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Önkormányzata nevében 

Takács József polgármester

(A szertartás rossz idő esetén 
a művelődési ház színháztermében 

kerül megrendezésre.)
a művelődési ház színháztermében 
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köszöntő

Nemzeti ünnepeink között augusztus 20. azon 
kevés napfényes eseményeink közé tar-
tozik, amelyre alig vetődik a gyász árnyé-

ka. Augusztus 20. még áttételesen sem a kegyelet-
tel teljes, bús emlékezést jelenti számunkra, hanem 
a dönteni tudás, a béketeremtés, az Európához tarto-
zás, a megújulás, vagyis, a jövőbe vetett hit maradék-
talan diadalát. 

Szent István napján eszünkbe jutnak annak a több 
mint ezer esztendőnek az emlékei, amelyet itt töl-
tött a magyarság a Kárpát-medencében. Manap-
ság különös apropója is van a megemlékezésnek, 
hiszen még mindig létezik olyan területe a Szent 
Korona egykori birtokának, ahol büntetés jár azért, 
ha valaki az anyanyelvét használja. Különös, de saj-
nos igaz, hogy ez a nyelv éppen a magyar. A magyar, 
ami Szent István, Szent László és a Hunyadiak nyel-
ve, akik testükkel és vérükkel küzdöttek azért, hogy 
a Kárpát-medence nemzetei megmaradhassa-
nak, és ne tűnjenek el a történelem süllyesztőjében. 
Még nem is oly régen, a diktatúra időszakában 
a nagy király nevéből eltörölték a Szent jelzőt, sőt leg-
szívesebben néhányan magát még az ünnepet is kira-
dírozták volna a naptárból. 

De ezen a napon mégis közösen emlékezünk, és 
közösen állítunk emléket annak a több mint ezer-
éves „szentistván”-i akaratnak, amely egyben tar-
tott minket itt, a Kárpát-medence ölelő karjaiban. 
Az alatt az időszak alatt, amely első nagy és szent 
királyunk uralkodása óta eltelt, sok államalakulat, 
ország, nép és nemzet tűnt el a történelem sem-
mit nem kímélő malmának kerekei között. Hol van 
már az ókori Róma, Bizánc, a Latin császárság, a 
Német-Római vagy a hatalmas oszmán biroda-
lom? Az idők tengere elmosta őket. Sőt még az 
örökéletűnek hitt Szovjetunió is összeroppant a 
történelem súlya alatt. 

De Magyarország megmaradt. Megmaradt, túlélt, 
átélt és reményeink szerint tovább is fog élni.   

Reményeink alaposak, hiszen még mindig itt 
vagyunk, azon a helyen, ahová minket a Teremtő 
őrként állított, hogy vigyázzuk a világnak ezt a kicsiny 
szegletét. Vigyázzuk a bőven termő rónaságokat, a 

halkan hullámzó folyókat, az őszi szélben susogó 
fákat, és vigyázzuk egymást, akik még megmarad-
tunk magyarnak határon innen és túl a zivataros 
évszázadok alatt. 

Szükség is van erre a vigyázó erőnkre, mert bizony 
újra embert próbáló idők köszöntöttek ránk. Komoly 
válság söpört végig az utóbbi néhány évben, amely 
más országoktól eltérően nem csupán a gazdaság-
ban mutatkozik meg, hanem a magyarság számára 
erkölcsi és értékrendbeli válságot is jelent. Azonban 
mi, magyarok ezt már megszokhattuk az idők folya-
mán. Kaptunk besenyőből, alánból, tatárból, német-
ből, törökből, labancból. Aztán kap-
tunk Trianonból és a kom-
munizmusból. Egy vala-
mit azonban soha nem 
szabad elfelejtenünk. 
Magyarország volt 
Európa első közpon-
tosított államhatal-
ma. István király ide-
jében a magyarság 
felvette a keresztséget, 
és megtartotta mind a mai 
napig. Magyarország az egyetlen 
olyan ország, amely a Szent Korona óvó szárnyai alatt 
a rázúduló veszedelmek ellenére is megőrizte a hitét, a 
tenni akarását és a lelki erejét egy ezredév távlatából is. 

Mindez nem lehet véletlen, mivel minden dolog-
nak oka és célja van a teremtett világban. Hiszem, 
hogy a magyarságnak küldetése van ezen a plané-
tán. Míg a világ nagyhatalmai az elmúlt századokban 
egymással civakodtak a lehulló koncon, addig mi itt, 
Európa szívében őrt álltunk, és vigyáztuk az Istenbe 
vetett töretlen hitet.  

