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Amatőr kettes-

fogathajtó Versenyeinkre 

szeretettel várjuk 

a lovakat, lovas sportot 

szerető vendégeinket!

Antal János és Takács József, 

Balatonőszöd és Balatonszemes 

polgármesterei
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35 versenyző részvételével indult június 
2-án, pénteken a több évtizedes múlt-
ra visszatekintő Latinovits Zoltán Vers- és 
Prózamondó Találkozó és Verseny, melyet 
Önkormányzatunk, a Latinovits Emlékmű 
Alapítvány, a Magyar Versmondók Egye-
sülete és a Latinovits Z. Művelődési Ház 
maroknyi csapata szervezett.
Mint a szakmában régóta dolgozó, volt 
már szerencsém versmondó versenye-
ket szervezni, megélni, megtapasztal-
ni. Azonban mind más-más jeles irodal-
már nevét viselte és ennek megfelelő-
en hordozta magán az adott író, költő 
szellemiségét.

Láttam sokféle versmondót, bár kriti-
kát a befogadó szemével mondhatok, 
hiszen nem vagyok ilyen értelemben 
szakmabeli, hogyan is bírálhatnám azo-
kat, akik – kortól, nemtől függetlenül 
– bátran, felkészülten, lámpalázasan 
ugyan, de odaállnak a szakavatott zsűri 
és a befogadni vágyó közönség elé, 
hogy adjanak. Átadjanak. Érzést, hangu-
latot, kort, tapasztalatot.
Ha szabad mondanom a szépen kom-
ponált nagytermünk hangulata, tra-
gikus sorsú színészünk szellemisége 
belengte a teret. A drámai igazán drá-
mai volt, de volt helye a könnyed, meg-

mosolyogtató hangvételű versmondás-
nak, irodalomnak is.
Nem bocsátkoznék szakmai bírálatok-
ba, megtette helyettem a kiváló szak-
mai zsűri: Kiss László, a Latinovits Emlék-
mű Alapítvány elnöke, Lutter Imre, pro-
ducer, a Magyar Versmondók Egyesüle-
te ügyvezetője, Wiegmann Alfréd, ren-
dező, Tolnai Mária, a Kaposvári Egye-
tem Művészeti Karának docense, Linka 
Ágnes előadóművész.
Hogy kik lettek a két nap legjobbjai? Az 
én szememben: MINDENKI! Minden-
ki, aki megtisztelt minket jelenlétével, 
megosztotta velünk versét, érzéseit.
Ha megengednek egy személyes véle-
ményt, aztán tényleg jöjjenek a legjob-
bak, számomra a legnagyobb élményt, 
ami miatt úgy érzem, már megérte Sze-
mesre szegődnöm, Jobák Márta (92!) 
néni okozta. Várnai Zseni: Szolgálj szívem 
c. verse igazi belső vallomás volt, mely 

Latinovits Zoltán 
Vers- és Prózamondó
Találkozó és Verseny, 
immáron XXIII. alkalommal



Tisztelt Olvasók!
Kérem engedjék meg, hogy Bala-
tonszemes és Balatonőszöd Közsé-
gek Hírmondójában köszöntsem 
Kiss Lászlót. Kiss László a Magyar 
Versmondók Egyesületének ala-
pítója, elnöke, aki június 05-én 
ünnepelte 70-dik születésnapját. 
Elnök Úr Budapesten született, az 
ELTE népművelés szakán végzett. 
A Magyar Kultúra Lovagja, több 
becses elismerés, díj, tulajdonosá-
nak mondhatja magát. A Latino-
vits Alapítvány elnöke immáron 
…… éve, fővédnöke a XXIII. alka-
lommal idén is méltó módon meg-
rendezett Latinovits Zoltán Vers- és 
Prózamondó Találkozónak, annak 
a két napnak, melyet minden évben 
Balatonszemesen tartunk meg. 
Kedves Elnök Úr, isten éltessen, kívá-
nok magam és Balatonszemes Köz-
ség nevében minden jót, még sok 
versmondó versenyen való részvé-
telt és erőben, egészségben gazdag 
további munkás éveket.

Takács József
 polgármester
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egy finom lelkű, méltóságteljes, minden 
bizonnyal sokat megélt, idős asszony szá-
jából igazán hitelesen hangzott. S tudják 
mi volt a fura, hogy akár az én szívemből 
is szólhatott volna. Azt gondolom, ez a 
pillanat volt életem egyik legfontosabbja. 
Köszönet érte.
A XXIII. Latinovits Zoltán Vers- és Próza-
mondó Találkozó és Verseny helyezettjei:
Ifjúsági kategória
I. hely  Kiss Réka
II. hely  Eszenszky Gergely
III. hely  Králik Máté

 Kiss László, a Latinovits Emlékalapítvány elnökének köszöntése

 Latinovits sírjánál Jobák Márta (92), versmondónk

Különdíj:  Ziff Stella, 
Fodor Zsuzsanna Dorottya
Felnőtt kategória
Latinovits-díj
Kurucz Ádám Konrád
II. hely  Horváth Róbert
III. hely  Marosvölgyi Gergely
Különdíj: Fási Barnabás, Varga Ilona, 
Stich Lászlóné, Csiha Marianna, Jakab 
Gabriella, Jobák Márta

Kissné Tordai Beáta
 igazgató

kultúra



 Házasságkötés:
Fias László-

Péter Nikoletta 
2017.05.26.

Stefcsik Andor-
Sárközi Alexandra 

2017.05.26.

Sarinay Bálint-
Sevter Dorina 

2017.05.27.

 Jung Zoltán-
Pintér Réka

Anyakönyvi hírek

MEGHÍVÓ
„egy virtuális kalandozásra” Indokína világörökségi helyszínein!”

Bepillanthatnak a kambodzsai Angkor Wat és egyéb templomcsodák világába, láthatják 
a vietnámi Ha Long káprázatos szigettengerét, a Champa birodalom Ky Son egzotikus 

romkertjét, valamint kalandozhatnak Saigon és a Mekong Delta útvesztőiben. 

Helyszín: Latinovits Zoltán Művelődési Ház
(Balatonszemes, Szabadság u. 1.)

Időpont: Augusztus 9. (szerda) 18 óra
Mindenkit szeretettel vár: Kiss László  
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APRÓHIRDETÉS
TELEK
Balatonszemesen 
a víztorony mögött 
400 n.öl -es telek - föld 
ELADÓ.
Érdeklödni: 
tel.:+ 36/30/5723613

VARRÁS
Varrást vállalok : nadrág felhaj-
tás , javítások . 
Függönyök, sötétitők készre , 
méretre varrását .
Érdekődni : 
+36/30/ 5723613

TAKARÍTÁS
Vállalok szezon elötti nagy-
takarítást, festés utáni 

takarítást, váltásokat.
Kérem hívjon bízalommal, 
kérdéseire válaszolok.
Tel.. +36/30/5723613
 

INGÓSÁG
Fehér hálószobabútor 
értéken alul eladó. 
Szekrénysor 6 ajtós,
 középen tükörrel,
francia ágy, ágynemű-
tartóval, rugós matraccal. 
2 db. éjjeli szekrénnyel.
Barna KOLONIÁL 
szekrénysor értékén 
alul eladó. 
Érdeklődni 
telefonon : 
+36/30/5723613

info



Tisztelt Polgármester Úr, 
Jegyző Asszony, Képviselő Asszony, Képviselő Urak!

