
Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja

hírmondó
2015/8.

Tisztelettel 
és szeretettel várunk 
minden kedves vendéget 
a 2015. szeptember 26-án, 
szombaton tartandó 
balatonszemesi 
Szüreti felvonulásra 
és Szüreti Bálra!

Programunk:
13.00 órától felvonulás (Szűcs kereszt,  
Dózsa györgy utca, Csokonai utca, Balatonőszöd,  
rendezvénypark, Tűzoltó tér, Hal-Álom,  
művelődési Ház), útközben a II. Szemesi  
Szüreti Játékok versenyszámainak  
szurkolhatnak (sodrófa hajigálás, csizmás-
talicska, tojásfutás és lopózás).
18.00 órától „Zárótánc” a művelődési  
háznál majd
kÖZÖSSÉgI kEmEnCE aVaTÓ 
20.00 órától SZÜrETI BÁL  
(támogatójegy 500,- Ft, tombola 100,- Ft;  
asztalfoglalás: 06703557605)
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Balatonszemes 2009-ben kötött 
testvérvárosi szerződést az erdélyi 
Csíkszentdomokossal. Ez évben a 
Szent István ünnepség keretein be-
lül láthattuk vendégül testvértele-
pülésünk delegációját, mely Karda 
Róbert alpolgármester vezetésével 
érkezett hozzánk augusztus 18-án 
este. A csoportot Takács József pol-
gármester úr fogadta. 

A megérkezés pillanatai máris fe-
ledhetetlen emlékként maradtak 
bennünk. A buszról leszálló vendé-

gek „rögtönzött” műsora könnye-
ket csalt szemünkbe: köszöntésül 
csodálatos népdalok hangzottak el 
hangszeres kísérettel, varázslatos 
hangulatot teremtve a kései vacso-
rához is.  A fáradtságos hosszú út 
után 19-én délelőtt egy szemesi 
séta alkalmával mutattuk be közsé-
günk nevezetességeit, kiállítóhelye-
inket, intézményeinket, majd dél-
után egy balatoni hajózással és ti-
hanyi kirándulással kedveskedtünk 
vendégeinknek. 

Az augusztus 20-i ünnepi szent-
misén felemelő érzés volt a gyö-
nyörű csíki viseletbe öltözött dísz-
vendégeink részvétele és közremű-
ködése, de a Tenyeres –Talpas Tánc-
együttes jelen lévő mintegy 40 
tagja a délutáni főpróbával a járó-
kelők szívébe is belopta magát, 
amit az esti fellépés koronázott 
meg. 5 műsorszámmal készültek a 
szemesi Nyármarasztó programso-
rozatra. A különböző tájegységek 
táncai mellett zenekari és énekes 
produkciókat is láthatott-hallhatott 
a közönség. De a fantasztikus elő-
adás nem is ért véget a visszatap-
solással! A táncosok a közönség so-
raiból választottak maguknak 
egy-egy „alkalmi” párt, és a 20 per-
ces ráadásban táncoltatták meg a 
szemesi nagyérdeműt is! De az 
este itt még nem ért véget, hiszen 
a tartalmas beszélgetésekkel teli 
közös vacsora után hajnalig tartó 
könnyed diszkózás vette kezdetét.

Másnap délelőtt a búcsú percei 
érkeztek el. Takács József polgár-
mester úr és Boór Miklós alpolgár-
mester úr az önkormányzat épüle-
tében köszönt el a delegációtól, 
annak reményében, hogy mihama-
rabb ismét közös programokkal 
gazdagíthatjuk településeink életét. 

A látogatás sajnos rövid volt, de 

annál tartalmasabb! Bízunk benne, 
hogy mielőbb újra találkozhatunk 
erdélyi barátainkkal, s újabb kultu-
rális együttműködés keretein belül 
mutathatjuk meg egymásnak ha-
gyományainkat, értékeinket.

A Tenyeres Talpas tánccsoport 
gondolata két éve született meg, 
hogy Csíkszentdomokoson fiatalo-
kat, fiatal családokat szólítsanak 
meg a közös táncolással. Ennek 
több oka is volt. Csíkszentdomokos 
a felcsíki tánc „melegágya”, de a ha-
gyományőrzés mellett fontosnak 
látták - nemcsak Domokoson, ha-
nem egész nép körében is - a kiskö-
zösségek szerepét, azaz a közösség-
építést. Szent Margit Lelkigyakorla-
tos Ház fogadta be a csoportot, 
amelyet a Hargita együttes domo-
kosi hivatásos táncosa, Böjte Róbert 
vezet, a közösségi vezető pedig 
Darvas Piroska segítőnővér. Heti 
egy este táncpróba van, de ezen túl 
együtt ünnepelnek, kirándulnak, 
egymásnak a hétköznapi életben 
segítenek, „legyen az tanulás, mezei 
vagy erdei munka, betegség, bár-
mi”. Együtt vesznek részt a falukö-
zösség ünnepein, mint például a 
farsangtemetés vagy a falunapok. 
Együtt vesznek részt népviseletben 
a húsvéti, úrnapi körmeneteken is. 

Darvas Piroska szavaival zárnánk 
e rövidke beszámolót: „A táncban 
oldódnak a feszültségek, a tánc fel-
szabadít, örömet sugároz. A tánc 
nem idegen a keresztény hit szá-
mára sem. Az, hogy az ember moz-
dulatokkal, gesztusokkal fejezze ki 
magát, oly régi, mint maga az em-
beriség. Ugyanez érvényes a táncra 
is. Az ember mindig is használta a 
táncot, hogy kapcsolatba kerüljön 
az istenséggel. A táncok az élet 
iránti szeretetből születtek, a tánc 
megnyitja az embert az igazi életre 
és az Istennel való kapcsolatra is.” 

Testvértelepülésünk 
Csíkszentdomokos 
A Felcsíki-medence legészakibb és 
legnagyobb települése Csíkszent-
domokos, három hosszú völgy ta-
lálkozásánál alakult ki. A Nagyhagy-
más alól lefutó Olt a falu Nyáras és 
Dorma nevű dombjai alatt egyesül 
a két jobbról jövő patakkal, a Feke-
te-Rezből eredő Nagy-Lokkal és a 
Gréces alól induló Győrmátyás 
(Szádokút)-patakkal.

 Ezek találkozásánál, valamint a 
Csíkot Gyergyóval összekötő or-
szágút, valamint a Balánbányára 
vezető megyei út kereszteződésé-
nél terül el a falu. Felcsík legnépe-
sebb települése, lakosainak száma 

Testvérvárosi találkozó
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Ingatlan eladás
Balatonszemes Községi önkormány-

zat képviselő-testülete értékesítette a 

„Fehér Galamb”- ként ismert és koráb-

bi önkormányzati ciklusban vásárolt 

ingatlanát. Az ingatlan eredetileg vál-

lalkozás segítésére –hentesüzlet - kiala-

kítására került megvásárlásra, nem tit-

kolt módon azért is, hogy a közpon-

ti belterületen elhanyagolt állapotban 

lévő telek rendezett ingatlanná váljon. 

