
1hírmondó  2015/3.

BALATONSZEMES ÉS BALATONŐSZÖD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK HAVILAPJA

hírmondóhírmondó
2015/3.

Kedves Olvasóink! 
Kosztlányi Dezső gondolataival kívánunk 
minden kedves balatonszemesi és balaton-
őszödi lakosnak áldott húsvéti ünnepeket! 

Takács József és Antal János polgármesterek

 Kosztolányi Dezső
Húsvét
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt -

kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.

(a Fasti címmel megjelent 
három szonett közül a második)
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2015. március 31-én zárul a 
Balatonföldvári Többcélú 
Kistérségi Társulás TÁMOP-
6.1.2-11/3-2012-0068 azo-
nosító számú, „Egészségfej-
lesztés a Balatonföldvári 
Kistérségben” elnevezésű 
pályázata. A projekt során a 
térségbe 124  896  521 Ft 
vissza nem térítendő euró-
pai uniós támogatás érke-
zett. 

A másfél év alatt megva-
lósított projekt lehetőséget 
teremtett az egészséget 
szolgáló egyéni magatar-
tásminták kialakulására a 
lakosság és a speciális, 
magas kockázatú célcso-
portok körében, valamint 
egy egészségfejlesztést 
támogató intézmény létre-
hozására, mely az egész-
ségfejlesztéssel összefüggő 
feladatok összehangolásá-
val, kapcsolatainak fejlesz-
tésével foglalkozik. Az Új 
Széchényi Terv keretében 
elnyert közel 125 millió 
forint összegből a Balaton-
földvári kistérség 13 telepü-
lésén - 2013. október 1. és 
2015. március 31. között - az 
egészségfejlesztés jegyében 
különböző egészségügyi 
előadások, tanácsadások, 
szűrések valósultak meg, 
melyek hetente több alka-
lommal különböző néző-

pontokból közelítették meg 
az egészséges életmódhoz 
köthető területeket. Ezen 
kívül különféle mozgás-
programok (zumba, aero-
bic, pilates, gyógytorna, 
stb.) segítették a térség lakó-
inak egészségesebb állapo-
tának megteremtését. Ezek 
mellett a nyári idegenfor-
galmi szezonban többna-
pos rendezvények (egész-
ségfesztiválok, falunapok) 
jöttek létre, amik elsősorban 
az életmódváltás fontossá-
gára hívták fel a figyelmet, 
különböző programelemek 
segítségével. 

Fontos előrelépések tör-
téntek a térség egészség-
ügyi marketingjében is, töb-
bek közt megvalósult egy 
Facebook kampány, a kis-
térségi weboldal részeként 
egy önálló aloldal, valamint 
különböző tájékoztató 

anyagok hívták fel a lakos-
ság figyelmét az egészség-
fejlesztési szolgáltatások 
igénybevételére, úgy mint 
az egészséges életmóddal 
kapcsolatos szórólapok és a 
programokat népszerűsítő 
kiadványok.

A pályázat keretében 
továbbá megalakult a Bala-
tonföldvári Egészségfejlesz-
tési Iroda, melynek célja 
volt, hogy az ott dolgozó 

munkatársak felmérjék a 
kistérség lakosságának 
egészségi állapotát és  elvé-
gezzék az egészségfejlesz-
téssel kapcsolatos térségi 
koordinációs feladatokat. 
Az iroda létrejötte megte-
remtette a kistérségi lakos-
ság egészségi állapotának 
folyamatos nyomon köve-
tését a következő években. 

A másfél év alatt megva-
lósult fejlesztési programso-
rozatnak köszönhetően a 
térségben mára pontos 
képet kapunk a lakosság 
egészségügyi állapotáról, 
akik egyben motiválttá is 
váltak az életmódváltás 
érdekében, illetve az EFI iro-
dának fontos szerepe van a 
partnerségi kapcsolatok 
kiépítésében és hozzájárul 
az alapellátás ezen irányú 
munkájának segítéséhez.

Zárul a Balatonföldvári kistérség 
egészségfejlesztési programsorozata
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Balatonszemes Községi Önkormány-
zat képviselő-testülete a költségve-
tés elfogadását követően is hetente 
csütörtöki napokon tartja megbeszé-
léseit, amelyre legtöbb esetben a kö-
vetkező évek fejlesztési elképzelései, 
külső üzleti partnerek meghallgatása 
kerül napirendre. Szükség esetén a 
megbeszéléseket követően a pol-
gármester rendkívüli ülést hív össze, 
hogy döntés születhessen a halasz-
tást nem tűrő kérdésekben.

Március 5-én rendkívüli ülés a 
kerékpáros kölcsönző kiviteli 
költségéről
Dr. Kiss Pál Balatonföldvár Város cím-
zetes főjegyzője és Ernyes Ervin a 
Balatonföldvári Többcélú Kistérsé-
gi társulás megbízott vezetője vett 
részt a megbeszélésen. Mindkét ol-
dalról elhangzottak azok az érvek 
és ellenérvek, amelyek a Balaton-
földvári Többcélú Kistérségi Társulás 
DDOP-2.1.1/D-12-2012-0028 azono-
sító számú, „Kerékpáros túraútvonal 
hálózat kialakítása a Balatonföldvári 
kistérség területén” című pályázat 
kiviteli költségeinek megelőlegezé-
sével kapcsolatos problémákat fel-
vetették.

Mint korábbi lapszámunkban tu-
dósítottunk róla, 95 %-os támogatási 
intenzitású az Európai Uniós pályázat.  
Az összességében 181 milliós költ-
ségből 13,5 millió a balatonszemesi 
Berzsenyi úton létesített kerékpá-
ros pihenő, ill. kölcsönző, amelynek 
számlája januárban esedékessé vált. 
Az önkormányzat képviselő testülete 
többször is döntött arról, hogy nem 
előlegezi meg a költségeket, majd 
március 5-én a testület - meghatá-

rozott garanciális kikötések mellett - 
többségi szavazati aránnyal úgy dön-
tött, hogy a döntést megváltoztatják 
és a megelőlegezéssel ”baráti kezet” 
nyújtanak. Bár a képviselő-testület 
tagjai kifejezésre juttatták, hogy sér-
tett félként érzik magukat, mivel nem 
reális információk kerültek ki a médi-
ákba, nemtelen támadás célpontja 
lett Balatonszemes. Mivel azonban 
elhangzott, hogy „nem kötelesség, 
hanem szívesség ha az önkormány-
zat vállalja a kifizetést”, így méltá-
nyolni tudták azt a helyzetet, hogy 
a kistérségi társulás csak akkor tudja 
a pályázati támogatást lehívni, ha a 
számla kifizetésre, a kifizetés pedig 
igazolásra kerül. A kistérségi társulás-
nak egyébként olyan szabad fejlesz-
tési pénzeszköze nincs, amellyel ezt 
megelőlegezhette volna, ezért lett 
volna fontos, hogy a közbeszerzési 
eljárás úgy kerüljön meghirdetésre, 
hogy szállítói hitelezés megtörtén-
jen. Miután tisztázódtak azok a vitás 
kérdések, amelyek Balatonszemes és 
a kistérség között álltak fenn, a mun-
kaszervezet megbízottjának korrekt 
és tényismertető előterjesztése és 
kérelme alapján, önkormányzatunk a 
2015. évi költségvetési bevételei ter-
hére 13.561.957,- Ft-ot március 10-én 
átutalt a Balatonföldvári Többcélú 
Kistérségi Társulás kedvezményezett 
részére. A pályázati támogatás meg-
érkezése után ezt az összeget Bala-
tonszemes haladéktalanul és mara-
déktalanul visszakapja.

