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BALATONSZEMES ÉS BALATONŐSZÖD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK HAVILAPJA

Szeretettel várjuk Önöket 
október 7-én, szombaton, 

13 órakor kezdődő 
Balatonszemesi 

Szüreti Felvonulásunkra 
és bálunkra!

Boór Miklós 
alpolgármester



HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, 
hogy Balatonszemes Község Önkormányzata. döntött a településképi 
arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészíttetéséről, 
melyre a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény kötelezi 
az önkormányzatokat. 
A Képviselő-testület a 3/2017. (II.20.) számú rendeletével fogadta el a 
Partnerségi egyeztetés szabályait, amely szabályozza a település te-
lepülésfejlesztési dokumentumainak, a településrendezési eszközeinek, a 
településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének meg-
alkotására, módosítására irányuló eljárások során a partnerek (lakosság, 
üdülőnépesség, ingatlantulajdonos, civil szervezetek, gazdálkodó szerve-
zetek) javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét. 

A Partnerségi egyeztetés 2017. szeptember 21-én indul.
A Partnerségi vélemények (észrevételek, kérdések) beküldésé-
nek határideje 2017. október 31. 17.00 óra.
A „Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket levélben, vagy 
személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
címére (8636. Balatonszemes, Bajcsy-Zs u. 23.) vagy e-mailen 
jegyző@balatonszemes.hu címre kérjük megküldeni.

2017. október 26-án csütörtökön 18.00 órai kezdettel
lakossági fórumot tartunk Balatonszemesen a Latinovits Zoltán 

Művelődési házban 
(8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.)

A lakossági fórum témája:
1. Balatonszemes község építészeti karakterének jellemzőit és a települési 

környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati 
Kézikönyv

A község teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet 
megalapozó településképi arculati kézikönyvben meg kell határozni 
a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, a 
településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a tele-
püléskép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.
A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében telepü-
lésképi rendeletben kell szabályozni a község településképét formáló 
építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat. 

 A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehető-
sége van arra, hogy Balatonszemes jövőjének formálásába és településképi 
megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartá-
sával kezdődik, ahol röviden ismertetni fogjuk az arculati kézikönyvvel 
kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elkép-
zeléseket.
A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozot-
tan számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével 
tisztelje meg a meghirdetett fórumot. 

Jelen felhívás a település honlapján, és az önkormányzat épületé-
ben lévő hirdetőn kerül közzétételre 2017 szeptember 21 - 2017. 
október  31-ig közötti időszakban.

Balatonszemes, 2017. szeptember 21.
 

Takács József
 polgármester sk.

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, 
hogy Balatonőszöd Község Önkormányzata. döntött a településképi 
arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészíttetéséről, 
melyre a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény kötelezi 
az önkormányzatokat. 
Balatonőszöd község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017. 
(IV.25.) számú rendeletével elfogadta a Partnerségi egyeztetés szabá-
lyait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumai-
nak, a településrendezési eszközeinek, a településképi arculati kézikönyvé-
nek és településképi rendeletének megalkotására, módosítására irányuló 
eljárások során a partnerek (lakosság, üdülőnépesség, ingatlantulajdonos, 
civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek) javaslatainak, észrevételeinek, 
véleménynyilvánításának rendszerét. 

A Partnerségi egyeztetés 2017. szeptember 21-én indul.
A Partnerségi vélemények (észrevételek, kérdések) beküldésé-
nek határideje 2017. október 31. 17.00 óra.
A „Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket levélben, vagy 
személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
címére (8637. Balatonőszöd, Szabadság utca 89.) vagy e-mailen 
jegyző@balatonszemes.hu címre kérjük megküldeni.

2017. október 26-án csütörtökön 16.00 órai kezdettel
lakossági fórumot tartunk Balatonőszödön a Művelődési házban 

(8637 Balatonőszöd, Mártírok útja 2.)

A lakossági fórum témája:
1. Balatonőszöd község építészeti karakterének jellemzőit és a települési 

környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati 
Kézikönyv

A község teljes közigazgatási területére készülő, a településképi rendeletet 
megalapozó településképi arculati kézikönyvben meg kell határozni 
a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, a 
településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a tele-
püléskép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.
A település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében telepü-
lésképi rendeletben kell szabályozni a község településképét formáló 
építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat. 

 A településképi arculati kézikönyv készítése során a lakosságnak is lehető-
sége van arra, hogy Balatonőszöd jövőjének formálásába és településképi 
megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartá-
sával kezdődik, ahol röviden ismertetni fogjuk az arculati kézikönyvvel 
kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elkép-
zeléseket.
A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozot-
tan számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével 
tisztelje meg a meghirdetett fórumot. 

Jelen felhívás a település honlapján, és az önkormányzat épületé-
ben lévő hirdetőn kerül közzétételre 2017 szeptember 21 - 2017. 
október  31-ig közötti időszakban.

Balatonőszöd, 2017. szeptember 21.
 

Antal János
 polgármester sk.

kultúra
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A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves 
költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben 
meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellá-
tását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költség-
vetésében a 2017. július 24-i módosítással 911 456 000 Ft 
költségvetési bevételt és szintén ugyanennyi kiadást állapí-
tott meg. A bevételekből 605 393 000 Ft a működési bevé-
tel és 306 063 000 Ft a felhalmozás célú bevétel.  A kiadá-
sok tekintetében a működési célú kiadások 605 393 000 Ft, 
valamint a felhalmozási célú kiadások 306  063 000 Ft 
összegben kerültek megállapításra.

A működési költségek biztosítják az intézmények, az 
óvoda, művelődési ház, közkonyha, közös hivatal és az 
intézményekhez nem kötött kötelezően ellátandó és 
önként vállalt feladatok fedezetét. A településüzemeltetés 
körébe tartozó, önkormányzati kötelező feladatok közül a 
köztemető fenntartását, a helyi közutak és tartozékainak 
fenntartását, a közparkok, zöldterületek kialakítását és 
fenntartását már 3 éve, hogy az Önkormányzat visszavette 
a „Szemesért” Nonprofit Kft-től.  Ezeknek az ellátandó fel-
adatoknak a finanszírozását az állam feladatalapú támoga-
tással biztosítja. Az önként vállalt feladatok közé tartozik 
az Élményfürdő működtetése, mely feladat szintén a „Sze-
mesért” Nonprofit Kft-től került átvételre. Az idei szezon-
ban is eredményesen működött az élményfürdő, több mint 
7 millió Ft bevételt produkált.  Új beléptető rendszer, új 
kamera és hangrendszer lett kiépítve 3 241 000 Ft érték-
ben. A szezonra való felkészülés során további 3 910 000 Ft 
értékben végeztek felújítást, teljesen új térkő burkolatot 
kapott az élményfürdő, melyet önkormányzati alkalmazás-
ban lévő dolgozók raktak le, ezzel is jelentős munkadíjat 
sikerült megtakarítani. Az élményfürdő gépészete teljesen 
átvizsgálásra került, a csúszda újra fóliázása is megtörtént.