Mint ismeretes az eredeti cél meghiú-

sult, majd egy külső vállalkozó akadt, aki 

hosszú távú bérletként – szintén vállal-

kozási célra – hasznosította volna. A fel-

újítás megindult, de időközben a vállal-

kozó a céljától elállt és a megkezdett, 

de be nem fejezett felújítás közben lévő 

épületet az önkormányzatnak visszaadta. 

Az ingatlanra az eladó tábla került, amely-

re egyetlen jelentkező volt. A Képviselő-

testület az ajánlott árat nem fogadta el, 

de végül alkuval mindkét fél engedett és 

az ingatlan vétele megtörtént. Reméljük, 

hogy a felújítás befejeződik és takaros 

gazdája akadt az évtizedek óta mostoha 

állapotban lévő és jobb sorsot érdem-

lő ingatlannak. Az ingatlan adás-vétele 

során és a kölcsönös alkuk után az ingat-

lan megtekintett állapotban egyösszegű 

11 millió Ft vételár megfizetése mellett 

került eladásra.

A három alakos szoborcsoport a Kikötő 

utcában kerül majd felállításra, melynek 

alkotója Szinte János szobrászművész. 

A pályázat megvalósulásához   a Vizuá-

lis Művészetek  Kollégiuma 6.500.000 Ft 

támogatást ítélt meg, melyhez Balaton-

szemes Képviselő-testülete 3.500.000 Ft 

önrészt biztosít.  A támogatási szerződés 

aláírása folyamatban van, a szobor ava-

tásának időpontja a tervek szerint  2016. 

nyara.

Rágcsálóirtás
Az augusztus 8-i üdülőhelyi fórumon 

vetődött fel, hogy a Balaton parton, ill. 

Móló környékén patkányt láttak, de ezzel 

egyidejűleg jelzés érkezett arra is, hogy 

a parttal párhuzamos utcákban elsza-

porodtak a pockok is. Az önkormányzat 

soron kívül felmérette és szakértői véle-

mény alapján 2015. augusztus 25-étől a 

Berzsenyi, a Semmelweis és az Ady Endre 

utca közterületein patkánymentesítési 

munkákat végeztetett. E tekintetben sze-

rencsés településünk, hiszen helyi szék-

helyű a ROTENON Bt. A vállalkozó szinte 

azonnal megfelelő és szakszerű intézke-

dést tudott tenni, amely megakadályoz-

hatta a nagyobb mérvű fertőzést.  

Az alábbiakban a vállalkozó közreműkö-

désével az alábbi felhívást tesszük közzé:

Megkezdődött a rágcsálómentesítés a Ber-

zsenyi, a Semmelweis és az Ady Endre utca 

közterületein augusztus végén. Mint az lát-

ható is, a szakemberek fekete színű – az 

előírásoknak megfelelően zárt – etetőállo-

másokat telepítettek. Ezek a speciális ete-

tőállomások többféle kártevő ellen hatáso-

sak, nagy hatékonyságúak. 

Miért szükséges a rágcsálók elleni véde-

kezés?

Rövid önkormányzati hírek
Balatonszemesről

Utófinanszírozás …
Komoly erőfeszítéseket igényel az Uniós 

támogatás utófinanszírozása. A Horvát-

Magyar közös pályázattal megvalósult 

kerékpár és információs pont szinte tel-

jes készültségi fokban van, de még csak 

októberre várható az első kifizetett szám-

lák megtérítése.

Az első félévben mintegy 50 millió Ft-ot 

most pedig több, mint 30 millió Ft-ot 

kellett megelőlegezni, melyek év végén 

vagy a jövő évi költségvetési évünkben 

térülnek vissza. Bár 100 %-os támoga-

tottsággal nyert a pályázat, de ha nem 

lett volna települési tartalék és jelentős 

mértékű saját bevétel, úgy finanszírozá-

si hitelből lehetett volna csak a teljesített 

munkák leszámlázott értékét kifizetni.

SZENT ANTAL SZOBOR
Támogatásban részesült Balatonsze-

mes Községi Önkormányzat pályázata, 

melyet a  Nemzeti Kulturális Alap Vizuá-

lis Művészetek Kollégiumához nyújtott 

be egy  Szent Antal szoborkompozíció 

elkészítésére.

megközelíti a 6400 főt. Nevét ter-
mészetesen Szent Domokosról kap-
ta. A település gyönyörű helyen te-
rül el, kilátás nyílik a Nagy- Hagy-
másra és az Egyeskőre. A falu legel-
ső ismert okleveles említése 1567-
ből való, ahol Zent Domokos néven 
szerepel, 34 kapuval. 1638-ban lati-
nosa Sanctus Dominicusnak írták.

 A század elejére túlnépesedett falu 
a silány földekből már nem tudott 
megélni. A gazdák a megművelhető 
terület megnövelésére a hegyoldala-
kat is feltörték, innen például a Gara-
dos domb lépcsős felszíne. A csalá-
doknak a fuvarozáson és mészégeté-
sen kívül a famunka és a bányászat je-
lentette és jelenti mind a mai napig a 
fő kereseti forrást.

 A fa kitermelésén és feldolgozá-
sán kívül ipari mértékben folyik a 
kőbányászat több mint 60 éve, a 
mozaikgyártás, melynek alapanyaga 
a falu közelében található Garados 
domb szép fehér vagy enyhén sár-
gás kristályos mészköve. Továbbá a 
szomszédos Balánbánya és a me-
gyeközpont biztosít megélhetési le-
hetőséget a közösség számára.

 A rendszerváltást követően fel-
pezsdült a falu gazdasági élete, me-
zőgazdasága és szellemi-kultúrája. 

Példa erre a több funkciót betöltő 
művelődési ház. 

Múzeuma a település szülöttjé-
nek, Márton Áronnak állít emléket. 
Márton Áron a Gyulafehérvári (Erdé-
lyi) Római Katolikus Egyházmegye 
püspöke volt 1939-től 1980-ig. Csík-
szentdomokoson született 1896-
ban. Kortársai vélekedése szerint 
szent életű, karizmatikus, „katedrális 
méretű személyiség” volt. Ez a véle-
kedés egybecseng a jelenkori törté-
nelemmel, vallástörténelemmel, 
társadalomtörténettel foglalkozó 
szakmunkák következtetéseivel, 
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melyek szerint Márton Áron nem-
csak az erdélyi katolicizmusnak, de 
a huszadik századi összmagyar tör-
ténelemnek is megkerülhetetlen 
egyénisége. 