Ez a magyarság örök hivatása.  
Ez volt Szent István idejében, ez volt, amikor Szent 

László letörte a kunokat, amikor IV. Béla megállította 
a tatár előrenyomulást, amikor a törökverő Hunyadi 
kardjától rettegett az egész oszmán birodalom élén a 
Hódító Mohameddel. Ez a töretlen akarat égett Zrínyi 
szemében, amikor kirontott Szigetvárról, amikor Dobó 
István a vár fokára emeltette saját koporsóját. Ez a hit 

mozgatta Bessenyeiéket és Kazinczyékat a magyar 
nyelvért folytatott küzdelmükben. Ez indította útjára a 
reformkor nemzetemelő mozgalmait, élén Széchenyi-
vel, Vörösmartyval, Petőfivel és Arany Jánossal, amely  
a „népek tavaszán” a magyarságot felemelte a világ 
többi nemzete fölé.  

 Mindegyiküknek ez a hit volt a zászlajukra 
tűzve, és mi ezt a hitet ünnepeljük augusztus 20-án, 
a nemzetmegmaradás ünnepén.  

Büszkén kell hát felemelnünk a fejünket ezen 
a napon, és bátran kiáltanunk a világ felé egy biza-
kodó nemzet hangján, hogy minket nem lehet meg-

törni, mert mi nem harcolunk, hanem egymás 
szemébe nézünk, és egymás tekinteté-

ben meglátjuk azt a jövőt, amit nem 
a kormány, nem az unió, nem a 

globalizált világ ír elő számunk-
ra, hanem mi magunk fogunk 
elérni a saját erőnkből, a saját 
tettrekészségünkből és abból a 

hitből, amely átvezette a nemze-
tet a zivataros évszázadokon. 
Éppen ezért nem szabad elfelej-

tenünk, hogy kik vagyunk. Kik vagyunk 
és honnan jöttünk.  

 Ebben az elferdült értékrendű világban ragaszkod-
junk az értékeinkhez, a hagyományainkhoz, az erek-
lyéinkhez, a szimbólumainkhoz, a hitünkhöz és min-
denhez, ami azzá tesz minket, amik vagyunk. 

Szent István, Szent László,  Ők a mi kőszikláink, ők  a 
mi Pétereink, és szükség is van az ő megtartó erejük-
re, mert ahogy Wass Albert mondja: „A víz szalad, a kő 
marad, a kő marad.” 

Zárásképpen azt kívánom Önöknek és magamnak 
is, hogy magyar emberként ne váljak a saját hazám-
ban hontalanná, hogy még sokáig gyűlhessünk itt 
Szeretett községünkben Balatonszemesen össze meg-
ünnepelni Szent István és az általa teremtett hagyo-
mányt és értékrendet, a kereszténységet, a szeretetet, 
az egymás iránt érzett és gyakorolt szolidaritást.

Áldott és békés ünnepet kívánok 
Takács József 
Polgármester

Nagykirályunk Ünnepe
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A rendezési terv módosítását kezdeményezte a Képviselő-testület
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-ben jóváhagyott 
településrendezési eszközeinek módosítását tervezi az alábbiak szerint:  
a) A 879/1 hrsz-ú telken létesítendő benzinkúthoz kapcsolódó körforgalmi csomó-

pont beillesztése a településrendezési eszközökbe,
b) a Széchenyi és Dózsa György utca végénél a zártkerti területen tervezett összekötő út 

szükségességének megvizsgálása, nyomvonalának módosítása vagy törlése
c) a HÉSZ Küt-1 övezetében az elhelyezhető funkciók bővítése gyógyturizmus és 

ahhoz kapcsolódó funkciók számára, az előírás pontosítása

A Képviselő-testület az előzetes partnerségi egyeztetést 2016. július 15-én megindí-
totta, a véleményezési tervdokumentáció a község honlapján megtalálható.

Forgalmi rend változás a Berzsenyi utca végén
A Képviselő-testület támogatta a Berzsenyi utca lakói által benyújtott kérelmet az 
utca végén lévő egyirányúsítás megszüntetésére. A kérelemben foglalt érveket elfo-
gadta, így a Képviselő-testület az utcaszakasz egyirányúsítását megszüntette.

Pályázati lehetőség a Kertmozi bérbeadására
A Képviselő-testület pályázatot hirdetett az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Mártírok útjai 1313/1 hrsz-ú kertmozi ingatlan bérbeadása érdekében.
A jelenleg használaton kívül álló ingatlan a jövőben, mint kertmozi, vagy akár egyéb 
rendezvények, esküvők helyszínéül is szolgálhat.
A pályázat tárgyát képező ingatlan minimálisan pályázható bérleti díja bruttó 
500.000 Ft / év + közüzemi díjak vállalása. A bérlet időtartama határozott idő, 1 év, 
mely a lejárat előtt további 1 évvel meghosszabbítható a Képviselő-testület erre 
vonatkozó döntését követően.
A beérkező pályázatokat Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a benyújtást követő testületi ülésen bírálja el.