Március 16-án munkatervi ülés ke-
retében volt szó arról, hogy a koráb-
ban járdaépítéshez megszavazott 
500 m2 viacolor vásárlása megtör-
tént, az anyag megérkezett, a mun-

ka megkezdődött. Képviselői kérdé-
sekre adott válaszként a Bagódombi 
kempingben folyó munkálatokról 
hangzott el polgármesteri jelentés 
és az, hogy remények szerint a nyár 
folyamán 15-18 fős szállásférőhellyel 
megnyitható lesz a korábban köz-
kedvelt, csendes pihenőhely, kem-
ping.

Balatonszemes döntést hozott ar-
ról, hogy a település teljes területét 
érintő közvilágítás korszerűsítésének 
nyílt közbeszerzési eljárását megin-
dítja, amely az ülésen elfogadott köz-
beszerzési terv részévé vált.

Az államháztartási törvény és a 
végrehajtását szabályozó Kormány-
rendelet a 2015. január 1-je után be-
jelentett intézményi működtetésre 
vonatkozó változásokat új – minta 
szerinti - alapító okiratok szerint tud-
ják átvezetni. A minta szerinti megfe-
leltetés érdekében kerültek az intéz-
mények alapító okiratai a testület elé, 
amelyek jóváhagyása megtörtént és 
Államkincstári bejegyzésre vár.

Nem támogatja a képviselő-tes-
tület a Zumba Fitness instruktor  
kérését sem. Mint arról korábbi lap-
számunkban hírt adtunk, az önkor-
mányzat képviselő-testülete takaré-
kossági okok és fejlesztési elképzelé-
sei megvalósítása érdekében szűkíti 
a nem kötelezően ellátandó feladatai 
sorát. Amellett, hogy az iskola mű-
ködtetését a továbbiakban nem tud-
ja felvállalni, döntés született arról, 
hogy sem a balett oktatást, sem a 
„Passion Dance” csoportot pénzügyi-
leg nem támogatja. A támogatási ké-
relmek elutasításával párhuzamosan 
a képviselő-testület abban is állást 
foglalt, hogy nem emeli a művelődé-

Tudósítás Balatonszemes 
Községi Önkormányzat képviselő-
testületének üléseiről
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Március 12-én Budapesten kísér-
ték utolsó útjára Erdélyi Zsuzsan-
na néprajztudóst, aki hosszú évtizede-
ken át töltötte nyarait Balatonszemesen.   
Erdélyi Zsuzsanna 1921.  január 10-én szü-
letett Komáromban, a  Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett,  Kossuth-díjas magyar 
néprajztudós, folklorista. A  Magyar 
Művészeti Akadémia  Népművészeti, 
Néprajzi Tagozatának tagja (2002) 2015.  
február 13-án hunyt el.
1944-1948 között a Külügyminisztérium 
sajtóosztályán volt diplomata, de poli-
tikai okokból elbocsátották. 1953-1963 
között a Művelődésügyi Minisztérium 
népzenei kutatócsoport-
jában, 1964-1971 között 
a  Néprajzi Múzeum  
népzenei osztályán dol-
gozott. 1971-1987 között 
a  Magyar Tudományos 
Akadémia  Néprajzi 
Kutatócsoportjának lett 
munkatársa. 1987-ben 
nyugdíjba vonult, e mel-
lett 1987-1990 között a 
Filozófiai Intézet tudo-
mányos munkatársaként működött. 2001 
óta a  Szent István Akadémia, 2002 óta 
a Magyar Művészeti Akadémia  tagja. 
94 éves korában érte a halál. A  Magyar 
Művészeti Akadémia  és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma is saját 
halottjának tekinti a nemzet művészét.  
Szakrális szövegfolklórral, a népköl-
tészet szimbolikájával foglalkozott. 
(Ethnographia, 1961). 1968-ban hal-
lott először archaikus népi imádságot 
egy  nagyberényi  asszonytól, azóta ezt 
a  középkori  eredetű szöveghagyományt, 
a népi  Mária-költészetet, a szóbeliség 
és az írásbeliség kapcsolatát és a 
népi  vallásosságot  kutatja. Több 
tízezer szöveget gyűjtött. 1980-
ban  Esztergomban  létrehozta a népi 
vallásosság gyűjteményét.
2002-ben csatlakozott az MMA egye-
sülethez, 2011-től a megalakult Magyar 
Művészeti Akadémia köztestület rendes 

tagja, 2012 és 2014 között a Művészeti 
Akadémia Népművészeti, Néprajzi tago-
zatának vezetője volt. 2014 őszén mun-
kájáért az Akadémia a Magyar Művé-
szeti Akadémia Nagydíjában részesítette. 
 
„A vallásos néphagyomány és szöveg-
folklór, a szóbeliség-írásbeliség kapcso-
latának legnagyobb hatású kutatója-
ként a népköltészet szimbolikája és az 
archaikus apokrif népi szövegek kuta-
tása terén elért, európai összefüggése-
ket is feltáró munkásságáért” 2014-ben 
elnyerte a Nemzet Művésze elismerést. 
Legismertebb művei: Hegyet hágék, 

lőtőt lépék. Archaikus népi 
imádságok (1974), Archa-
ikus népi imádságok. In: 
Magyar Katolikus Lexikon 
I. (1993) 388–396., Aki ezt 
az imádságot... Élő passiók 
(2001), „…Századokon át 
paptalanúl…” (2011).
Jelentősebb elismeré-
sei: Népművészeti Euró-
pa-díj (1983), Stephanus-
díj  (1993), Bethlen Gábor-

díj  (1996), Giuseppe Pitre–Salomone 
Marino-díj (1996), Magyar Örökség díj  
(1998), A Magyar Művészeti Akadémia 
aranyérme (2001), Kossuth-díj  (2001), 
Prima díj  (2005), Hazám-díj  (2009), A 
Magyar Érdemrend középkeresztje a csil-
laggal  (2013), A Nemzet Művésze  (2014)
Balatonszemes Község Önkormányzatá-
nak nevében fájó szívvel búcsúzom Erdé-
lyi Zsuzsannától, visszagondolva a barát-
ságos mosolygós találkozásokra, úgy a 
közéletben, mint a szakmai munkában. 
Zsuzsa néni a sok évtizedes Szemesen 
töltött nyarak alatt szakmai tanácsaival 
s támogatásával segítette a település fej-
lődését, jelentős szerepet vállalva példá-
ul az első szemesi köztéri alkotás létre-
jöttében is.  
Balatonszemes lakosainak képviseletében 
búcsúzom Zsuzsa nénitől.

Takács József polgármester

si ház teremhasználati díját, ezzel 
közvetve támogatja a csoportok 
további működését.

Március 19.-re halasztotta el a 
képviselő-testület annak a dön-
tésnek a meghozatalát, hogy 
benyújtja-e pályázatát az óvo-
da bővítésére, és ha igen milyen 
módon valósítja azt meg. Több 
alternatíva is felmerült: a jelenleg 
is szűk udvar további csökkenté-
sével járó toldalék építése mellett 
a már meglévő alapterület funk-
cióváltással történő átalakítása, és 
a szomszédos ingatlanok tulajdo-
nosainak megkeresése – óvoda-
terület bővítésének lehetősége 
miatt.

A képviselő-testület végeze-
tül az intézményfenntartó társu-
lásban működő óvoda várható 
gyermeklétszámára tekintettel a 
jelenlegi kapacitást a 3 év felet-
tiek részére elegendőnek ítélte. A 
bővítés a 2 év feletti, de még óvo-
dára nem kötelezettek felvétele 
érdekében történne, amelynek 
létszáma és felmerülő megoldá-
sok közül a legmegfelelőbb – te-
rületbővítés – alternatíva tisztázá-
sa érdekében az idei évben nem 
nyújtja be a pályázatát. A pályáza-
tot  március 23-ig kellett volna be-
nyújtani, így nem volt elegendő 
idő a pontosításra.