A Márton Áron Múzeummal, mely 
halálának harmincadik évfordulója 
apropóján jött létre, a püspök iránti 
tiszteletét kívánja kifejezni a szülő-
falu. A múzeum ismerteti a nagy 
püspök életútját, munkásságát a 
huszadik századi Erdély változó tör-
ténelmének ellenfényében. A kiállí-
tás huszadik századi időutazásra, el-
mélkedésre és kérdésfelvetésre invi-
tálja a látogatót, újra és újra körül-
járva Márton Áron életének „titkát”: 
miként válhatott egy egyszerű pa-
rasztfiú korának éleslátású, nyitott 
szívű és csalhatatlan igazságérzetű 
szellemi, lelki vezetőjévé, sokak szá-
mára egyedüli tájékozódási ponttá 
a homály évtizedeiben. A Márton 
Áron Múzeumot a Márton Áron 
Egyesület Csíkszentdomokosért, 
Csíkszentdomokos Önkormányzata 
és a csíkszentdomokosi Római Ka-
tolikus Plébánia közösen hozták lét-
re, nagylelkű támogatók és készsé-
ges közreműködők segítségével. 
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Javuló út- és közvilágítási hálózat
Lezárult a közvilágítás közbeszerzési 
eljárása. Remélhetőleg 424 LED-es köz-

világítási lámpatest kerül még az idén osz-

lopainkra. A kivitelezési konstrukció szerint 

a vállalkozó saját pénzeszközéből valósít-

ja meg a korszerűsítést, amelyet követő-

en üzemeltet is. Az önkormányzat a kivite-

lezést követően bérleti szerződés alapján 

üzemelteti a közvilágítást, amelynek díja 

nem haladja meg a jelenlegi költséget. 

Az áramdíjra és karbantartásra fordított 

összeg mintegy 3,7 millió Ft/év. 

Előbbre lépett a térfigyelő kamerarend-

szer kiépítése is. Eddig a villanyoszlopok 

tulajdonosa és a kivitelező egyeztetése 

miatt állt a beruházás.

Jó színvonalon elkészült a Dűlő utca bur-
kolata, melynek kiviteli költségét - pályá-

zati támogatás hiányában - az önkor-

mányzat saját bevételeiből biztosította. 

Az út felújítása bruttó 11 millió Ft volt. 

Mint arról korábban hírt adtunk az önkor-

mányzat Képviselő-testülete két útfelújítá-

si feladat megvalósítását tűzte ki célul az 

idei évre. Fontossági sorrendben a Dűlő 

utca került első helyre, amelyet az érintett 

lakók és ingatlan tulajdonosok korábban 

közérdekű bejelentésükkel is szorgalmaz-

tak. Bár az idén lehetőség nyílott pályázat 

benyújtására, de sajnos olyan kevés keret 

állt rendelkezésre a nemzeti pályázatra, 

hogy nem sikerült támogatást nyerni. Ezt 

követően azonnal döntést hozott a kép-

viselő-testület a saját erőből történő meg-

valósításra. 

A Dűlő út elkészültével párhuzamosan 

folynak az előkészületek a Pálinkaházi csa-

pás útjának járhatóvá tételére is. 

Készül a rendezési terv felülvizsgálata, 

melynek munkaközi anyaga a korábban 

meghatározott módosításokat tartalmazná. 

Többek között egyes zöldterületek önkor-

mányzati tulajdonra történő áttelepítése, a 

lakossági jelzések megvizsgálása szerepel a 

mintegy 7-8 módosítási javaslatban. Alter-

natív lehetőségként kiszerkesztésre került 

a Mező utcára vezető strandi út és a vasút 

közötti önkormányzati terület esetleges 

megosztása, telekalakítása is.

A megosztás lehetőségének 2. sz. változa-

ta (Város és Ház Bt. által készített munka-

közi anyagból)

Sajnos bizonyos jogi akadályok miatt a 

Sportpálya és a 7-es főút közötti terüle-

ten lévő „erdő” terület lakóterületté ala-

kítása egy ütemben nem valósítható 

meg, ezért erre új megoldásokat kell 

keresni. Az egyeztetési anyag a www.
balatonoszod.hu honlapon tekinthető 

meg. 

Balatonőszöd Község önálló szüreti bál 
szervezését tervezi, melyre előre látható-

an október 10-én kerülne sor. Az idén első 

ízben a közös szüreti felvonulás megtartá-

sa mellett helyi kezdeményezésre a szüre-

tek teljes végeztével kerül megtartásra a 

falusi rendezvény.

BURSA ÖSZTÖNDÍJ
A Képviselő-testület szeptember 16-án 

tartott ülésén döntést hozott arról, hogy 

továbbra is részt vesz a felsőoktatási 

hallgatók támogatását biztosító Bursa 

Hungarica ösztöndíj pályázatban. A tele-

pülésünk a kezdetek óta minden évben 

folyamatosan részt vett a pályázaton és 

biztosította, hogy a balatonőszödi tanu-

lók a támogatás e formáját is igénybe 

vehessék.

Rövid önkormányzati hírek
Balatonőszödről

Az Egészségügyi Világszervezet felméré-

sének eredménye is egyértelmű: „Azon 
túl, hogy a rágcsálók az állatról emberre 
terjedő betegségek melegágyai, kapcso-
latba hozhatók az asztma és a lakáson 
belüli allergiás reakciók okozta egész-
ségügyi problémákkal.” A 18/1998. (VI.3) 

NM rendelet rögzíti azokat a kártevő-

ket, amelyek megtelepedése és elszapo-

rodása ellen szervezetten fel kell lépni. 

A rendelet a rágcsálók közül a házi- és 

a vándorpatkányt, valamint a házi- és a 

güzüegeret nevesíti – tudtuk meg a kár-

tevőirtásra, védekezésre specializálódott 

Rotenon Bt.-től.

Mit tehetnek a lakók a rágcsálók megte-

lepedésének megelőzéséért?

Az irtószeres kezeléseken túl több olyan 

módszer van, amellyel megelőzhető a 

nem kívánt  vendégek megjelenése. Fon-

tos például a bejutásuk lehetőség szerin-

ti megakadályozása, azaz azon műsza-

ki hiányosságok pótlása, amelyek révén 

„vendégeink” tanyát verhetnek a szá-

mukra kedvező területeken. Gondol-

nunk kell a külső környezet rendezésé-

re is, például a kertben lévő farakásra, 

amely megbontása, átrakása is segíthet 

a gócpontok felderítésében. Természete-

sen a táplálékmegvonás ugyanilyen fon-

tos; rágcsálófertőzöttség esetén kiemelt 

figyelmet érdemel a konyhai hulladék és 

a házi szemét megfelelő gyűjtése, táro-

lása, a hulladékelszállítás idejére törté-

nő kihelyezése is. Mindezekre minden 

időszakban gondolnunk kell, amikor az 

időjárás miatt a rágcsálók aktivitása erő-

södik.

Új Kft vezető
Megszűnt a munkaviszonya Kelemen 

László ügyvezető igazgatónak, akit 2015. 

május 15-től nevezett ki a Képviselő-tes-

tület. Új ügyvezetőként szeptember 9-től 

Rigó István került megbízásra, aki eddig 

szakmai irányítói munkakör töltött be a 

Kft-nél. Az új ügyvezetőnek sok sikert és 

eredményes munkát kívánunk.

A Rendezési terv módosítás 
munkaközi anyaga
Párhuzamosan készíti a rendezési terv 

módosítását a Város és Ház bt. Balaton-

őszöd mellett Balatonszemesen is elké-

szült és egyeztetés alatt áll a módosítá-

si javaslat. Egy alternatíva szerint az orosz 

tábor vasút felőli (nagyobb) terület par-

cellázása is szóba kerülhet, melynek 3 

alternatív változatát dolgozták ki a szak-

emberek.

Az egyik lehetséges változat a telekosz-

tás, melyre 3 variációi készült. 