Súlykorlátozás a Toldi utcában
A balatonszemesi Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Balatonszemes 1760/1 hrsz-ú önkormányzati helyi közút - Toldi M. utca - 12 T súly-
korlátozását rendelte el az újonnan felújított aszfaltburkolat védelme érdekében

Pályázat sportparkok megvalósítására 
A Képviselő-testület csatlakozott a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Prog-
ramhoz, és támogatási kérelmet nyújtott be 2 db külön-külön 150 m2 alapterületű 
kültéri sportpark megvalósítására. A 15-15 db eszközből álló sportparkok húzódzko-
dás, fekvőtámasz, hasizom és hátizom erősítés, lépcsőzés, függeszkedés, párhuza-
mos korlát használatát, mint sportolási lehetőséget kínálnak majd a község lakói szá-
mára. A tervezett sportparkok a Berzsenyi utcában a vizesblokk utáni területrészen 
és a Vigadó strandon valósulnának meg.

Anyakönyvi hírek

Születés
Marek Réka 
2016.06.13.

anyja neve:Darányi Hermina
apja neve: Szabados Ferenc

Liptay Bianka 
2016.07.16.

Anyja neve: Bidó Anikó
Apja neve: Liptay Nándor Elek

Szabó Balázs 
2016.07.24.

Anyja neve: Novák Emese
Apja neve: Szabó Zsolt

Házasságkötés
Barta Ákos 

és Kovács Krisztina 
2016.06.21.

Domján Áron László 
és Mészáros Mária 

2016.06.30.
Tollár László Ajtony 

és Bába Elvira 
2016.07.16.
Tóth Kristóf 

és Szacsvay Katalin 
2016.07.22.  

Kónya István 
és Miklós Éva 
2016.07.28.  

Haláleset
Petrovics Gábor 

2016.06.24. 
életének 66.évében

Babodi Ferenc 
2016.07.05. 

életének 66.évében
Krizsán János

 2016.07.12. életének 
60.évében 

Lukácsa Lajos 
2016.07.18. életének 

75.évében
Szabó Lászlóné 

sz: Huszár Zsuzsanna 
2016.07.27. életének 

62.életévében

Hírek a képviselő-
testületi ülésről



4 hírmondó  2016/8.

info

2016. június 20-án otthonában 
köszöntöttük 90. születésnapja 
alkalmából Petrus Lajosné szü-
letett: Petrus Editet. 
Petrus Lajosné 1926. június 16-
án született Balatonszemesen, 
és itt kötött házasságot Polányi 
Sándorral 1950-ben. A házas-
ságból két gyermek született, 
akiket házastársa halála után 
Edit néni egyedülállóként nevelt 
fel. 1989-ben kötötte második 
házasságát Petrus Lajossal - 
szintén Balatonszemesen. Edit néni 23 évet dolgozott a balatonszemesi bölcsö-
dében mint szakácsnő, ahol nagyon dicsérték a főztjét. Edit néni 6 unoka nagy-
mamája és 9 dédunoka dédmamája. Eme jeles napon fiával, Polányi Sándorral 
és kedves rokonaival nagy szeretettel és örömmel fogadták a köszöntést.

2016. június 22-én 95. születésnapja al-
kalmából Szabó Jánosné született: Szűcs 
Mária Róza szépkorú Balatonszemesi 
lakost köszöntöttük fel. 
Szűcs Jánosné 1921. június 22-én szü-
letett Balatonlellén és ott kötött házas-
ságot Szűcs Jánossal. Róza néni inkább 
háztartásbeliként a gyermekek neve-
lésével foglalkozott, házastársa pedig 
a vasútnál dolgozott. A háború miatt 
többször menekülni, illetve a családfő 
áthelyezéséből adódóan költözniük 
kellett, míg 1947-ben Balatonszemesen 

telepedtek le. A házasságból hat gyermek született. Róza néni házastársa 1995-
ben hunyt el. 
Róza néni 12 unoka nagymamája és 17 dédunoka dédmamája. Eme jeles napon 
lányával, Verával és vejével, Barnabással nagy szeretettel és örömmel fogadták a 
köszöntést. 

Gratulálunk ünnepeltjeinknek népes családjukhoz, és ezúton kívánunk további 
jó egészséget, és szeretetteljes életet mindkettejüknek!

A Balatonszemesi 

Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzője és

Balatonszemes Község 

Polgármestere 

HIRDETMÉNY 
Balatonszemes Község 
Önkormányzata értesíti 

a T. lakosságot, hogy 
a 2016/2017-es tanévre is 
biztosít iskolakezdéshez 

támogatást. A Balatonszemesen 
állandó lakcímmel rendelkező, ill. 

életvitelszerűen  
itt tartózkodó gyermekek részére.