LOMTALANÍTÁS
Balatonszemes Község egész  

területén a lomok kihelyezésé-
nek időpontja:  május 7-8. 
Elszállításának időpontja: 

május 10
Nem helyezhetők ki: -   

Építési törmelék; veszélyes 
hulladéknak minősülő, vagy  

zöld nyesedék,  hulladék

Búcsú Erdélyi Zsuzsannától 
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Balatonőszöd Képviselő-testülete két 
ízben tartott képviselő-testületi ülést.
Az ülést megelőzően a testület több 
tagja megtekintette a Kőröshegyen 
már kivitelezett LED-es közvilágítást, 
majd a március 12-én tartott ülésen 
a képviselő-testület döntött arról, 
hogy a település teljes területén kor-
szerűsíti a közvilágítást. A jelenlegi 
fényforrások helyett a tartósabb és 
kisebb fogyasztású, de a jelenlegi-
vel azonos fényt biztosító LED –es 
lámpatestek kerülnek felszerelésre.  A 
kivitelezésre az egyszerűsített közbe-
szerzési eljárást követően várhatólag 
az ősz folyamán kerül sor.

Falubejáráson vettek részt a kép-
viselőink március 18-án a testületi 
ülést megelőzően. Megtekintésre 
került a szabad-strand területe, az 
új parti sáv megnyitási lehetősége, 
a kerítés melletti árok kitisztításá-
nak, megszüntetésének lehetősé-
ge. A képviselő-testület döntött a 
strand rendezéséről, a Mező és Zi-
chy utcák és az ezek megközelíté-
sét biztosító strandi út felújításának 
szükségességéről, amelyre már a 
tavalyi évben is döntés született, 
ezért kivitelezésére még a tavasz 
folyamán sor kerülne. 

A képviselő-testület megvitatta a 
Pálinka-házi út felújításának szüksé-
gességét. Az út felmérése után el-
készült árajánlat szerint az útalapok 
5 m szélességben és nemesített 
padkával készülnének el. A megfe-
lelően kiékelt és tömörített úttestre 
kétszeres itatással kerülne felületi 
zárás. Az út megóvása érdekében 

nyílt vízelvezető árok kerülne kivi-
telezésre. A testület a magas költ-
ségek miatt a felületi zárás nélkül 
fogadta el a kivitelezés mértékét, 
amely 9 millió Ft + ÁFA költségben 
lett maximálva.

A testület döntött arról is, hogy 
- a köztemető fenntartójaként - el-
készítteti /az egyébként kötelező/ 
parcellázási tervet. A megrendelés a 
köztemető sírhelyeinek felmérését, 
adatainak rögzítését tartalmazza és 
esetlegességgel a meglévő üres he-
lyek parcellázásának tervezését.  A 
meglévő sírhelyek térinformatikai fel-
dolgozása mellett, a meglévő fejfák 
fényképfelvételei és az elhunytra vo-
natkozó adatok – már a hivatal által - 
kerülnek feldolgozásra.  A kedvezmé-
nyes árajánlat mellett is jelentős költ-
séggel járó felmérés több mint 400 
ezer Ft bruttó költséget igényel. Ezért 
az üres helyek parcellázási tervének 
elkészítésére további egyeztetéseket 
követően kerülhet sor. A parcellázási 
terv elkészülte után közszemlére ke-
rül, és megtekintése lehetővé válik az 
interneten és a temetőben is.

Jelentés Balatonőszöd 
Önkormányzat 
ülésterméből

LOMTALANÍTÁS
Balatonőszöd Község egész  

területén a lomok kihelyezésének 
időpontja:  május 9-10. 

Elszállításának időpontja: 
május 11

Nem helyezhetők ki: -   
Építési törmelék; veszélyes 

hulladéknak minősülő, vagy  zöld 
nyesedék,  hulladék

Születések
Rajczi Kristóf  2015.március 8.

anyja: Orbán Viktória
apja: Rajczi Tamás

  
Sárfi Borbála 2015.03.19.

anyja: Szakács Ildikó 
apja: Sárfi Gábor János

  Elhalálozások 
Benedek Gyula  2015.02.27-én. 

életének 76. évében  

Dr.Jezerniczki Lajosné 
2015. március 13-án 
életének 85. évében

Dr. Dobozy Elemérné  
Dr. Erdélyi Zsuzsanna  
2015.  február 13-án
életének 95. évében

Balatonszemesi  anyakönyvi hírek

EBOLTÁSI HIRDETMÉNY
Értesítem a tisztelt balatonszemesi eb-
tartókat, hogy a 164/2008.(XII.20.) FVM 
rendelet 1.§.(a) pontja alapján az ebek 
kötelező veszettség elleni védőoltása

2015. április 14-én (kedden) 7.00-
8.00 óráig tart a Községháza előtti 

parkolóban.
Pótoltás ideje: 2015. április 17. (péntek) 
7.00-8.00 óráig
Oltás díja:  4.000.- Ft/eb
Háznál oltás esetén:  5.000.- Ft/eb
Chippel történő ellátás:  4.000.- Ft/eb
Eboltási könyv: 500.- Ft/eb
Eboltási könyvet kérjük, mindenki hozza 
magával! 
Az elpusztult ebeket kérjük bejelenteni, 
és az eboltási könyveket a hivatalba be-
hozni.
Az ebek ellátása és oltása a kutyatulaj-
donos felelőssége, ezek hiánya  eljárást 
vonhat maga után.
Balatonszemes, 2015. március 20.

Dr. Valkó Zsuzsanna 
Jegyző
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Megváltozott a települési ügysegé-
dek munkarendje
A továbbiakban a Siófoki Járási Kor-
mányhivatal alkalmazottja hétfői na-
pok helyett
Balatonőszödön minden szerdán 
8:00-9:30-ig
Balatonszemesen minden szerdán 
9:30-12:00 óráig
 tartó munkarendben érhető el a 
települések hivatali helyiségeiben.

Zavart okozott az avar 
és kerti hulladék égetése
A bizonytalanságot az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) be-
tartására vonatkozó felhívás ered-
ményezte. 
Országos szabály, hogy a lábon álló 
növényzet, tarló, növény-termesz-
téssel összefüggésben és a belte-
rületi ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék  szabadtéri 
égetése  tilos.
Belterületi ingatlanok  vonatkozá-
sában azonban  az önkormányzat  
rendeletében szabályozhatja, felté-
telekhez kötve megengedheti  az 
avar és kerti hulladékok égetését. 
Azonban azokon a településeken 
ahol ez nem szabályozott ott to-
vábbra is tilos  belterületen égetni.
A növényi hulladék égetése belte-
rületen és külterületen egyaránt a 
rendelet szerint is csak egyéb jog-
szabályok (erdővédelmi, levegő-
tisztasági, környezetvédelmi, stb.) 
betartása és a szükséges engedé-
lyek birtokában lehetséges!

Balatonszemes Önkormányzata az 
avar és kerti hulladék nyílt téri ége-
téséről önálló rendeletet alkotott 
2013. december 16-án a 15/2013 
(XII.16.) szám alatt, mely megtalál-

ható az önkormányzat honlapján: 
www.balatonszemes.hu. A kerti 
hulladék égetését elvégezni  min-
den év február 15. és június 1 között, 
valamint október 15. és novem-
ber 30 közötti időszakban lehet, 
ha egyébként országos tűzgyúj-
tási tilalom (szárazságra tekintet-
tel és önkormányzati rendelet 
szabályaira tekintet nélkül) nem 
kerül elrendelésre: családi lakó-
házas övezetben:  kizárólag hét-
fő és pénteki napokon 9-19 óra 
között üdülő,- hétvégi házas öve-
zetben: szombaton 9-17 óra kö-
zött lehet, de kizárólag szélcsen-
des időben, kellően száraz avar, 
kerti hulladék esetén. 
Balatonőszöd Települési Önkor-
mányzat Képviselő- testületének 
többször módosított és legutóbb a 
10/2013 (XII.13) rendelettel egysé-
ges szerkezetbe foglalt 3/2002. (I. 
24.) számú rendelete a helyi kör-
nyezet védelméről, a közterületek 
és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról rendelkezik. E rende-
letbe került 2013. december 13-án 
a kerti hulladék égetésére vonatko-
zó szabály. A rendelet szintén fellel-
hető az önkormányzat honlapján: 
www.balatonoszod.hu 
A településen évszakhoz, napszak-
hoz kötött korlát nincs, de az ége-
tés szabályai korlátozzák a tűzgyúj-
tást.
 