Az iskola helyzete, gazdálkodása
A Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 2016/17-es tanéve az első olyan tanév volt, 
amikor már az intézmény teljes tanév alatti költségvetése a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, illetve 2016. szept-
ember 01-től a Siófoki Tankerületi Központ, mint működtető 
alatt valósult meg.  Az intézmény gazdálkodására az önkor-
mányzati fenntartás alatt sem volt jellemző a pazarlás, de 
soha nem kellett szűkösködni sem. Ezért kíváncsian vártuk, 
hogy a tisztán állami fenntartás, a nagy, több ezer intézményt, 
és közel 160 ezer alkalmazottat foglalkoztató „mamut intéz-
mény” képes-e azt a színvonalat biztosítani, hogy egy taka-
rékos, de ésszerű gazdálkodás mellett az iskola épületeinek, 
szakmai anyagainak, eszközeinek állagromlása ne következ-
zen be, és az oktatás színvonalának minimum szinten tartása 
is megvalósuljon.
A tanév elteltével nyugodt szívvel mondom, hogy a Siófo-
ki Tankerületi Központ gazdálkodása, az iskolánkkal szem-
ben tanúsított partneri viszonya, nem, hogy állagromlást nem 
hozott, hanem nyugodt, kiegyensúlyozott gazdálkodást biz-
tosított, és több területen a fejlesztésre is volt lehetőség.  A 
tankerület vezetése rugalmasan és ésszerűen gazdálkodik, 
vagy legalább is hagy bennünket gazdálkodni. A források 
ugyan korlátozottak, de ha bármiben fejleszteni akartunk, és 
azt meg tudtuk indokolni, akkor megteremtették a lehetősé-
gét, és biztosítottak forrást rá.
•	 Az udvaron a megsüllyedt térburkolatokat, a szenny-

vízrendszer csővezetékeit a Tankerület költségvetésé-
ből tudtuk - talán most szakszerűen is - rendbe tenni. Ez 
közel 3 millió Ft-os költségvetési terhet jelentett.

•	 Majdnem fél millió Ft-ból tudtuk rendbe tenni azt a fel-
ázást, aminek okát két éven keresztül nem tudtuk felde-
ríteni. Kiderült, hogy az épület alatt egy több száz m3 -es 
üreg alakult ki, mert a szennyvízcsatorna vezetékrend-
szere szétcsúszott, és az öltözők, és a zeneiskola mos-
dóinak illetve WC-je vize nem a csővezetékbe ment el, 
hanem az épület alá folyt be. Ez a süllyedés azt is ered-

ményezte, hogy a bejövő műanyag vízvezeték cső egyik 
idoma megrepedt, és lassú szivárgással – a vízóra meg 
se mozdult, ezért is nem gondoltunk csőtörésre – áztat-
ta a falat. Mindezeket a tankerület költségvetéséből javí-
tottuk ki.

•	 A tankerület hozzájárult, hogy az iskola neonvilágítását a 
még takarékosabb, és vibrációmentes LED csövekre cse-
réljük. Gyakorlatilag mára az iskola világításának 90%-a 
LED-es.

•	 A tanév során saját erőből elkészítettünk egy zeneisko-
lai foglalkoztató helyiséget. Ennek  költségeibe is betár-
sult a Tankerület, mint ahogyan a Szülői Munkaközösség 
és az Önkormányzatok támogatásával, és a Kft segítségé-
vel, de alapvetően saját szakmunkával készülő 9 x 6 m-es 
fedett beülő költségeihez is hozzájárult.

•	 A tanév során kaptunk egy közel fél milliós értékű fény-
másolót, ami komoly irodai teljesítményt tud. Ezzel 
minőségében javult az oktatáshoz szükséges szemléltető 
és gyakorló anyagok elkészítésének lehetősége.

•	 Az informatikai eszközparkunk is gazdagodott, központi 
beszerzésű eszközökkel

•	 A tanításhoz szükséges egyéb kellékek, eszközök beszer-
zése is folyamatos, a tanév során semmiben nem szen-
vedtünk hiányt. Igaz, előre kell tervezni, időbe be kell 
jelenteni, mert a nagy rendszer lassan dolgozik. Mára 
eljutottunk oda, hogy mindenből van tartalékunk, és ha 
a fogyást pótoljuk, akkor nem lesz hiányunk semmiből.

•	 Nagyon komoly beruházást tudott végrehajtani a zeneis-
kola. Ennek egy része az alapítványban lévő forrás, de a 
többi iskolához képest többet költhettünk a központ for-
rásaiból.  Ennek köszönhető, hogy majdnem 30 fős fúvós 
együttest tudtunk összeállítani, ami a zeneiskola életé-
ben mérföldkő.

•	 A Tankerület vezetése első javaslatra elfogadta, hogy a 

Beszámoló a Balatonszemesi 
Reich Károly Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 
2016/17-es tanévéről
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Szalay úr által fennálló tartozást – terembérlet, régi isko-
la bérleti díja – ne a tankerület kasszájába folyjék be, 
hanem abból valósuljon meg az a tanterem fejlesztés, 
amit a tetőtérben terveztünk. Ez a fejlesztés folyamat-
ban van, már kialakítottuk azt a közel 160 m2 -es  rak-
tár részt, ahová a régi irattárat, és az iskola különböző 
zugaiba besuvasztott selejtezésre váró és egyéb anyago-
kat, eszközöket most átlátható módon el tudjuk helyez-
ni. A napokban jönnek meg ennek a szakasznak a vilá-
gításához szükséges anyagok, és ha a világítás elkészül, 
akkor át tudjuk költöztetni az irattárat, hogy aztán abból 
a helyiségből tantermet készítsünk.  Ennek a teljes költ-
sége 2,4 millió Ft lesz. Ez azt jelenti, hogy 10 ezer Ft/m2 

ár alatt tudunk maradni, ami az átlagos 300 ezer Ft/m2 

-hez képest töredék összeg.

•	 A tankerület nagyon komoly engedményeket tett a helyi 
egyesületek javára a terembérleti díjak meghatározása-
kor. Csak a ténylegesen felmerülő közüzemi költségeket 
és a bérleti idő alatti személyzet felmerülő költségeit kell 
befizetni. Így a minimális összeg 500 Ft/óra.

•	 A nyár folyamán be kell keríteni az iskolát. Ehhez is hoz-
zájárul a tankerület.

•	 Átvállalta a tankerület a diákszállítás költségét is, sőt a 
sport és egyéb versenyekre történő utazásoknál is rugal-
masan, a tanulók és az iskola érdekét szem előtt tartva 
állják a költségeket.

•	 A nyári karbantartási munkákhoz az anyagigényt bejelen-
tettem, és bár mindent nem tud állni a tankerület, de az 
iskola tanévkezdésre való minőségi előkészítéséhez biz-
tosítanak minden forrást.

•	 A tanítás fejlesztéséhez szükséges eszközöket, anyago-
kat a lehetőségeikhez mérten, amint van rá módjuk, biz-
tosítják.

