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Balatonszemes Község Önkormányzata a sikeres működés és a gazdasági fejlődés értékeinek felismerését követően 
csatlakozott a Patinás rendszerhez, mint Patinás Település. Az önkormányzat kiemelt hangsúlyt és � gyelmet fordít 
a településen, illetve a térségében működő vállalkozások  magas szintű működésére és ezen vállalkozók és a lakosság 
közötti kapcsolat erősítésére.

A patinás rendszer az önkormányzat együttműködésével a magyar helyi családi vállalkozásokat segítő program, amely 
kedvezményrendszert, valamint lakossági képviseletet tartalmaz. Maga a patinás program a település kiskereskedelmi 
értékeit, valamint a lakosság igényeit � gyelembe vevő klasszikus kiskereskedelmi  és szolgáltató egységek csoportosulása.

Célja a kereskedelmi egységek és a fogyasztók érdekeinek egységes képviselete, valamint a versenyhelyzet miatt kialakult 
lemaradás felzárkóztatása, továbbá a piacon való pozícionálásának maximalizálása.

Balatonszemes Község Önkormányzata úgy véli, hogy a Balatonszemesen működő , helyi gazdasági társaságok tevékeny-
ségét megfelelően és hatékonyan ki lehet egészíteni az alábbiakban felvázolt, kimondottan a vállalkozást segítő Patinás 
Szindikátus, ezen vállalkozást és a lakosságot összekötő   Patinás Kedvezményrendszer és Patinás Lakossági képviseleti 
rendszer keretében működő szolgáltatáscsomag igénybevételével, amely minden jövőképpel rendelkező független ma-
gyar vállalkozás érdekeit szolgáló és gyümölcsöző együttműködés alapját is képezi.

Bővebb információkat találnak a www.patinás.info honlapon.
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Balatonszemes Községi 
Önkormányzat ülésterméből
Napirendek előtt a PELSO-KOM Non-
profit Kft tájékoztatta a lakosságot az el-
múlt év tapasztalatáról. A képviselő-tes-
tület több résztvevője is megfogalmaz-
ta, hogy a kukákban, szeméttároló edé-
nyekben a szolgáltató dolgozói által 
okozott kárt azonnal térítsék meg. Fel-
merült az a kérés is, hogy a költségta-
karékosság érdekében az önkormány-
zatok segítségét kérik a számlák kézbe-
sítéséhez. Az idén technikai okok mi-
att késve érkeztek a számlák, ezért a ha-
sonló esetekben nem számolnak fel ké-
sedelmi kamatot, - erre csak akkor ke-
rülhet sor, ha a késedelem a befizető hi-
bájából ered.
A Képviselő-testület döntésének és ké-
résének megfelelően május 5-től visz-
szaáll a vasárnapi hulladékszállítás 
szeptember végéig. 
Június-augusztus hónapokban a heti 
két szállítási nap továbbra is vasárnap 
és csütörtök lesz.
A téli időszakban csütörtök lesz majd a 
fő szállítási nap.

Civil szervezetek és sport-
egyesületek beszámolói
2015. április 27-én tartotta munkater-
vi nyilvános ülését a Képviselő-testület. 
Elsőként a civil szervezetek 2014. évi 
támogatásainak felhasználásáról szó-
ló beszámolót hallgatta meg. Az ön-
kormányzat 2014. évben a civil szer-
vezetnek 10.200 ezer Ft pénzügyi tá-
mogatást biztosított és közel 2 millió 
Ft-os természetbeni  (bérleti díj ked-
vezmény, buszszállítási kedvezmény, 
sportöltöző fenntartási költség stb.) 
juttatással segítette működésüket. Az 
államháztartási törvény és a támoga-
tottakkal kötött szerződések értelmé-
ben a következő évi juttatásokra csak 
azt követően kerülhet sor, hogy az 
előző évi támogatások rendeltetés-

szerű felhasználásáról beszámolnak. 
A beszámolójuk részben a közös hi-
vatalnál leadott eredeti bizonylatok 
becsatolásával történt, másrészt mű-
ködésükről szóbeli tájékoztatást ad-
tak az ülésen. Ez utóbbira 2014-ben 
formálisan nem került sor, de az új 
képviselő-testület fontosnak ítélte, 
hogy személyesen is meghallgassa 
a támogatásban részesülők vezetőit, 
képviselőit. A 2014. évben működé-
si költségeik fedezésére adott támo-
gatás felhasználásáról szabályszerű-
en elszámolt: az Egészséges Szeme-
si Óvodásokért Alapítvány; Községi 
Sportegyesület; a Dél-Balaton FC.; a 
Vöröskereszt; a Latinovits Alapítvány; 
a Katolikus Egyház; Református Egy-
ház; az Evangélikus Egyház; a Hor-
gászegyesület; a Balatonszemes-Ba-
latonőszöd Bűnmegelőzési Egyesü-
let; a Siketek és Nagyothallók Orszá-
gos  Szövetsége; a Tehetséges hátrá-
nyos helyzetű gyermekekért alapít-
vány. A Gondviselés Alapítvány járda-
építésre kapott támogatást, melyet 
még tavaly év elején rendeltetésének 
megfelelően használt fel.
A Képviselő-testület megköszönte a 
Derűs Ősz Nyugdíjas Egyesület eddi-
gi tevékenységét és korrekt elszámolá-
sát, mivel az egyesület megszűnt és a 
támogatást visszafizette. Ezt követően 
a művelődési ház kereteiben tevékeny-
kedik, és természetbeni támogatásra 
számíthat. A beszámolók elhangzása 
után a Képviselő-testület a költségveté-
sében rendelkezésére álló 10.000.000,- 
Ft  keretből 2015. évre az alábbiak sze-
rint határozta meg a támogatások ösz-
szegeit:
Egészséges Szemesi Óvodásokért 
Alapítvány: 100.000
Községi Sportegyesület: 5.000.000
Dél- Balaton FC: 3.000.000

Tehetséges Hátr. Helyz.: 100.000
Vöröskereszt: 100.000
Latinovits Alapítvány: 600.000
B.szemes- B.őszöd Bűnmegelőzési 
Egyesület: 50.000
R. Katolikus Egyház: 100.000
Református Egyház: 100.000
Evangélikus Egyház: 100.000
Horgászegyesület: 70.000
Siketek és Nagyothallók Orsz. Sz.: 50.000
Tartalék pótigényekre
/FC, KSE, egyéb: 630.000
összesen: 10.000.000

Gazdasági program
Balatonszemes Községi Önkormány-
zat több fordulós tanácskozás, megbe-
szélések és potenciális befektetők, szer-
vezetek meghallgatása után megvitat-
ta és elfogadta a 2015-2019 ciklusidőre 
szóló gazdasági programját.
A gazdasági program célkitűzései kö-
zött szerepelnek azok a célok, ame-
lyeket a polgármester, ciklusprog-
ramja tartalmazott, az alpolgármester 
és a képviselők javaslatai, melyeket fa-
lubejárás után alakítottak ki. A teljes-
ség igénye nélkül: az orvosi rendelő 
felújítása, akadálymentesítése, a köz-
konyha – pályázattal való – megépí-
tése, illetve  korszerűsítése, az intéz-
mények energiatakarékos napelemes 
rendszerrel való ellátása, az iskola kör-
bekerítése a terület megosztás szerint, 
az utak, járdák felújítása sürgősségi sor-
rend szerint, a kerékpárúthoz kapcso-
lódó áthúzódó beruházások befejezé-
se és folytatása, a közvilágítás korszerű-
sítése, az óvoda bővítése, a kempingek 
működtetése, a zöldterületek, parkok, 
utak karbantartásához szükséges kor-
szerű géppark bővítés stb., de továbbra  
is cél a nagyberuházások (pl.: melegvíz, 
Bagódomb és környékének, az orosz 
tábor területének, a Szemes Investhez 
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kapcsolódó 90 ha-os terület hasznosí-
tása.) A Képviselő-testület programja 
teljes terjedelemben olvasható az ön-
kormányzat www.balatonszemes.hu 
hivatalos honlapján. A képviselő-tes-
tület megerősítette a polgármester 
ciklusprogramjában meghirdetettek-
nek megfelelően, hogy amennyiben 
nem kényszerül rá, úgy a következő 
5 évben a helyi adókat nem emeli, új 
adókat nem vezet be és támogatja a 
vállalkozókat, a letelepedni szándéko-
zókat. 

Alaptevékenység bővítése:
A gazdasági programmal összefüggés-
ben a „vállalkozó barát” önkormány-
zat törzskönyvében szereplő alaptevé-
kenységek is bővítésre kerültek. Töb-
bek között a strandok, fürdők, piacok, 
kempingek működtetése okán is turisz-
tikai célú, természetvédelmi és környe-
zetvédelmi alaptevékenységek körébe 
tartozó feladatvégzéssel egészült ki az 
alapirat.

Rendezési terv
Megközelítőleg 14 pontban foglalható 
össze az elindított és lehatárolt rende-
zési terv módosítása. Ezek közül általá-
nosságban: megmaradnak, sőt bővül-
nek a belterületen a telekalakítási lehe-
tőségek azzal is, hogy a Képviselő-tes-
tület csökkenteni szándékozik a lakó-
övezetek telekminimumát. Felülvizsgá-
lásra kerülnek mindazok a magántulaj-
donban lévő, de zöld övezeti besorolá-
sú területek, amelyeket ezen övezet mi-
att nem tudnak a tulajdonosok hasz-
nálni. Ehhez társul, hogy a zöld terüle-
teket önkormányzati tulajdonú terüle-
ten pótolni kell, amelyet pedig kiválta-
ni nem áll módjában az önkormányzat-
nak, úgy azt meg kell vásárolni, vagy ki 
kell sajátítani. 
Kisebb vitát váltott ki az orosz táboron 
keresztül tervezett vasúti átjáró. A Kép-

viselő-testület véleménye megoszlott 
e kérdésben, ezért ehhez kérdőívek ke-
rülnek kibocsátásra, hogy megismer-
jük a lakosság véleményét is. Mint azt 
már korábbi lapszámainkban megírtuk 
a vasút korszerűsítésével egy közúti for-
galomra alkalmas – és ehhez kapcso-
lódó akadálymentes gyalogos - átjáró 
kiépítését vállalta a NIF (Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt). Az átjáró ügyé-
ben kibocsátandó kérdőívek során er-
ről részletes tájékoztatót adunk.