A szülők, ill. felnőtt hallgatók  
a támogatás kifizetéséhez 

előzetes nyilatkozatot kötelesek 
kitölteni, (kivétel a helyi általános 

iskolába járók) melyet a Közös 
Önkormányzati Hivatalban kell 

leadni 2016. augusztus 10. napjáig. 
A támogatás kifizetésére 2016. 
augusztus 16.17.18.19 napján 
kerül sor. Tájékoztatjuk Tisztelt 

Ügyfeleinket, hogy 2016. augusztus 
22. napjától 2016. augusztus 

26. napjáig bezárólag igazgatási 
szünet lesz a Balatonszemesi 

Közös Önkormányzati Hivatalban, 
melyből kifolyólag a Pótkifizetési 

nap: 2016.szeptember 1-2. Az 
iskolakezdéskor az iskolalátogatási 

igazolást be kell szerezni 
(legkésőbb szeptember 30-ig),
ellenkező esetben a támogatás 

összegét vissza kell fizetni. 

Balatonszemes, 2016. július 26.

Dr. Kelemen Csilla
jegyző

Takács József
polgármester

Balatonszemes szépkorú 
polgárainak köszöntése
Településünk hagyományaihoz híven otthonukban köszöntötte 
jeles évfordulójukat ünneplő lakosait Takács József polgármester 
és Hajduné Berta Katalin szociális ügyintéző.
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KALENDÁRIUM

AUGUSZTUS 7. 
Szent Donát napja
Donát állítólagos ókeresztény vértanú (†361), 
a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje. Név-
ünnepe a régi naptárban augusztus 7-ére esik. 
Donát, Sixtus és Urunk színeváltozása együtt a 
pogány Vinalia Rustica örökébe lépve a szőlőérést 
ünneplik.  
A szőlő különös gondoskodást igényel, ezt csak  
a régiek tudták igazán. Igyekeztek is mennél több 
szent segítségét igénybe venni. Donát attribútuma, 
a törött kehely is patronátusával kapcsolatos jel-
kép. (Az erről költött legenda szerint a szent Arezzo 
püspökeként éppen misézett, amikor pogányok 
zavarták meg a szertartást és kiverték a borral teli 
üvegkelyhet a kezéből. Az a kőpadlón széttört, de 
Donatus imájára csodálatos módon össze is forrt.) 
Donáthoz különösen villámcsapás, jégeső távoltar-
tásáért imádkoztak. A szőlőkben szobrot, kápolnát 
állítottak neki; a falvainkban, városainkban a temp-
lomok harangjait többnyire neki szentelték. Nyil-
vánvalóan abban a hitben, hogy a harangzúgás 
„visszaveri” a mennydörgést, és ami azzal jár:  
a harang érce felfogja a mennykőcsapást. 
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium (részlet)

Az őszödi szőlőhegyen 10. alkalommal 
gyűltek össze az érdeklődők július 30-án, 
hogy a Szedleczy Rudolf által emeltetett 
Szent Donát emlékműnél megemlékezze-
nek a villáműző szent történetéről, és kelle-
mes zeneszó mellett baráti beszélgetések-
re is „sort kerítsenek”. Az évről-évre meg-
rendezett ünnepség igazi, családias han-
gulatú program. Az emlékműben ez alka-
lommal is finom bort rejtettek, melyből 
Tomanek Péter plébános úr áldása után 
fogyaszthattak is az egybegyűltek. Szent 
Donát legendáját Antal János polgármes-
ter úr idézte fel az érdeklődőknek, meg-
erősítve a szent történetiségét azzal, hogy 
az elmúlt 10 esztendőben - mióta Donát 
őrködik a szőlőhegyen, bizony nem sújtot-
ta villám az őszödi pincéket!

Balatonszemes szépkorú 
polgárainak köszöntése

Szent Donát ünnep Balatonőszödön

Első királyunk a kereszténységben az István nevet kapta. A névválasz-
tás tudatos lehetett az európai keresztény államok közé beilleszkedni 
vágyó Géza fejedelem részéről: István, görögül Sztephanosz azt jelen-
ti: „koszorú, korona”. Hogy a név jelentőségét felismerték, arról a Kál-
mán-kori Hartvik püspök-féle István legenda tudósít. Eszerint a szülés 
előtt álló Sarolt fejedelemasszony előtt álmában megjelent Szent Ist-
ván első vértanú, s így szólt hozzá: „Bízz az Úrban, asszony, s légy biz-
tos, hogy fiút fogsz szülni, akinek e nemzetségben először jár korona 
és királyság, és az én nevemet ruházd reá”. Hartvik a görög nyelvben 
járatlanoknak még a szájába is rágja a látomás értelmét: „az István 
nevet kapta… mert ami István a görög nyelvben, korona a latin 
beszédben.”

Szent István névünnepe, István király, Szent Király vagy egyszerűen 
Király napja, 1949 óta az Alkotmány és az Új kenyér ünnepe, a rend-
szerváltás óta legfőbb állami ünnepünk lett. István szentté avatása, 
névünnepének naptárba iktatása, amihez VII. Gergely pápa adott fel-
hatalmazást, I. (Szent) László király és a magyar püspöki kar érde-
me.  (Csak az 1179. évi III. lateráni zsinat óta lett a szentté avatás az 
Apostoli Szék kizárólagos joga.) A szentté avatási eljárás részeként 
1083. augusztus 20-án, a Nagyboldogasszony nyolcadába eső vasár-
napon nyitották meg István király sírját. A magyar egyház ezt a napot 
iktatta a naptárba István névünnepeként.