•	 Havonta 50 ezer Ft ellátmányt kap az általános iskola, 
és 35 ezer Ft-ot a zeneiskola, amit a hirtelen felmerülő 
problémák elhárítására lehet használni. Ez ugyan nem 
nagy összeg, de mégis ki tudunk belőle jönni. Igaz még 
soha nem volt, hogy el ne költöttük volna, de ügyesen 
még fejlesztésre is futja. 

•	 Fontos, hogy a gáz közüzemi költségek felosztásához is 

rugalmasan állt a Tankerület.  Talán ebbe az  is közre-
játszik, hogy a napelemes rendszernek köszönhetően a 
rendszerhasználati díjon felül egy fillér villanyszámlánk 
sincs. Így nem volt szükség a régi iskola és a konyha illet-
ve az új iskola gázrendszerének átterveztetésére, ami a 
konyha esetében azt jelentette volna, hogy nem kapott 
volna működési engedélyt.

•	 Természetesen átvállalta a Tankerület az iskola biztosítá-
sát, és minden egyéb fenntartási költséget.

Azt gondolom, a fentebbi felsorolás igazolja, hogy jó gazda 
módjára történik a gazdálkodás. Igaz, ehhez kell az a jó és 
őszinte partneri kapcsolat, amit polgármester urak is és az 
önkormányzatok a testületeken keresztül tanúsítanak a tan-
kerület felé, és azt gondolom, az sem mellékes, hogy azt 
tapasztalják, amit csak lehet, mi magunk meg is oldunk. A 
megoldásba sokszor kapunk komoly segítséget a Kft-től is!  
A tanév során többször ki is hangsúlyozta a tankerület veze-
tése, hogy olyan jó kapcsolat iskola és tankerület között, mint 
Balatonszemessel, nincs mással, és köszönettel és hálával 
gondolnak ránk, mert a segítségünk, a rugalmasságunk nekik 
is hasznos, és példa értékű az a gondosság, amivel óvjuk az 
iskolánkat. (Csak megjegyzem: van iskola, ahol az igazgatónő 
elmondta, hogy két éve nem tudják 30 0C alá levinni fűtéssze-
zonban az iskola hőmérsékletét, mert nincs, aki kicserélje az 
érzékelőt és a vezérlő automatikát. – nem kommentálom!  Ez 
Balatonszemesen elképzelhetetlen lenne!)
Nagy valószínűséggel az is hozzájárul a megítélésünkhöz, 
hogy a tanév során teremkiadásból is komoly összeget, közel 
fél millió Ft-ot fizettek be bérlők. Ennek elvileg 50%-át a Tan-
kerület az azt megtermelő iskolára visszaforgatja, a másik felé-
vel azokat az iskolákat támogatja, amelyeknek nincs ilyen 
adottsága.   Eddig mindig el tudtam érni, hogy ennél több 
jöjjön vissza!

Intézményi statisztika
Az iskola személyi állománya 24 fő pedagógus, ketten jelen-
leg GYES-en vannak. Az előző évhez képest változás, hogy 
a nagyon sok napközis miatt – 107 fő – öt napközis csopor-
tot kellett szervezni. Ezt a tankerület elfogadta, és biztosította 
hozzá a szükséges létszámot. Egy kolléga nem kezdte szept-
emberben az évet, a gyógypedagógus, de helyette ugyan-
ilyen végzettségű tanerőt a tankerület engedélyezett felven-
ni. Szintén alkalmazhattunk egy napközis tanítót éven át, tel-
jes munkaidőbe, illetve egy főt óraadóként, heti 10 órában.  
Közülük a gyógypedagógus közben GYES-re ment, helyette 
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nem vettünk fel senkit, viszont pedagógiai asszisztenst felve-
hettünk, akinek viszont olyan a végzettsége, hogy a GYES-re 
menő kolléganőt tudtuk pótolni.
Fizika szakos tanárt nem sikerült felvenni, a fizika oktatást a 
tankerület utazó pedagógussal oldotta meg
Zeneiskolai állandó pedagógus létszámunk négy fő, óraadó-
ként két kolléga foglalkozik még a növendékekkel. Ez így 
nekünk megfelel, bár jobban szeretnénk, ha nálunk lennének 
állományba, és mi adnánk őket át, de a zeneiskola vezetője jól 
tudja kezelni a másik zeneiskolákkal az órák szervezését.
Karbantartói állomány két fő. Szeptembertől képviselő testü-
leti döntés alapján már nem közös az alkalmazásuk, kifejezet-
ten csak az iskola  a munkaköri kötelességük. A takarítók lét-
száma sem változott, függetlenül attól, hogy már nincs a régi 
iskola és környezete. 

Tanuló létszám
Szeptemberben 208 tanulóval kezdtük a tanévet. Októberben 
egy tanuló elment, mert a gyámhivatal nem a szemesi szü-
lőt jelölte ki a gyermek eltartójának. Tanév során három gyer-
mek ment még el, családi okok miatt, viszont jött egy tanuló. 
A jelenlegi létszám 204 fő.
A 204 főből 

•	 104 balatonszemesi
•	 24 őszödi
•	 76 nem körzetes

Egy tanulót vettünk vissza a középiskolai HÍD programból, 
mert ott annyit hiányzott igazolatlanul, hogy így láttuk bizto-
sítottnak a gyermek felügyelet alatt tartását. Ő mivel betöltöt-
te a 16. életévét, szeptembertől nem maradhat az iskolába. 
Mivel öt tantárgyból bukik, nem lesz meg a nyolc általános 
iskolai végzettsége.
Hiányzások száma nem volt magasabb az átlagosnál. Igazolat-
lan hiányzás a tanév során nem volt.

Tanulmányi munka
Az intézményben folyó tanulmányi és oktató nevelő munka 
feltételei jók. A tantestület szakos ellátottsága teljes, sőt, 
köszönhetően annak, hogy a tankerületi rendszer előtt a 
Pedagógiai Szakszolgálatot Balatonszemes működtette, és 
jelenleg is mi adunk otthont a Szakszolgálat egy részének a 
Latinovits Művelődési Házban, a balatonszemesi óvodás és 
iskolás korú gyerekeknek a szakszolgálati ellátása – logopédia, 
fejlesztő foglalkozások, sajátos nevelési igényű gyerekek ellá-
tása, gyógytestnevelés – a törvényben meghatározott szinten 
és óraszámban megtörténik. (Máshol felét sem tudják az isko-
lák biztosítani!)  Azzal, hogy a tantestületben több kollégá-

nak is van ilyen speciális végzettsége, mi a környék iskoláihoz 
képest kiemelkedően jól, és a gyerekek érdekét maximálisan 
szem előtt tartva  tudjuk az ellátásukat biztosítani, mert nem 
csak délutáni foglalkozásokat tudunk tartani, hanem a tanórá-
kon is lehetőségünk van erre.  Hogy miket végzünk?
•	 Heti két órában van gyógytestnevelés három csoport-

nak, de a testnevelő tanár végzettségéből eredően tan-
órán is külön feladatokkal biztosítjuk a különböző tar-
táshibák gyógyítását.

•	 Tanáraink végzettségéből eredően mind a napköziben, 
mind pedig tanórákon tudjuk biztosítani a differenci-
ált oktatást.