Élményfürdő
2015. januárjától az önkormányzat üze-
melteti a strandot és az élményfür-
dőt is. Ennek a Képviselő-testület az át-
adás-átvételről szóló tájékoztatót vitat-
ta meg és döntött az élményfürdő be-
lépő díjairól is.
A múlt évről megmaradt bérletek érté-
kesítésével megbízást kapott a „Szeme-
sért” Kft., így elővételi jegyeket és bér-
leteket a Kft. irodáján lehet igényelni. A 
készleten lévő korábbi üzemtetető ne-
vét tartalmazó bérleteket kérjük 2015. 
évben kihasználni. 
A Képviselő-testület az Élményfürdőt 
2015. június 15-től (június 13-án próba-
üzem) üzemelteteti. Nyitva tartását a 
hét minden napján: 10- 20 óra közötti 
időtartamban határozza meg.
A belépő jegyek 2 óra időtartamra: fel-
nőtt: 1300,- Ft/fő (10 fő felett: 1100,-Ft/
fő), gyermek: 820,- Ft /fő (10 fő felett 
750,-Ft/fő)
(Úszásoktatás idején gyermek: 600,- Ft /
alkalom, kísérő: 350,- Ft /alkalom)
Az önkormányzat bérletek kibocsátá-
sát határozta el, melynek árát helyszí-
nen történő vásárlással az alábbiak sze-
rint határozta meg: 10 órás 5.200,-Ft; 
20 órás 9.700,- Ft; 25 órás 12.000,- Ft; 30 
órás 14.000,-Ft.
A percdíjas alapú számlázás miatt idő-
túllépés esetén 15 Ft/perc többletdíj 
kerül felszámításra.

Az árak bruttó árként értelmezendők 
(ÁFÁ-t tartalmazzák). A bérletek elő-
vétele május 31-ig árengedményesen 
a „Szemesért” Kft. irodájában, készle-
tének elfogyása után a közös önkor-
mányzati hivatalban válthatók.  Az ön-
kormányzat üzemeltetésből szárma-
zó bevételeinek és kiadásainak gazda-
sági,- pénzügyi vezetése a közös Hiva-
tal feladata.
Az üzemeltetéshez kapcsolódó trezor, 
úszópelenka stb.  igénybevétele  külön 
szolgáltatásnak minősül,  melynek dí-
jai a korábbi évek áraival azonosak és a 
helyszíni ártáblán, valamint a www.ba-
latonszemes.hu honlapon  lesznek köz-
zétéve. 

Közkonyha építési pályázat
Balatonszemes községi önkormányzat 
Képviselő-testülete a gyermekétkezte-
tés feltételeit javító fejlesztések tárgy-
körében meghirdetett pályázat alap-
ján elhatározta, hogy - új konyha léte-
sítésére, valamint új étkező, étterem ki-
alakítására, mint pályázati alcélokra pá-
lyázni szándékozik. Az iparűzési adóerő 
képesség függvényében differenciált 
támogatási intenzitás alapján a beke-
rülési költség 85 %-a pályázható. A re-
ményt jelentősen csökkenti, hogy or-
szágos szinten 1 milliárd Ft keret áll ren-
delkezésre, amely rendkívül kevésnek 
bizonyul. A pályázatot május 29-ig kell 
benyújtani.

Kft. vezető
7 pályázat érkezett a „Szemesért” Köz-
hasznú Nonprofif Kft. ügyvezetői állá-
sára. A Képviselő-testület első körben 
mind a 7 pályázót meghallgatta. 
Két jelentkezőt választott ki, akiket alkal-
masnak és rátermett vezetőnek tartot-
tak. A két pályázót a Képviselő-testület 
ismételtem meghallgatta annak érde-
kében, hogy minden képviselő megis-
merhesse elképzelésüket, programju-
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kat, bővebb információ alakuljon ki a 
várható vezetői stílusukról.
A testület megnyugtatónak tartotta, 
hogy két jó közül kell választania, majd 
április 27-én meghozták a döntést.
A Kft. új ügyvezető igazgatóját 2015. 
május 15-től 5 éves időtartamra bíz-
ta meg a testület, aki nem helyi lakos, 
ezért felkértük, hogy következő lapszá-
munkban mutatkozzon be olvasóink-
nak.

Iskola igazgató
Befejezéséhez közeledik a „Balatonsze-
mesi Reich Károly Általános Iskola Alap-
fokú Művészetoktatási Iskola” vezetői állá-
sára kiírt pályázat értékelési eljárása. A tör-
vényben meghatározott szervek – köz-
tük a települési önkormányzat - vélemé-
nyezték a két benyújtott pályázatot.
A helyi szervek véleménye és javaslata 
az, hogy az elmúlt 10 év eredményei és 
sikerei alapján a jó színvonalú működés 
folytatását azzal látják biztosítottnak, ha 
az iskola élére ismét BOÓR MIKLÓS ke-
rül kinevezésre. Reméljük, hogy a dön-
téshozó nem hagyja figyelmen kívül a 
helyi akaratot.  

Villamos energia 
korszerűsítése
Mint korábban arról hírt adtunk Bala-
tonszemes és Balatonőszöd is határo-
zott arról, hogy a közvilágítást korszerű 
LED-es lámpatestekre cseréli.
A két település eltérő közbeszerzési el-
járást folytat, mivel Balatonőszöd egy-
szerű – három ajánlat – benyújtása út-
ján, míg Balatonszemes nyílt közbeszer-
zési pályázat kiírásával folytatja le a kivi-
telező kiválasztására vonatkozó eljárást.

ZÖLD nyesedék szállítás
Szerződést kötött a Balatonszemesi Ön-
kormányzat az összegyűjtött zöld nye-
sedék, fa származékok elszállítására. 
6 db zöldpont van a településen be-

lül: Fasor sétány, Orosz tábor, Rád köze-
li üdülőterület, Bem utca Kölcsey utca, 
Vörösmarty u. vége. 
Az önkormányzat a zöld pontok és an-
nak közvetlen közelébe lerakott fák, 
ágak, füvek nyesedékei, falevelek stb. 
elszállítására külső vállalkozóval kötött 
szerződést. A szerződés értelmében 
minden hét keddi napokon ürítteti ki 
és szállítja el a vállalkozó. 
Gondoljunk a zöldpontok körül lakókra 
is, ezért kérjük a lakosságot és az üdülő 
tulajdonosokat, hogy lehetőleg hétvé-
gén, ill. hétfőn rakják és hordják a zöld 
pontokra a nyesedékeket, mert akkor 
legkevesebb ideig kell ott tárolódnia, 
kérjük a lakosságot és az üdülő tulajdo-
nosokat, hogy a zöld pontokon külön 
ürítsék az un. apró nyesedéket (fű, nád, 
levél) és külön – a gyűjtőkerítés mel-
lé a fa és bokor ágakat, gallyakat, hogy  
a vállalkozó azt gyorsabban tudja  
elszállítani.
Nagyobb mennyiségű zöld hulladék a 
vállalkozó zöld udvarába közvetlenül 
beszállítható.
Telephelye: Balatonszárszó, Szemesi u. 25. 

Nyári  munka-
lehetőségek helyben!
Balatonszemes Községi Önkormányzat 

az általa üzemeltetett Szabad-strand és 
élményfürdőben történő alkalmazásra 
pénztáros- beléptetőt a nyári időszakra.

A Balatonszemesi Vadvirág Kemping-
ben munkalehetőséget kínálunk re-
cepciós és vendégforgalmi portás 
munkakörökben. Alapszintű nyelvtu-
dás szükséges, angol vagy német nyel-
vekből. Kiváló lehetőség frissen érett-
ségizett diákoknak, vagy felsőoktatás-
ban tanulóknak is. Várjuk nyári munka-
lehetőséget kereső felnőttek jelentke-
zését is.
Takarítói munkakörben is kínálunk 
munkalehetőséget.
Önéletrajzokat a vadvirag@balatontou-
rist.hu elektronikus címre várunk.
A jelentkezőket kérnénk, hogy a levél 
tárgyában tüntessék fel azt, hogy mun-
kalehetőségre jelentkeznek! Balatonto-
urist Vadvirág Kemping Balatonszemes, 
Lellei út 1-2. 

Zárszámadás
Május havi fő napirendek a 2014. évi 
költségvetések elfogadása.
Munkaterv szerint:
Balatonszemesen május 18-án
Balatonőszödön május 20-án kerül 
megtartásra.

HIRDETÉS
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Jelentés Balatonőszöd 
Önkormányzat ülésterméből
2015. április 28-án Közbiztonsági 
Fórumot tartott a Siófoki Rendőrka-
pitányság. A Király Richard Rendőr-
kapitány úr bevezetőjében elmond-
ta, hogy kezdeményezésüknek két 
oka volt, egyrészt ilyen fórumra csak 
az 1970-es években került sor Bala-
tonőszödön, másrészt sajnálatos 
aktualitást adott erre az elmúlt évek 
betörés sorozata. 
A lakossági fórumon a betöréses és 
besurranásos lopásokon túl szóba 
került a csalók elleni bűnmegelő-
zés lehetősége gyakorlati tanácsok 
is elhangzottak a „SZEM” = Szom-
szédok egymásért hasznos program 
gyakorlatára.
A Rendőrkapitány és munkatár-
sai ígéretet tettek arra, hogy szóró-
lap keretében igyekeznek a magá-
nyos és idős emberek számára olyan 
hasznos információkat adni, ame-
lyek a bűnmegelőzést szolgálják.
Szó esett a térfigyelő kamera rend-
szer folyamatban lévő beruházásá-
ról és visszatartó erejéről is. 
A rendőrfőkapitány ismertette, hogy 
egy mobil készülék mindig az éppen 
járőröző autóba van, annak közvet-
len hívása gyorsíthatja a helyszín-
re érkezést.
Farkas Péter a balatonföldvári rend-
őrőrs parancsnok-helyettese meg-
erősítette, hogy a 112-es hívószám 
helyett a 06/20 448 7941-es tele-
fonszámon érkező segélyhívásokra 
szinte azonnal intézkedni tud a jár-
őröző rendőrség.