Strandfejlesztésre közel 30 millió Ft-os pályázatot nyert 
az önkormányzat, melyből 22 millió Ft értékben napele-
mes rendszer kerül kiépítésre, mellyel további energia költ-
ségeket lehet megtakarítani, illetve 6 millió Ft értékben fel-
újításra kerül a strand területén a vizesblokk és 2 millió Ft 
értékben felnőtt és gyermekjátszótéri elemek kerülnek 
kihelyezésre az ősz folyamán.

Az idei évben a „Szemesért” Nonprofit Kft-val együtt az 
önkormányzat felújította a játszóterek többségét, új játszó-

terek is létesültek a Tuskó öbölnél és a Vasvári utcai stran-
don. Elkészült az Ady Endre utcai játszótér és a Baptista 
Gyülekezet támogatásával a Kisfaludy utcai játszótér is 
megszépült. Az ősz folyamán további kettő játszótér 
felújítása várható a Csokonai és a Bocskai utcában. A 
játszóterek felújítására, korszerűsítésére 4  900  000 Ft 
összeget költött az önkormányzat. 

Az önkormányzat a vagyonát növelve ingatlanokat vásá-
rolt. Az iskola mögött lévő egykori TSZ lakások épülete 
idén teljes önkormányzati tulajdonba került összesen 8 
millió Ft-ért. Továbbá az iskola melletti záportározó kör-
nyékén további tulajdonrészeket vásárolt az önkormány-
zat. A Szabadság utcának és a Fő utcának a magyar állam-
tól való önkormányzati tulajdonba vétele megtörtént. 

Köztéri szoborállítással kapcsolatos pályázatot sikeresen 
támogatta a Nemzeti Kulturális Alap. 

6,5 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat a Kikö-
tő utcában felállított Kontur András szobrászművész Szent 
Antal szobor kompozíciójának elkészítésére, melyhez a 
Képviselő-testület 3,5 millió Ft önrészt nyújtott. 

Az önkormányzat vásárolt egy útaszfaltozó gépet is közel 6 
millió Ft összegért. A Képviselő-testület fontosnak tartja, 
hogy Balatonszemesen minden utca szilárd burkolattal 
legyen ellátva, ennek a gépnek a használatával jelentős 
költségeket lehet megtakarítani, ha szakképzett dolgozók-
kal az önkormányzat maga végezteti el az aszfaltozást.

Az önkormányzat az utak, járdák felújítására, építésére közel 
4 millió Ft-ot költött. Elkészült a Kikötő utcától a Nagy Imre 
utcáig tartó szakasz kiszélesítése is 3 264 000 Ft értékben.

A temetőben egy helyi vállalkozó új urnafalat épített 1 
millió 300 ezer Ft összegért.

Végre sok év után sikerült a Rózsapark mellett lévő moz-
donyt átszállíttatni Balatonboglárról. A mozdony felújítá-
sát a Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület tár-
sadalmi munkában végezte.

Az önkormányzat a Kertmozi épületét hasznosította. A 
Sacravia Színház 5 évre bérbe vette az épületet, ahol a nya-
ranta színes kulturális programokat, színházi előadásokat 
szerveznek. A bérletért évente 2 millió Ft-ot fizetnek az 
önkormányzatnak.
A déli vasúti vonal felújítása során jó együttműködés ala-

Tájékoztató a balatonszemesi önkormányzat 
2017. év 1. félévi gazdálkodásáról
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kult ki a kivitelező cégekkel, akik Balatonszemesen bérel-
tek depóterületeket. A település fejlődött, nemcsak egy 
korszerű sínpálya, és vasúti állomás létesült, hanem lehe-
tőség nyílt közel 40 ezer m3 földanyaggal feltölteni  a Sport 
és a Nádas utcai területrészt, illetve a jövőben tervezett 
útépítésekhez 6-8 ezer m3 követ is kapott az önkormányzat.

Balatonszemes Községi Önkormányzatnak az idei évben több 
pályázatát is támogatásban részesítették. Az önkormányzat 60 
897 000 Ft támogatást nyert egy új orvosi rendelő építésére, A 
beruházás teljes összege az előzetes költségvetés alapján 
92 897 000 Ft. A megvalósításhoz önrészként a Képviselő-tes-
tület 32 000 000 Ft összeget biztosít. A jogerős építési enge-
délyt megkapta az önkormányzat. Jelenleg a kivitelezési terv-
dokumentáció készítése folyik, és még 2017. ősz folyamán sor 
kerül a közbeszerzési eljárás megindítására, annak eredményes 
lefolytatását követően indulhat az építkezés.

Az óvodabővítés kapcsán is sikeres pályázat került benyúj-
tásra mini bölcsődei csoportszoba kialakításra. Az új épü-
letrész a tervek szerint Nyitnikék Óvoda belső udvarán 
épül meg. A projekt teljes összege 47 214 000 Ft, mely a 
pályázat keretében 100 % támogatottságú. A mini bölcső-
de építési engedélyezési eljárása folyamatban, ezt követően 
2017. őszén megindulhat a közbeszerzési eljárás.

A Kajak Kenu Szövetséggel való együttműködésben egy 
vizi bázis fog megépülni a Berzsenyi utcai strandon. A 
közös pályázat eredményeként csónaktároló építésére 
közel 16 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat. Ezen 
felül a vízi bázis üzemeltetéséhez a Kajak Kenu Szövetség 
közel 20 millió Ft értékben vízi eszközöket biztosít. A ter-
vek szerint  a jövő szezonra már működni fog a vízi bázis.

Továbbá az önkormányzat pályázatot nyújtott be 
Rádpuszta felé vezető külterületi út felújítására, mely beru-
házás értéke 90 millió Ft, közel 23 millió Ft-os önerővel, 

Házasságkötés:
András Gáspár-Kiss Ágnes Mária 2017.08.29.
Horváth Benedek-Gergelics Dóra 2017.09.08.
Lánszki Zoltán-Varga Bernadett  2017.09.09.