Augusztus 20.  
Szent István király, az alkotmányosság, 
jogállamiság napja,  az új kenyér ünnepe 
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Péter atya öt évig szolgálta Bala-
tonszemes katolikus híveit. 
Augusztustól Borza Miklós atya 
kapta a feladatot, hogy folytas-
sa azt a közösségépítő, megerősí-
tő szolgálatot, melyet Péter meg-
kezdett, és örökségül hagy a tele-
pülésen. 
2016. augusztus 7-ei szentmisét 
követően búcsúztak a ministrán-
sok, a hívek nevében Pavelka Ist-
ván világi elnök, valamint a tele-
pülés minden lakója és a Képvise-
lő-testület nevében Takács József 
polgármester úr. 

Tomanek Péter plébános úr búcsúmiséje 

Plébánosi búcsúszó 
2016. augusztus elsejével megyés-
püspököm döntésének megfelelően 
megszűnik Balatonszemesen plébá-
nosi feladatköröm és Kaposfüredre 
kerülök plébánosnak. Ezt a dön-
tést nem én kértem, de bizalommal 
elfogadom. Bizalommal, hogy Isten 
kísér minket életünk útján, ezért 
bárhova is kerülünk, jó társaság-
ban vagyunk. Az elmúlt 5 év felada-
tokban és élményekben nagyon gaz-
dag volt számomra. Hálás vagyok 
a Jóistennek, hogy az értékek meg-
óvásában és átadásában szolgálhat-
tam! Köszönöm szépen az önkor-
mányzat, az egyházi képviselő- 
testület és minden balatonszemesi 
lakos és nyaraló jóindulatát! Kérem, 
hogy utódomat is olyan szeretettel és 
bizalommal fogadják, ahogy ezt én 
is tapasztalhattam! Őszintén kívá-
nom a község további fejlődését és a 
meglévő családias hangulat és nyi-
tottság erősödését! 

Tomanek Péter
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Borza Miklós vagyok. Kaposváron születet-
tem 1977. január 18-án. A somogyi megye-
székhelyen éltem szüleimmel és öcsém-
mel, általános és középiskoláimat is ott 

végeztem. Már kis gyermekként megke-
reszteltettek. A Jézus Szíve templomban 
(Hősök templomában), hetedikes korom-
ban lettem első áldozó, majd a bérmá-

lás után, a plébániai ifjúsá-
gi közösség tagja és minist-
ráns lettem. Papi hivatásomat 
középiskolás koromban kap-
tam. Az évek során sokat segí-
tett nagymamám és azoknak 
az atyáknak a példája, akik-
kel találkoztam! Szakmámban, 
szakácsként is dolgoztam egy 
évet, a Megyei Kórház kony-
háján. Miután leérettségiztem, 
püspök atya felvett a Kaposvá-
ri Egyházmegye papnövendé-

kei sorába. A Veszprémi Szemináriumban 
készültem a papságra. Balás Béla püspök 
atya 2001. június 23-án áldozópappá szen-
telt a Kaposvári Székesegyházban, majd 
káplánnak küldött a nagykanizsai Jézus 
Szíve Plébániára. Ott egy évet töltöttem, 
utána Somogyszobra kerültem plébános-
nak. Két év múlva a segesdi Plébánia lel-
kipásztori ellátását is megkaptam. Hálát 
adok Istennek mindenért. Most pedig püs-
pök atya a Balatonszemesi Plébánia ellátá-
sát bízta rám. Újmisés papi jelmondatom-
hoz – Nem azt keresem, ami nekem hasz-
nos, hanem ami másoknak van javára, hogy 
üdvözüljenek.” ( 1 Kor 10, 33) – igyekez-
tem hű lenni, ezután is erre törekszem, a Jó 
Pásztor segítségét kérve!

Bemutatkozás

Floch Gábor Barnabás 
nevet kaptam a szüleimtől 
34 évvel ezelőtt. Fóton 
nőttem fel, a fővárosban 
jártam középiskolába 
és ott végeztem el a 
Teológiai Akadémiát is. 
2008 óta vagyok baptista 
lelkipásztor. Életem 
párjával, jobbik felemmel 
a teológián ismerkedtem meg, ő szociális 
munkás szakon végzett. Isten a házas-
ságunkat három csodálatos gyermekkel 
ajándékozta meg: Kíra tíz éves, Amina hét, 
Dániel pedig öt (vagy, ahogy ő mondja 
fél hat).
„Valami nincsen sehol”- írta Váci Mihály. 
Ezt maximálisan átéreztem, amíg nem 
találkoztam Jézussal. Kerestem valamit, 
amit nem találtam, de egyszer csak Ő 
talált meg engem. Ő adott célt és értel-
met az életemnek. Vele egészült ki az éle-
tem és lett teljessé, izgalmassá, valójában 
egy nagy felfedező úttá: ahogy egyre job-
ban megismerem Őt, úgy magamat is. 