A fentieken túl erőteljes hangsúlyt kap 

a magánterületeken lévő zöld övezeti 

besorolásnak az önkormányzati tulajdo-

nú területekre történő áttelepítése, kivál-

tása és más elsősorban a tulajdonosok 

által kezdeményezett javaslatokra meg-

oldási lehetőségek biztosítása. Az anyag 

a www.balatonszemes.hu honlapon lesz 

megtekinthető.

Balatonszemes napelem parkja
Mint ahogyan korábban tudósítottunk 

róla, készül az önkormányzat arra, hogy a 

KEOP támogatási felhívások megjelenése 

után azonnal be tudja adni pályázatát. A 

napelem part létesítésére vonatkozó tanul-

mányterv készítésére közbeszerzési eljárás 

indult és az eljárás lefolytatásra került. Nyer-

tes ajánlattévő a legalacsonyabb árajánla-

tot adó KRS-INVEST Kft. A szerződés felté-

teles, ha pályázattal megvalósítható, úgy 

ennek költsége ott vélhetőleg elszámolha-

tó, ha jövő áprilisig nem kerülne kiírásra a 

várva várt pályázat, úgy 50 %-os költségté-

rítésre számolhat a tervező.



8 9hírmondó  2015/8. hírmondó  2015/8.

oktatás oktatás

Szép, igazi nyári idővel köszön-
tött ránk a szeptember, és remél-
jük, hogy így folytatódik még hosz-
szú ideig. Sokat tartózkodhatunk a 
szabadban, sok programot tudunk 
szervezni az óvoda falain kívül is, 
kirándulunk, sétálunk, ismerke-
dünk településünk életével.

Szeptember 01-én elkezdtük az új 
nevelési évet, és vártuk a régi és új 
óvodásainkat. Közösen vállalt felada-
tunknak megfelelően esztétikus, hívo-
gató környezetet sikerült teremteni a 
gyermekek számára. Augusztus utol-
só heteiben  megtörtént az óvoda 
meszelése, takarítása, részleges mázo-
lása. A dolgozók sokat takarították, 
rendezgették, csinosították az óvoda 
helyiségeit.

Minden új kisgyereket igyekszünk 
hamar megismerni, hogy ezzel is 
segítsük beilleszkedésüket. Sok ener-
giával, sok türelemmel, megértés-
sel, elfogadással, énekléssel, verselés-
sel igyekeztünk őket megnyugtatni, 
figyelmüket lekötni, játékra ösztönöz-
ni. Akik már a tavalyi évben is jártak 
óvodába, segítik az újakat, hogy mie-
lőbb megismerkedjenek az itteni szo-
kásokkal.

A nagyobbak közül a többség a 
megújult régi környezetben, a már jól 
ismert felnőttekkel, néhányan új kör-
nyezetben, már valamennyire ismert 
felnőttekkel kezdték el az évet, és foly-
tatták óvodás életüket.

Nevelőmunkánk tartalmi részében 
a már jól bevált gyakorlatot követ-
jük. Törekszünk arra, hogy sokat tar-
tózkodjanak a gyerekek a szabad-
ban. Mozogjanak sokat, természetes 

közegben, környezetben tanuljanak, 
szerezzenek tapasztalatokat a körülöt-
tük zajló világból.

A lehetőségeket figyelembe véve 
egészségesen táplálkozzanak, sok 
gyümölcsöt, zöldséget fogyasszanak. 
A cukros, gyümölcsöt nem nagyon 
tartalmazó italok helyett vizet igyanak, 
újra ismerjék meg a víz ízét!

Hangsúlyosan figyelünk arra, hogy 
a hozzánk járó gyerekek tapasztalják 

Becsöngettek a 2015/16-os tanévre. 
Eltelt a nyári szünet, ismét jön egy 
tanév. Hogy milyen lesz? Reméljük 
dolgos, szorgalmas, eredményes, sike-
res, és sok örömöt és büszkeségre 
való okot ad gyerekeknek, szülők-
nek, pedagógusoknak, szemesieknek, 
őszödieknek, Somogytúrnak.

A nyár folyamán sokat dolgoztunk 
azon, hogy helyrehozzuk, megszépít-
sük az épületet, tisztaság, rend fogad-
ja az új tanévet. Panaszra nincs okunk, 
hiszen az iskolára a gyerekek is vigyáz-
nak, vigyáztak. Nálunk nem jellemző a 
rongálás, a szándékos károkozás. Egy-
szerűen csak arról van szó, hogy egy 
épület, amit 180 gyerek és legalább 
30 felnőtt használ, az fokozottabban 
használódik el.

Szinte mindent átfestettünk, vagy a 
mosható falfelületeket tisztára mos-
tuk. Ez utóbbi nagy megtakarítás, 
hiszen vagy 7 éve volt, hogy áldozott 
az önkormányzat drága, de igazán jó 
festékre, és azokat a felületeket azóta, 
csak mosni kell. Súlyos százezreket 
spóroltunk meg így, nem is beszélve 
a munkaidőről. 
 Azonban a széktámlák koptatását, a 
kis körmök kaparászását még a leg-
jobb festék se bírja. Ezért aztán az 
ilyen, fokozott terhelésnek kitett felüle-
tek nagy részét magas kopásállóságú 
laminált padlóval burkoltuk be, tante-
rembe, folyosón egyaránt.
Megfrissült az informatikai eszkö-
zeink egy része is. Számítógép par-
kunk java már több, mint 8 éves. 
Igaz, hogy amikor megvettük ezeket 
a gépeket, akkor szembe menve az 
akkori közbeszerzési gyakorlatnak, 
mi nem voltunk hajlandóak meg-

venni 400 ezer Ft-ért a pályázatok-
hoz járó gépeket, hanem vállaltuk, 
hogy esetleg megdorgálnak minket, 
de olyan gépeket vettünk –140 ezer 
Ft-ért darabját–, amelyekben min-
den bővíthető, cserélhető volt. Ne 
kérdezzék, miért került a pályázatos 
gép annyiba, amennyibe. Nekünk 
azóta több alkalommal volt lehe-
tőségünk a gépekbe memóriát, 
vagy éppen alaplapot cserélni, ami 
egy új gép beszerzésének töredé-
ke volt.. Most is elértük azt a határt, 
amikor már nem bírták a gépek a 
programokat kezelni. Megkértük a 
KLIK-et, hogy támogassa a fejlesz-
tést, - ez már két éve az ő kötele-
zettségük lenne – de sajnos nem 
volt rá keret.  Így aztán Balatonsze-
mes Önkormányzata vállalta be azt 
a közel fél milliós támogatást, ami a 
15 gép felújítására és az iskolatitkári 
gép cseréjéhez kellett.  Ez az összeg, 
és az épület karbantartásához adott 
anyagi segítség ismét csak hálára 
kötelez bennünket
Azért is fontos volt idén nyáron ezt 
megtenni, mert szeptember elsejé-
vel a működtetésünk terén is átkerül-
tünk a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központhoz (KLIK), amely csak 
szinten tartást vállal az önkormányzati 
épületekre, eszközökre vonatkozóan.