Vencli Zsolt-Mórocz Klaudia 2017.09.16.

Haláleset:
Hajdzser Péterné  2017.08.05. életének  89. évében

Bene Jánosné  2017.08.15. életének 88. évében
Szabó Mihály  2017.08.17. életének 80. évében

 

Anyakönyvi hírek

illetve az utak karbantartására traktor munkagép beszer-
zésre is pályázott, melynek ára 9 millió Ft, ehhez 2 millió 
Ft önerőt kell hozzátenni.

A Mártírok utca Keleti részének és az Akác utca felújítá-
sára szintén pályázatot adott be, összesen 16 millió Ft 
összeggel. Ezekről érdemi döntés még nem érkezett.

A „Szemesért” Kft. részére működésre idén 70 millió Ft-ot 
biztosít az önkormányzat, ezen felül a civil szervezetek működé-
séhez 11 millió Ft-tal járul hozzá támogatás formájában. Bevé-
telek közül a helyi adók jelentősek. Legkiemelkedőbb adó bevé-
tel az idegenforgalmi adóból származik, amely a tavalyi évben 
57 millió Ft. Természetesen ehhez hozzájön még az állam által 
adott 1-szeres összeg. Sajnos ez az állami támogatás évről évre 
csökken. A fokozott kurtaxa ellenőrzésnek köszönhetően az 
adóbevallások alapján ez az összeg idén valószínű eléri a 61 mil-
lió Ft-ot. Azonban sajnos el kell mondani azt is, hogy az Önkor-
mányzatnak majdnem 32 millió Ft kintlévősége van, amely a be 
nem fizetett helyi adókból származik. Ezek egy része már végre-
hajtási eljárás alá került. A kintlévőség az elmúlt egy évben csök-
kent, de még mindig jelentős az adótartozók száma.

Fontos kiemelni, hogy az intézményeknél nem volt 
finanszírozási gond, folyamatosan és kiszámíthatóan tud-
ják az ellátást biztosítani.  Az önkormányzat összes 
létszám-előirányzata az intézményekkel együtt 42 fő és 15 
fő közfoglalkoztatott, összesen 57 fő.

Az önkormányzat Képviselő-testülete és az intézmények 
dolgozói igyekeznek a legjobb tudásunk szerint a 
lakosságot szolgálni, a település érdekét képviselni. Közös 
cél, hogy még több eredményt mutassanak fel, összefogva, 
együttműködve, egymást tisztelve, a település érdekeit 
szem előtt tartva.

Takács József 
polgármester



Október 1-től új gyermekorvos rendel
Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonőszöd és Szólád települések közigazgatási 
területére kiterjedő ellátási körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására kötelezett 
Niklainé Dr. Bátori Beáta praxisjoggal rendelkező gyermekgyógyász szakorvos azzal 
a kéréssel fordult a megbízó önkormányzatok képviselő-testületei felé, hogy a feladat 
ellátási szerződést közös megegyezéssel szüntessék meg. 
A körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátását 2017. október 1-től Dr. Merényi Éva 
gyermekorvos vállalta. 
Az ÁNTSZ az alábbi rendelési időt állapította meg 2017. december 31-ig tartó 
időszakra, de 2018. január 1. napjától újra a régi, megszokott rendelési idő szerint 
fogják ellátni a betegeket.

Házi gyermekorvosi ellátás

Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. alatti házi gyermekorvosi rendelő:
Rendelési idő: hétfő, szerda péntek:  12.00-13.00 óráig
 kedd: 8.30-9.30 óráig
 csütörtök:  10.00-11.00 óráig
Csecsemő- tanácsadás: minden hó 2., 3., 4., csütörtök: 11.00-11.30 óráig

Balatonszemes, Szabadság u. 24. sz. alatti házi gyermekorvosi rendelő:
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 13.30-14.30 óráig

 kedd: 10.00-11.00 óráig
 csütörtök: 8.30-9.30 óráig

Csecsemő- tanácsadás: minden hó 2., 3., 4., kedd: 11.00-11.30 óráig

Szólád, Kossuth L. u. 32. sz. alatti rendelő/ tanácsadó
Rendelési idő: -
Csecsemő- tanácsadás: -

Balatonőszöd, Szabadság .u 87. sz. alatti tanácsadó:
Rendelési idő: -
Csecsemő- tanácsadás: -

Iskola- egészségügyi és ifjúság egészségügyi ellátás
Balatonszárszó, Fő u. 48. sz. alatti házi gyermekorvosi rendelő:
Rendelési idő: minden hó 1. csütörtök: 11.00- 11.30 óráig
Balatonszemes, Szabadság u. 24. sz. alatti házi gyermekorvosi rendelő:
Rendelési idő: minden hó 1. kedd 11.00- 11.30 óráig

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. meg-
vizsgálta a 2017. július 22-én tartott Üdülő-
helyi Fórumon felvetett vasúti gyalogos átjá-
ró létesítésének lehetőségét.
Ennek kapcsán az alábbi tájékoztatást adta:
A társaság Balatonszemes Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 177/2017. 
(VII.24.) számon hozott határozatát és a 
beérkezett lakossági leveleket megvizsgál-
ta, figyelemmel a jelzett új ingatlanok épí-

tésére, a tervezett jövőbeni telekalakítások-
ra és az ezzel összefüggő gyalogosforgalom 
változására.
A fentiek alapján a társaság megkezdte a 
Bánk Bán és a Csongor utca kapcsolatában 
tervezett gyalogos átjáró létesítésének 
előkészítését. Ennek keretében elindításra 
került a Déli Part 2016 Konzorcium, mint 
a vasútvonal-szakasz átépítését végző 
Vállalkozó és a Társaság között kötött 

vállalkozási szerződéstől való eltérés kezelése, 
tekintettel arra, hogy az nem tartalmazza 
tárgyi gyalogos átkelőhely megtervezését és 
megépítését. 
Az eltérés pozitív elbírálását követően kez-
dődhet meg a tervezés, majd a létesítési 
engedélyezési eljárás, melynek lezárultával 
előreláthatólag 2018 tavaszán épülhet meg 
az új gyalogos átjáró a Csongor utca térsé-
gében.