Tartja, vezeti az életünket és 
ennek eredménye az is, hogy 
Isten a Dunakanyarból erre a 
– szintén – gyönyörű vidék-
re helyezett, és mi örömmel 
jöttünk. Hálásak vagyunk 
azért a nagy szeretetért, ami-
vel fogadtak bennünket a 
gyülekezetben és a faluban 
is. Izgalommal, reménnyel 

nézünk a jövő felé, tudom, hogy együttes 
erővel nagy változások történhetnek, amik 
mindig kicsiben kezdődnek el. Ebben 
szeretnénk láncszemek lenni mi is.
Ars poetica gyanánt hadd idézzem az 
evangélikus papköltő Reményik Sándort:

Akarom
Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla, 
Lépcső, min felhalad valaki más, 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 
Ám a kalász nem az ő érdeme. 
Legyek a szél, mely hordja a magot, 
De szirmát ki nem bontja a virágnak, 

S az emberek, mikor a mezőn járnak, 
A virágban hadd gyönyörködjenek. 
Legyek a kendő, mely könnyet töröl, 
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad. 
A kéz legyek, mely váltig simogat, 
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. 
Legyek a fáradt pillákon az álom. 
Legyek a délibáb, mely megjelen 
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, 
Legyek a délibáb a rónaságon. 
Legyek a vén föld fekete szívéből 
Egy mély sóhajtás fel a magas égig, 
Legyek a drót, min üzenet megy végig 
És cseréljenek ki, ha elszakadtam. 
Sok lélek alatt legyek a tutaj, 
Egyszerű, durván összerótt ladik, 
Mit tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, 
Míg le nem teszi a művész a vonót.
 
Isten áldását kívánom minden lakó életé-
re a magam és a Balatonszemesi Baptista 
Gyülekezet nevében is.

Floch Gábor Barnabás                                                              

Bemutatkozik az új baptista lelkipásztor 
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10. Jubileumi BalatonNET 
Balatonszemes, augusztus 17–21.  
 
Főelőadónk Efraim Tendero, az Evangéliumi Világszö
vetség (World Evangelical Alliance) főtitkára, magyar 
előadóink Sándor Frigyes, Piszter Ervin, Bódis Miklós és 
Tóth Sándor lesznek.  
 
Mi a BalatonNET?
A BalatonNET felekezetközi, keresztény találkozó min
den korosztály számára. Kicsiket és nagyokat egyaránt 
szeretettel várunk. Programjaink között minden Korosz
tály megtalálja a megfelelőt.
 Öt nap a Balaton partján. Legyen szó egyéni csendes
napokról, családi nyaralásról, baráti társaságok találkozójá
ról, Közösségi megmozdulásról, a BalatonNET családba
rát programja minden korosztály számára egyaránt lehető
vé teszi a lelki megerősödést és a testi felfrissülést.
A találkozó fő hangsúlya az erőteljes és kiegyensúlyozott 
bibliatanítás. Célunk, hogy a részvevők aktuális témák
ban, felkészült tanítóktól nyerjenek bibliai ismeretet és 
látást. A tanítás célja az életet formáló találkozás Isten 
Igéjével az imádat és imádság környezetében.   
Minden hívőt és érdeklődőt szeretettel várunk, aki lelki 
életében felfrissülésre vágyik az ige hallgatása, az imá
dat élménye és a közösség ereje által!
A BalatonNET szervezője a Magyar Evangéliumi Szövet
ség (Aliansz) BalatonNET munkacsoportja.
Mindenkit szeretettel várunk!

www.balatonnet.hu

L a k o s s á g i  h i r d E T é s
Házeladás miatt bútorok, ingóságok (használati  

tárgyak, konyhai eszközök) eladók, ill. ingyen elvihetők. 
Érdeklődni: Schmal Henrikné: 06/20/886-2357

Szerkesztőségi helyesbítés 
Tisztelt Olvasóink! 

Előző lapszámunkban az intézményi rovat 6. oldalán 
az iskolai hírek cikkben az igazgatói dicséretben  

részesültek felsorolásból kimaradtak: 2. osztályból 
Schmal Kitti és a 3. osztályból Török Márton.