•	 a Tankerület hozzájárult, hogy pedagógiai asszisztenst  
alkalmazzunk. Olyan személyt vettünk fel, akinek fej-
lesztőpedagógus végzettsége van, így azokat a gyere-
keket, akikkel egyébként órán kellene külön foglalkoz-
ni, ki tudjuk vinni óráról, és kis csoportban tudjuk őket 
oktatni, nevelni, külön tanrenddel, a saját képességeik-
hez igazítva. Bár ez jelenleg nem törvényes, de még az 
Oktatási Hivatal szakemberei szerint is ez a legjobb meg-
oldás! Amit mi látunk, hogy ezek a diákok – mindegyi-
kük másik iskolából került át hozzánk a hírünk miatt – 
szépen fejlődnek, és teljesen normális diákéletet tudnak 
élni. A szülők rendkívül hálásak ezért.

Az iskola tanulmányi eredményei kiemelkedően jók. A Peda-
gógiai programunkban megfogalmazott elveket tartjuk. Bár 
közben a Nemzeti Alaptanterv, és a Kerettantervekben rögzí-
tett elvárások változtak, ezeket igyekeztünk a tapasztalatain-
kon keresztül úgy adaptálni, hogy az iskola színvonala, a diá-
kok tudása feleljen meg a kor elvárásainak. Ennek köszönhe-
tően tanulóink kimeneti eredményei átlag felettiek. Ezt iga-
zolják a nyolcadik osztályosok felvételi eredményei, akik közül 
gyakorlatilag mindenki bejutott az általa elsőként megjelölt 
iskolába. Ballagó diákjaink közül több mint a fele gimnázium-
ba tudja folytatni tanulmányait, ami több mint 10%-kal maga-
sabb eredmény a környező iskolákéhoz képest. 
Az országos kompetenciamérésen is felette vagyunk az átlag-
nak, és ami talán még fontosabb, hogy egyetlen évben sincs 
visszaesés az előző évekhez képest. Két éve van már idegen 
nyelvből is mérés. Mindkét mérésen minden tanulónk tudta 
teljesíteni a szintet, és felette vagyunk az országos átlagnak.
A végzősök jó eredményeit az alsós tanítók alapozzák meg. 
Az idei tanévben nyolc diákunk jutott országos döntőbe köz-
ismereti tantárgyakból, és értek el kiemelkedő helyezéseket. 
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Egy első, két harmadik egy negyedik, egy ötödik, egy nyolca-
dik egy tizenötödik és tizennyolcadik helyezésünk lett. Szava-
lóversenyen országos szinten is lett kiemelt arany minősíté-
sű tanulónk.
Regionális, és megyei versenyeken induló diákok száma több 
mint húsz felett van. A helyi vagy területi szintű versenyek-
re nevező és induló tanulóink száma pedig száz felett van. Ez 
azt jelenti, hogy szinte minden gyerek valamiben tud indulni, 
a tehetségfeltárás, tehetséggondozás jól működik. Sikert aka-
runk biztosítani minden tanulónak, hogy a lelkesedésük meg-
maradjon, és találják meg a nekik leginkább testhez álló tan-
tárgyat, amiben kiteljesedhetnek.
Azzal, hogy a Közoktatási törvény módosult, és az új, 2012-től 
érvényben lévő Köznevelési törvény lépett életbe, sokkal job-
bak lettek a tehetséggondozás és a felzárkóztatás feltételei. 
Nincsenek csoportlétszám határok, akár egy tanulóval is fog-
lalkozhat a pedagógus. Ez pedig a hatékonyságot növeli. Az 

a nálunk bevezetett rendszer,  hogy minden tanulónak köte-
lező a korrepetálás, ha lemarad, vagy hiányzik, bevált. Ennek 
köszönhető, hogy minimális a bukások száma, évismétlésre 
pedig egy diákot voltunk kénytelenek utasítani.
Sport terén most van az a „kihagyó év”, amit tudtunk, hogy be 
fog következni. A feljövő korosztályok jövő évtől már komo-
lyabb eredményeket fognak elérni. Ennek ellenére országos 
harmadik helyen végeztünk floorballban, labdarúgó diákjaink 
megyei döntőig jutottak. Sajnos atlétikából a csapat erőssége 
a verseny napjára betegedett meg, így nem jutottunk orszá-
gos döntőig.  Az építkezés azonban folyik, és az eredmények 
ismeretében biztos, hogy a következő évben szép sikerekkel 
fogunk büszkélkedni.
A tanév során tankerületi költségvetési támogatással két osz-
tály járt úszni.

Tisztelettel:
Boór Miklós igazgató

„Egy hely, ahol találkozhatsz 
a barátaiddal és a kultúrával”

A balatonszemesi Kontakt Kert Színház és Kert-
mozi – a régi kertmozi helyén - a nagyközönség 
felé 2017. június 16-án Király Linda és Király 
Viktor, valamint a 25 fős Monarchia Szimfoni-
kus Zenekar koncertjével nyitotta meg kapuit.
A tervezett családi programok szinte minden 
korosztály igényét hivatottak kielégíteni: 
a gyerekműsorok minden nap kétszeri alkalom-
mal kerülnek bemutatásra. Esténként nagysi-
kerű színházi előadások, valamint retro magyar 
filmek szórakoztatják a kultúrát kedvelőket.

A Kontakt Kert Színház és Kertmozinak Bala-
tonszemes egyik legszebb területe adott ott-
hont. Az árnyas fák, a büfé által kínált kézmű-
ves sörök, az idetervezett design bútorok kelle-
mes pihenőhellyel szolgálnak.

Bővebb információ: www.kontaktkert.hu

KONTAKT Kert Színház és Kertmozi
Balatonszemes Kossuth utca 2. 
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kultúra

Balatonszemes Község Önkormányzata, a Latinovits Alapítvány, 
a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és 

Múzeum, a Magyar Versmondók Egyesülete 

2017-ben nyolcadik alkalommal rendezi meg 

A BUJTOR ISTVÁN 
FILMFESZTIVÁLT

független/amatőr filmes alkotók, alkotóközösségek számára 
2017. augusztus 5-6-án, Balatonszemesen.

A fesztivál célja: emléket állítani Bujtor István szellemi örökségének.
Nevezni az alábbi kategóriákban lehet:

A) Kisjátékfilm – amely Bujtor István szellemi örökségét vállalva 
elsősorban a vidámság,  a könnyedség és a humor jegyében készül, 
tekintettel a sokoldalú művész munkásságának  e meghatározó 
szegmensére.

B) Versfilm – amelynek témája a költészet, a vers – versek, költői 
életművek  bemutatása filmes formanyelven, illetve eszközökkel.

C) Szabadon választott műfajú és tematikájú filmekkel – öröm-
mel fogadjuk  a fiatalos szemléletű szubjektív művész megközelí-
téseket. Nevezni a nevezési lap és a versenymű beküldésével, vala-
mint a regisztrációs díj befizetésével lehet.
Nevezési határidő: 2017. július 21. (péntek) 

Regisztrációs díj: filmenként 1500,- Ft, amelyet 
a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 

Könyvtár és Múzeum alábbi számlaszámára kérünk befizetni: 
11743040-16807992 Az átutalásnál a közlemény 

rovatban kérjük feltüntetni a nevezett film(ek) címét,  
valamint a „Bujtor Filmfesztivál” megjelölést.