Az idei tanév talán legfontosabb 
adata, hogy 190 tanulóval indultunk. 
(Csak megjegyzem, az öt évvel ezelőtt 
készített szakértői vélemény szerint 
idén 112 tanulóval kellett volna kez-
denünk!) 
25 elsős kisdiákunk van, ami nagy lét-
számnak számít, de tüneményes, ara-
nyos társaság, kedvesek, szófogadók, 
szépen felkészítette őket az óvoda.

Jogszabályi változások nem igazán 
vannak. Talán csak az érdemes emlí-
tésre, hogy az igazolatlan hiányzást 
sokkal komolyabban veszi az Oktatá-
si Hivatal. Már az első óra után hiva-
talosan értesíteni kell a szülőt, jelente-
ni kell a hiányzó tanulót. 10 óra után 
a Gyermekvédelmet, Gyámhivatalt, 
Kormányhivatalt is meg kell keresse a 
KLIK, akik ezután megkezdik a hivata-
los eljárást. 

A tanév legfontosabb feladata azon-
ban úgy tűnik, nem az oktatás lesz!  
Megkezdődik a pedagógusok minő-
sítő eljárása. Minősíteni kell az isko-
lát, önértékelést kell végezni, veze-
tői értékelést kell készíteni a minősí-
tésbe bevett kollégákról, nekik saját 
magukat értékelni kell, óravázatokat 
kell készíteni, és egy komplett port-
fóliót – a pedagógus saját tevékeny-
ségét bemutató, az előírások alapján 
készített bemutatkozó anyag – ami-
ben majdnem 80 szempontot kell 
kifejteni, amihez videofilmet is kell 
szerkeszteni, és amit aztán meg is 
kell védeni a kilátogató szakemberek 
előtt.  Mindez már a nyáron is lekö-
tötte a pedagógusokat, és ez a terhe-
lés még csak fokozódni fog, ahogy a 
minősítés közeleg.  Hogy van-e értel-
me?  Elvesz-e időt, energiát a tanítás-
tól?  Befolyásolja-e adott kolléga han-
gulatát, lesz-e még türelme a legfon-
tosabbakra, a gyerekekre? Nos, ezeket 
a kérdéseket válaszolja meg belátása 
szerint Ön, kedves Olvasó.

Felmenő rendszerben elértük, hogy 
minden osztálynak már heti öt test-
nevelés órája van.  Belépett a köte-
lező hittan oktatás is, így heti három 

órányi időt a fizika, a kémia, a mate-
matika, a biológia és a  földrajz órák 
időkeretéből kellett lecsípni. Hogy ez 
jó-e? Megéri-e?  Szerintem nem.  Mi 
eddig is alaposan meg tudtuk moz-
gatni a diákokat, szinte mindenki részt 
vett valamilyen délutáni sportfoglal-
kozáson, de volt elég időnk az elméle-
ti anyagok megtanításához, a gyakor-

láshoz. Most ez csorbult, illetve a diá-
kok a délutáni sportfoglalkozásokra 
nem fognak eljárni, így az iskolai ver-
senysport látja kárát.  Talán a jelzése-
ink egyszer meghallgatásra találnak, 
és lesz jobb megoldás is.

Nos, így kezdődik a tanév.  De ahogy 
mondani szokták: „Minden jó, ha a 

vége jó!”  Reménykedjünk!  Rajtunk 
nem fog múlni! Igyekszünk ilyen fel-
tételek mellett is legfontosabb felada-
tunkat, a tanítást teljes hivatástudat-
tal ellátni.
Balatonszemes, 2015. szeptember 6.

Tisztelettel!  
Boór Miklós igazgató

Tisztelt Olvasó!

A 2015/16-os nevelési év kezdetén
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meg és gyakorolják a toleráns, máso-
kat megértő, elfogadó magatartást. 
Gyakorolják a konfliktusok megoldá-
sának módjait, kapjanak jó példát az 
agresszió nélküli életvitelre, a felmerü-
lő problémák konstruktív módon való 
megoldására.

Ebben az évben is az a célunk, hogy 
szeressenek a gyermekek óvodába 
járni, szeressenek ebben a közösség-
ben élni. Éljenek át közösen tartalmas 

eseményeket, váljanak élménnyé szá-
mukra. Ezért dolgozunk mindannyian. 

Ilyen esemény, szeptemberi vidám 
program a szüreti felvonulás. Erre már 
készülnek a kialakult szokás szerint a 
nagyok. Őszi versekkel, vidám, dalos 
játékokkal, rigmusokkal kedvesked-
nek a község lakóinak. Majd ezt köve-
tik sorban a kirándulások, színházi elő-
adások, játékdélutánok, látogatások 

Az Idősek napja a már sokat tapasztalt emberekről, az ő tisztele-

tükről emlékezik meg. Az élet mindennapja, örömei-bánatai olyan 

ajándékok, melyek életünk során sűrűsödő bölcsességgé, nélkü-

lözhetetlen „iránytűvé” válnak. Fontos, hogy kifejezzük: társadal-

munknak ők is hasznos tajgai, és nagy szükségünk van rájuk. Sehol 

máshol nem érhető el a sok tapasztalat, mértéktartó bölcsesség és 

megértés, amivel tanítanak bennünket. Az idősödés elfogadása, az 

idősödő ember támogatása, szeretete viszonzásra lel! 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDŐ-

SEK VILÁGNAPJÁvá. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti 

személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, 

éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthet-

nek –önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.

Településünkön Takács József polgármester úr október 2-án, pén-

teken 16.00 órai kezdettel köszönti a szépkorúakat a művelődési 

ház színháztermében.

Kilencvenöt somogyi szépkorú töl-
tötte együtt az időt hat napon át 
Balatonszemesen a Nyugdíjasok 
Szervezetei Somogy Megyei Szö-
vetségének harminckettedik Ezüst 
nyár táborában.

Stikel János elnöktől tudjuk: főleg 
a megye Balatontól távolabbi tele-
püléseiről jöttek el a szépkorúak, 
akik igen tartalmas hat napot töl-
töttek el a táborban. Kirándultak 

hajóval, busszal és vonattal Füred-
re, Boglárra és Siófokra, hallgattak 
előadást az egészségről és a val-
lásról, Ki Mit Tud-on mutatták meg 
tudásukat, szalonnát sütöttek és 
esténként zenés-táncos mulatság-
gal zárták a napot.

– Esküvőt-lagzit is átélt a csapat 
Balatonszemesen – így az elnök. 
– Három éve, éppen az Ezüst nyár 
táborban ismerkedett meg egy 

idős pár, akik az  idén egybekel-
tek és most a táborlakók előtt is 
megerősítették esküjüket egy-
másnak. 

Stikel János arról is beszélt: Bala-
tonszemesnek,  Takács József pol-
gármesternek fontos és megtisz-
telő, hogy évről-évre e településen 
tartják a nyárutói szépkorútábort.

Fónai Imre
forrás: Somogyi Hírlap 2015. szeptember 8. 

különféle helyszíneken,és még sorol-
hatnám hosszasan.

Ehhez várjuk minden szülő és óvo-
dánkért tenni akaró szemesi lakos 
segítségét, együttműködését.