Közvilágítás sötétsége 
Balatonszemesen
Az utóbbi hetekben számtalan be-
jelentéssel éltünk az E-On felé, 
mert több utcában sem volt közvi-
lágítás. Sajnos csak hathatós „fe-
nyegetőzés” után került sor a jogos 
lakossági panaszok orvoslására.

ÁLLAMPOLGÁRI 
ESKÜTÉTEL

Virág Pálné balatonszemesi lakos 
2015. március 9-én állampolgár-
sági esküt tett Takács József pol-
gármester előtt az önkormányza-
ti hivatalban.

JEGYZŐI HÍREKEBOLTÁSI HIRDETMÉNY
Értesítem a tisztelt balatonőszödi eb-
tartókat, hogy a 164/2008.(XII.20.) FVM 
rendelet 1.§.(a) pontja alapján az ebek 
kötelező veszettség elleni védőoltása

2015. április 15-én (szerda) 
7.00-8.00 óráig tart

a Faluház melletti téren
Pótoltás ideje: 2015. április 17. (péntek) 
8.00-8.30 óráig
Oltás díja:  4.000.- Ft/eb
Háznál oltás esetén:  5.000.- Ft/eb
Chippel történő ellátás:  4.000.- Ft/eb
Eboltási könyv:    500.- Ft/eb
Eboltási könyvet kérjük, mindenki hozza 
magával! 
Az elpusztult ebeket kérjük bejelenteni, 
és az eboltási könyveket a hivatalba be-
hozni.
Az ebek ellátása és oltása a kutyatulaj-
donos felelőssége, ezek hiánya  eljárást 
vonhat maga után.
Balatonszemes, 2015. március 20.

Dr. Valkó Zsuzsanna 
Jegyző
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Húsvét vasárnap:
Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére 
letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka 
és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelké-
pezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás ugyan-
akkor a családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány sze-
rint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, 
hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy 
kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak. A hús-
vét ünnepe akkora ünnep az egyházban, hogy nem egy napon keresztül, 
hanem nyolc napon keresztül ünnepelik. Utána még több héten át húsvé-
ti idő van.

Húsvét hétfő:
Ezen a napon sok népszokás él, például a  locsolkodás, a  hímes tojás  aján-
dékozás. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a 
szokásnak, mely aztán idővel, mint kölnivízzel való locsolás maradt fenn 
napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományá-
nak, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjon-
gó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Régi 
korokban a piros színnek védő erőt tulajdonítottak. A húsvéti tojások piros 
színe egyes feltételezések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szo-
kása és a tojások díszítése az egész világon elterjedt. Más vélekedések sze-
rint a húsvét eredetileg a termékenység ünnepe, amely segítségével sze-
rették volna az emberek a bő termést, és a háziállatok szaporulatát kíván-
ni. (Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig 
magában hordozza az élet ígéretét.) A locsolkodás is az öntözés utánzásá-
val a bő termést hivatott jelképezni.

Húsvéti népszokások

Tájékoztatásul közöljük, hogy a hiba-
bejelentés közvetlenül is megtehe-
tő: 06/80/20-50-20-as telefonszá-
mon.

Mezőgazdasági vadkár bejelen-
tése, becslése, vadkártérítés:
A vadászatra jogosult vállalja, hogy 
a bejelentést követően 8 munkana-
pon belül a kár becslését elvégzi.
A vadkár megállapított mennyiségé-
ről és annak megállapított térítési ér-
tékéről írásos egyességi ajánlatot ter-
jeszt elő, ahol a szabályos egyezség 
megkötését követően legkésőbb 30 
naptári napon belül megtérítjük az 
egyezségben foglalt vadkár össze-
gét.
A szabályos egyezséghez feltétlen 
szükséges a földhasználat jogosult-
ságának hitelt érdemlő igazolása 
(friss földhasználati lap vagy földbér-
leti szerződés másolatának bemuta-
tását jelenti)
A földhasználótól kért vadkárelhárí-
tó együttműködési tevékenység ma-
radéktalan teljesítése esetén az 
egyezségi ajánlatunkban kármeg-
osztásként kizárólag a jogszabály 
szerinti, a földhasználót érintő 5%-os 
önrészt vesszük figyelembe.
Amennyiben a földhasználótól kért 
együttműködés csak részben, vagy 
teljesen elutasítóan egyáltalán nem 
valósul meg, akkor a szükséges vad-
kárelhárító intézkedéseket saját költsé-
günkön valósítjuk meg, de ebben az 
esetben, akár 50%-os mértékig is ter-
jedő kármegosztást fogunk alkalmaz-
ni, a földhasználó felróható magatar-
tására hivatkozva, annak felróhatósági 
fokát mérlegelve.
A vadkárbecslésnél a Mezőgazdasá-
gi Termelő részvétele szükségeltetik.
Fentieket összegezve tisztelettel kér-
jük, hogy a törvényi rendelkezések-
nek megfelelően aktívan működje-
nek együtt társaságokkal a vadkárok 
megelőzése érdekében!
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A mozgás a gyermek legtermészete-
sebb megnyilvánulási formája, vele-
született tulajdonsága. A gyermeknek 
ahhoz, hogy jól érezze magát, hogy 
egészségesen fejlődjön, szükséges a 
mozgás. Sőt, az agy fejlődéséhez a 
mozgás nélkülözhetetlen! 

A gyerekek a mozgás segítségé-
vel tapasztalják meg testük határa-
it, helyüket a térben, ezáltal fejlődik 
az egyensúlyérzékük. A mozgáshiány 
félénkké, depresszívvé, sőt agresszív-
vá is tehet. A testmozgás hatására ter-
mészetes boldogsághormonok sza-
badulnak fel, melyek hatására javul 
hangulatuk.

A nagymozgások javítják a tanulási 
képességeket, így látványos fejlődés 
tapasztalható a szem-kéz koordináció, 
a finommotoros készségek és a figye-
lemkoncentráció terén.

Ennek érdekében a mi  óvodánk-
ban is sokféle, változatos tevékenysé-
geket kínálunk a gyerekeknek. 

Ősszel a két nagyobb csoport erdei 
kiránduláson vett részt. Igaz a közép-
sősöket az erdőig autóval vittük ki, de 

a nagycsoportosok kerékpárral jöttek. 
Az autóknál maradtak a biciklik és gya-
log vágtunk neki az erdőnek. Gyűjtöt-
tünk kincseket, figyeltünk bogarakat, 
kerestünk nyomokat. A domboldalon 
jókat szaladgáltak  le-és fel. 

Meghívásnak tettünk eleget, ami-
kor elmentünk almát szedni, ahová 
szintén gyalog mentünk.

Télen a csoportszobákban, a folyo-
són, a tornateremben teremtettünk 

arra lehetőséget, hogy a gyerekek ter-
mészetes mozgásigényüket naponta 
ki tudják elégíteni- ehhez sokféle esz-
köz áll rendelkezésünkre. Amikor csak 
lehetett, az udvaron is kimozoghat-
ták magukat- fogócskáztak nagyokat. 
Sétáltak a faluban, megnézték a Bala-
tont, és azokat a helyszíneket, amiket 
ősszel is felkerestek. Igaz még a tor-
nateremben ugyan, de focizhattak, 
floorballozhattak. 