A közbiztonsági fórumot követően 
nyilvános képviselő-testület ülésé-
re került sor.

Rendezési terv
Balatonőszöd 6-7 pontban foglalta 
össze a rendezési terv módosításá-
nak igényét.
A szabad-strandként üzemelő 
önkormányzati területen belül lévő 
magántulajdon kikerül a zöld öve-
zeti besorolásból. E mellett a 8 hek-
táros terület hasznosítása, funkció-
ja is felülvizsgálatot igényel. A 7-es 
főút és a Szabadság u. sarkán lévő 
nagyobb kiterjedésű erdő beso-
rolását is kezdeményezi az önkor-
mányzat. Ennek bizonyos akadálya 
az erdő művelési ág és annak pótlá-
si kötelezettsége, de ezzel egysége-
sebb település arculat volna kiala-
kítható és felgyorsulhatna a Nap-
fény út telekalakításának folytatá-
sa. Az előkészületek részletes vitá-
ja május elején (várhatólag 7-én) 
részletesebb tárgyalást igényel, ahol 
lehatárolásra kerül a tervmódosítás 
területe.

Főépítész
Rendezési tervvel is összefügg, 
hogy december 31-ig önkormány-
zati főépítészi megbízást kapott 
Nagy László úr, aki kéthetente 
fogja segíteni Balatonőszöd tele-
pülés rendezési terv készítésének 
és egyéb önkormányzati építészi 
ügyeit.

A főépítész úr korábbi évekről Bala-
tonszemes főépítésze is, ahol szin-
tén kéthetente csütörtöki napokon 
intézi az ügyeket. Gyakorlatilag így 
minden csütörtökön elérhető a 
két település lakossága, ingatlan 
tulajdonosai számára. 

GÉPESÍTÉS
Balatonőszöd Községi önkormány-
zat döntésének megfelelően egy 
korszerű és nagyobb teljesítményű 
fűkaszáló gép került beszerzésre. A 
traktor üzembe helyezhető. A gép 
tartozékaként 490 ezer Ft + ÁFA 
összegű rézsűsen is vágni képes, 
kalapácsos kasza kerül beszerzésre. 
Megjelent az a pályázat, amely a 
települések kisbusz beszerzésé-
re vonatkozik és melyről korábban 
döntött a testület. Az önkormányzat 
külső pályázatíróval vette fel a kap-
csolatot és nyújtja be pályázatát a 
falu gépjármű beszerzésére.

Utak
Fő helyre sorolódott a Dűlő utca fel-
újítása. A Képviselő-testület egyet-
értett azzal a sorrend változással, 
hogy a Dűlő utca kerüljön elsőként 
kivitelezésre. A 3 m-es burkolt út fel-
újítására 5,5 millió Ft került megha-
tározásra. A munkálatokkal a Bala-
tonút Kft lett megbízva.
Ezzel egyidejűleg „csak” kátyúzásra 
kerül a Pálinka-házi csapás, melynek 
kiméretése megtörtént és a kátyú-
zással járhatóvá tehető. Ezt  követő-
en reményeink szerint vagy pályá-
zati támogatással, vagy ha nem lesz 
megfelelő pályázat, úgy ősszel saját 
erőből folytatódik a munkálat.

Árkok
A Katasztrófavédelmi helyszíni 
szemle április 30-ig végrehajtandó 
módon rögzítette, hogy a Gyöngy-
virág utca és a Március 15-e utca 
árokrendszere kerüljön mélyítésé-
re, a belvíz elvezetése érdekében. 
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Az árkolás döntő többsége elkészült, 
az átereszeket tisztítani, illetve ahol 
annak mérete nem megfelelő cserél-
ni szükséges, hogy célját betölthesse 
a vízelvezető árok. Ezzel egyidejűleg 
a strand-és Kormányüdülő határán 
lévő árok benőtt fáinak s bokrainak 
kiirtása is megkezdődött.

Gazdasági program
Balatonőszöd Községi Önkormány-
zat megvitatta és elfogadta az 5 éves 
gazdasági programját. A település 
képviselő-testülete elsődleges cél-
ként határozta meg, hogy kiemelten 
kezeli a szabad-strand szolgáltatásai-
nak javítását.
Településrészenként határozta meg, 
hogy melyek azok a feladatok, ame-
lyek az üdülőterület keleti és nyugati 
részén elvégzendő és aktuális felada-
tok 1915 és 2020 között. A „Kormány-
üdülőként” ismert üdülőterületen el 
kívánja érni, hogy átjárható legyen 
és a partra egyenesen is le lehessen 
legalább gyalogosan menni.
A szabad strandon strandolást elősegí-
tő szolgáltatások számát és minőségét 
kell emelni. A Hullám Üdülőparknak 
nevezett településrészen a partsza-
kasszal nem rendelkező üdülő ingat-
lan tulajdonosai érdekében a „Kismet-
szés” árok partközeli átjárójának lehe-
tőségét, az átok keleti és nyugati olda-
lán a lejárók kiépítését, míg a vasút kor-
szerűsítésével a Szent István útiak gya-
logos átjárójának megfelelő akadály-
mentes korszerűsítését, a volt „Fácá-
nos” és a Szabadság u. torkolatában 
lévő erdős rész rendezését, a Dűlő utca 
elején a közvilágítás kiépítését, az utak 
és járdák folyamatos karbantartását és 
felújítását, a térfigyelő rendszer kiépí-
tését, a faluház felújítását, szőlőhegyen 
az utak járhatóságának fenntartását, 
esetleg egy-két közvilágítási lámpát és 
még számos más feladatot határozott 
el a képviselő-testület, melyet teljes 

terjedelemben a www.balatonoszod.
hu honlapon lehet olvasni.

Bővül az őszödi strand
Kitűzésre került a 623 hrsz-ú ingat-
lan, megindult a kerítés létesítésé-
nek munkálata, mely kerítéselemek 
beszerzésére a Képviselő-testület 
több, mint 800 ezer forint árajánla-
tot fogadott el. 
Az elemekből álló tetszetős kivitelű 
és gyors szerelvényezéssel megva-
lósítható kerítésre várhatólag május 
hónapban kerül sor, azt követően 
lebontásra kerül a régi kerítésnek 
azon szakasza, amely elválasztja a két 
önkormányzati tulajdont. Probléma-
ként merült továbbá fel, hogy az ott 
lévő árkon keresztül átjáró létesíten-
dő, hogy fizikálisan is összekapcsol-
ható legyen a két terület.
 A főszezonban már igénybe vehe-
tik lakosaink, üdülő tulajdonosaink 
és a vendégek az állami tulajdon-
ból önkormányzati tulajdonba került 
parti sávot.

Szeretlek Erdély 
Intenzív testvér-városi kapcsolatot 
tart Balatonőszöd Gyimesfelsőlok-
kal. Erdélybe utazhatnak azok, akik a 
gyimesfelsőlokiaknak egykor szállást 
adtak, vagy más módon segítették a 
jó kapcsolat tartását, ápolását és erő-
sítését. Balatonőszödről várhatólag 
44-45 fő utazik Erdélybe. A korábbi 
években a „gyimesfelsőloki testvé-
rek„ látogattak hozzánk. A látogatás 
igazán most talál viszonzásra, bár a 
korábbiakban többek csoportosan 
és egyénileg is meglátogatták Gyi-
mesfelsőlokot, amely egy gyönyö-
rű magyar lakta település. Reméljük, 
hogy sikerül újra szűkebb hazánkban 
viszontlátni régi barátainkat és isme-
rőseinket, hiszen az emberi kapcso-
latok am mai pótolhatatlan és felbe-
csülhetetlen értéket képviselnek.  

Nincs empátia?
Korábbi lapszámunkban hirdetést 
adtunk fel, hogy a Kárpátaljai bajba 
jutottak számára gyűjtést szervezünk. 
Sajnálatos, hogy egyetlen jelentkező 
sem akadt, aki az önkormányzataink 
által szervezett gyűjtésbe bekapcsoló-
dott volna. Bizonyára ez annak is tulaj-
donítható, hogy az egyházak és egyé-
ni megkeresések már adományozásra 
ösztönözték a lakosságunkat.
Minden szempont értékelését köve-
tően Balatonőszöd Községi Önkor-
mányzat Csépe (Egykor: Őszödfalva) 
település támogatását határozta el. 
A támogatás mértékéről a testület 
későbbiekben dönt.

Balatonőszödi  anyakönyvi hírek

Születések
Kengyelics Levente 2015.04.09.

anyja: Fias Melinda  
apja: Kengyelics László

   Elhalálozás 
Csehi Imre 2015.04.09-én 

életének 96. évében
 

Balatonszemesi  anyakönyvi hírek  

Születések
Lengyel Evelin  2015.03.12.

anyja: Kovács Zsófia  
apja: Lengyel Zoltán Attila

 Varga Regina 2015.04.10.
anyja: Bogár Edina  apja: Varga Tamás

   Elhalálozások 
Feszli László 2015.03.23-án 

életének 81. évében
Sarinay Györgyné 2015.03.28-án 

életének 93. évében
Rajczi Imre 2015.04.05-én 

életének 79. évében
Noé László Lajos 2015.04.13-án 

életének 69. évében

   Házasságkötés 
Szekeres Gizella és Horváth János

2015. április 22-én
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Társaságunk az elmúlt időszakban meg-
kezdte a felkészülést a nyári szezonra.

Ez többek között megnyilvánult a közterü-
letek, parkok rendbetételében, sövénynyí-
rásban, lombseprésekben.

A Balaton parton folyamatos az uszadék 
gyűjtés, hiszen a viszonylag szeles tavasznak 
köszönhetően a víz, rendszeresen a partra 
sodorja a nád és egyéb törmeléket.

A Képviselő Testület döntésének megfele-
lően munkatársaink megcsinálták a kijelölt 
utcákban a viacoloros járda kiépítését iss: 
Rákóczi utca a Postamúzeum előtti részén, a 
Cinka Panna utcában, a Berzsenyi utcában a 
szabad strand bejáratáig.

Hamarosan befejeződik az Ady Endre utcá-
ban is a járda építése.

Ezekkel a fejlesztésekkel még szebbé, ren-
dezettebbé tudtuk varázsolni településün-
ket az idelátogatók számára.