GYÁSZHÍR
Dr. Ecsedy Tiborné szemesi villatulajdonos, 

budapesti lakos június 19-én elhunyt. 
Földi maradványait július 8-án a Farkasréti alsó 

temetőben helyezték örök nyugalomra.  
– A gyászoló család

Balatonszemes-Balatonőszöd 
Bűnmegelőzési Egyesület

Szolgáltatásaink:

-  Riasztó rendszerek telepítése,  
karbantartása

-  Tűzjelző berendezések kivitelezése,  
karbantartása

-  Járőrszolgálat
-  Távfelügyelet
-  Kivonuló szolgálat
-  Élőerős őrzés
-  Tűzvédelmi szabályzatok készítése
-  Munkavédelmi szabályzatok készítése
-  Tűzvédelem, Munkavédelem  

felmérés, oktatás
-  Kamera rendszerek  

telepítése, karbantartása

Egyesületünk kizárólag Balatonszemes  
és Balatonőszöd községekben

teljesít szolgálatot.

kapcsolat: Endrődi István
Elérhetőség: Tel: +3620-923-6110;  

e-mail: endrodi.i@gmail.com
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08.15. (h) 11.00 „Nagyboldogasszony visszatalált Szemesre” - A sze-
mesi Nagyboldogasszony ábrázolás bemutatása és a festmény történe-
te - Nagy Lajos által Lengyelországba vitt Fekete Madonna kép másola-
ta hála ajándékként érkezett hozzánk. Kiss László helytörténeti előadása 
(Bagolyvár utcai kápolna) 
08.17. (sz) 19.00 Tánccsődület Zenepavilon / esőhelyszín: művelődési 
ház 
08.17. (sz) 20.30 MŰVHÁZ(i)MOZI: Tanulmány a nőkről / művelődési 
ház 
08.18. (cs) 19.00 Sturcz Quartet Katolikus templom /belépőjegy: 990,- 
Ft / fő 14 év alatt 10 Ft 
08.18.(cs) 18.00 Táncház – kézműves program, Dió banda koncert és 
táncbemutató, kézműves bemutató - Zenepavilon / esőhelyszín: műve-
lődési ház 
08.19. (p) 16.00 GYEREKZENEKAR koncert interaktív gyerekprogram 
Zenepavilon / esőhelyszín: művelődési ház 
08.19. (p) 17.00 A Dudance Táncegyesület Showtánc bemutatója 
08.19. (p) 18.00 Túl az Óperencián operett-műsor: Leblanc Győző és 
Tóth Éva Zenepavilon / esőhelyszín: művelődési ház 
08.19. (p) 19.00 PARACITERA együttes bemutatója Zenepavilon / eső-
helyszín: művelődési ház 
08.19. (p) 19.30 ÁVÉD-FASSANG QUARTET JAZZudvar - Postamúzeum 
kert / esőhelyszín: katolikus templom. Templomi kezdés: 20.30 óra!!! 
belépő: 1000 Ft / fő 14 év alatt 10 Ft 
08.19. (p) 20.00 PATIKADOMB koncert Zenepavilon / esőhelyszín: 
művelődési ház 
08.19. (p) 22.00 RETRODISCO Zenepavilon, esőhelyszín nincs 
08.20. (szo) 10.00 ÜNNEPI SZENTMISE a Bagolyvár utcai kápolnánál 
08.20. (szo) 16.00 Hórihorgas Hujákolók - Gólyalábas felvonulás Zene-
pavilon környéke / esőhelyszín: művelődési ház 
08.20. (szo) 16.30 Perpatvar - Óriásbábos, gólyalábas előadás Zene-
pavilon / esőhelyszín: művelődési ház 
08.20. (szo) 18.00 Zenés idézetek - Zenepavilon / esőhelyszín: művelő-
dési ház 
08.20. (szo) 20.00 MOLNÁR DIXIELAND BAND Zenepavilon / esőhely-
szín: művelődési ház 
08.20. (szo) 22.00 TŰZIJÁTÉK (vasútállomás környéke) 
08.20. (szo) 22.15 UTCABÁL A RETROFON ZENEKARRAL Zenepavilon 
/ esőhelyszín: művelődési ház 
A programváltoztatás jogát a szervező fenntartja! Balatonszemesi Lati-
novits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum 8636 Balatonsze-
mes, Szabadság u. 1. tel: 06 84 361-204; e-mail: muvhaz.latinovits@
gmail.com www.szemesimuvhaz.hu / https://www.facebook.com/
szemesimuvhaz 

II. Össz Kyokushin Karate 
Világbajnokság - Szentes

2016.06.25- én a Balatonszemes KSE Oyabun Dojo 
növendékei közül 4 fő vett részt a  II. Össz Kyokushin 
Karate  Világbajnokságon Szentesen. 22 ország  552 
nevezője mérte össze tudását ezen a rangos esemé-
nyen.
Sikeres felkészülési időszak eredményként, és igen 
kemény küzdelmeket nyerve 
Takács Zoltán Gyerek I -45 kg –os  kategória   VILÁG-
BAJNOKA !
Czinkóczi Barnabás Gyerek II. – 40 kg kategória Vi-
lágbajnoki  Bronz érem!
Szabó Dávid a harmadik körben a döntőbe jutásért 
szoros küzdelemben kikapott, így 5. helyen végzett.  
Kuti – Kiss Milán sajnos a verseny kezdetén kiesett. 
Összességében remek teljesítményt nyújtott minden 
versenyző. 
Gratulálok, Osu

Sensei Hosszú Attila 
    Vezetőedző

FÜRDŐEGYESÜLETI 
PROGRAMOK
08.20. Hunyady-díj átadás 
a Bagolyvár utcai kápol-
nánál (az ünnepi szentmi-
sét és a díszpolgár avatót 
követően)
08.20. 17:00 óra – 
A Fürdőegyesület 
alapításának 100. évfor-
dulójára állított emlékmű 
megkoszorúzása a kikö-
tőben.