A jó idő beköszöntével egyre több 
időt töltünk a szabadban. Sokat 
sétálunk, hiszen minden csoportnak 
van az óvodában heti egy „ séta napja”. 
Bejárjuk a környező utcákat, megláto-
gatjuk a játszótereket a faluban, meg-
nézzük a tavaszi Balatont. 

A kicsik is mindig hosszabb távra 
mennek. Eleinte még ők is a Tűzoltó 
utcáig jutottak el, ahová vittek kismo-
torokat, labdákat, rollereket, futóbicik-
liket. Nemrég pedig már cicát mentek 
nézni a Csokonai utcába. 

Az óvodában is előkerültek a kerék-
párok, rollerek, futóbiciklik, háromke-
rekűek, taposók, a sokféle labdák.

A mozgás fontossága
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Kedves Olvasó!
Sokan kérdezik tőlem, hogy mi, lesz 
az iskolával, tényleg elviszi-e a KLIK 
– Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Siófok.   Szó sincs elvitelről. 
Arról van szó, hogy 2012-ben Bala-
tonszemes község képviselő-testüle-
te komoly döntés előtt állt. Törvény 
rendelkezett arról, hogy azon telepü-
lések, akiknél a lakosság lélekszáma 
nem éri  el a 3000 főt, állami működ-
tetésbe kell adják iskolájukat. Ez alól 
csak az lehetett kivétel, ahol az addigi 
fenntartó önkormányzatnak nem 
volt tartozása. Az állam csak a mű-
ködtetés jogát volt hajlandó átadni. 
Ez azt  jelenti, hogy a tanárok bérét, 
az oktatáshoz kötődő költségeket az 
állam mindenestől átvette. Ez Bala-

tonszemes esetében eleve 100 millió 
Ft körüli költségvetési megtakarítást 
jelentett, természetesen úgy, hogy a 
falu az addig az ilyen célra ideítélt 
támogatást sem kapta meg. Vagyis 
nem 100 millióval lettünk gazdagab-
bak, de a különbség a támogatás és 
az addigi tényleges költségek között 
így is a falu javára billentette a mér-
leg nyelvét.
Sokat gondolkodtunk azon, át mer-
jük-e adni a működtetést, – víz és 
villanyszámla, fűtésköltség, kiadás-
ból származó bevételek – mert attól 
féltünk, hogy akkor a vagyon átszáll 
állami tulajdonba. Ráadásul növelte 
a bizonytalanságunkat, hogy az ak-
kori ellenzéki média rémtörténetek-
kel riogatta a szülőket, hogy a KLIK 
bekebelezi, összevonja az iskolákat, 

Egyre többet próbálunk kerék-
párral is a környezetünkben köz-
lekedni. Tervezzük, hogy tavasz-
szal a középső-és nagycsopor-
tosok megnézik újra az erdőt, de 
most már mindannyian kerékpár-
ral mennénk. Szeretnénk jobban 
kihasználni a kerékpárutat és egyre 
messzebb merészkednénk.

A többéves hagyománynak 
megfelelve a nagyok Balatonföld-
váron részt vesznek egy játékos, 
vidám Sportnapon, ahol nem az 
eredmény számít elsősorban- bár 
annak is örülnek- hanem az önfe-
ledt mozgás, játék, jó hangulat.

Májusban pedig a középső-
és nagycsoportosok Veszprém-
be kirándulnak egy egész napra a 
gyönyörűen felújított, területileg is 
megnőtt Állatkertbe.

Természetesen a jó levegő, a moz-
gás után sokkal jobban esik az ebéd 
és utána nyugodtabb az alvás is.

A fentiekből is látszik, hogy válto-
zatos tevékenységekkel igyekszünk 
biztosítani a gyerekek sokoldalú 
mozgásfejlesztését a szabadban is.

Bíztatni is kell őket arra, hogy 
ha lehetőség van rá, másszanak 
fára, kötélre, hintázzanak, 
mászókázzanak. 

Nem véletlen, hogy szeretnek a 
gyerekek magasra repülni a hintá-
val és szeretnek fejjel lefelé lógni a 
mászókán.

Örömmel tapasztaljuk, hogy 
egyre több kisgyerek jön óvodába 
kerékpárral, futóbiciklivel, rollerrel, 
esetleg sétálva.

A rendszeres, örömmel végzett 
mozgással a gyerekeket az egész-
séges életvitelre próbáljuk szoktat-
ni és igyekszünk a szülőknek is jó 
példát adni.

Salamonné Kiss Andrea
óvónő

Kedves Olvasó!
Bár a legutóbbi számban azt írtam, 
hogy felpörögnek az események, 
most valahogy mégis „uborkasze-
zon” volt az iskolában.  A jövő hó-
nap lesz a megmérettetések kezdete, 
aztán, hogy ki meddig jut el. Majd 
kiderül.

Sportverseny is csak egy volt, a me-
zei futóverseny Siófokon, de olyan 
botrányos rendezéssel, hogy elgon-
dolkodtató, legközelebb menjünk-e.  
A gyerekeket nem pályán, hanem 
Siófokon, a parti sétányon futtatták 
a szervezők, keskeny járdán. Cso-
da, hogy a kandeláberrel ütköző 
tanulónknak nem lett komolyabb 
sérülése!  Varga Csongi így is ezüst-
érmes lett. Sajnáljuk, hogy a kicsik-
nek nincs ebből a számból megyei 
forduló.

Sportolóink további megmérette-
tése Kaposváron lesz csütörtökön, 
ahol Hegyi Bátor Levente  és Molnár 
Panna képvisel bennünket.  
U-9-es kézilabdás lányainknak foly-
tatódott a bajnokságuk. A hétvégén 

mi adtunk otthont a mérkőzések-
nek. Lányaink két meccset nyertek, 
egyet veszítettek.  Lassan belejön-
nek, kialakul a meccsrutin.  Így van 
ez, ha építkezni kezd egy csapat.
Simonyi helyesírási versenyen 
Nagy Barnabás 94%-os teljesít-
ménye kiemelkedően szép, de azt, 
hogy ezzel megyei döntős-e, nem 
tudjuk! Reméljük igen, de megyei 
összesítésben nem kizárt, hogy 
nem kerül be az első 12-be, akit 
behívnak. 

Kaposváron tartották a József Attila 
Szavalóverseny területi fordulóját, 
ahová 5-6. osztályból Iván Szonja, 
Molnár Panna, 7. és 8. osztályból 
Iván Tamara, és Uvári Lili képviselte 
iskolánkat.  Mind a négyen bejutot-
tak a megyei döntőbe Ujvári Lili kü-
lön meghívót kapott a balatonszár-
szói Megyei szavalóversenyre, ami 
nagy megtiszteltetés, és jelzi, hogy 
milyen képességekkel rendelkezik.

A héten lesz Gamáson helyesírási 
verseny, és Kaposváron Bendegúz 
Tudásbajnokság.



10 hírmondó  2015/3.

info

Kedves Kertészkedő Olvasó!
Az előző lapszámból kimaradt a kertész írás.  Nem a munkámat sajnálom, hanem 
sok, főleg a növényvédelemre vonatkozó aktualitás volt benne.  Közben az idő 
halad, a természet nem alszik.  

Az a cikk arra figyelmeztetett, hogy az enyhe tél miatt tömegesen várható a 
kórokozók – betegségek – és a kártevők megjelenése.  Ez azóta sem változott!

Mit lehet tenni?  Hatékony, jó szerekkel, a lehető legjobb pillanatban kell védekezni!  
Bölcs mondat, de mit jelent konkrétan?

Mire ez a lap megjelenik, a barackok talán éppen virágoznak, lehet, a cseresznye és 
a meggy is!  Kíméljék a méheket, de réztartalmú szerekkel igyekezzenek megállítani 
a moníliát, tafrinát (őszibarack levélfodrosodás)!  A többi betegség, ha ezek ellen 
védekeznek, eleve meg lesz fogva. 