Kollégáink egy része a Bagódombi Kemping 
rendbetételén fáradozik már egy jó ideje.

Felújítottuk a bejáratnál lévő faházat, 
ugyancsak felújításra kerültek a vizes blok-
kok épületei, a tereprendezés is elkészült. Az 

Viharkár
2015.04.28-án, kedden este – ahogy ígér-

ték – végig söpört a szélvihar településün-
kön is. Szerdán reggel így nem volt kérdés, 
hogy mivel kell tölteni a napot.

A folyamatban lévő munkáink felfüggesz-
tésre kerültek és minden erőnket a kárelhá-
rításra és a letört ágak összegyűjtésére, a 
település takarítására fordítottuk.

Szerencsére nagy károk most nem kelet-
keztek a vihar nyomán.

A Bagolyvár utcában volt egy nagy faág, 
amely leszakadt és rádőlt a légvezetékre. Az 

KFT Hírek elhanyagolt környékből egy szép rendezett, 
átlátható területet sikerült varázsolni. A nyár 
elejére alkalmassá válhat arra, hogy újra 
megnyissa a kapuit a vendégek előtt.

Természetesen emellett napi feladatainkat 
sem hanyagoltuk el.

Ugyancsak a Testület döntésének értelmé-
ben az önkormányzat vásárolt még egy Iseki 
típusú fűnyírót, egy mulcsozót, amely az 
MTZ traktorunkra szerelhető. Ezen két eszköz 
nagy mértékben megkönnyíti zöldterület 
karbantartási munkáinkat.

Nemrégiben kaptunk egy VW Transporter 
típusú kisteherautót is, amely 6 személyes, 
platós és ugyancsak a nyári fűnyírásoknál 
vehetjük elsősorban nagy hasznát, hiszen 
így könnyebben mozgathatók a damilos 
fűnyíróval dolgozó kollégák, nem a kistrak-
torral kell kizötyögniük a település egyik 
végéből a másikba.

Május elsejére rendbe tettük Berzsenyi úti 
strandunkat is, ahol a hagyományokhoz 
hűen került megtartásra a majális.

Természetesen többi strandunk felkészíté-
se is megkezdődött már a nyári szezonra, a 
jó idő beköszöntére minden szabad stran-
dunk készen áll majd a pihenni vágyók foga-
dására.

Május második felében megkezdődik a 
virágosítás is településünkön, addig is a talaj 
előkészítése zajlik. A régi virágok kiszedése 
– ahol szükséges – ágyások gyomtalanítá-
sa, trágyázása, rotálása, belocsolása.

Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes 
lesz hozzánk és a szezon nyitására minden 
eltervezett munkánkkal készen leszünk és 
felkészülten indulhatunk neki a nyári sze-
zonnak.

E.on munkatársait értesítettük, akik rövid 
időn belül meg is oldották a problémát.

Volt még egy fa kidőlésünk a Rádi-telepen 
a szél utcában egy gyümölcsfa tövestől 
kidőlt, eltorlaszolva az utat, de kollégáink 
még a délelőtt során azt is eltakarították.

A Tompa Mihály utca folytatásában a Feny-
ves sétányon egy fa keresztbe tört, de olyan 
szerencsésen borult, hogy nem a közelben 
lévő vasúti felsővezetékre, hanem a sétányra 
esett.

Ennek eltakarításához, összevágásához 
azonban már segítséget kellett hívnunk a fa 
terjedelme miatt, amit Nagy Attila meg is 
tett, ezúton is köszönjük neki.

Ezt a fát azért kellett eltüntetni az útból, 
mert a készülő bringaút utolsó simításai 
azon a szakaszon jelenleg is tartanak, de a fa 
eltorlaszolta az utat, amelyet így nem tudtak 
az ott dolgozók megközelíteni.

Ezen felül munkatársaink a település szin-
te összes utcájában kisebb-nagyobb faága-

kat gyűjtöttek. Nagyobb ágak voltak a 
Bagolyvár, Petőfi, Fő, Szabadság, Ady, Ber-
zsenyi utcákban, a Vasvári strandon, Vígadó 
strandon is.

Ami még pluszban elszomorító volt, hogy 
strandjaink olyan állapotba kerültek a vihar 
után, mintha szinte nem is csináltunk volna 
semmit.

Sajnos újra rengeteg uszadék került a part-
ra, amelyek összegyűjtése újabb munkát 
adott.

Nem is beszélve a Berzsenyi utcáról, amely 
szinte végig uszadékkal volt terítve, de talál-
tunk fél méteres haltetemet is az út mellett. 

Ezen felül rengeteg apró követ, amely a 
hullámok a szintén a partra sodortak.

A nap végére ugyanakkor elmondható 
volt, hogy már „csak” ezen a területen 
maradt elvégzetlen munka, a település 
többi részén helyreállt a rend.

Ezúton is köszönjük minden kollégánknak 
a gyors és hatékony munkavégzést!
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Projektek az óvodában

A téma aktuális. Sokan, sok terüle-
ten, így nem csak az óvodai nevelés-
ben, szakmai fogalmak között hasz-
nálják ezt a kifejezést, és természete-
sen saját területük vonatkozásában 
értelmezik. Ez a módszer alkalmas 
óvodai alkalmazásra is, tapaszta-
lataink is ezt igazolják. Az óvodák 
között szinte elsőként próbáltuk és 
alkalmazzuk a módszert a mindenna-
pi munkánk során. 
Miért látjuk létjogosultságát az óvo-
dás gyerekek körében? A 3–6 éves 
gyerek figyelme önkéntelen, csapon-
gó. Érzékleteiben él: a látás, hallás, 
tapintás, ízlelés, szaglás és más fon-
tos érzékletek (például az egyensúly- 
és mozgásérzékelés) töltik ki belső 
világát. Ezek vezetik tapasztalatszerző, 
megismerő tevékenységét. A számá-
ra fontos felnőttek (anya, apa, testvér, 
majd az óvónő) állapotát szavaikból, 
és különböző jelzéseikből felfogja, és 
azonosulás révén közvetlenül is átéli. 
Ha ingergazdag tárgyi, rá figyelő, őt 
elfogadó emberi környezettel vesszük 
körül, ez előhívja belső aktivitását, erő-

síti tevékenysé-
geiben, testi-lel-
ki-szellemi intelli-
genciáját növeli. 
A projekt - olyan 
jellemzőkkel bír, 
ami a gyerme-
kek érdeklődés-
re, kíváncsiság-
ra, felfedező vál-
lalkozó kedvére 
épít. (Szüretelés, 
Kukoricaszedés, 
Bolygók, Állatok, 
Süteménysütés) 
A sokféle érdekes 
megkínált téma 

közül a  gyerekeknek leginkább vonzó 
választására ad alkalmat. A téma, a 
projekt feldolgozása, tevékenysé-
gek sorozatából áll, s a tevékenysé-
gek folyamatában közvetlen, konkrét 
tapasztalást biztosít. (Például: Földkö-
rüli utazás, Bolygók projekt (bolygók 
készítése, nevük, űrhajós játék, ki mit 
tud játék a galaxisról, videó nézése az 
űrről, csillagvizsgálóba nézés). 
A konkrét projekt megtervezésének, 
a megvalósítás módjának jellemzői 
között megemlítjük azt, hogy a pro-
jekt módszer során a témakiválasz-
tástól, a megszervezésig, megvalósí-
tástól az értékelé-
sig minden moz-
zanat a gyerme-
kekkel együtt 
történik, amelyet 
a társakkal való 
együttműködés, 
a munkamegosz-
tás, az egyéni vál-
lalás önkéntessé-
ge, a szabad önki-
fejezés és az önál-

lóság hat át.  A gyerekeknek lehető-
ségük van érdeklődésüknek, aktuális 
fejlettségüknek megfelelő tevékeny-
séget választani, ahol egyénileg, pár-
ban vagy kisebb csoportban együtt-
működve tudnak dolgozni. Ezek a 
jellemzők azért olyan fontosak, mert 
különös hatékonysággal inspirálják 
azt, hogy a különböző fejlődési sajá-
tosságokkal rendelkező gyermekek, 
sajátosságaiknak megfelelően önma-
gukhoz képest fejlődni tudjanak. Az 
óvónő pedig átengedi a gyermekek 
számára a kezdeményezést, a lebo-
nyolítást, irányítást, mind a megszer-
vezést a projekt során. A gyerekek kez-
deményező, aktív szerephez jutnak. 
Az óvó néni „csak” segíti őket mind-
ezek végrehajtásában. 
Nézzük konkrétan, hogyan zajlik ez 
a mindennapokban. Föld körüli uta-
zás projekt két hetében az óvodai 
élet minden tevékenységi formájá-
ban (mese, vers, ének, matematika, 
ábrázolás, mozgás, környezetismeret, 
játék) a bolygók, az űrhajózás, kör-
nyezetvédelem, és az ehhez kapcso-
lódó témák kerültek előtérbe. A gye-
rekek számára az űrhajós kooperatív 
játékok, a bolygókról ki miben tudós, 
a kívánság csillag játékok, a kísérlete-
zés, a találkozás a marslakókkal játék, 
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Nyílt napot tartottunk március köze-
pe felé. Idén is, mint mindig két napot 
jelölünk ki erre a célra. Nagyon örü-
lünk, hogy a szülők élnek a lehetőség-
gel, és megnézik, gyerekük hogyan éli 
mindennapjait az iskolában. Sokak-
nak tanulságos, és pont ez a cél! Ilyen-
kor van idő a pedagógusokkal is töb-
bet beszélni.
A nyílt nap után vannak a szülői 
értekezletek. Azért ez a menetrendünk, 
hogy  a szülők, a tapasztalataikat meg 

tudják beszéli a pedagógusokkal, egy-
mással. Sajnos a felső évfolyamokon 
a szülői érdeklődés egyre lanyhább, 
pedig pont ez az a korosztály, akiknek 
nagyon fontos lenne, hogy a szülők, és 
a pedagógusok következetesen és egy-
mást segítve neveljék a kamaszokat, 
akiknek ilyenkor erre nagy szüksé-
gük van, még ha tiltakoznak is ellene.  
Ezért sajnáljuk, hogy általában csak 
azok vannak ott, akiknek a gyerekével 
amúgy nincs probléma.