Szakmai információ: Kalász József: 20/391-4158 Kiss László: 
30/922-3573

Egy alkotó, vagy alkotó csoport összesen öt filmmel nevezhet (bármely 
kategóriákban), amelynek hossza egyenként 

nem haladhatja meg a 20 percet. (Indokolt esetben az alkotó eltérhet a 
megszabott időkorláttól, de ez esetben 

a szakmai zsűri az értékelés során külön mérlegeli a játékidőt!)

Jelentkezési lapot igényelhet: muvhaz.latinovits@gmail.com e-mail címen, 
szállás- és étkezés foglalásában segítséget nyújt: 

Tóthné Bazsó Krisztina a 06-30-609-7781-es telefonszámon.

VERSENYFELHÍVÁS
Köszönet, és elismerés…
 A hét közepén vendégekkel lementem a Balaton-
hoz. Az eredeti cél a vasút felújítása utáni álla-
pot megtekintése volt. Elismeréssel kell szólni a 
rendezett területeket látva, amit maguk mögött 
hagytak.
 Ha már ott jártunk, végigmentünk a parton, egé-
szen Lelléig. 
Amiért úgy döntöttem, hogy írok, annak a nagy 
meglepetésem az oka. Néhány ember bírálatokat 
fogalmaz meg, én dicsérni szeretnék. Aki nem látja 
nap mint nap a település ezen részét, csodálkoz-
va áll meg egy-egy játszótérnél, melyhez az esz-
közöket mint megtudtam, maga a Kft. készítette, 
és valamennyit le is vizsgáztattak. Megfelelnek a 
szabványnak. Öröm látni azt a rendet, tisztaságot, 
melyet a partszakaszon Lelléig tapasztaltam. A 
Tuskóöböl tele van kisgyerekes családokkal. Nádas 
kitisztítva, bokrok az egész falu területén igénye-
sen formára vágva, az egész partszakasz frissen 
nyírva, szemét elszállítva. (Amit ott találtunk, az 
sajnos a nyaralóházak terméke. Árokban, szépen 
rendben lévő frissen vágott füves területen kivá-
gott ágak, gallyak halomba szórva. Elszomorított 
a látványa, mert több igényességet feltételeztem.)
Nem ártana végig gondolni a bírálóknak, hogy 
azokkal a kommentekkel mennyi kárt okoznak! 
Nem a Kft.–t, hanem a saját településüket járatják 
le, annak rosszhírét keltve. Forintosítható anyagi 
kárt okozva mindannyiunknak. Ha valaki ezt job-
ban tudja csinálni, tessék tanácsot adni, segíteni, 
de azt jó szándékkal tegyék. Hagyni kell dolgozni 
azokat az embereket, akik szépen beálltak a sorba, 
és ma már igényességről is beszélhetünk a mun-
kájuk láttán.
Gratulálok az új játszóterek kialakításához, az igé-
nyes felújításokhoz, és adjon erőt a munkájukhoz 
az a tudat, hogy jó úton járnak. Minden ember igé-
nyét nem tudják kielégíteni. (ez még soha, egyet-
len vezetőnek sem sikerült) Talán ha többen, töb-
bet segítenének azzal, hogy a saját környezetük-
ben gondos gazdaként élnek, több idő maradna 
a Kft. dolgozóinak is arra, hogy a még kifogásolt 
területeket is megszépítsék.
Jó érzéssel jöttünk haza, örült a lelkem.

Boór Miklósné



Mind a helybéliek, az üdülőtulaj-
donosok, s rajtuk kívül mindenki, 
aki mostanában bármely céllal a 
Rózsapark környékén jár, meg-
elégedéssel nyugtázhatt a, hogy 
a március közepén ide helyezett  
22,040 pályaszámú gőzmozdony 
külseje megújult. (Előző kiállítási 
helye a Balatonboglári MÁV üdü-
lő, majd Hotel Boglár udvara volt, 
amely az újabb átalakulások nyo-
mán mára a Nemzeti Kézilabda 
Akadémia előtere lett .)

Hat évnek kellett  eltelnie, hogy a 
mozdony átszállításának terve 
valósággá váljon. Arra, hogy a 
hosszú éveken át elmaradt gon-
dozás hiányáról árulkodó külseje 
is megszépüljön, szerencsére csak 
két hónapot. Az ún. állagmegóvó 

felújításnak a „külcsín” rendbeté-
tele azonban csak a kisebbik ré-
sze, először annak feltételeit kell 
megteremteni. Egy ilyen mozdony 
szerkezetén nem csak a több évti-
zedes kültéri tárolás, de selejtezé-
se közeledtével már üzeme alatt  
is jelentős pusztulás megy végbe. 
Ezért nem csak az összegyűlt szép-
séghibákat kell róla (a műhelyi kö-
rülmények hiánya által behatárolt 
lehetőségekhez mérten) eltűntetni, 
azokat a javításokat is el kell rajta 
végezni, amelyek a biztonságos lá-
togathatóságot is lehetővé teszik. 
E feladatok a felújítás egészének 
nagyobbik és kevésbé látványos 
részét képezik, munkanapok ará-
nyában úgy kétharmadát teszik 
ki. Mindezt a Magyar Gőzmoz-
donyokért és Vasútért Egyesület 

(MGV) vállalta, amit hat tagja két 
ciklusban; május 4. és 10, majd 22. 
és 29. között  teljesített .

Örömmel látható, hogy Szemes új 
turisztikai látványosságát nem kis 
érdeklődés övezi. Érdemes ezért 
mindenekelőtt  átt ekinteni, hogy e 
30 tonnányi vastömeg mi minden-
ről is tudna „mesélni”. 

A 22,040-es egy ún. két kapcsolt 
kerékpárú, túlhevített  gőzű, iker-
gépezetű, szertartályos mozdony. 
A 22-es (majd 1956-tól 275-ös) jelű 
mozdonysorozatot a MÁV a XX. 
század első felében másodrangú 
(9 tonna legnagyobb tengelyterhe-
lésre engedélyezett ) mellékvonalai 
vontatási igényeinek kielégítésé-
hez szerezte be. Tagjai ezért több-

Megújult a gőzös!

ELŐTTE
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ségben az ilyen vonalakon jártak, 
de helyi személyvonatok élén, 
vagy egyéb vontatási feladatok 
kapcsán, a fővonalakon, így a dél-
Balaton mentén is felbukkantak. 
Később állomási tolatómozdony-
ként is használták.

A magyar vasutasság a MÁV-nál 
valaha alkalmazott  legtöbb moz-
donytípusnak adott  valamilyen 
rá jellemző becenevet (pl. Bivaly, 
Truman, Bumbardó…). A 22-es so-
rozatot „Nyalókának” keresztelte 
el, amely talán arra utal, hogy vi-
selője, mint a jobb időket is megélt 
magyar nehézipar egykori egyik 
fellegvára, a Magyar Állami Vas-, 
Acél- és Gépgyárak (vagyis a MÁ-
VAG) által 126-os szerkezetszámon 
gyártott  mozdonytípus a magyar 
nagyvasút gőzmozdonysorozatai 
között  méreteit tekintve az egyik 
legkisebb volt. De talán másért is. 