Kártevők közül mindegyik jól telet át. Nem bántotta őket a hideg.  Az első generációt 
kell megfogni!  Nézzék naponta a leveleket, és ha megjelenik egy-egy levéltetű 
góc, azonnal permetezzék le!  A molyok ellen is kell majd védekezni.  Most az se 
latolgasson, akinek esetleg az előző évben nem volt fertőzése!  Virágzáskor, és a 
termés növekedés kezdetekor szokott támadni az első generáció. Almánál, körténél, 
diónál, szőlőnél két permetezéssel megállíthatják a támadást, ráadásul elejét vehetik 
a szürkerothadásnak is, mert az meg a molyrágási sebeken keresztül fertőz!

Még nem tudhatjuk, milyen mennyiségben, és mikor jönnek elő a cserebogarak: Mivel 
a talaj nem hűlt át, nagy valószínűséggel az idén kirepülő kifejlett rovarok hamar, a 
vegetáció elején fognak megjelenni. Nagyon figyeljen mindenki, mert ha a növények 
még fejletlenek, a rovarok hatalmas pusztítást tudnak okozni. Ha sok a lomb, észre 
sem lehet venni a kártételt, de ha kevés, akkor kopaszra képesek rágni a növényt. 
Neki a maga adagját meg kell enni!

A szőlészek tudják, az előző év augusztusának végén beindult a rothadás.  A gomba 
áttelelő szaporító képletei tömegesen élték túl a telet. Virágzáskor fertőzhet, 
kocsánybénulást okozhat. Most ezzel se spóroljanak. Eleve készüljenek fel arra, 
hogy fokozott figyelemmel kell végezni majd a zöldmunkákat. Szellőssé kell tenni a 
lombozatot, hogy a levegő járhasson, ne fülledjen be a lombozat!

Fóliások figyelem!
Az elmúlt években a gyártók spórolása miatt egyre vacakabb minőségű fóliákat lehet 
kapni. Ne higgyék el a kereskedőknek, hogy a fénystabil fóliának egy évet kell kibírni!  
A jó fólia 4-7 évet is kibír!  Nagyon fontos tény, hogy a fólia ott ég szét, ahol feszül, és 
ahol alatta fém van, főleg, ha az nem fehér színű, esetleg rozsdás. Az a fólia halála! 
Aki teheti fesse le fehérre a vázat!  Ha erre nincs lehetősége, fóliacsíkokkal tekerje 
be a fém részeket, hogy az ne érintkezzen a fóliával.  Nagyon jó megoldás lehet 
az árnyékoló, zöld színű rasel-háló. Kapható 15 * 3,6 m-es tekercsben, 4-5 ezer Ft/
tekercs körüli áron. Véd a jégveréstől, akár a seregélyektől is, érdemes befektetni. 
A fóliasátornak a déli, a Napnak erősen kitett oldalát mindenképpen érdemes vele 
befedni. Megszűri a fényt, nem engedi túlmelegedni a sátrat, - éjjel melegebben 
tartja - és megakadályozza a fólia szétégését.  Egy otthoni fóliára a fele is elég. 
A többivel a legnaposabb három nyári hónapban védhetjük a szabadföldi paprikát, 
paradicsomot vagy egyéb zöldségeket.  Évekig jó, hamar megtérül az ára. Jégesőben 
pedig megmentheti a termést!

Jó kertészkedést!

Boór Miklós

elviszi az egyikből a berendezést a 
másikba, stb. 
Az sem javított a helyzeten, hogy 
éppen utána voltunk a balaton-
földvári integrációs tárgyalások-
nak is, ahol megtapasztaltuk, 
hogy mennyire vagyunk egyenlők.  
Attól is tartottunk, hogy a politi-
ka beleszól, hány iskola legyen, ki 
legyen a vezető intézmény.  Talán 
nem felejtették még el, azért nem 
mentünk bele az integrációba, 
mert az óvodánk a földvári óvoda 
tagintézménye lett volna, iskolánk 
pedig a földvári iskoláé. 
Ezek a félelmek billentették a 
mérleg nyelvét arra, hogy Bala-
tonszemes megtartotta az iskola 
működtetési jogát, mondván a 
bonyolult jogi helyzet nem ad le-
hetőséget senkinek sem arra, hogy 
bármit megtehessen az iskolával.
Az eltelt két és fél év azonban a 
felsőbb akaratot is lecsillapítot-
ta, az is kiderült, hogy az iskolák 
nem is pazaroltak el annyi pénzt, 
mint évekkel ezelőtt gondolták. 
A demográfiai adatok is nekünk 
dolgoztak, hiszen míg akkor azt 
jósolták, hogy pl. idén már csak 
120 körül leszünk, mi 184-en va-
gyunk. Ekkora iskolát nem szűn-
tetnek meg, és csapnak másik in-
tézményhez. 
A tankerült és az önkormány-
zat között korrekt, jó kapcsolat 
alakult ki. Megvan a bizalom, a 
megértés. Ezek miatt döntött úgy 
a testület, hogy fel meri vállalni 
az iskola működtetési jogának 
átadását. Nem elviszik az iskolát, 
nem szűntetnek meg álláshelye-
ket, sőt, a karbantartók, takarítók 
száma sem fog változni.
Ha most az iskola működtetésé-
nek megtartása mellett döntöt-
tünk volna, az a döntés öt évig 
kötelezte volna Balatonszemest a 
költségek felvállalására. Ez pedig 
160 Millió Ft lett volna mai áron 
számolva.
Tisztelettel!   Boór Miklós
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KERTÉSZ BÁLINT ÚJRA 
A DOBOGÓ TETEJÉN 
FORMAGYAKORLATBAN

Petrovics Mátyást választotta a Somogy 
megyei ökölvívó szövetség szakmai bizott-
sága a 2014. évi legjobb serdülő versenyző-
jének. Mátyás a 2014-es évben szinte min-
den versenyt megnyert, ahol elindult. Nem-
zetközi versenyek, országos diákolimpia, 
országos és kisebb regionális versenyek 
sok-sok bajnoki címét gyűjtötte be. A legna-
gyobb sikere az Európa Bajnokságon elért 
bronz érme volt, ahol több ország bajnokát 
is maga mögé utasította.
A Magyar bajnoki címét, sajnos egy makacs 
betegség miatt nem tudta megvédeni. 2015 
nehéz évnek ígérkezik a számára, hiszen 
kor és súlycsoportot is vált. Nem hátrál meg 
a kihívások elől, hanem heti 16 óra edzéssel 
készül, hogy ebben az évben is a legjobbak 
között lehessen. Igaz most indult az év, de  
már a zsákban egy nemzetközi torna győ-
zelem.

KERTÉSZ BÁLINT ÚJRA 
A DOBOGÓ TETEJÉN 
FORMAGYAKORLATBAN

Rangos 
elismerés 
a megyétől

Bálint részt vett a XX. Hungarian 
Tatami Kupa elnevezésű nemzet-
közi karate versenyen, ahol több 
mint ötven egyesület, ebből 20 
külföldi, mintegy 650 versenyző-
je mérte össze tudását. Kertész 
Bálint korosztályában – 12-13 éve 
– nem talált legyőzőre. A 18 fős 
mezőnyben, végig magabiztosan 
„katázva”, minden ellenfelét 5-0-
ra legyőzve menetelt a döntőig, 
ahol makedón ellenfelét győzte 
le. Edzője Sensei Kötél Henrietta, 
egyesülete Spirit Karate SE. 
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04.01. szerda    9.30-11.30 BABOLDA baba-mama klub

04.06.  hétfő  
15.00 órától Húsvéti családi délután a művelődési házban és kertjében
15.00 Az aranyszőrű bárány – meseszínház előadás  
15.30-tól „Szemes Finom!” Tojásos – sonkás finomságok - húsvéti ételverseny 
fatojás-esztergálás, kézműves bemutatók, tojáskereső-játék, arcfestés 
16.00 órától a Lelle táncegyüttes műsora, utána családi táncház. Közreműködik a 
Dió banda!