Megkezdődött az igazgató választási ceremónia 
is. Két pályázatot fogadott be a kiíró. Az egyik 
Tilk Csilla balatonboglári pedagógusé, a másik 
az enyém.  Felálltak a bizottságok – pedagó-
gusok, diákok, szülők,- és épp a napokban lesz 
a meghallgatás. Az új törvények értelmében a 
döntést az Emberi Erőforrások Minisztere hozza 
meg. A helyi szervezeteknek – pedagógusok, 
szülők, diákok, önkormányzat – csak javaslat 
tételi joguk van, amit vagy figyelembe vesz, és 
méltányol a döntéshozó, vagy nem.  A gyakor-
latban azonban a járási tankerület vezető javas-
lata szokott a döntő lenni. Ő pedig a vélemé-
nyeket veszi alapul döntése meghozatalakor.  A 
végleges döntés egyébként június vége felé fog 
megszületni!

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda
Balatonszemes, Szabadság u. 54.

Tel.: (84) 560 034

Felhívás óvodai 
beíratásra

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 
2015/2016- os tanévre május 12-tól 14-ig 

lehet beíratni a gyermekeket.
A beíratás helye: az óvoda vezetői irodája.

Időpont: kedd, csütörtök, 8,00- 12,00, 
szerda 8,00- 16,00 óráig.

A beíratáshoz be kell mutatni:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;

a gyermek egészségügyi kiskönyvét;
a gyermek TAJ kártyáját;

a szülő személyi igazolványát;
a lakcímet igazoló okiratot.

A köznevelési törvény szerint „A gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 

órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik 
életévét felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Szentiványi Jánosné
óvodavezető

viasz technika aratott a legnagyobb 
sikert. Mindennap lelkesen érkeztek 
az óvodába, elmondták egymásnak 
az újonnan szerzett információkat a 
témával kapcsolatban, tanították egy-
mást, tanultunk egymástól. A projekt 
egész időszakában „bolygókat” gyűj-
töttek. Aki, aznap a legtöbb új dolgot, 
ismeretet „tanított”, a játékban kreatív 
ötletei voltak, az kapott egy bolygót.  
A szülőket is bevontuk a projekt lebo-
nyolításába. Könyveket hoztak, videó-
kat készítettek, töltöttek le a gyerekek 
életkori sajátosságaikhoz mérten. A 
projekthetet egy külső „szakértői” nap-
pal zártuk. Szentiványi Balázs ebben 
a témában kiemelkedő tudással 
rendelkezik. Felkérésemre, az óvo-
dás gyermekek életkori sajátossági-
ra építve, egy videóval kísért, rövid 
összefoglalót, tájékoztatást adott a 
témával kapcsolatban. Előtte ellá-
togatott hozzánk, így kapott infor-
mációt a gyerekek előzetes tudá-
sáról, és ennek megfelelően állítot-
ta össze az előadását. A gyerekek 
tátott szájjal, figyelmesen hallgat-
ták, tanultak tőle. Sok új információt 

kaptunk, tanultunk az élvezetes elő-
adásából, videójából a bolygókról, a 
naprendszerről, csillagokról, a gala-
xisról. A nap zárásaként a saját táv-
csövét mutatta be a gyerekeknek, 
amibe belenézhettek, tanulmányoz-
ták. A gyerekek még sokáig emle-
gették a Bolygós projektet, a téma 
további kutatására, megismerésére 
motiválta őket.
Ebben az évben is óvodánk minden 
csoportjában készültek projektek. Az 
ott dolgozó óvónők bemutatók alkal-
mával mutatták be egymásnak, hogy 
az abba a csoportba járó gyerekek, 
hogyan, milyen tevékenységekkel 
dolgozzák fel az aktuális témát élet-
kori sajátosságaiknak megfelelően. A 
nevelési év aktuális projektjei az aláb-
biak: Diószedés, Cirkusz, Víz világnapja, 
Mikulás, Mackó hét, Drámajáték a kis-
csoportban, Színek. 
Továbbra is alkalmazni fogjuk a 
munkánk során e módszert, mert 
hisszük, hogy: „Minden gyermek 
abban fejlődik a legjobban, ami-
ben jól érzi magát!”

Nyárádi Zoltánné  óvónő

Kedves Olvasó!
Az elmúlt egy hónap ismét mozgalmas volt. Pörögtek az esemé-
nyek, és lassan jön az év vége. Hihetetlen, de másfél hónap múlva 
beköszönt gyerekeinknek a nyári szünet!
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Diákjaink sorra szerepelnek a verse-
nyeken. Sportban floorballos fiaink 
bejutottak az országos döntőbe, ahol 
végül az ötödik helyen végeztek. El is 
szontyolodtak, mert nagyon szerettek 
volna érmes helyen végezni, és erre lett 
is volna esélyük, de Modroczky Feri-
nek az első meccsen kifordult a térde, 
így ő a baleseti ambulancián töltöt-
te a napot.  Nagy Barnabásnak pedig 
a meccs hetében vették le a gipszet 
a kezéről, így ő sem tudott 100%-ot 
nyújtani.  Az ötödik hely így is nagyon 
szép eredmény, dicséret érte a fiúknak.

Unihokis fiaink mindkét csapata országos dön-
tős lett a Bajai versenyen. Május 8-án lesz itt 
nálunk ez egyik országos döntő. Akit érdekel, 
jöjjön, szurkoljon a fiúknak!

Élete első mezei futóversenyén, 
Kaposváron Molnár Panna 22., míg 
Hegyi Levente 26. helyezést értek el, a 
közel 100 indulóból.

Bolyban rendezték meg a II. korcsoportos leány 
tájfutók megyei döntőit. Három megye – Tolna, 
Baranya és Somogy versenyzői küzdöttek a 
Diákolimpiai országos döntőbe jutásért. A más-
fél kilométeres távot már önállóan, térkép alap-
ján kellett teljesíteni az indulóknak.  Balaton-
szemest Schmal Kitti első osztályos tanuló kép-
viselte, aki bejutott az országos döntőbe.  Gra-
tulálunk Kittikének!

Szavalóink a Balatonszárszói Költé-
szet napi versenyen nagyon szépen 
teljesítettek, amit a szűri nem így gon-
dolt, de ezt már ott megszoktuk. A 
gyerekeket sajnáljuk, mert érzik az 
igazságtalanságot, csak ők még 
nehezebben fogadják el.

Szennán voltak kis népdalosaink 
megyei megmérettetésen.  Bánó Tekla, 
Benedek Luca, Dombi Natasa, Andri 
Cintia Bronz minősítést kaptak. Moós 
Bercel, Marton Marcell és Harsányi 

Zita ezüst minősítést szereztek. Fel-
készítőjük Iván Dorottya tanárnő.  
Büszkék vagyunk a gyerekekre. Hadd 
mesélek el Önöknek egy kis törté-
netet. Iván Dorottya tanárnő a szen-
nai verseny előtti napon a gyereke-
ket az iskola aulájában kis közönség 
előtt még meghallgatta. Amint meg-
szólalt ez első ének, a tanári szobá-
ból, a termekből lassan kiszivárgott 
aki csak tehette. A légy zümmögését 
meg lehetett volna hallani, olyan áhí-
tattal figyelte mindenki a szép, csen-
gő gyerekhangot.  Amilyen gyönyö-
rűen énekeltek, biztos vagyok benne, 
hogy rövid időn belül lesz Szemesen 
egy népdalos est!  

Zeneiskolás növendékeink tanszaki koncer-
tet adtak a művelődési házban. Több mint 
ötven fellépőt hallgatott meg a szép számú 
nézősereg. Bár a gyerekek izgultak, és termé-
szetesen még nem mindenki tudott művészi 
élményt adni, azért a dicséret mindenkinek 
megjár, mert lelkesen, izgulva, és a legjobb 
tudásukat igyekeztek a gyerekek adni. Szép 
délután volt!

A földvári fúvósok is nálunk tartották 
a főpróbát. 25.-én volt egy nagy ver-
senyük, és arra jöttek el hozzánk pró-
bálni.  A tornacsarnokban lépett fel az 
együttes, amelyben 11 balatonszemesi 
gyermek is szerepelt.  94 ponttal meg-
nyerték a találkozót.

Kamarazenei találkozó volt Balatonalmádiban. 
Újvári Lili, Mórocz Milla és István Ajsa léptek 
fel, egy reneszánsz darabbal és ezüst minősí-
tést kaptak. 

Testnevelő tanáraink és alsós gyerekek közül 
20-22 tanuló, egy pályázat keretében minden 
második hétvégén sportnapra utaznak, általá-
ban Kaposvárra. Bár a szervezés sokszor döcö-
gősre sikerül, a gyerekek a hol táncos, hol spor-
tos programokról élménnyel telve jönnek haza.

13. alkalommal rendeztük meg a Reich 
Számítástechnikai versenyt. Bár idén 
kevesebb induló csapat tudott eljönni, 
akik itt voltak, komolyan vették a ver-
senyt és a legjobbat hozták ki maguk-
ból. Gyakorlatból Valkó Judit lett az 
első, Seres Klemi a második, elmélet-
ből pedig szintén Seres Klemi a har-
madik helyen végzett.

Volt papír, és elektronikai hulladék gyűjtés is.  
A szülői munkaközösség szervezte meg és 
bonyolította le az akciót.  Nyolc tonna körüli lett 
a papír, és kettőt fordult a kisteherautó a nyom-
tatókkal, monitorokkal és egyéb, veszélyes hul-
ladéknak számító elektronikai hulladékkal.  
A kapott összeg nagyon jól fog jönni, a hama-
rosan elérkező osztálykirándulások finanszíro-
zásához.  Köszönjük a szülők segítségét, támo-
gatását, a munkát!

Hetedikeseink 27-én utaztak fel Buda-
pestre, ahol egy nagyszabású pálya-
választást segítő rendezvényen vehet-
tek részt, Somogy Megyei Iparkama-
ra teljes támogatásával. (Busztól az 
étkezésig mindent az Iparkamara állt!  
Köszönjük) A Szakma Sztár elnevezé-
sű rendezvényen a gyerekek megnéz-
hették a Szakma Kiváló Tanulója ver-
senyek gyakorlati döntőit, különböző 
szakmákról kaptak tájékoztatást, néz-
hették meg, hegy melyik milyen. Biz-
tos, hogy sokuknak segít a döntés-
ben majd.
Kedves Olvasó!  Nagyjából ennyi tör-
tént az iskolában az elmúlt egy hónap-
ban, a szokásos, tanuláson kívül.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is köszöni a Balatonsze-
mesi Általános Iskola   Hegyi 
Árpád és kedves felesége támo-
gatását. Köszönjük azt a földrajzi 
térképet, amivel segítettek ben-
nünket!