A Nyalókák néhány kisebb (min-
den típusnál szokványos) kezdeti 
szerkezeti módosítás után rendkí-
vül jól beváltak. A mozdonyveze-
tők nagyon szerett ék, „kezes bá-
ránynak” tartott ák őket.

A Gyártó a típus terveit a MÁV 
mozdonyszerkesztési osztályával 
közösen dolgozta ki. Ezek alapelvei 
a híres 424-es sorozatéra épültek, 
ezért a „Nyalóka” konstrukciós 
szempontból az előbbi „kisöccsé-
nek”, s mint ilyen, az egykori ma-
gyar ipar és mérnöki tudás egyik 
ékkövének is tekinthető. Mérete és 
tömege megfelelt rendeltetésének; 
a nagy „tesó” mellett  majdnem há-
rom is elfért. 

A Nyalókákat különböző változa-
tokban 1928-tól 1940-ig gyártott ák. 
A MÁV megrendelésére összesen 
148, a Jugoszláv Államvasutak ré-

szére pedig további 13 db készült. 
Gyártásának engedélyét sikere 
nyomán Jugoszlávia később meg 
is vásárolta, a Slavonski Brod 
gépgyár további 22 db hasonló 
mozdonyt épített .

Szolgálatuk a MÁV-nál több mint 
fél évszázadon át tartott . Mire 
a menetrendszerű gőzvontatás 
(1984. december 31-én) hivatalo-
san megszűnt, a kohók többsé-
güket már elnyelték. Az utókor 

Megújult a gőzös!

UTÁNA

Takács József polgármester úr 
és Wein Tibor műszak után
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számára hetet őriztek meg. Hatot, 
köztük Főhősünket, kiállítási célra, 
míg egyet (a 22,034-est) a nosztal-
giaüzem számára. (Utóbbi, bár 
még ma is üzemképes, már csak 
a Magyar Vasúttörténeti Parkban 
mozoghat.)

Főhősünk 5022 gyári számmal 
1929. október 4-én hagyta el a gyá-
rat. Hatósági vizsgáját 1929. ok-
tóber 9-én tartották. Pályaszáma 
1957. augusztus 1-től 275,040 volt. 
Háború előtti állomásítási helyei 
nem ismertek. 1944 novemberé-
ben a németek elhurcolták és a 
Deutsche Reichsbahn Gesellschaft 
(DRG) vette állományába. Innen 
néhány héten belül Lengyelor-
szágba került és a háború után 
évekre a lengyel vasútnál (PKP) 
is maradt. Az országba az ún. 
restitúció (az európai országok 
vasúti járműállományainak köl-
csönös visszarendezése a háború 
után) keretében 1952. november 
29-én, Hidasnémetinél került visz-
sza lefosztott, üzemképtelen álla-
potban.

A háború után Dunántúli moz-
dony volt, rendelkezésre álló fény-
képek alapján Paks, Sopron és Ka-
posvár feltételezett állomásítási 
helyei között lehettek. Utolsó hon-
állomása Bátaszék volt, ahol 1990 
áprilisában selejtezték. Homlok-
pályaszámtábláit, valamint nép-
köztársasági címeres oldal-pálya-
számtábláit (amelyeket a MÁV a 
hatvanas években alkalmazott) 
az ezt követő, itt végrehajtott ál-
lagmegóvó felújítás alkalmával 
eltávolították, és az eredeti pálya-
számával újraöntött királyi címe-
res oldal-pályaszámtábla utánza-
tokat helyeztek rá. Mint muzeális 

jármű, V0275040 leltári számmal 
a MÁV Zrt tulajdonában maradt, 
2011 óta a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal védettsége alatt áll. 
(Gondozását a MÁV Zrt egy birtok-
ba adási szerződés keretében 15 
évre bízta Balatonszemes Község 
Önkormányzatára.)

Noha nosztalgiaüzemi szerepre is 
alkalmas lett volna, Főhősünknek 
be kellett érnie annyival, hogy a 
lángvágót elkerülhette - azt sem kis 
szerencsével. A megőrzendők listá-
jára ugyanis nem az illetékes bizott-
ságok jelölték. Megmenekülését a 
Bátaszéki vasutasoknak köszönheti, 
akik a fűtőházuknál megmaradt 
gőzösök megmentéséért páratlanul 
sokat tettek. Még „trükköztek” is, 
mellyel „papíron” a menetrendszerű 
gőzvontatás hivatalos megszűnte-
tése után is évekig szolgálatban tar-
tották. Élharcosuk a 2012-ben tragi-
kusan elhunyt, legendás hírű Balázs 
József, a MÁV egyik legismertebb és 
legelhivatottabb mozdonyvezető-
je (és a mostani felújítók kollégája) 
volt.

Két másik szerencsés sorstársa, 
a Siófokon korábban kiállított 
376,649-es, valamint Balázs József 
szeretett egykori beosztott gépe, 
a Balatonalmádi Öreghegyen ki-
állított 375,680-as nyomán a Bá-
taszékiek neki is a Balaton körül 
találtak helyet. 1990-ben még a 
vasúthálózaton juttatták a bala-
tonboglári MÁV üdülő udvarára. 
(A vontató mozdonyt - akárcsak a 
Siófokon kiállított 376,649-es eseté-
ben - Balázs József vezette.)

„Negyveneskére” itt két nyugodt 
évtized következett. Karbantar-
tására az üdülő személyzete és a 

MÁV Nagykanizsai Gépészeti Fő-
nöksége is gondot fordított. Ám az 
üdülő bezárásával ez megszakadt, 
állaga romlásnak indult, további 
sorsa pedig bizonytalanná vált. A 
Déli Vasút Buda - Kanizsa vonalá-
nak 150 éves évfordulója 2011-ben 
azonban alighanem meghatározó 
szerepet játszott benne, mert áthe-
lyeztetését Balatonszemes polgár-
mestere, Takács József úr, ennek 
alkalmából kezdeményezte.

De kik is Negyveneske mostani 
felújítói? A Magyar Gőzmozdonyo-
kért és Vasútért Egyesület (MGV, 
http://www.gozmozdony.hu) egy 
kb. 50 fős országos nonprofit civil 
szervezet, amely 2007 januárjá-
ban alakult. Tagjai elhivatott vas-
utas szakemberek és vasútbarát 
civilek, akik közül a vasút hagyo-
mányainak ápolásával kapcsola-
tos tevékenységük révén többen 
szereztek már komoly elismeré-
seket. Tevékenysége egyfelől az 
országban kiállított egyes szobor-
gőzmozdonyok állagának meg-
óvása, másfelől a magyar gőz-
mozdonyokkal és vasúttörténettel 
kapcsolatos ismeretek terjesztése 
(könyvek, filmek, publikációk, stb.). 
Egyik alapító tagja, aki az első két 
négyéves ciklusban titkári felada-
tait is ellátta, 1966 óta szemesi 
üdülőtulajdonos, mindezekkel ösz-
szefüggésben pedig e sorok írója.