Tisztelt  Ingatlantulajdonosok!
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Rózsa park 
felújítását tervezzük

A Balaton Fejlesztési Tanács pályá-
zatot hirdetett településfejlesztési 
beruházások, települési zöldterüle-
tek kialakításának, rehabilitációjának 
támogatására. Balatonszemes Köz-
ség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2017. szeptember 18-án 
döntött a pályázat benyújtásáról, 
melynek határideje október 02. 
A teljes beruházás költsége: 
10.697.147 Ft, a pályázati kiírás sze-
rint a támogatás mértéke 50%, így a 
megvalósításhoz szükséges saját erő 
5.347.574 Ft.
A fejlesztés az alábbiakra terjed ki:
• térkő burkolatú sétány építése 

a meglévő aszfalt felbontásával, 
illetve a gyöngykavics elbontá-
sával, elszállításával

• kerti szegély építése
• földlabdás lombhullató fák  

telepítése
• füvesítés
• talajtakaró kúszócserjék ültetése
• évelőágyások beültetése
• fém hulladéktároló felállítása 

betonalapra
• 5-ös kerékpártároló felállítása
A pályázati kiírás szerint a pályázatok 
elbírálására 60 napon belül kerül sor.

Balatonszárszó:
Rendelés:  Hétfő: 14.00-15.00
 Kedd: 13.00-14.00
 Szerda 14.00-15.00
 Csütörtök: -
 Péntek: 14.00-15.00

Iskola- egészségügyi és ifjúság- egészségügyi ellátás:
 Minden hó 1. csütörtök  12.00-13.00
 
Csecsemő- tanácsadás:
 Minden hó 2., 3., 4., csütörtök  12.00-13.00
 
Balatonszemes:
Rendelés:  Hétfő: 15.00-16.00
 Kedd: -
 Szerda: 15.00-16.00
 Csütörtök: 13.00-14.00
 Péntek: 15.00-16.00
 
Iskola- egészségügyi és ifjúság- egészségügyi ellátás:
 Minden hó 1. kedd  12.00-13.00
 
Csecsemő- tanácsadás:
 Minden hó 2., 3., 4., kedd  12.00-13.00
Szólád: -
Balatonőszöd: -



Anyatejes nap Szemesen
Augusztus elsejét az Egészségügyi Világszervezet  (WHO) a  90-es 
évek elején a szoptatás világnapjává   nyilvánította. Ennek szellemében 
Magyarországon augusztus hónapban a védőnői szolgálatok is családi 
rendezvényeket, anyatejes napokat szerveznek a szoptatás népszerűsítése 
érdekében.

Balatonszemesen augusztus 30-án, szerdán délelőtt jöttek el a kisma-
mák gyermekeikkel együtt, hogy köszöntsük őket ebből a gyönyörű al-
kalomból.

A szemesi Önkormányzat, a Milupa, a Hipp cégek és a szemesi Papír-
Írószer-Ajándék  bolt jóvoltából kis ajándékcsomagokkal kedveskedtünk 
azoknak az édesanyáknak, akik gyermekeiket legalább fél éves korukig 
szoptatták.

Huszonegy meghívottal közösen jöttünk össze a Művelődési Ház kis-
termében, ropogtatnivalóval, gyümölccsel, üdítővel egybekötött kötetlen 
beszélgetésre.

Először zeneiskolásaink köszöntötték egy fuvoladuóval őket (István 
Ajsa és Mórocz Milla), majd Sárfi –Szakács Ildikó pszichológus, gyakor-
ló és szoptató édesanya a szoptatás lelki hátteréről beszélt. 

Ezt követően az édesanyákat köszöntöttük Fónainé Skerletz 
Zsuzsannával a Hivatal nevében. A szál rózsa az őszödi Önkormyányzat 
ajándéka volt, amelyet a csomag mellé kaptak az anyák.

Ezután egy babahordozási tanácsadó, Gregorics Anna mondott új dol-
gokat a hordozókendőkkel kapcsolatosan, majd egy bemutatót is tartott 
az érdeklődőknek. 

A nagyobbacska gyermekek ott szaladgáltak körülöttünk, az édesanyák 
és a várandós anyukák (ugyanis ők is a meghívottak között voltak) pedig 
jót beszélgethettek, tapasztalatot cserélhettek, azaz egy kicsit felszaba-
dulhattak a mindennapok szürkeségéből

Schmal Kinga 
védőnő

 Az iskola és a védőnő
  Sokan nem tudják mit is csinál tulajdonképpen a védő-

nő az iskolában . Miért is van rá szükség itt is ? 

Nem elég ha foglalkozik a várandós kismamákkal és 

a csecsemőkkel, kisgyermekekkel ?

A védőnő feledata elég sokrétű, ezek egyike az 

iskolaegészségügyi munka. 

  Szeptemberben, mikor elkezdődik az új tanév én is , 

mint a többi védőnő egyeztetem a névsorokat azokban 

az iskolákban,óvodában melyek hozzám tartoznak 

(Reich Károly,Beszédjavító Ált . Isk., Nyitnikék Óvoda )

És  ezek uán jöhetnek a szeptemberi oltások, a  6. 

osztályosok  DiTe ( torokgyík,merevgörcs ), 

a  8. osztályosok Hepatitis B ( fertőző májgyulladás 

B típus ) ellen kapnak védőoltást .Ezeket az oltásokat 

nem azért találták ki, hogy bosszantsák vele a diákokat, 

viszont, ha ezeket megkapjátok, súlyos betegségeket 

kerülhettek el .

Október hónapban még egy védőoltást kapnak a 

hatodikosok,ezt MMR -nek hívják ( ez véd a kanyaró, a 

mupsz -fültőmirigyduzzanat,és a rózsahimlő  ellen ). A 

hepatitis oltás második részletét márciusban kapják a 

nyolcadikosok.

Sajnos előfordul  néha a gyermekközössé-

gekben a fejtetű . Ezért van szükség a tisztasági 

vizsgálatokra,amiből ti, és a tanáraitok csak annyit 

látnak, hogy a védőnő beront a terembe, megzavarja az 

órákat és fejeket vizsgál . 

De ha a szüleitek  vagy ti nem veszitek észre ezeket 

az élősködőket , elterjedhet az egész osztályban vagy az 

iskolában . A szakszerű kezelés után akár már másnap 

újból mehet iskolába az diák, akit kiszűrtem,ezért ne 

gondolja senki , hogy akkor ez egy jó lógási lehetőség .