Boór Miklós igazgató
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Sokszor utaltam írásaimban a környe-
zetvédelemre, de még nem írtam cik-
ket kifejezetten ebben a témában. Azt 
gondolom, itt az ideje, hogy foglalkoz-
zam vele.
Földünk az otthonunk.  Ez a bolygó az 
egyetlen hely, ahol élhetünk, ahol gyer-
mekeink, unokáink, dédunokáink is élni 
fognak. Ehhez képest nem vigyázunk 
rá!  Romboljuk környezetünket, pusz-
títjuk az életteret, mérgezzük vizeinket, 
levegőnket, így saját magunkat. Pazarló 
módon pusztítjuk azt az energiakészle-
tet, amit 2,5 milliárd év alatt a növények 
és a Nap fénye halmozott fel kőszén, 
kőolaj, fölgáz formájában. Nem vigyá-
zunk rá, mert azt gondoljuk, természe-
tes, hogy  van!  
Talajainkat kizsigereljük, de nem gondo-
lunk arra, hogy ezzel magunknak meny-
nyit ártunk, pedig jól tudjuk, betegsége-
ink java része abból ered, hogy szerve-
zetük nem kapja meg azokat a számára 
szükséges elemeket, amik ahhoz kelle-
nek, hogy egészségesek legyünk, hogy 
önmagunkat meg tudjuk gyógyítani!

Talajaink évmilliók alatt alakultak ki azok-
ból a kőzetekből, melyek valaha itt vol-
tak, úgy, hogy málasztotta azokat az idő, 
gazdagította a rajta megtelepedő növény-
zet, az ide mosódó sok-sok szerves anyag. 
Aztán ezeken a talajokon megjelentek 
a fejlettebb növények, majd kialakult az 
állatvilág, és megjelent az Ember, aki azok-
hoz a környezeti feltételekhez alkalmazko-
dott, amik adottak voltak. És ahogy a kör-
nyezet lassan változott, az ember is alkal-
mazkodott a változásokhoz. Ma azonban 
az emberiség miatt olyan gyorsan vál-
tozik a környezet, hogy ehhez már nem 
tud a szervezetünk alkalmazkodni! Nem 
tudunk túlélők lenni, még ha olyan oko-
sak is vagyunk!

Mit tehetünk mi egyszerű emberek, aki-
ken nem múlik atomerőmű építés, vagy 
környezetvédelmi politika? Egyenként 
ugyan keveset, de ha azt mindenki meg-
teszi, sokan, sokat!

Talajaink tápanyagot szolgáltatnak a 
növényeknek. Ha van bennük, akkor ele-
get, ha az egyoldalú termesztés miatt 
elfogyott belőlük, akkor kevesebbet!  
Erre szeretnék rávilágítani!

Kutatások bizonyítják, hogy az egyolda-
lú, kizsákmányoló mezőgazdaság miatt, 
a talajok tápanyagtartalma töredéke a 
korábbinak. A nyereséges gazdálkodás 
miatt, adott területről sokkal több ter-
mést akarunk és kell leszednünk, mint 
amennyit a talaj hosszú távon enged-
ne. Amikor a talaj kezd kiürülni, az még 
nem látszik! A növényt a talaj kineve-
li, termés is lesz, akár sok is, csak nem 
lesz benne, aminek benne kellene lenni! 
Hacsak rendszeresen nem pótoljuk! Az 
alma vitamin tartalma negyedére csök-
kent, a paradicsomé szintén. A savanyú 
káposztában fele sincs a C-vitaminból!  Ma 

már nem igaz a mondás, hogy: „Napon-
ta egy alma, az orvost távol tartja!” Egy 
kilót kellene megenni belőle, vagy 6-8 
paprikát, paradicsomot!  Nincs benne, 
aminek benne kellene lenni. Legalább-
is, a boltiban! 
Őseink a vetésforgóval, az ugarolással,  
a szervestrágyázással, a kevesebb ter-
mésmennyiséggel szinten tudták tarta-
ni a talajok tápanyagtartalmát.  Ma alig 
van szerves-trágya, és ha van, már az 
sem a régi. A műtrágya kényelmes, de 
csak a fontosabb elemeket tartalmazza.  
Mit tehetünk?  Mit tegyünk?

Adjunk vissza a talajnak lehetőleg min-
dent, amit kivettünk belőle!  A szalmát 
daráljuk le, és maradjon a területen. Ha 
rajta hagyjuk, akkor még árnyékol is, ami 
a globális felmelegedés miatt csak jó a 
talajnak!  Védi a túlmelegedéstől, mert 
a káros UV sugarak nem a talajt perzse-
lik, szárítják.  Véd a kiszáradástól, mert 
lefedi a talajt, így azt sem a Nap, sem a 
szél nem szárítja.  Ez minőségibb élet-
teret jelent a talajlakó organizmusok-
nak, ami a talajainkat csak javítja. Lassan 

Kedves kertészkedő Olvasó!
A puszpángpusztító Puszpáng ilonca.
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lebomlik, és a kivett ásványi anyagok, 
elemek visszakerülnek. Szerves-anyagot 
is pótol, így a megkötött napfény hasz-
nosul.  Mindezek mellett pótoljuk visz-
sza azt is, amit a terméssel kivettünk. 
Lehetőleg szerves trágyával, mert abban 
minden van, de ha az nincs, akkor kom-
poszttal!  És azt már lehet otthon is!  
Mert csinálhatunk! Nem kell hozzá más, 
csak elbomló, természetes anyagok, víz, 
munka és türelem.

Hogyan csináljuk?  Jelöljünk ki a ker-
tünkben valahol egy árnyékos helyet, 
ahol elkezdhetjük a lebomló szerves 
anyagokat gyűjteni (lomb, gallyak, 
krumplihéj, tojáshéj, gyümölcsök, éte-
lek maradékai, fűnyesedék). Gazdagít-
ja a komposztot, ha a tyúkok alól a trá-
gya bele kerül, de akkor vigyázni kell 
vele, mert lehet, hogy túl erős lesz, 
amikor megérik! Ha kialakul egy kb. 
20-25 cm vastag réteg, tegyünk rá öt 
cm vastagon talajt, hogy a benne lévő 
mikroorganizmusok – gombák, bakté-
riumok – beoltsák a szerves anyagot, 
majd öntözzük meg, és így, rétegesen 
halmozzuk fel az éves szerves hulla-
dékot.  Ha a rétegekhez egy kevés Nit-
rogén műtrágyát is adunk, az csak jót 
tesz neki, segíti a lebontó szerveze-
tek működését, hamarabb fog meg-
érni a komposzt. Nem kell sok, ha 1 
m2 –re 10-15 dkg-ot teszünk, az elég! 
Ha a fűtésre csak fát használnak, és 

nem égetnek semmi mást a kályhába, 
kazánba, akkor a hamu is rákerülhet!  
Nagyon fontos, hogy a komposzt-
domb ne száradjon ki!  Ha aszályos a 
nyár, akkor öntözzék meg!  Nagyon 
jó, ha fűnyesedékkel, szalmával van 
takarva, mert az segít nedvesen tar-
tani.  Még a rasel-háló – az a műanyag 
háló, amit krumplis zsáknak is használ-
nak, csak zöld – is jó megoldás. Fóliá-
val viszont ne takarják, mert az elzárja 
a levegőtől és egészen másfajta bom-
lások indulnak meg!

Az így kialakított komposztdomb követ-
kező tavaszra szinte teljesen földdé 
érik.  Ha használni akarják, és még van-
nak benne gally maradványok, akkor át 
kell rostálni, és ami már használható, az 
mehet a kertbe, cserepekbe.  Célszerű 
a mennyiség egy harmadát megtartani, 
és a következő évben már azzal beoltani 
az egyes rétegeket, mert a komposztban 
sokkal több a mikroorganizmus, mint a 
normál talajban.

Kedves Olvasó!  Ezzel a módszerrel min-
dent vissza tudunk juttatni, amit csak 
lehet!  A talaj szerves-anyag tartalma, 
humusztartalma gazdagodik, tápanyag 
szolgáltató képessége javul, ami szebb, 
egészségesebb, gazdagabb beltartalmi 
értékű termést is jelent. Nincs elszállítá-
si költség, nincs szállításkori környezet-
szennyezés.  Csak egy kis munka van 

vele, némi odafigyelés, és minimális költ-
ség, ami megtérül, mert nem kell meg-
venni a drága és kétes eredetű virágföl-
det, komposztföldet.

Kedves Kertészkedő Olvasó!
Nagyon sok kiskert dísze a pusz-
páng, vagy ahogy mások ismerik a 
buxus. Sajnos megjelent nálunk is az 
ázsiából behozott kártevője a Pusz-
páng ilonca.   Napok alatt képes 
kopaszra rágni egy bokrot, ami rend-
szerint ettől ki is pusztul.  Idén tavasz-
szal Balatonszemesen tömegesen 
jelent meg!   Azonnal védekezni kell 
ellene, mert ha nem tesszük, akkor 
átköltözik muskátlira, kecskerágóra és 
egy sor dísznövényünkre.  
Három generációja van évente. A lep-
kék akár 5 km távolságra is elrepülnek.
Molyok elleni szerekkel lehet véde-
kezni ellenük. Célszerű a permetezést 
5 naponta megismételni, hogy a sza-
kaszos kikelés miatt minden hernyót 
elpusztítson a szer.

Ajánlott szerek: Chess, Actara, Bancol, 
Padan, Nomolt, Mospilan, Veltimec.

Mivel nem kell sok szer, célszerű akár 
keverni is, sőt a dózist is emeljék meg, 
akár kétszeresére.  Figyelem!  Aki Sumi 
Alpha-t használ, ne emelje a dózist, 
mert az perzsel!