A méltó látványt nyújtó mozdony-
szobrok számát az egyesület már 
több hasonló vállalkozással gya-
rapította.  Érdemes kiemelni, hogy 
a jelentősebbek éppen a Szemes-
hez viszonylag közel eső követke-
zők voltak:

- a Kaposváron kiállított 376,642 
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pályaszámú gőzmozdony (a 
60. vasutasnap és a mozdony 
100 éves jubileuma alkalmá-
ból, 2010),

- a Siófokon kiállított 376,649 
pályaszámú gőzmozdony (az 
egykori Déli Vasút „Buda-Ka-
nizsa” vonala megnyitásának 
150. évfordulója alkalmából, 
2011),

- valamint az eddigi legna-
gyobb, a Somogyszobon ki-
állított 375,1522 pályaszámú 
gőzmozdony (a 41-es vonal 140 
éves jubileuma alkalmából, 
2012).

E korábbi vállalkozásokban fő szö-
vetségesünk, a kaposvári székhe-
lyű Verebélÿ László Vasúttörténeti 
Egyesület is közreműködött. (Név-
adójuk, a magyar vasúti villamos 
vontatás híres úttörője, Szemes 
neves, köztiszteletben álló egykori 
üdülőtulajdonosa.)

E rövid bemutatkozó után talán 
hitelesen hangozhat az, ami a mai 
világban pedig már nehezen hihe-
tő, hogy a 22,040-es állagmegóvó 
felújítását az MGV ingyen végez-
te, azaz a teljesített összesen 500 
szakipari munkaóraért munka-
bért (ahogy ma mondani szokás, 
„alsó hangon”, azaz „csak” 3000 
Ft/ó+áfával számolva is 2 millió 
Ft) nem kért. Mint nonprofit civil 
szervezet, nem is tehette volna, 
de ez amúgy is távol áll tőle. Min-
den eddigi vállalkozását ugyanígy 
hajtotta végre, vagyis a küldetését 
teljesítette - a vasút iránti elhiva-
tottságból, a technikatörténet ér-
tékei iránti tiszteletből és megbe-
csülésből.

S hogy e vállalkozásunk szereplői 
kik is voltak? Mozdonyfelújító csa-

patunk mindenkori „kemény mag-
ját”, akik az itt szükséges szakipari 
munkák tényleges mesterei, há-
rom fő alkotja, név szerint:

- Horváth Zoltán, ny. MÁV fő-
mozdonyvezető, Dombóvár, 

- Márfai Attila, ny. MÁV főmoz-
donyvezető, Dombóvár, és

- Vidus Béla, ny. MÁV főmoz-
donyvezető, Kapospula,

Ők azok, akik (ismét szabadidejük-
ből, saját felszereléssel, családjuk-
tól távol, saját elfoglaltságaikat 
félretéve) tizenkét, napi tíz kemény 
munkaórában végigdolgozott 
munkanappal vették ki részüket 
a vállalkozásból. Ez alatt nem 
csak többirányú szakértelmüket, 
de kreativitásukat és leleményes-
ségüket is kamatoztatták (mert 
ezek nélkül az ilyen jellegű vállal-
kozások sikere bizony nehezen el-
képzelhető), amelyekkel a felújítás 
fontosabbik részét képző fentebb 
említett feladatokat is megoldot-
ták.

Akik lehetőségeikhez mérten ad-
tak bele további élőmunka órákat, 
Regula Géza tagtársunk, (többek 
között) az autós karosszériajaví-
tásoknál alkalmazott felületkeze-
lések mestere, valamint Márfai 
Attila apósa, a 82 éves Orlai Jancsi 
bácsi, akinek hegesztési mesterfo-
gásai az ilyen jellegű munkáknál 
adódó rendhagyó problémáknál 
mutatkoztak nélkülözhetetlennek. 
(Csekélységem a „fiúkkal” ugyan-
csak „végigcsinálta”, elsősorban 
a festési feladatoknál igyekez-
tem kitenni magamért, ugyan-
akkor fényképezőgéppel, vagy 
kamkorderrel a kezemben a napi 

eseményeket is dokumentáltam. 
Képeim egy része megtekinthető 
az egyesület facebook oldalán:
https://www.facebook.com/
gozmozdony.hu/)

Az egyesület tagsága küldetését 
mindenkor alázattal, tevékenysé-
ge nemességétől vezérelve végez-
te. Fizetsége az elért eredmény 
öröme és az ezért kapott elisme-
rés, megbecsülés volt. Utóbbiak-
ból eddigi munkásságunk során 
egy esetben sem volt hiány, ám 
mértékük között mutatkoztak kü-
lönbségek. Leginkább Siófoki és 
Somogyszobi vállalkozásaink kap-
csán volt meg minden okunk, hogy 
e tekintetben elégedettek legyünk. 
Ám amilyen megtisztelő és baráti 
fogadtatásban, erkölcsi és anyagi 
támogatásban, továbbá minden-
nemű kiszolgálásban itt, Szeme-
sen részesültünk, olyanban eddigi 
pályafutásunk során másutt még 
soha. Balatonszemes önkormány-
zata mindemellett az anyag, fo-
gyóeszköz, üzemanyag és egyéb 
(pl. szállás, étkezés) költségek teljes 
egészét is állta. Ilyen tíz éves tevé-
kenységünk alatt még nem fordult 
még elő. De nem véletlen, hogy így 
történt. Már önmagában azért 
sem, mert Balatonszemes polgár-
mestere maga is vasútbarát… 
Mindezért pedig tisztelettel adó-
zunk, és ezúton is köszönetet mon-
dunk, Takács József úrnak és Ba-
latonszemes önkormányzatának. 
Elismeréssel adózunk, és hasonló 
köszönetet mondunk a „Szeme-
sért” Nonprofit KFT dolgozóinak 
is a páratlan műszaki támoga-
tásért és kiszolgálásért. És külön 
köszönetünket fejezzük ki Margit 
néninek és lányának, az elbűvölő 
Bettynek, a Napsugár Élményfür-
dő Étterem vezetőinek, akiknek 
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napi túlmunkával is járó odaadó 
gondoskodása és főztjei jellemzé-
séhez a megfelelő jelző már nem 
tárgyilagosság szótárában talál-
ható: felejthetetlen! 

De lássuk ezek után, hogy az el-
végzett  munka miből is állt? A 
bevezetőben már említett  szerke-
zeti felújítás túlnyomórészt a nem 
látható helyeken igényelt szakipa-
ri, elsősorban lakatosmunkát. Jó 
példák erre a vezetőállás padló-, 
ill. a szénputt ony fenéklemezei, 
amelyeket az idő vasfoga annyira 
elemésztett , hogy nagyobbik ré-
szüket cserélni kellett . A víztartály 
és a mozdonysátor oldallemezei-
nek számtalan helyen átlyukadt 
felületeit ugyancsak kiváltott uk, 
a szénputt onyra és a kéményre 
pedig vízmentességet biztosító 
fedőlemezeket épített ünk. Rendkí-
vül kemény kihívást jelentett  a két 
(oldalsó) hengeröntvény teljesen 
tönkrement alsó burkolatainak 
kiváltása. De hasonló beavatko-
zásokra számos további helyen 
is szükség volt. A mozdonysátor 
elkorhadt padlózatának cseréjé-
vel pedig az asztalosmunkák is a 
szakipari palett ára kerültek.