  Még a munkámhoz tartozik a szűrővizsgálatok vég-

zése  az  1., 3., 5., és 7. osztályokban . Mindegyik kiemelt 

osztályban nézek testmagasságot,súlyt,vérnyomást, lá-

tást . Néhol színlátást, vizeletet, golyvát és mozgásszer-

veket  az előírások szerint .Ezek a szűrések higgyétek 

el nem feleslegesek, mint ahogy egyes pedagógusok is 

hangoztatják . Sok betegséget , eltérést tudunk kiszűrni 

, amit könnyebb korrigálni, ha időben észrevesszük.  

 Az egészségneveléshez tartozik  a hatodikosok felvi-

lágosító előadása a nemi érésről , menstruációról  .

Szoktam még felkéréseket kapni tanáraitoktól, hogy 

tartsak órákat babagondozásról,  házipatikáról,az idén 

pedig az ÁNTSZ programján belül a dohányzásról fogok 

nektek beszélni .
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Társaságunk nyári munkálatait az éves feladat-
tervnek megfelelően végezte, egyúttal folytat-
va a télen, tavasszal megkezdett tennivalókat.
Az alábbiakban szeretnénk átfogó képet adni 
tevékenységeinkről, elvégzett munkáinkról.

A balesetveszély elkerülése miatt felújítottuk a 
vízlépcsőket, így biztosítva a fürdőzők bizton-
ságos lejutását a Balatonba.

Május-június hónapban egyik legfontosabb 
feladatunk a település virágosítása volt. Kol-
légáink 18940 tő egynyári virágot ültettek ki 
közterületeinken, melynek gondozása, locso-
lása napi feladatot jelentett a nyári idényben.

Az év első felében a Kft. telephelyén új játszó-
téri eszközök készültek, melyeket Balatonsze-
mes 4 újonnan kialakított játszóterén helyez-
tünk ki, valamint karbantartottuk, javítottuk a 
meglévő játszóterek tárgyait.

Friss homokkal felújítottuk a strandröplabda-, 
strandfoci pályákat, homokozókat, a nyár fo-
lyamán folyamatosan karbantartottuk, rotál-
tuk a homokot.

Fokozott intenzitással és folyamatosan végez-
tük a fűnyírási, szennyeződésmentesítési tevé-
kenységeinket a település közterületein.

Részt vettünk a szezonális rendezvények hát-
tértámogatásában, úgymint a Majális, Szemes 
Fesztivál, Kettes fogathajtóverseny, Erős emberek 
versenye, a Strandröplabda Bajnokság, Nyárma-
rasztó - Augusztus 20. körüli ünnepségek sikeres 
megvalósulását támogattuk munkánkkal.

Emellett jó pár vidéki helyszínen is kellett ren-
dezvénysátrat és/vagy rendezvény színpadot 
építenünk. 

Társintézményeink megkeresésére is igyekez-
tünk segítő kezet nyújtani, jelen voltunk az 
óvodában történő munkálatok során, szolgá-

lati lakás felújításánál, valamint szinte állandó 
„vendégek” voltunk a nyári szezonban az iskola 
konyhájánál dugulás elhárítás munkavégzés 
céljából. Reméljük ez utóbbi helyszínen a jö-
vőre nézve sikerül megoldást találni a techni-
kai problémára.
Az iskola konyhájához hasonlóan a Kikötő 
melletti illemhely is gyakran igényelte Kol-
légáink dugulás elhárítási munkavégzését. A 
szezon végeztével Kollégáink több mint 100 
méteren új szennyvízcsatornát fektetnek le. 
Reméljük ez végleges megoldást jelent az 
évek óta visszatérő problémára.

Igyekeztünk a teljesíthető lakossági bejelenté-
seket/kéréseket orvosolni, melyek elsősorban 
a nyaralóvendégek részéről érkeztek.

Többször munkát adtak Kollégáinknak a ját-
szóterek tárgyaiban kárt okozó „vendégek”. 
Kisebb-nagyobb javításokat folyamatosan 
kellett végezni, többek között a Rózsa parkban 
a csúszda cseréjét is.

Sajnos több Kolléga huzamosabb ideig beteg-
állományba kényszerült, így csökkentett lét-
számmal kellett megoldanunk a rendezvények 
kiszolgálását, a fűnyírásokat, a sövénynyíráso-
kat, a település szennyeződésmentesítését a 
zöldhulladék gyűjtését, a strandok rendbeté-
telét, a játszóterek karbantartását és javítását 
a virágosítást, locsolást, társintézményekben 
történő munkavégzést, egyéb felmerülő fel-
adatokat. 

A távollétekből adódó létszámhiány bizony 
nem egyszer jelentett nehézséget a munka-
folyamatok koordinálásában, ennek ellenére 
igyekeztünk minden felmerülő igénynek ele-
get tenni.

Szerencsére az idén elkerültek minket a nagy 
viharok, nem okozott a természet nagyobb 
károkat sehol sem a településen. 

A Kft. törekszik a kiegyensúlyozott gazdálko-
dásra, éves ütemezés szerint halad a 2017. évi 
közhasznú tevékenység ellátásához szükséges 
támogatás felhasználása.
Eszközparkunk karbantartására és �atalítására 
is �gyelünk, melynek �nanszírozása takarékos 
gazdálkodásunknak köszönhetően, éves költ-
ségvetésünk terhére történik.
MAN típusú tehergépjárművünk felújításra 
szorul, jelenleg 1  800  000 Ft-nál tartunk a 
költségekben.
Májusban vásároltunk egy nagyobb teljesít-
ményű Kubota kistraktort, melynek bekerülé-
si összege 2  400  000 Ft volt. Terveink szerint 
hamarosan sor kerül egy multifunkcionális 
utcaseprő gép beszerzésére, melynek költsége 
várhatóan 3 100 000 Ft körül alakul. 

Munkánk eredményeként a nyári szezonban 
rendezett, virágos településkép fogadta a 
Balatonszemesre látogatókat. Az esetlegesen 
felmerülő hiányosságokat lehetőségünkhöz, 
kapacitásunkhoz mérten igyekeztünk minél 
előbb orvosolni.

Minden Kollégámnak köszönetemet fejezem 
ki a tisztességes munkavégzésért, mellyel 
hozzájárulnak a Kft. eredményes működésé-
hez, településünk tisztántartásához, szebbé 
tételéhez.
Munkájuk elismeréseként szeptember 
1-jén szezonzáró ebéden vettünk részt, 
ahol Polgármester úr és a Képviselő-testü-
let megköszönte a Kollégáknak a munkát és 
lehetőségeinkhez mérten szerény jutalmak 
kiosztására is sor került.
Köszönetemet szeretném kifejezni a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozóinak, dr. Kelemen 
Csilla, Jegyzőasszonynak, Takács József Pol-
gármester Úrnak, Baranyai Lajos Műszaki 
vezető Főtanácsos Úrnak, hogy a munkánkat 
segítették észrevételeikkel.