Boór Miklós

info

HIRDETÉS
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A húsvét szombatját 
követő 50. nap Pün-
kösd vasárnap. Innen 
ered a neve a görög 
Pentecostes szóból, 
amelyből a magyar 
Pünkösd szó is szár-
mazik. Ezen a vasár-
napon az egyháznak a 
születését ünnepeljük, 
mert Krisztus meny-
be menetele után az 
apostolok, Mária és a 
legközelebbi tanítvá-
nyok együtt marad-
tak és együtt ülték meg 
a zsidó pünkösdöt, és ekkor a 
Szentlélek tüzes nyelvek formá-
jában jelent meg, és az aposto-
lok különböző nyelveken szólal-
tak meg, és kezdték el az igét hir-
detni.
A pünkösd az egyház számára 
az öröm ünnepét jelenti, így szá-
mos vigadozó népszokás fűző-
dik hozzá. 
„Áldott szép Pünkösdnek gyö-
nyörű ideje” - Piros Pünkösd 
napját ezer éve virággal köszön-
tik Európa sok országában. 
Magyarországon is újra piros 
betűs nap a Pünkösdhétfő. De 
mi is ez az ünnep? A hozzá fűző-
dő népszokásokat réges-rég elfe-
lejtettük. Vagy mégsem? Pün-
kösd napjára minden felébred. 
Abbahagyja a lusta nyújtózást a 
világ, ember és állat párt keres. 
Nedvektől duzzadnak a levelek, 
zsong és zsibong az élet. 
Jól tudták a régiek, ilyenkor meg 
kell állni egy pillanatra. A nagy 
nyári munkák előtt ünnepel-

ni kell. Köszönteni az új életet, 
imádkozni a bő termésért, gyer-
mekáldásért. A templomokban 
évről évre megemlékeztek erről 
a napról, a lángnyelveket a pün-
kösdi rózsa szirmaival helyet-
tesítették, a Szentlélek jelképe-
ként fehér galambot repítettek 
szabadon. A lányok és asszo-
nyok bíborvörös ruhába öltöz-
tek, befont copfjukat a hagyo-
mány szerint a bal vállukra 
kanyarítva, a férfiak felöltötték 
ünneplőjüket, és kezdődhetett 
a mulatság. 

Néhány faluban még ma is 
élnek a pünkösdi hagyományok, 
játékok, az Alföldön a Pünkösd-
ölés, a Dunántúlon a Pünkösd 
királynéjárás. A pünkösd király-
választás sajnos teljesen eltűnt, 
pedig a mai napig él a szólás: 
Rövid, mint a pünkösdi király-
ság. Kezdetben vitézi szokás volt, 
a katonák maguk közül válasz-
tottak egy évre királyt. Ezt idézi 

Balassi Bálint verse: 
„Áldott szép Pünkösdnek 
gyönyörű ideje
Mindent egészséggel 
látogató ege, 
Hosszú úton járókat 
könnyebbítő szele”
Pünkösdi királynéjárás: A leg-
szebb kislányt választották 
meg kiskirálynénak, ami nagy 
tisztesség volt. Mise után ház-
ról házra jártak jókívánsá-
gokkal, versekkel, énekekkel 
köszöntve a háziakat, virág-
gal szórták be a szobát. A játék 
végén a háziak megkérdezték a 
lányokat: Hadd látom a király-
nétokat édes-e vagy savanyú? 
Fellebbentve a díszes kendőt 
megcsiklandozzák a kislány 
állát. Ha a királyné mosolyog, 
de a fogát a világért sem vil-
lanthatja ki, megnyugszanak a 
háziak, mert jó lesz a termés. 
Ekkor a háziak almát, tojást, 
kolbászt, pénzt ajándékoztak a 
jókívánóknak.

Pünkösdkirály válasz-
tás: amolyan legényvir-
tus volt, lovas versennyel, 
tűzugrással, tekézés-
sel. Aki a legderekabb-
nak bizonyult, egy évig 
ingyen ihatott a falu kon-
tójára és minden mulat-
ságra hivatalos volt. A 
pünkösd az udvarlás, 
párválasztás ideje. Ilyen-
kor enyhültek a szigo-
rú szabályok, a leányok 
bátran mutatkozhattak 
választottjukkal.

ÚRNAPJA: Az Oltáriszentség 
ünnepe, a pünkösd utáni máso-
dik hét csütörtökje. Az e napon 
tartott körmeneteknél ún. úrna-
pi sátrakat készítettek az oltárok 
fölé a falu különböző pontjain, 
újabban csak a templom körül. 
Az úrnapi sátrakat zöld galy-
lyakkal, virágokkal díszítették, 
melyeket mint szentelt növénye-
ket mágikus célra használtak a 
földművelésben, állattartásban, 
sőt az ember- és állatgyógyítás-
ban is.
A szokások ma már kihaló-
ban vannak, de az ember érzi, 
ünnepre, pillanatnyi csönd-
re, játékra, társaságra szükség 
van most is. Üzenetet hordoz-
nak ezek az ünnepek, az ember 
és a természet szeretetét hirde-
tik, csupa olyat, amiben meg-
kapaszkodhatunk, és amik által 
továbbléphetünk. Most majd 
Pünkösdvasárnap és hétfő után, 
a keddek és szerdák hétköznap-
jaiban.

Pünkösdi népszokások
info
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05.07.  17.00 óra: A II. Világháború Emléknapja – Helytörténeti megemléke-
zés a település hősi halottjairól. Közreműködik: Pavelka István és Kiss László. 
Utána koszorúzás a Hősök emlékművénél.
05.12.  10.00 óra: Kihívások és megoldások – A Nemzeti Művelődési Intézet köz-
művelődési szakmai napja a térségi intézmények térségfejlesztési lehetőségeinek  
tükrében.
05.13. (sze)  9.30-11.30 BABOLDA baba-mama klub
05.27. (sze)  9.30-11.30 BABOLDA baba-mama klub
05.14. (cs)  16.30 A szakértő válaszol I. – adózási tanácsadás: őstermelői,  
kistermelői, vállalkozói, szállásadói tájékoztatás és aktualitások, háztáji felesleg 
(garázsvásár, bolhapiac, házi értékesítés kérdései)
05.24. 10.00 óra: Kistérségi nyugdíjas gála

EGYÉB PROGRAMOK:

Május 29.  Gyermeknap 
Május 30.  Medjugorjei Lelki Nap a Tornacsarnokban
Rendszeres programjaink: 
Játékos tánc-előkészítő: kedd/csütörtök 17.00-18.00 között
Felnőtt néptánc: szerda 18.30-20.30
Gyermek néptánc: péntek 16.30-17.30 
Free Colours Dance bevezető órák (májusban!): péntek 18.00-20.00 részvételi díj: 
500 Ft / alkalom. Ajánlott 12 éves kortól. (stílusok: Break dance, Old school hip hop, 
Popping, Locking, C-walk, New style, Street style)
Május 31-ig a Falugazdász fogadóóra péntekenként szünetel! Ez időszakban  
a szántódi irodában folyamatos az ügyfélfogadás.

JÚNIUSI ELŐZETES
XXI. LATINOVITS ZOLTÁN VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ
június 05. péntek: 14.00 regisztráció, 17.00 koszorúzás Latinovits Zoltán sírjánál
18.00 Latinovits Zoltán grafikái - kiállítás megnyitó a művelődési házban
19.00 versszínház: Orbán György Egy pocsolya emlékiratai című Örkény-estje
június 06. szombat: 10.00 Takács József polgármesteri- valamint Kiss László  
(Magyar Versmondók Egyesülete) elnöki köszöntője, 10.30- 18.00 elődöntők;
18.00 órától filmvetítés, bográcsozás és nosztalgia party a 60-as 70-es évek 
jegyében.
június 07. vasárnap: 10.00 órától döntők,14.00 díjkiosztó ünnepség

NYÁRKÖSZÖNTŐ
június 19. péntek 16.00 órától Pálosrend kiállítás megnyitó a Magtárban.  
Helyi termékbemutatók, kézműves-foglalkozások, játszósarok. 
17.00 színpadi zenei programok

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
június 20. szombat 15.00 órától a Latinovits Zoltán Emlékkiállításon tárlatvezetés 
Szigethy Gáborral 16.30 tárlatvezetés a Latinovits grafikai kiállításon (művelődési 
ház), Latinovits filmek vetítése
19.00 “Filmszakadás” JELENETEK RUTTKAI ÉVA ÉS LATINOVITS ZOLTÁN 
ÉLETÉBŐL – monodráma Básti Andrea és Barna László előadásában (helyszín:  
Latinovits Művelődési Ház, színházterem)
20.30 -tól retro zenei est a 60-as 70-es évek tánczenéiből és filmvetítések  
a múzeumban

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

akTUáLIS PROGRaMOk

info

Latinovits Zoltán Művelődési Ház

Free Colours Dance 
bevezető-bemutató órák 

BALATONSZEMESEN 

Május: 15 és 22 péntek, 18.00-
20.00 részvételi díj: 500 Ft / alka-

lom. Ajánlott 12 éves kortól. 
Tánc stílusok, amiket elsajátíthatsz, 

ha hozzánk jársz:
Break dance, Old school hip hop, 
Popping, Locking, C-walk, New 

style, Street style. 

Kezdőket és haladókat egyaránt 
várunk óráinkra, ahol számtalan stí-
lusba betekintést nyerhetnek, ezál-
tal a haladók új ismeretekre tehet-
nek szert, bővíthetik már meglévő 
tudásukat, a kezdők pedig megis-
merkedhetnek a tánc alapjaival.

Erősítő óráinktól garantáltan  
jó állóképességgel nézhetsz  

a kihívások elé.
A Jó hangulat pedig garantált!!!

Ha kimozdulnál a szürke hét- 
köznapokból, és szívesen  

megtanulnál táncolni úgy, ahogy 
mindig is szerettél volna,

... ha érzed a ritmust...
és érzed magadban az elhatáro-

zást, hogy táncolni akarsz,  
akkor mire vársz?

Vár a Free Colors Dance Crew!

Elérhetőség: Szokolovszky István; 
telefon: +36/70 4196-586,  

e-mail: free.colors.dance@gmail.com
Megfelelő érdeklődés esetén 
szeptember 1-től folyamatos  

foglalkozások Balatonszemesen is!