A már megszokott régi dolgok mel-
lett újak is megfigyelhetők házunk 
táján- többek között jócskán megújul 
a Szülő Szervezet. A tavalyi évet lezá-
ró ünnepélyen elbúcsúzott több tag-
juk, a Szervezet két vezetője, akik sike-
resen, eredményesen szervezték a szü-
lők segítő munkáját. Itt is köszönjük 
munkájukat, hiszen sok értékkel gaz-
dagodtunk általuk! 

Szeptemberben megválasztás-
ra kerül egy új testület, új vezetők-
kel, akikre ezután is számítunk. Azt 
kérjük minden szülőtől, hogy segít-
sék továbbra is őket, ezáltal az óvo-
dát. Figyeljék a faliújságon megjele-
nő felhívásaikat, keressék őket, hogy 
együtt, egymásért, a gyerekekért siker-
rel tevékenykedhessenek, tevékeny-
kedhessünk.

Az óvoda dolgozóinak többsége is 
régi, de az idei évben vannak új mun-
katársaink is. Középső csoportban Kas-
sai Patrícia, nagycsoportban Erdélyi-
Horváth Enikő óvónők kezdtek dol-
gozni, akik reményeink szerint hamar 
és sikeresen beilleszkednek  életünk-
be. Kívánjuk, hogy legyenek szakmai 
sikereik, érezzék jól magukat új mun-
kahelyükön, kapjanak támogatást a 
szülőktől. Mi arra törekszünk, hogy ez 
minél előbb megvalósuljon.

A már megszokott színvonalas 
munkához a feltételek adottak. Raj-
tunk, dolgozókon és szülőkön múlik, 
hogy terveinkből mennyi és hogyan 
valósul meg. Segítsük egymást ebben 
az évben is. 

Kívánok ehhez mindannyiunknak jó 
egészséget, tenni akarást, jó kedvet!

     
Szentiványi Jánosné  óvodavezető

Ezüst nyár: esküvő a táborban

Kosztolányi Dezső: 
Intés az öregebbek tiszteletére

Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,
akár utcaseprők, akár miniszterek.
Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,
mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.
De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is
évek veszedelmén törékeny szívverésteket
ezen az embernek ellenséges földgolyón
s ők, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,
hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson
gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel
s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,
míg váratlanul elétek állanak, időtől koszorúzva,
mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,
egyenesen, mint a zászlórúdak s egyszerre kibontják,
hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknek
méltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogóját.

Az idősek világnapja
– október 1.
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Augusztus 15-én a hőség utolsó 
előtti napján szellemi felüdülésben 
volt része annak, aki résztvett a Zrí-
nyi utca elején a Kiss Jenő iparmű-
vész állította keresztnél rendezett 
bensőséges ünnepi rendezvényen. 

A rendezvény célja volt dióhéjban 

bemutatni és megismertetni az ünneplő 

közösséggel és Szemes lakóival Kiss Jenő  

családjának történetét, különös figyelem-

mel a családfő kivételes szakmai pályafu-

tására és emberségére. Emellett visszaem-

lékeztünk a család  menekülésére, amely-

nek során csodálatos módon, karcolás nél-

kül túlélte a Balatonbogláron rájuk zúduló 

haláltosztó szovjet golyózáport.

Ez alkalomból az önkormányzat támo-

gatásával felújították a család által 70 éve 

állított keresztet, valamint megmenekülé-

sük emlékére gránitkőbe vésették az aláb-

biakat: 

„Kiss Jenő kilenc tagú családja balaton-

boglári 1944.12.04-i szovjet golyózáportól 

való csodálatos megmenekülésének emlé-

kére 2015.“

Az ünnepség előkészítéséhez és lebo-

nyolításához hathatós segítséget nyújtott 

községünk Polgármesteri Hivatala társszer-

veivel: a Latinovits Zoltán Művelődési Ház-

zal és a Szemesért Kft-vel. Odaadó szakmai 

munkájukkal Jeges András, id.Tari József, ifj.

Tari József, Benedek Balázs, Benedek Gábor 

és Mihály Sándor is elősegítette az ünnep 

sikerét.

Az ünnepséget Dóri Éva a Latinovits 

Művelődési Ház igazgatója vezette le. 

Takács József polgármester úr megnyi-

tó beszéde  után Kiss László 1932-től kez-

dődően ismertette családjuk rövid, ám 

mozgalmas történetét Balatonszemesen. 

Kiemelte a család jó kapcsolatát a falu lakó-

ival, amelyben helye volt a közös játéknak, 

színjátszásnak és az önképzés területén 

való együttműködésnek. 

Hercegprímás, az Esztergomi Keresztény 

Múzeum igazgatója, az Iparművészeti 

Múzeum igazgatója, az Iparművészeti 

Társaság elnöke, az amerikai Vanderbilt 

milliárdos család, gróf Andrássy Gyula 

stb. Legfontosabb iparművészeti tevé-

kenységük - a több száz éves műkincs-

nek minősülő, múzeális értékű, megron-

gálódott, megégett, molyette pusztulás-

ra ítélt - gobelinek és szőnyegek művészi 

fokon történő restaurálása. Ezt a tartó-

san felfelé ívelő pályát csak a történelem 

tudta kettétörni avval, hogy a családfő 

fővárosi lakhelyétől és munkalehetősé-

gétől megfosztatott. 

Népes családja eltartását közegéből 

kizökkentve, számára idegen munkák vál-

lalásával tudta biztosítani. Mindeközben is 

számos területen a köz javára munkálko-

dott. Sokat tett a kultúra, oktatás, hitélet, 

rádióközvetítés tartalmasabbá tétele, (déli 

harangszó és szentmise közvetítések újra 

műsorba kerülésének kiharcolása) vagy az 

egészség visszaállítása érdekében. 