Rigó István
ügyvezető igazgató

Kft. Hírek
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A szeptember, szép, igazi nyári idővel köszöntött ránk és 
reméljük, hogy a folytatás is kellemes, napos kiránduló időt 
tartogat. Így hosszú ideig tartózkodhatunk a szabadban, sok 
programot tudunk szervezni az óvoda falain kívül is, kirándu-
lunk, sétálunk, ismerkedünk településünk életével.

Szeptember 4-én újra benépesült az óvoda, megkezdődött a 
2017/2018-as nevelési év.  
A kicsik 22-en kezdték meg az óvodai életet, többen teljesen 
újként, többen már jártak rövidebb-hosszabb ideig az elmúlt 
nevelési évben is. Szülő, gyermek, várakozással, némi szo-
rongással lépte át az óvoda kapuját az első napon, majd kinél 
előbb, kinél később oldódott fel az újtól való félelem, bizony-
talanság érzése. 
A középsősök már sok tapasztalatot szereztek az elmúlt év-
ben is, de náluk is volt változás, ha más nem, hát a másik 
csoportból érkezetek korcsoportjukat ismétlő gyerekek-így 
23-an lettek. A nagycsoportosok 20-an vannak, büszkén vi-
selik az óvoda legnagyobb gyermekei címet, igyekeznek jó 
példát mutatni társaiknak. 
Minden csoportba egy-egy új óvónéni is érkezett, akik leg-
alább olyan várakozással voltak a csoportok iránt, mint a szü-
lők és a gyerekek.
A 65 gyerek lakóhely szerinti megoszlása a következő. Leg-
többen természetesen Balatonszemesen laknak, majd Bala-
tonőszödön, Somogytúrban. Járnak hozzánk még Kőröshegy-
ről, Balatonszárszóról, Nagycsepelyről, Somogybabodról, 
Karádról, Balatonboglárról is gyerekek.

„Szüretelnek, énekelnek,
Láttál- e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró.
Musttal teli kiskancsó,
Sosem láttam szebbet....”
 Takáts Gyula

Az első napokban, hetekben a legfontosabb feladatnak azt 
tartjuk, hogy az új gyerekek megismerjék, megszokják az 
óvodai környezetet, a régiek pedig visszailleszkedjenek az 
óvodai életbe. Az óvónénik tartalmas, színes napokat, tevé-
kenységeket kínálnak, kihasználják az ősz adta lehetősége-
ket- séták, biciklis kirándulások, szüretek- dió, alma, szőlő-, 
betakarítási munkálatok- kukorica, burgonya. 
A gesztenyegyűjtés sem maradhat el, hiszen a Fenyvesben, 
Bagolyvár utcában, Árnyas fasoron sétálva erre is jó alkalom 
adódik.
A nagyobbak már az első héten meglátogatták azokat a hely-
színeket, amelyek az évszakok változásait a legjobban mutat-
ják. Sétákat tettünk több alkalommal az elcsendesült Balaton 
partra. Figyeltük a hullámzó vizet, a vízi világ madarait. Él-
veztük arcunkon a kellemes napsülést.
Őszi kincseket kerestünk, gyűjtöttünk, amelyeket a termé-
szetsarokba helyezünk folyamatosan, majd egy-egy témához 
kapcsoltan újra előveszünk, felhasználunk. 

Mi, az óvodában a sok érdekes tevékenység, játék mellett 
nagyon fontosnak tartottuk és tartjuk ma is, hogy települé-
sünk hagyományait megismertessük a gyerekekkel, valamint 
ápoljuk azokat, amelyek az óvodás korosztályhoz közel áll-
nak. Így készülünk a szüreti felvonulásra, ahol jó kedvünket, 
ügyességünket megmutatjuk Szemes, Őszöd lakosainak. Azt 
reméljük, hogy sokan lesznek kíváncsiak ránk, és a különféle 
helyszíneken együtt vigadnak velünk. Az már külön jutalom 

Óvodai hírek
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lenne, ha az idő is kegyes lenne hozzánk, és napsütésben jár-
hatnánk végig a két település utcáit.
A szeptember az egész évre érvényes „elköteleződések” 
időszaka is. A kicsiknek a legfontosabb, hogy a megismert, 
biztonságos környezetben minden nap legyen mese, vers, 
éneklés, önfeledt, szabad játék. A nagyobbak viszont a napi, 
megszokott tevékenységek mellett, kiegészítő, érdeklődésük-
nek megfelelő tevékenységekben vehetnek részt, amelyeket 
az óvoda és az iskola pedagógusai tartanak. Olyan tevékeny-
ségek, amelyek életkorukhoz igazodnak, és az iskolában van 
folytatásuk- kézműves tevékenységek, foci-labdajátékok, ze-
neovi. Ezekre most lehet jelentkezni, majd októberben már 
indulnak a foglalkozások.
 A nagyok öt alkalommal színházba mennek Siófokra, kirán-
dulni távolabbi helyszínekre kerékpárral, vonattal, busszal. 
Figyelik közeli és távolabbi környezetük eseményeit, változá-
sait, az emberek munkáját. Részt is vesznek néhány, települé-
sünkön előforduló munkában.
Lehetőség van térítéses szolgáltatás igénybevételére is az 
óvoda falain belül- karate. 

Mindebből látszik, hogy a hozzánk járó gyermekek biztonság-
ban, de életkoruknak megfelelő változatos, tartalmas, színes te-
vékenységekben élhetnek a már elkezdődött nevelési évben is.
A már megszokott színvonalas munkához a feltételek adottak. 
Rajtunk, dolgozókon és szülőkön múlik, hogy terveinkből 
mennyi és hogyan valósul meg. Segítsük egymást ebben az 
évben is. 
Kívánok ehhez mindannyiunknak jó egészséget, tenni aka-
rást, sok ötletet, jó kedvet!

„Szüretelnek, énekelnek,
Láttál- e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró.
Musttal teli kiskancsó,
Sosem láttam szebbet....”
 Takáts Gyula

„ Makkot szedtem tölgy alatt,
gyorsan telt a nagy kalap.
Tudtam én már előre,
mit csinálok belőle

kutyát, macskát,
gólyát, darut,
zsiráfot is,
hosszú nyakút

csacsit, lovat,
bocit, kecskét,
s a végén egy -
makk-emberkét...