04.09. csütörtök 16.30 Szülői védelem a számítógépen –számítógépes tanfolyam 
a könyvtárban 

04.09. csütörtök 18.00 Zenetanári koncert 

04.10. péntek  Borverseny

04.11. szombat 15.00 órától Társasjáték-klub nem csak gyermekeknek!  

04.14. kedd 11.00 Verskoncert a Magyar költészet napja alkalmából a Kávészü-
net együttes előadásában 

04.15. szerda 
9.30-11.30 BABOLDA baba-mama klub

04.16. csütörtök 16.30 A szakértő válaszol I. – adózási tanácsadás: őstermelői, 
vállalkozói tájékoztatás és aktualitások, háztáji felesleg (garázsvásár, bolhapiac, 
házi értékesítés kérdései)

04.23. csütörtök  17.00 Vegyes tanszaki koncert

04.25. szombat 9.00 órától FÖLD napja programok – kreatív újrahasznosítás, 
kézműveskedés és ásványkiállítás 

04.25. szombat  19.00 Szemesi Kultúrparty – jótékonysági este a szemesi iskoláért

04.27. hétfő  14.00 VÉRADÁS

04.27. hétfő 17.00 Vegyes tanszaki koncert

májusi ELŐZETEs…
05.01 szerda. 10.00 órától MAJÁLIS az élményfürdő melletti strandon  
sportvetélkedők, játékos versenyek, kreatív foglalkozások, kézműves-bemutatók 
és vásár, 16 órától Figura Ede interaktív gyermekműsora, 18.00 órakor Rekop 
György stand-up előadói estje, 19.00 órakor Viharock koncert, 20.30-tól RETRO-
FON utcabál 

05.07 csütörtök 
. 17.00 órától Helytörténeti megemlékezés a II. Világháború emléknapja alkalmá-
ból Pavelka István és Kiss László előadása

05.12. kedd  10.00 órától: KIHÍVÁSOK ÉS MEGOLDÁSOK - térségi közművelő-
dési szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy megyei Irodájának szer-
vezésében (alaptéma: kultúra és a helyi gazdaság- és társadalomfejlesztés kap-
csolatai a közművelődési munkában)

05.14. csütörtök  16.30 A szakértő válaszol II. – adózási tanácsadás: őstermelői, 
vállalkozói tájékoztatás és aktualitások, háztáji felesleg (garázsvásár, bolhapiac, 
házi értékesítés kérdései)

www.szemesimuvhaz.hu   https://www.facebook.com/szemesimuvhaz
 A programváltozás jogát fenntartjuk! 

akTuáLis PROGRamOk

hírek

Rendszeres programok 
a művelődési házban
BABOLDA Baba-mama klub: minden 
páratlan hét szerda 9.30-11.30 között

SZEMESI SZÍNI TANODA 
péntekenként, 17.00-19.00 óra között 
A művelődési ház színháztermében 
várunk szeretettel minden érdeklődőt 
10 éves kortól 18 éves korig! Informá-
ció: Kenyeresné Kiss Gabriella, telefon: 
06704274835

KREATÍV HOBBY - KÖR minden csütörtö-
kön 16.00 órától Garbai Judit vezetésé-
vel a művelődési ház emeleti előadójá-
ban. Telefon: 06302259398

DERŰS ŐSZ NYUGDÍJAS EGYESÜLET fog-
lalkozásai szerdánként, 15.00-18.00 
között a művelődési ház emeleti elő-
adójában.

GYERMEKNÉPTÁNC “utánpótlás” okta-
tás péntekenként, 16.30 órától a műve-
lődési házban. Korosztály: óvodai nagy-
csoportosok, valamint az általános isko-
la alsó tagozata. Információ: Szabó 
Zsolt, telefon: 06302883438 

JÁTÉKOS TÁNC- ELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTI-
KA 5-8 éves korig minden kedden és csü-
törtökön: 17.00-18.00 óra között / havi 
díj: 5000,- Ft (8-9 alkalomra), informá-
ció: Antal Róbert: 0630 543 5623

FELNŐTT NÉPTÁNC szerdánként 18.30-
20.30 között Szabó Zsolt vezetésével

SZEMESI KÉPZŐMŰVÉSZ KÖR minden 
hónap utolsó szombatján 15.00-17.30 
között. Részvételi költség: 500,- Ft / 
alkalom, amely az anyagköltséget tar-
talmazza. Információ: Dóri Éva 0630 665 
4384

FALUGAZDÁSZ ügyfélszolgálat:  a műve-
lődési házban: péntekenként 08.30-
10.00 között

Falugazdász: Simor Ákos, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Szántódi iro-
dájának körzetközpont vezetője. Elér-
hetőségek: telefon: +3630-6986127 / 
e-mail: simor.akos@nak.hu

Latinovits Zoltán művelődési Ház
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Balatonszemesen 
a Művelődési Házban min-

den kedden 17.30-18.30 között 
várunk mindenkit, gyere és  

csatlakozz egy vidám hangulatú 
csapathoz. 

Részvételi díj: 800,- Ft / alkalom.
További info: facebook: 
ZumbaFitness Balaton

Hozzánk bármikor 
csatlakozhatsz, mert az órák 

egymásra épülnek!

Védőnői méhnyakszűrés 
Balatonszemesen
Balatonszemesen és Balatonőszödön is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes nép-

egészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A 

szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban a védőnői tanácsadóban kerül sor, így megspórolhatják a 

szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), 

amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesz-

tése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.

Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében, annak ellenére, 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.

Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a páci-

enst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.

A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük  csütörtöki napokon14.00-16.00 ig.

 Jelentkezni lehet a védőnőknél személyesen a tanácsadóban, vagy a 06/20/8862-359 ill. 

a 84/560-083 -as telefonszámon. 

Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott meghívólevelet, várjuk jelentke-

zését!

A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért.

Schmal Kinga 

védőnő

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Hotel OTP Balatonszemes munkatársakat keres 2015. május 1-i 
kezdéssel  éves álláslehetőséggel konyhai kisegítő, felszolgáló és 

takarítónő  munkakörökbe. 
Érdeklődni lehet  Nagy Imre üdülővezetőnél 

a 06-70/7080483  telefonszámon.
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Jóllehet, Szemesen már az 

1880-as években megjelentek 

az első nyaralóvendégek, első-

sorban Székesfehérvárról, a 

szemesi fürdőkultúra kezdetét 

1895-re tehetjük, amikor a köz-

ség birtokosa, gróf Hunyady 

Imre belátva a nyaraló-forga-

lom előnyeit és perspektívá-

ját, birtokából a korábban bir-

kalegelőnek használt területet 

kihasítva, megtette a lépéseket 

a parcellázás érdekében.

Először 110 telket parcelláz-

tak, melynek irányításában a 

grófnő, Győry Teréz személye-

sen is részt vett. A telkesítést 

siettette a vele párhuzamosan 

épülő állomásépület építése is, 

hiszen a déli vasút megnyitása 

1861-ben a megközelíthetősé-

get nagyban könnyítette.

1898 és 1902 között nagy-

szabású tereprendezési mun-

kálatokat végeztek a mai 

gyógyszertár helyétől az 

öszödi határig, ezzel párhuza-

mosan pedig a rézsű és a vasút 

közötti területet parkosították 

fenyőkkel és lombos fákkal, 

Pausar Károly uradalmi erdész 

irányításával.

A telep két részre oszlott. 