A Latinovits Zoltán Művelődési  Ház, 
Könyvtár és Múzeum programjai
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Balatonszemesen rendez-
ték meg 2016. július 31-én 
a Scitec European Strongest 
Team Challenge 2016-os 
versenysorozata a Nem-
zetközi Erősember Verseny 
Európa Kupa 3. fordulóját.
A megmérettetésen 9 csapat 
indult, a magyarok mellett itt 
volt egy szlovák, egy szerb 
és egy bolgár duó, a friss 
német sziklaemelő világbaj-
nok, Dennis Kohlruss és társa 
Raffael Godzelik, valamint a 
HSMA Balaton Legerősebb 
Embere verseny győztese, 
Boros Adrián, aki az amerikai 
Clay Elliottal alkotott ezút-
tal csapatot. A sportolókra öt 
erőpróba várt, rönknyomás, 

súlyemelés, „csőborogatás”, 
lengősúly cipelés, valamint 
magasba dobás. A verseny 
kiegyensúlyozottságára jel-
lemző, hogy a favorit néme-
tek mögött a többi páros 
egyenletesen megosztozott 
a pontokon. Több kiemel-
kedő eredmény is születet, 
így például a söröshordók 
magasba dobásánál egy új 
magyar rekord szemtanúi is 
lehettek a nézők.
Az első helyen Németország 
csapata végzett, második 
helyet az USA  versenyzői, a 
harmadik helyet Magyaror-
szág szerezte meg. A díjakat 
Takács József polgármester 
úr adta át a versenyzőknek.

hírmondó
IMPRESSZUM
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Balatonőszöd Községi 
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Szerkesztő-
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Felelős szerkesztő:
Dóri Éva
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Az erő velük van
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2016. 07. 02-án immár IX. alkalommal rendezték meg a Balatonszemesi Amatőr 
Kettesfogathajtó versenyt. A fogathajtó sport népszerűsítése és a megyei lovassport hagyomá-
nyainak megőrzése mellett a program célja, hogy a fogathajtók és lovaik versenyzési lehetősé-
geit bővítsük. Idén 22 érvényes nevezéssel indult a szemesi Szabadidős Lovas Verseny. A lát-
ványos bevonulást követően akadály- és vadászhajtás számokban versenyeztek a résztvevők. A 
programot - melyet kézműves vásár-, gyermekfoglalkoztatók és színpadi műsor is színesít,- a 
nyári hőség ellenére  évről-évre egyre többen látogatják.

FOGATHAJTÁS

Akadályhajtás
eredmények:
1. Magyar Zoltán / Marcali 
Város Szabadidő SE
2. Kleiber Jenő / Siófoki Lovasegylet
3. Boros Liliána / Siófoki Lovasegylet
4. Magyar Milán / Marcali 
Város Szabadidő SE
5. Balogh Bálint / Kőröshegyi
Lótenyésztők E
6. Somogyi József /
BBSC Balatonboglár

Vadászhajtás
eredmények: 
1. Magyar Zoltán / Marcali
Város Szabadidő SE idő: 73.03
 2. Csiszár János / Marcali Város 
Szabadidő SE idő: 74.81
 3. Ágoston Gyula / Balatonlelle-
Kishegyi LK idő: 76.14 
4. Somogyi József /BBSC 
Balatonboglár idő: 82.99
5. Magyar Milán / Marcali Város 
Szabadidő SE idő: 85.05
6. Kleiber Jenő / Siófoki 
Lovasegylet idő: 87.6

Idén második alkalommal szólítottuk meg  
Szemes apraját-nagyját július 2-án, hogy 
mind ízekben, – mind szavakban verseng-
jenek a legjobbaknak járó elismerésért.
A főzőversenyen 9 csapat indult, s most 
sem vallottak szégyent Szemes bogrács-
bajnokai! Az első helyen a Fekete Bárányok, 
azaz: az önkormányzat csapata végzett.
A hordószónokok közül - bár szoros verseny 
alakult ki Iváncsics Imre és Darázs Ferenc 
között – utóbbi bizonyult a legkiválóbbnak, 
hisz a közönség „tapsával” Ferencnek ítélte 
az Év Hordószónoka kupát.  

SZEMESI SZEZONNYITÓ CIVIL 
FŐZŐVERSENY ÉS HORDÓSZÓKNOKLÁS