Makkból lesz a hasa, feje,
gyufaszálból lába, keze...
Makk kalap lesz a kalapja,
hogy ne fázzon a kobakja”

Szalai Borbála

Szentiványi Jánosné 
óvodavezető
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Az előző lapban a nyári átalakításokról 
írtam. Örömmel írom, hogy az új tante-
rem, az új raktár nagyon hasznosnak 
bizonyul. A tetőtéri raktárban most a 
több mint 160 m2-en végre átlátható a 
raktárkészlet, nincs az a zsúfoltság, 
hozzáférünk mindenhez, amink van. 

Még nagyobb a jelentősége az új tan-
teremnek. Igaz, még mindig nincs telje-
sen kész, de a gyerekek nagyon szeretik 
a csak padlásnak nevezett helységet.  
Világos, hangulatos. Már csak a moso-
gató és a hűtő-fűtő légkondicionáló 
berendezés hiányzik. A polcok a 
helyükre kerültek, így sok szemléltető 
eszköz és anyag bármikor leemelhető, 
akár szünetekben, vagy éppen az órán, 
ha szóba kerül. Bekerültek a számítógé-
pes állomások is, így akár az is megva-
lósítható, hogy öt csoportot alakítsunk 
ki az órán, és mindegyik csoport a szá-
mítógépet, vagy éppen a hozzá kapcsol-
ható digitális mikroszkópokat használ-
hassák, vagy csoportonként gyűjtsenek 
adatokat az internetről. Van kivetítő, 
olyan hangtechnikával, hogy a zeneis-
kola ütősei is tudjanak zene mellett 
gyakorolni.

Örömteli tény, hogy ebbe a terembe a 
székeket a tankerülettől kapjuk. Talán 
mire ezt a cikket olvassák, már azokon 
ülnek gyerekeink!  Eredetileg saját for-
rásból akartuk megvenni, de 
tankerületvezető asszony szólt, hogy 
már megrendelték, és leszállítás alatt 
vannak a székek. 

Nagyon jó az is, hogy ennek a terem-
nek a bevonásával a régen több tantárgy-
nak is otthont adó másik termeket egy-
egy tantárgyhoz lehetett berendezni. Ez 
különösen az angol nyelvi teremnél volt 
fontos, mert ott olyan szemléltető eszkö-
zök vannak, és annyi, hogy másik tan-
tárgynak már nem jutott volna hely.

Vásároltunk egy új interaktív táblát is. 
Ennek forrását az önkormányzat (320 

ezer Ft.)  valamint a Szülői Munka kö-
zösség állta (92 ezer Ft.) A műfüves pálya 
bérleti díját kaptuk meg az önkormány-
zattól, ezt egészítették ki az SzMK-sok. 
Nagyon köszönjük, mert az elsősöknek 
így lesz ilyen eszközük!  Már csak két 
olyan osztály van, akinek még nincs ilyen 
táblája. A forrás részben biztosított lenne, 
viszont a Tankerülettől kaptunk ígéretet 
arra nézve, hogy a tanév során pályázati 
forrásból kapunk.  Mint ahogy arra is ígé-
ret van, hogy szintén tankerületi forrásból 
kapunk notebookokat, kb. 25-30 db-ot, 
minden tanárnak lesz laptopja, kapunk új 
projektorokat. Ha ezek a fejlesztések 
megvalósulnak, akkor informatikai esz-
közökkel nagyon jól el leszünk látva. Azt 
gondolom - tapasztalataimra alapozva -, 
hogy ezek a fejlesztések valóra válnak, 
mert eddig minden ígéret teljesült.

Arra is kaptunk ígéretet, hogy a zene-
iskolánk kap egy új pianínót, ami azt 
jelentené, hogy minden zeneiskolai 
teremben lenne zongora. Az idei torna-
csarnok bérleti díjából visszaforgat a 
tankerület a részünkre annyi pénzt, 
hogy a zongoraterembe tudunk venni 
légkondicionáló berendezést. Ez nem 
csak a diákok miatt fontos. Az ott lévő 
több milliós zongora védelme is nagyon 
fontos, ezért garantálni kell az állandó 
hőmérsékletet, és páratartalmat. Ez 
utóbbi biztosításához pedig párásító 
berendezéseket tudunk vásárolni, hogy 
a fafúvósok is ideális környezetben 
tanulhassanak.

Engedjék meg, hogy két kollégának 
külön is köszönetet mondjak. Tóth 
Mihály és Keserű Balázs karbantartók, 
rengeteget tettek hozzá a fejlesztések-
hez. Nem csak munkaidőt nem néztek, 
hanem ötleteikkel, szaktudásukkal 
olyan összegeket spóroltak meg, amit, 
ha ki kellett volna fizetni, a technikai 
eszközök nagy részét nem tudtuk volna 
beszerezni.  

De nem csak terem, és technikai esz-
közök terén van fejlődés.  A napokban 
keresett meg a Kajak-kenu Szövetség 
azzal a kérdéssel, hogy nem szeret-
nénk-e ennek a sportágnak az oktatásá-
val még több lehetőséget adni gyerme-
keinknek. Az elképzelés szerint az 5. és 
a 6. osztályoknak tantervbe építve nov-
emberig és április elejétől június köze-
péig lehetősége lenne testnevelés óra 
keretében, a 7. és 8. osztálynak pedig 
délutáni szakköri foglalkozás keretében 
lenne lehetősége a kajak-kenu sportot 
elsajátítani. Ez az elképzelés összefo-
nódhatna a turisztikai fejlesztéssel is. A 
lehetőség adott, igaz rengeteg egyezte-
tésre lesz még szükség, de ha a szülők 
és a tanulók részéről lesz igény, akkor 
azon leszünk, hogy megvalósuljon ez 
az álom is. A déli parton Siófokon, talán 
Fonyódon és itt, nálunk lenne ilyen.

Szeretnénk azt is elérni, hogy a Peda-
gógiai Programunkba bevehessünk 
tanulmányi kirándulásokat. A tanulmá-
nyi kirándulás nem azonos az osztály-
kirándulással. A tanulmányi kirándulás 
tantárgyhoz kötődő ismeretek megszer-
zését szolgáló, a tananyaggal harmoni-
záló tematikájú. Ha a tankerület elfo-
gadja, akkor az ilyen kirándulások 
költségét a tankerület kell, hogy állja. A 
tervek szerint a 7. osztálynak alapvető-
en a földrajz, a történelem, a biológia 
tantárgy miatt lenne erre lehetősége. Az 
elképzelésünk szerint a Tisza-tó lenne a 
célállomás. Reméljük sikerül elfogad-
tatni a fenntartó és működtető Tanker-
ülettel.