A és B kategóriás
KRESZ tanfolyamot hirdetünk

a művelődési házban
Megbeszélés: 2015. május 20. 

szerda 18.00
információ: Zrínyi László:

0620/2282089
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hírek

Az idei borversenyen, az eddigi 130-150 borminta 
helyett csak 80 került a zsűri elé. Az ok nem lusta-
ság, vagy érdektelenség.  A 2014-es évjárat szőlész 
és borász mércével borzalmas volt. A nyári csapa-
dékos időjárás olyan mértékű fertőzéseket gerjesz-
tett, amik ellen a gazdák szeptemberre már nem 
tudtak mit tenni. A rothadást gátló szereket 40-50 
nappal a szüret előtt lehet utoljára használni, mert 
egyrészt nem engedik erjedni a mustot, másrészt a 
borban kimutathatóak lennének, mert nem bom-
lanak le rövidebb idő alatt. Mit tehettek a gazdák? 
Gyakorlatilag menthették a menthetőt, és cukor-
foktól, érettségtől függően vagy leszedték, ami-
kor még nem volt nagyon rothadt a termés, vagy 
hagyták, és elkönyvelték, hogy tönkrement, és 
lefolyt a szőlő a tőkéről. Ez annyira így volt, hogy 
szeptember végére már a késői olaszrizlinget is 
leszedték a gazdák.  

De ezzel még nem volt vége a megpróbáltatá-
soknak!  A fajtákban nem alakultak ki a rájuk jel-
lemző íz és illatanyagok  a kék szőlőkben a szín-
anyagok, a fajtára jellemző csersavak. A rothadt 
szőlő jellegzetes ízt kapott a rothadást okozó gom-
bától. Még az sem tudta ezt kivenni belőle, aki-
nek korszerű, hűtött erjesztőtankja van, vagy aki 
azonnal nyálkázta a mustot. A régi, megszokott 
technológia, az eddigi kénadagok nem voltak jók. 
Falta a ként a must, a bor, ;s még ez sem volt elég!  
A korábbi szüret miatt melegebb volt a pince, az 
erjesztő tér, ami kedvezett a tejsav-baktériumok-
nak, így aki nem tudta hűteni, annak még ez is 
„besegíthetett”.

Ilyen alapanyagból aztán olyan bor lett, ami-
nek az érési, fejlődési ritmusa is más.  Erre nem 
lehetett felkészülni. Még a nagy, laborral rendel-
kező hivatásos borászatoknak is feladta a leckét a 
2014-es évjárat!

Nem csoda hát, ha a gazdák egy része idén 

nem hozott bort.   Pont ezért érdemelnek dicsére-
tet azok, akik ilyen nehéz körülmények közt is tud-
tak olyan minőséget produkálni, amivel verseny-
re mertek nevezni. A 82 nevezett bor közt sokkal 
kevesebb volt azonban a túlkénezett, a hibás, vagy 
beteg, mint máskor. Nem egy közülük még a rossz 
évjárat ellenére is palackérett, eladásra elkészí-
tett, szép bor volt. A zsűri most is, mint máskor, a 
minőséget értékelte. És volt szép számmal érté-
kelhető bor!

Persze volt olyan is, amiben volt óbor, mert a 
gazda vagy szépíteni akarta a mintát, vagy már 
tényleg a szezonra házasította. Egyik sem bűn, sőt!  
A nagy pincészetekben pontosan ugyan így járnak 
el. Napokig próbálgatják a házasítást, és amit a piac 
igényel, azt állítják össze!

Volt olyan minta is, amiben ott volt a jó öreg, 
már régen kitiltott Otelló. Hivatalosan ki kellett 
volna zárni, de az vesse ránk az első követ, aki ezt 
az egyébként kiváló és nagyon jellegzetes ízvilágú 
jó fajtát  tényleg nem szereti. Lehet, hogy eretnek 
a mondat ami következik!  Szerintem nem a fajta 
hibája, ha valakinek úgy húsz évnyi, napi három 
liternyi Otelló fogyasztása után a metil-alkohol már 
mérgezéses tüneteket produkál.  

Szóval összegezve azt mondhatom: Dicséret a 
gazdáknak, hogy ilyen sanyarú évjáratban ilyen 
szintű  borokat tudtak az asztalra tenni!  Legyen 
tapasztalásnak jó ez az év!  Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a globális felmelegedés miatti időjárás 
változásra a szőlészeknek fel kell készülni!  Sokkal 
jobban oda kell figyelni a zöldmunkára!  Szellő-
sen kell a lombozatot tartani, hogy a rothadás ne 
induljon el a lombozat mikroklímája miatt. Nagyon 
oda kell figyelni a molyokra!  A sebek szintén a rot-
hadást indíthatják el.  Nem kizárt, hogy a túl erős 
napsütés miatt a tőkék árnyékolásán is el kell gon-

dolkodni!  Nagyon meg kell választani a szüret 
idejét. A túl sok napsütés elégetheti a savakat, az 
ízanyagokat.  Nem kizárt, hogy hosszú távon faj-
tát kell választani. Lehetséges, hogy a hosszabb 
tenyészidejű fajtákat be lehet hozni a termelés-
be.  Az sem lehetetlen, hogy a talajtakarást, mint 
a tenyészidőszakot megrövidítő technológiát, be 
kell vezetni. Ezek a jövő kérdései, de itt kopogtat-
nak az ajtónknál! 

Fel kell készülni a válaszokkal, mert közben a 
borfogyasztási szokások a minőségi borokat  igény-
lik. Egyre jobb árat lehet kapni a szép borért!  A 
turizmus is egyre inkább igényli a szőlőhegyeken, 
a szép pincékben megkóstolható, esetleg még egy 
kis étellel is kiegészített borozgatást, aminek akár 
később vásárlás is lehet a hozadéka. Ha valami-
kor, akkor most kell a gazdáknak nagyon figyelni 
a minőségre! Egy kis odafigyeléssel, a szőlőhegyiek 
összefogásával a borturizmusba vagy most lehet 
belefolyni, vagy most lehet lemaradni róla.  

A borverseny számokban 
Ez volt a 38. borverseny Szemesen.  82 borvolt, 50 
fehér, 8 rozé, és 24 vörös.  13 bor lett aranyérmes, 
19 ezüstöt érdemelt, és 20 kapott bronzot.

Nagy aranyat kapott:
Papp Márton Olaszrizlingje
Antal János Cabernet sauvignonja, 
és Merlot-Kisburgundi rozéja
Az önkormányzatok különdíját
Szabó János vegyes fehérbora és
Majlinger Balázs vegyes vöröse nyerte el
A fürdőegyesület különdíját:
Benedek Zoltán (Szeder utcai) Zenitje, és
Benedek Zoltán (Szőlőhegy) 
Zweigelt vörösbora kapta.

Borverseny 2015. A zsűri szemével!
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SOMOGY TAKARÉK SZÖVETKEZET | BALATONSZEMES, SZABADSÁG U. 64. | 84/560 -030  

 
� Folyósítási díj:0 Ft 
� Értékbecslés díja: Egy ingatlanra vonatkozóan 0 Ft  
� Tulajdoni lap lehívásának díja: Egy ingatlanra vonatkozóan 0 Ft  
� Közjegyzői okirat díja: 0 Ft 
� Jelzálogbejegyzés díja: Jogszabály rendelkezések alapján 0 Ft  

Takarék Kiváltó Hitel főbb kondíciói:  
� Kölcsön összege: 2-30 millió Ft   
� Futamidő:  3-25 év  

 

� Lakáscélú hitel: 3 havi BUBOR+2,50-3,75%, THM: 4,65-5,98% 
� Szabad hitel: 3 havi BUBOR+3,50-4,75%,THM: 5,71-7,05% 

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Szabályokban, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a  Somogy Takarék kirendeltségeiben és honlapján 
ételnek. A 3 havi BUBOR jelenleg 1,90%. A hitelbírálat jogát fenntartjuk. 

ÖNNEK MEGÉRNÉ KIVÁLTANI? NÉZZEN BE BALATONSZEMESI KIRENDELTSÉGÜNKBE!  

Cserélje le kedvezőtlen banki jelzálog hitelét Takarék Kiváltó Hitelre segítségünkkel!  

MÁJUS 30. 
Medjugorjei Lelki Nap 
a Tornacsarnokban
Program
13.30 : Köszöntés
14.00: Tanítás
Péter Kálmán
15.00: Tanítás
Dr. Csókay András
16.00: Tanítás
Csillag Éva és Péter
17.00: Agapé
18.00: Rózsafüzér
19.00: Szentmise
Kemenes Gábor atya
20.00: Szentségimádás
A programon való részvé-
tel ingyenes!
A programváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

Balatonszemesi 
Római Katolikus Plébánia
Vasárnapi Miserend:
10:00 Balatonszemes
11:00 Balatonőszöd

Hétköznapi misék:
Hétfő 8:00 Balatonszemes
Csütörtök 18:00
Balatonőszöd
Péntek 18:00 
Balatonszemes
Szombat „előesti mise” 
Balatonszemes 18:00

2015.03.08-án rendezték meg 
a Kyokushin Knock Down Diák-
olimpiát Szentesen. Egyesüle-
tünk 4 fővel nevezett e rangos 
versenyen. Több száz és 50 klu-
bot meghaladó versenyző szállt 
tatamira bajnoki címek meg-
szerzésére. Csapatunk jó felké-

szülés eredményeként a követ-
kezőket érte el.

Kuti-Kiss Milán 
Gyermek II.-35kg I.hely 
Diákolimpiai Bajnok!
Czinkóczi Barnabás 
Gyermek II.-35kg II.HELY

HIRDETÉS

KARATE

Takács Zoltán Gyermek II. -40kg
 I.hely Diákolimpiai Bajnok!
Szabó Dávid 
Serdülő -55kg III hely.

Április 11-én pedig a Pécel Kupán 
vettünk részt, mellyel már a nyári 
Romániai Világkupára készülünk.
 Eredményeink:
Milán Kuti-Kiss 
Gyermek II -35kg I.hely
Czinkóczi Barnabás 
Gyermek II -35kg II.hely
Takács Zoltán 
Gyermek II  Nehézsúly II. hely
Horváth Brendon
Gyermek II Nehéz súly V. hely
Szabó Dávid Serdülő VI. hely

 Sensei Hosszu Attila

Egyházi
hírek