A sínek és a vízpart között 

terült el az alsó telep, több-

nyire 600-800 négyszögöles 

telkekkel. Hasonló méretű 

telkek képezték a mai Bagoly-

vár utcára mint főtengelyre 

települt felső telepet, mely a 

későbbiekben déli irányban 

terjeszkedett. Az alsó telep 

telkeinek négyszögöle kez-

detben egy, majd néhány 

év múlva két korona lett, a 

felső telepen egy négyszögöl 

három koronába került.

A telek vásárlásával ekkor 

még nem járt a vízjog élve-

zete is, ezt a jogot a birtokos 

Hunyady fenntartotta magá-

nak, így kabinállítás fejében a 

tulajdonosnak évi négy koro-

nát kellett fizetnie. A kabinál-

lítás költségei rövidesen roha-

mosan emelkedni kezdtek és 

néhány éven belül elérték a 

negyven koronát, míg a telek-

árak ezt a növekedési ütemet 

nem érték el.

Az első szemesi villát Vajdits 

Alajos ezredorvos építette 

Marandini Román nagykani-

zsai műépítész tervei alapján, 

romantikus stílusban, 1898-

ban. Az építkezés az egyko-

ri Bolondvár helyén volt, ezzel 

egy időben kezdték meg a 

régészeti feltárást is. A később 

Bagolyvár nevet viselő villa ma 

némileg átalakított formában 

vállalati üdülő.

1899-ben nem épült újabb 

nyaraló, 1900-ban viszont 

három. 1901-ben épült meg az 

alsó telep első villája. E ház első 

tulajdonosa Huber Lajos volt, 

akinek korai halála után a villa 

Raffay Sándoré, majd később 

Eötvös Károlyé, a tiszaeszlári 

per híressé vált védőügyvéd-

jéé lett, aki a hagyomány sze-

rint ebben a házban írta “Bala-

toni utazás” című nagy sikerű 

könyvét.

Ettől kezdve évente két-

három villa épült. A telektulaj-

donosok ez idő tájt évi húsz 

korona tagdíjat, mai néven 

üdülőhelyi díjat fizettek az ura-

dalomnak. Ebből a pénzből 

meg tudták oldani a közterüle-

tek és a parkok karbantartását 

és fenntartását.

A fürdőélet és a nyaralótelep 

kibontakozásával egy időben 

épült meg 1905-ben a köz-

ség költségén a Hableány szál-

loda, a mai Landler Jenő utca, 

Fő utca és Kikötő utca találko-

zásánál. A szálló hosszú ideig 

a társas élet egyik központja 

volt, műkedvelő előadásokkal, 

bálokkal, estélyekkel.

forrás: Tanulmányok Balaton-

szemes múltjáról és jelenéről” című 

könyvéből. (Balatonszemesi Községi 

Tanács, 1990.)

Szemelvények 
Szemes történetéből 
Stirlin g János írásaiból 
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A Vidanet a dunántúli régióban számos más tele-
pülésen is kínál internet-, kábeltévé- és telefon-
szolgáltatást, de ott teljesen más csomagokkal 
van jelen, mint a siófoki régióban. Tervezik a kí-
nálat egységesítését?
Sejben Zsolt: Igen, terveink szerint nyártól több lép-
csőben átalakítjuk a siófoki térségben termékkínálatun-
kat. Ez az internet-szolgáltatás szempontjából azt jelenti, 
hogy be fogunk vezetni új, gyorsabb csomagokat. Jelen-
leg maximum 15Mbps sávszélességet tudunk biztosíta-
ni, de a hálózatfejlesztésünket követően a legnagyobb 
csomagunkban már 60Mbps sávszélesség is elérhető 
lesz. A digitális kábeltévé kínálatot is jelentősen bővíteni 
fogjuk. Folyamatosan állunk át a központi fejállomásunk 
digitális kínálatára, melynek köszönhetően a térségben 
is elérhető lesz több mint 100 digitális csatorna, köztük 
több mint 20 HD csatorna. Ahhoz, hogy ezeket a fejlesz-
téseket meg tudjuk valósítani, márciustól átfogó háló-
zatrekonstrukciót és a siófoki központi berendezéseink 
cseréjét kell elvégezni.
Ezek a munkálatok hogyan fogják érinteni a helyi 
előfizetőket?
S.Zs.: Arra törekszünk, hogy az ügyfeleink minél keve-
sebb kellemetlenséget tapasztaljanak, ugyanakkor az 
eszközök cseréje, az átépítés, a rendszerek beállítása el-
kerülhetetlenül együtt jár néhány időszakos szolgálta-
tászavarral, illetve -kieséssel. Ezért ezeknek a munkáknak 
a többségét a hajnali órákban végezzük.
Említette, hogy sor kerül például eszközök cseré-
jére is. Hogyan kell elképzelnünk, mi történik még 
a hálózatrekonstrukció keretében?
S.Zs.: Hálózatunk átépítése során ellenőrizzük a kábe-
leket, csatlakozásokat, a nem megfelelő eszközöket cse-

réljük, javítjuk, továbbá szükséges lesz az erősítők egy ré-
szének cseréjére. A hálózatrekonstrukciós munkák idejé-
ről és az érintett területekről honlapunkon tájékoztatjuk 
majd ügyfeleinket.
Ezeken túl terveznek még más változtatásokat a 
régióban?
S.Zs.: Alapvetően a legfőbb célunk a hálózat kapacitá-
sának és minőségének javítása, hogy magas színvona-
lú internet-, kábeltévé- és telefonszolgáltatást tudjunk 
nyújtani az előfizetőink számára. Ezen túl az ügyfélkis-
zolgálás minőségére is nagy hangsúlyt fektetünk, ennek 
érdekében siófoki irodánkat jelentősen modernizálni 
fogjuk, emellett a 1203-as telefonszámon is ügyfeleink 
rendelkezésére állunk.

Nyártól 20+ HD csatorna 
érkezik a térségbe 
2015. január 1-jétől Balatonőszödön, Balatonszemesen és a környező településeken a Vidanet Zrt. vette 
át az internet-, kábeltévé- és telefonszolgáltatás biztosítását a SUPRA Kft.-től. Sejben Zsoltot, a vállalat 
dél-dunántúli régiójának vezetőjét kérdeztük a Vidanet helyi terveiről, a kínálatban várható változásokról.

A Vidanet Zrt. által átvett települések: Ádánd, 
Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Ba-
latonőszöd, Balatonszabadi, Balatonszárszó, Kő-
röshegy, Ságvár, Siófok, Siójut, Szántód, Szólád, 
Tab, Zala, Zamárdi.
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2015 április 6-án, hétfőn 15.00 órától szeretettel 
várunk mindenkit húsvéti családi délutánunkra 
a művelődési házban és kertjében

15.00 Az aranyszőrű bárány – 
meseszínház előadás 

15.30-tól „Szemes Finom!” 
Tojásos – sonkás finomságok - húsvéti ételverseny
fatojás-esztergálás, kézműves bemutatók, 
tojáskereső-játék, arcfestés

16.00 órától a Lelle táncegyüttes műsora, utána 
családi táncház. Közreműködik a Dió banda!

2015 április 6-án, hétfőn 15.00 órától szeretettel 

Meghívó

Tojásos – sonkás finomságok - húsvéti ételverseny

Adománygyűjtési akció
Balatonszemes és Balatonőszöd önkor-

mányzatai adománygyűjtést szerveznek a 
kárpátaljai  magyarok megsegítésére. 

Örömmel fogadjuk készpénz, 
tartós élelmiszer vagy egyéb, 
a hétköznapi szükségleteket 

biztosító felajánlásaikat. 

Az adományokat Balaton-
szemesen a művelődési házban, 

Balatonőszödön a polgár-
mesteri hivatalban fogadjuk 

hétköznapokon,  délelőttönként!

Segítő szándékukat köszönve: 
Takács József és Antal János 

polgármesterek.