Az alapozó és a fedő festés a gé-
pezeten szórással, a síkfelületeken 
(mint pl. a víztartály) hengere-
léssel történt. Bőven jutott  azon-
ban feladat a „jó öreg” ecsetnek 
is, hiszen egy olyan vasszerkeze-
ten, mint egy gőzmozdony, szinte 

végtelenül sok az olyan hely, ahol 
a festés klasszikus módszere a 
megfelelő megoldás - beleértve a 
hajtómű (üzemi körülmények kö-
zött ) tiszta fémfelületeit, valamint 
az egyes alkatrészek díszítő, vagy 
az eredeti gyári színtervet imitáló 
bevonásait is. Az oldal-pályaszám-
táblák, és a már csak az egyik ol-
dalon meglévő féksúly tábla újra-
festése „házi feladat” volt, amelyet 
a tagtársak a két munkaciklus kö-
zött i időszakban ott hon, házi mű-
helyükben oldott ak meg. 

A homlok-pályaszámtáblák hiá-
nya, a selejtezés után felhelyezett  
királyi címeres oldal-pályaszám-
tábla utánzatok, valamint a gőz-
dómon található eredeti gyári-
szám-táblák együtt ese azt tett ék 
célszerűvé, hogy a mozdony új-
rafestése az eredeti gyári kivitel-
nek leginkább megfelelő színterv 
szerint történjen. Ezt néhai szak-
értőnk és egykori társ-alapítónk, 
Soltész József, a Közlekedési Múze-
um 2014-ben tragikusan elhunyt 
neves vasúti főmuzeológusa út-
mutatásai alapján hajtott uk vég-
re. (Ennek megfelelően a hatvanas 
évek színtervéhez tartozó dísz-
csíkozások, és a hajtómű magyar 
színtervekkel amúgy sem konform 
piros díszfestéseinek megújításá-
tól eltekintett ünk.)

Sajnos a vezetőállás műszereinek 
egy része az idők folyamán eltűnt, 
és ezek teljes pótlása ma már nem 

is lehetséges. Leleményes tagtársa-
inknak azért sikerült egy vízállásjel-
ző csövet, és hozzá egy azt védő ún. 
Ráner-kosarat szerezniük, amelyek 
a vezetőállás ugyancsak sziszifuszi 
munkával járó megszépítése során 
beépítésre is kerültek. A négy moz-
donylámpa közül a hátsók (a rendel-
kezésre álló fotók tanúsága szerint) 
már a mozdony Balatonboglárra 
kerülésekor is hiányoztak. A meglé-
vő elsők állapota szerencsére elég-
séges ahhoz, hogy további évekre 
elfogadható külsőt ölthessenek.
Reméljük, hogy 22,040-es techni-
katörténeti értékei Szemest mos-
tantól hosszú évtizedekig gaz-
dagítják. Mint már említett em, 
küldetésünk alapvető része volt, 
hogy szerkezetéről a megfelelő 
javításokkal ne csak a szemet 
bántó pusztulás nyomait tűn-
tessük el, hanem hosszú távra 
tegyük alkalmassá a biztonságos 
látogatásra is. Fel kell azonban 
hívni a fi gyelmet arra, hogy a 
szabadtéren kiállított  mozdony-
szobrok festése (a legjobb tudás-
sal és anyagokkal kivitelezve is) 
sokkal kevésbé időtálló. Rend-
szeres (Soltész József ajánlása 
szerint legalább öt évenkénti) 
megújítása úgy elfogadható lát-
ványuk fenntartása, mint szer-
kezetük védelme érdekében elen-
gedhetetlen.

Balatonszemes, 2017. június

Wein Tibor
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GYEREKSZÍNHÁZ 
MINDEN NAP 16.30 ÉS 18.00 ÓRAKOR

MAGYAR RETRO FILMEK 

HÉTFOTOL CSÜTÖRTÖKIG 21 .00 ÓRÁTÓL 
'' ''

PÉNTEKTOL VASÁRNAPIG 21 .00 ÓRÁTÓL 
''

NAGYSIKERu SZÍNHÁZI

ELoADÁSOK 
''

''

KERTHELYISÉG KIVETÍTOVEL''

 

GYERE, LEGYÜNK KONTAKTBAN!

KONTAKT BALATONSZEMESI SZÍNHÁZ ÉS KERTMOZI

KOSSUTH  L. UTCA 2.www.kontaktkert.hu

A hely ahol találkozhatsz a barátaiddal és a kultúrával.. .

nyitva  2017.06.16.-08.20.
Balatonszemes
Színház és kertmozi
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Színház és kertmozi

kézmuves sörök''

 Angol focitábor 
Balatonszemesen
Augusztus 9.-13. között angol (és magyar) nyel-
vű focitábor lesz Balatonszemesen, a budapesti 
Future Stars Futball Klub szervezésében.

A Bozsik kupákon rendszeresen részt vevő Future 
Stars Futball Klub augusztusban öt napos foci tábort 
szervez Balatonszemesen, ahová még van néhány 
szabad hely. A budapesti klubot az angol Leeds Uni-
ted junior csapatában nevelkedett Steve Yeboah 
alapította, aki később Írországban szerezte meg 
UEFA B edzői licencét. Steve már több, mint 10 éve 
él Magyarországon, és oktat gyermekeket focizni. 
A táborban 3 edzővel fognak részt venni, és a foci 
mellett többek között például egy balatoni hajóká-
zás is az 5 napos program része. A táborban a gyer-
mekek nyelvi felkészültségétől függően angolul és/
vagy magyarul zajlanak majd az edzések. Kitűnő alka-
lom az angol gyakorlására is, de azon gyermekeknek 
sem kell félniük akik nem beszélnek angolul, mert az 
edzők magyarul is beszélnek.
A szervezők 7-14 éves gyermekek jelentkezését vár-
ják. Mivel már csak pár szabad hely van, akit érdekel, 
annak érdemes sietnie. További információ és jelent-
kezés a www.futurestars.hu weboldalon.

15hírmondó  2017/7.

sport



X .  A M A T O R  
K E T T E S F O G A T H A J T Ó  

V E R S E N Y  
2 0 1 7 .  J Ú L I U S  2 9 .  

S Z O M B A T ,  1 0 . 0 0  Ó R A
B A L A T O N S Z E M E S  

T Á N C S I C S  U T C A I  S P O R T P Á L Y Á K  

FOGATOK ÉRKEZÉSE ÉS NEVEZÉSEK 
PÁLYABEMUTATÓ 
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ 
AKADÁLYHAJTÁS 
EBÉDSZÜNET (BÜFÉ LEHETOSÉG) 
KÖZBEN FELLÉP: VOICE ÉNEKEGYÜTTES 
VADÁSZHAJTÁS 
EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJKIOSZTÁS 
KARUSSZEL 

8.00 
9.30 
10.00 
10.10 
13.00 

14.00 
16.00 
16.30 

 -9.00 
  

 -13.00 
 -14.00 

 -16.00 

*
*

*

S Z E R E T E T T E L  V Á R J U K  R E N D E Z V É N Y Ü N K R E !  
K É R J Ü K ,  A  R E N D E Z V É N Y  T E R Ü L E T É N  K Ö R Ü L T E K I N T O E N  

K Ö Z L E K E D J E N E K !  A  R E N D E Z V É N Y E N  M I N D E N  L Á T O G A T Ó  S A J Á T  
F E L E L O S S É G É R E  V E S Z  R É S Z T !  