Művészi tehetségét fia, Kiss Jenő model-

lező és formatervező iparművész – aki a 

párizsi Sorbonne-n is tanított - örökölte és 

Üzenet a szemesi 
kutyatartóknak
 Kaposvári lányként szembesültem azzal, hogy 
sok felelőtlen kutyatartó van a városban. Nem 
törődtek sem a szomszédaikkal, akiket - tár-
sasház lévén -, halálra idegesített a napköz-
beni kutyaugatás, vinnyogás,sőt saját kutyá-
juk biztonságával sem igen foglalkoztak, 
mikor a neveletlen eb póráz nélkül rohant ki az 
útra,nem kis bosszúságot okozva ezzel az autó-
soknak, akik ilyenkor a kedves gazdi női felme-
nőjének ősi foglalkozását ecsetelték.
 Aztán ide kerültem Balatonszemesre és öröm-
mel láttam, hogy bizony a falubeli kutyákat is 
viszik sétálni a jólelkű gazdák, annak ellenére, 
hogy kedvencük kertben él. Idővel aztán sok 
embert megismertem, és mivel jómagam is 
kutyatartó vagyok, sétáink során beszélgeté-
sünk témája a kutyákra terelődött. Most nem 
térek ki a hallott, szomorú történetekre, a méte-
res láncon tartott, nyomorúságos  körülmények 
között tengődő kutyákra.
  A felelőtlen szemesi gazdákhoz szeretnék 
szólni, akik alacsony vagy szedett-vedett kerí-
tés mögött tartják szökős, harapós ebeiket. A 
kutyatulajdonosok személyes sértésnek veszik, 
ha az utcában lakók arra vetemednek, hogy 
szóvá teszik, hogy bizony a kis házi kedvenc - 
legyen az 5 vagy 50 kg-os -, már megint kint 
az utcán riogatja a gyerekeket és felnőttekre 
támad. A gazda pedig sértődötten bizonygat-
ja, hogy az ő kiskutyája soha nem bánt senkit.
 Figyeljünk már oda kutyánkra, ne várjuk meg, 
hogy baleset vagy tragédia történjen. Legyen 
megfelelő kerítés, ahol nem tud kiugrani, kibúj-
ni az a fránya eb. Óvjuk ezzel őt is, hiszen elüt-
heti egy autó vagy a türelmét vesztett szomszéd 
kólinthatja fejbe kedvencünket ásóval, kapával, 
nagyharanggal. 
 Ne fenyegetőzzünk, veszekedjünk, vitázzunk a 
szomszéddal kutyánk miatt. Ne legyen konflik-
tus helyzet, csak mert lusták vagyunk kerítést 
magasítani, vagy azt befoltozni. 
«A kutya az ember legjobb barátja.»   - tart-
ja a mondás. Akkor vigyázzunk rá....és legyünk 
tekintettel ember barátainkra is!

 Varga Erika

örökítette tovább a belsőépítész formater-

vező unokának Mathias Kiss-nek, aki a pári-

zsi Saint Chapellben és a Versailles-i kas-

télyban is végzett restaurálási és dekorá-

ciós munkákat és tanít a párizsi művésze-

ti akadémián.  

A beszéd során Kiss László felidézte a 

család balatonboglári csodás megmene-

külését a rájuk zúduló szovjet golyózá-

portól. 

Ezt követően Tomanek Péter római kato-

likus tisztelendő úr mondta el gondolatait 

és megáldotta a felújított keresztet. 

Záró momentumként Dóri Éva felkér-

te Takács József polgármester urat és Kiss 

Lászlót a gránit emléktábla leleplezésé-

re, amelyen a háborúban átlőtt két érme 

másolata is látható. A leplet rögzítő nem-

zeti szalagból csíkokat vágtak, és emlék-

ként kiosztották az ünneplő közönségnek.

Az elhangzottak illusztrálására két törté-

nelmi fényképeket bemutató tabló is kiál-

lításra került. 

Végül a hőségben tikkadt, de élénken 

érdeklődő mintegy 60 fős közönség a ját-

szótér árnyas fái alatt kis üdítővel, büfével 

frissíthette fel magát.   

Ismertette Kiss Jenő iparművész 

kiemelkedő pályáját, amelyet Béla fivé-

rével és alkotótársával 1920-1944 között 

futott be, amelynek során számos hazai 

és nemzetközi sikert értek el. Munkáju-

kat az elégedett megrendelőkön kívűl 

a szakma legfelső szintjének képvise-

lői maximálisan elismerték és nagy-

ra becsülték. Ebben a sorban szerepel  

Magyarország Kormányzója, a Bíboros 

Egy család nem mindennapi története a huszadik századból
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kalendáriuminfo

Hálás köszönet Balatonszemes önkor-
mányzatának, Takács József polgármester 
úrnak, a szervezőknek, s minden jó szán-
dékú hozzájárulónak a dévai gyerekek
és nevelőik, kísérőik vendéglátásáért.

KRESZ tanfolyam indul oKtóbERbEn!
mEgbESZéléS: 

2015. oKtóbER 6. (KEdd) 18.00 óRa
HElySZín: művElődéSi HáZ

balatonSZEmES, SZabadSág utca 1.
infoRmáció: ZRínyi láSZló

06 20 2282089

Köszönet és köszöntés
Ezúton szeretnénk megköszön-
ni Mórocz Zsófinak mindazt, amit 
az elmúlt 4 évben a művelődési ház 
munkatársaként tett a községért, 
mindannyiunkért. 
Bízunk benne, hogy hamarosan ismét 
a művházban üdvözölhetjük, mint a 
Baba-Mama klub szorgos látogatóját! 
Kedves Zsófi! Ezúton kívánunk Neked 
sok-sok örömet és boldogságot! 

A Latinovits Zoltán Művelődési Ház 
dolgozói: Kriszta, Anna, Évi, Balázs, 

Melinda és Éva

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS  
(könyvkölcsönzés, lakossági szolgáltatások)
HÉTFŐ: 15.00-18.00 KEDD: 9.00-12.00
SZERDA: 15.00-18.00 CSÜTÖRTÖK: zárva
PÉNTEK: 9.00-12.00 SZOMBAT: 9.00-12.00

A MŰVELŐDÉSI HÁZ LAKOSSÁGI SZOL-
GÁLTATÁSAINAK (INTERNET, NYOMTATÁS, 
SZKENNELÉS) ELÉRHETŐSÉGE:
HÉTFŐ: 09.00-12.00 KEDD: 15.00-18.00
SZERDA: 09.00-12.00 CSÜTÖRTÖK: 15.00-18.00
PÉNTEK: 15.00-18.00 SZOMBAT: 15.00-18.00

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK:
A/4 SZÍNES NYOMTATÁS: 150,- Ft/oldal
LAMINÁLÁS: A/4 150,- Ft, A/3 250,- Ft
www.szemesimuvhaz.hu
www.facebook.com/szemesimuvhaz
Írjon nekünk: muvhaz.latinovits@gmail.com

hírmondó
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Kiadók: 
Balatonőszöd Községi 

Önkormányzat 
Képviselőtestülete, 

Balatonszemes 

Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete

NYTSZ: 2.2/7424/2/2000
Szerkesztő-
bizottság: 

Antal János, Takács József,  
Dr. Valkó Zsuzsanna,

Dóri Éva 

Felelős szerkesztő:
Dóri Éva

Megjelenik  havonta, 
800 példányban

Elérhetőségeink: 
oszod.szemes.

hirmondoja@gmail.com; 
Telefon:  0630 665 4384

Kiadványt gondozta: 
Terc Kft. – Nyomdai 

és Kereskedelmi 
Ágazat (TPR15-0142)

A szerkesztőség 
a beküldött írásművek 

tartalmi, stiláris hibáiért 
felelősséget nem vállal..

Az egyház e napon, szept. 29-én Szent 
Mihály arkangyal megjelenésére emléke-
zik. A hagyomány szerint ő a túlvilág-
ra költöző lélek kísérőtársa, bírája. Ezzel 
függ össze a halottszállító saroglya „Szent 
Mihály lova” elnevezése. A legenda sze-
rint az olaszországi Garganó hegyen jelent 
meg, ahol tiszteletére templomot is épí-
tettek. Kultusza először a keleti egyház-
ban bontakozott ki, majd Európa-szerte, 
de főleg D-Európában terjedt el. Az első 
évezred fordulóján a chiliasmus idősza-
kában lett az egyház ősi oltalmazója mel-
lett a halottak szószólója is. Temetőket, 
cintermeket, ezek kápolnáit, csontkam-
rákat, haranglábakat, harangokat ajánlot-
tak pártfogásába. Az Utolsó Ítélet angya-
laként a lélek jó és gonosz cselekedete-
it mérlegeli. 
A középkori Magyarországon Szent Ist-
ván korától nagy kultusza volt. A 18. sz. 
közepéig Szent Mihály napja hazánkban 
parancsolt ünnep volt, ami a gazdasági 
év őszi fordulójára esett. Főként gazdasági 

élettel összefüggő hie-
delmeket és szokásokat, 
időjárási megfigyelése-
ket fűztek hozzá. A gyer-
gyói pásztorok pl. Szent 
Mihály napján tartották 
a farkasünnepet, hogy a 
csordát a hazatérés ide-
jére megvédjék a farka-
sok kártételeitől. Az egy-
kori prédikációk alapján 
Szent Mihály napjához, 
mint a többi ünnephez, bizonyos munkák 
tilalma is kapcsolódott. Göcsejben azt tar-
tották, hogy annak, aki Szent Mihály nap-
ján mosott, kisebesedett a keze, aki pedig 
mángorolt, annak a háza felett egész éven 
dörögve pihentek a fellegek. A természet 
megfigyeléséből ered az a megállapítás, 
hogy Szent Mihály napja után a fű akkor 
sem nőne tovább, ha harapófogóval húz-
nák. Az őszi vetésre az előtte levő vagy 
utána következő két hetet tartják a leg-
alkalmasabbnak. A Szent György napkor 

legelőre hajtott állatokat 
ilyenkor hajtották haza, 
így sok vidékén a pász-
torok számadásának, 
fogadásának napja volt. 
E nappal megkezdődött 
az ún. kisfarsang ideje, 
a lakodalmazások őszi 
időszaka, mely Katalin 
napjáig (nov. 25.) tartott. 
Sokféle, időjárással kap -
csolatos szólás, köz-

mondás ismeretes Szent Mihály-napra 
vonatkozóan. Közismert mondás: „Szent 
Mihály lova deres, behozza a telet!” Az 
Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a 
fecskék még nem mentek el Szent Mihá-
lyig, akkor hosszú őszre lehet számíta-
ni. A pásztorok az állatok viselkedéséből 
jósoltak az időjárására. Ha Szent Mihály 
éjszakáján a juhok vagy a disznók össze-
feküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellen-
kező esetben enyhét.

forrás: Néprajzi lexikon és Sulinet 

Anyakönyvi hírek

 Születés: 
Darázs Kristóf  2015.09.16.

szülők: Barta Rózsa  és Darázs Gábor

Elhalálozások:
Nikolics István 2015.08.19. 

életének 78. évében
Köpösdi László 2015.08.08. 

életének 42. évében

BALAToNsZemes:
Rajczi Ferencné 2015.08.02.

életének 94. évében

aZ ÖREgHEgyEn SZőlő-ZáRtKERt 
1960m2-En pincE-pRéSHáZZal Eladó.

bEtonút mEllEtt, víZ, villany
taRtoZiK a tElEKHEZ.

éRdEKlődni: aniKó, 06 30 5723613

hirdetés

Nagyon mozgalmas hónapokon vagyunk túl, a forró nyárban szinte észrevétlen suhantak a napok. több 
mint 100 programmal készültünk a nyaralóidőre, melyekben minden korosztály csemegézhetett kedvé-
re valót. 
de már indulunk az ősznek… máris itt a szüreti felvonulás, mely talán a legnagyobb közösségi esemény 
az évben. Készülnek a táncosok és készülnek az intézmények is. A ii. szemesi szüreti Játékokra várjuk a 3-5 
fős csapatokat idén is, hátha újabb rekordok születnek a gumicsizmás-talicska vagy a sodrófa-hajigáló ver-
senyszámokban. és a Bál sem marad el… 
elkészült a közösségi kemencénk, a szelíd térségfejlesztési projektünk keretében, melyet a szüret alkalmá-
val szeretnénk már átadni a község lakóinak.
Lesz majd Libabál is november 14-én, s talán az újdonságok egyike az őszi-téli játékos táncházas esték, 
ahol minden hónap egy péntekén hagyományőrző kézműveskedéssel és mondókázással, játékos néptánc-
tanítással várjuk a családokat, táncházzal a táncolni vágyókat. 
A szakkörök és mozgásprogramok is indulnak. hétfőn és szerdán 17.00 órától 5-8 évesek tanul-
hatnak játékos táncelőkészítőn, csütörtökönként 17.30-tól jöhetnek a Zumba megszállottjai, a leg-
kisebbeket pedig a Pöttöm sziget várja kéthetente szerda délelőtt 9.30-tól, mamástól-papástól. 
A közkedvelt pilates torna szerda délután 15.00-16.00 között, a gyógytorna péntekenként 16.30-
17.30 között, és újdonságként sALsA klub indul tánctanítással, ami szombatonként 10.00-11.00 
óra között kerül megrendezésre.  
természetgyógyászati és gyógynövény ismertterjesztő előadásokkal is készülünk a hűvösebb napok-
ra, de tervezünk homeopátiás és más egészségmegőrző programokat is. Bővítenénk tovább a hely-
történeti ismereteinket is, melyhez továbbra is várjuk a kedves szemesiek segítségét!

szeptemberi prOGrAmOk

09.22. kedd 14.30 Festeni jó! Szemesi képzőművész kör téma: Őszi hangulatok 

09.24. csütörtök 16.00 Álláskereső tréning – Mit adhat a közfoglalkoztatás? – avagy 

tapasztalatszerzés a munka világában.

25. péntek  10.00 A Magyar Népese Napja (Benedek Elek emléknap): Az Igazmondó 

Juhászlegény (mesejáték) 

26. szombat 13.00-18.00 Szüreti felvonulás és II. Szüreti Játékok 

18.00 órától KÖZÖSSÉGI KEMENCE AVATÓ (kísérőprogramok: kézműves-foglalkozás, 

tánctanítás és táncház 19.30 TŰZGYÚJTÁS / Támogató: NKA 

20.00 SZÜRETI BÁL 

29. kedd 15.00: Neten a nagyi? – internethasználat a régebb óta fiataloknak Téma: 

orvosi tanácsok otthonra 

30. szerda  09.30- Pöttöm Sziget Baba-Mama klub (0-4 éves korig) – kéthetente

októberi előzetes

01. csütörtök 18.00 A Zene Világnapja - tanári koncert

02. péntek 16.00 Időskorúak köszöntése
17.  szombat   A Magyar festészet napja szemesi alkotók kiállítása (Dombi Gábor, Rajczi 

Zoltán, Murányi Eszter, Horváth Eti, Darázs Rózsa, Adamcsek Erzsébet, Luki Ildikó kiállítása)

22. csütörtök 17.00 óra: Megemlékezés az október 23-i forradalomról
30. péntek 16.00 órától II. Szemesi Tökös nap  
- tökös ételek kóstolása és „versenye”, faragott tökszépség verseny, kézműves-foglalko-

zás: terménybábok készítése, őszi tánctanítás és táncház

latinovits zoltán Művelődési Ház Szent mihály napja - Szent mihály arkangyal ünnepe (szeptember 29.)
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