Kedves Olvasó!  Ezekkel az örömte-
li hírekkel tudok szolgálni.  Bízom 
abban, hogy a júniusi számban ezeket 
már mint elfogadott, megvalósult 
tényeket írhatom le Önöknek.

Boór Miklós
igazgató

Kedves Olvasó!
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Az újkorból több egyházi alapkövet ismerünk, a közép-
korból pedig mindössze az esztergomi Bakócz-kápolna 
vörösmárványa és a liturgiatörténet jelenthet eligazítá-
si pontot

Nincs régészeti párhuzama a balatonszemesi pálos 
kolostor idei feltárása során előkerült leletnek: az 
ismeretlen jelentésű, O. S. O. P. rövidítéssel ellátott 
alapkő és az alatta elszórt dénárok arra engednek 
következtetni, hogy nemcsak a felszenteléshez, az építés 
kezdetéhez is liturgikus esemény kapcsolódott.
 
Az O. S. O. P. feliratú tömb néhány pénzérme kíséretében 
bukkant elő a földből.
 
Egyedülálló alapkőre bukkantak a nyáron a bala ton-
szemesi pálos kolostort feltáró régészek: a Barát dűlőben 
végzett ásatás során megtalálták a templom szentélyét 
és alapkövét, egy O. S. O. P. rövidítéssel ellátott tömböt, 
amelyet vélhetően rituálisan helyeztek el az építés 
kezdetén – derült ki a Műemlékem.hu  Közkincs-kereső 
című műsorából. Végh András ásatásvezető, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem régésze és Papp Attila, a Civil 
Régészeti Alap Egyesület elnöke beszámolója szerint a 
negyedik éve zajló feltárás idei célja a szentély kibontása 
volt. Sok más pálos kolostorhoz hasonlóan ennek a 
rendháznak is alig maradtak felszíni nyomai, hiszen 
építőköveit a 18–19. század folyamán a környékbeliek 
széthordták és felhasználták.
 
Az 1323-ban már álló, Mindenszentek titulusú kolos-
tornak két temploma volt: a kisebb egy korai, vélhe-
tően Árpád-kori épület, míg a második annak meg-
nagyobbítása a 15. századból. A most talált, gótikus 
minuszkulákkal vésett alapkő már a későbbi templomot 
datálja: Végh András és Papp Attila szerint azonban 
még pontosabb kormeghatározási lehetőséget kínálhat 
az alapkő alól előkerült nagy mennyiségű fémpénz. A 
mintegy háromtucatnyi dénár jelenléte arra utal, hogy 
az érméket tudatosan helyezték el az alapkőletételt 
megelőzően. Erősen korrodálódott állapotuk miatt 
egyelőre csak annyi tudható biztosan, hogy nem magyar 

pénzek, részleteket, így korukat is majd a restaurálásuk 
után lehet mondani.
 
Az alapkő és az érmék is különlegességnek számítanak a 
régészeti leletek között: sem a pálosoktól, sem más szer-
zetesrendtől nem ismerünk egyelőre olyan alapkőleté-
teli szertartást, mint amelyről a Mindenszentek-kolostor 
lelete árulkodik. Az újkorból több alapkövet ismerünk, 
de a középkorból mindössze az esztergomi Bakócz-
kápolna vörösmárvány emléke jelenthet igazodási pon-
tot. A kutatók szerint liturgiatörténeti párhuzamok segít-
hetnek értelmezni a feliratos alapkő és a pénzek szere-
pét, ezek szerint ugyanis nem csupán a templom fel-
szenteléséhez, hanem építésének kezdetéhez is egyhá-
zi szertartás kötődött. Tisztázatlan a négybetűs rövidítés 
jelentése is: míg első fele, az O. S. a templom védőszent-
jére utalhat, addig az O. P. jelentését egyelőre homály 
fedi, talán a pálos rendre vonatkozik – vélik a kutatók.
 
A kolostor feltárása 2014-ben kezdődött, de nem az idén 
találtak először ritka leletet. Tavaly az egykori sekrestye 
lebontott falai közt az épülettörmelékből egy szerzetes 
fejét ábrázoló, életnagyságú szobor került elő. A „szeme-
si pálos barát” kőfaragvány egykor egy tompaszögű fal-
sarokba, feltehetően templomszentélyben elhelyezett, 
boltozatindító konzol volt.
 
A feltárás során előkerült kisebb-nagyobb tárgyaknak egy-
előre a falu egykori magtárépülete ad helyet, és itt alakí-
tottak ki átfogó történeti kiállítást is, amely a pálosok rend-
dé szerveződésétől, a 13. századtól kezdve mutatja be az 
egyetlen magyar férfiszerzetesrend múltját. Fontos szere-
pet kap a Balaton-környéki kolostorok arculatát megha-
tározó, úgynevezett „nagyvázsonyi építészeti iskola” látta-
tása is. A kutatásokat mostanra több mint tízmillió forint-
tal támogató helyi önkormányzat tervei szerint a helyszín 
más közeli romokkal együtt a következő években egy turis-
ta-zarándokút állomása lesz, és elképzelhető az is, hogy az 
ásatás lezárulta után a felszínen kiépítik a falak vonalát.

Takács József
polgármester

Régészeti mérföldkő

11hírmondó  2017/10

kultúra



Intézményünk június 2-3-ával indította 
meglehetősen bőséges, széles spektrumú nyári 
programsorát. Ebben az időpontban került 
megrendezésre 32 versmondó, néhányan a határon 
túlról érkeztek, részvételével a XXIII. Latinovits 
Zoltán Vers- és Prózamondó Találkozó. Ezt a ren-
dezvényünket 51 további program követte még. 
Struktúrájában, hogy ne érezzenek az itt élők, 
illetve az ide piheni érkezők jelentős változást az új 
vezető, illetve egy új kolléganő érkeztével, a nyári 
programlistát az eddig megszokott programrend 
szerint folytattuk. 

Nyári programjaink
Ennek megfelelően szerdán, illetve csütörtökön-
ként a Zenepavilonban tartottunk táncbemuta-
tókat, ahol a – többnyire professzionális szintű – 
nálunk próbáló tánccsoportok léptek fel, költség-
kímélő módon, hiszen kedvezményes terembérle-
ti díjszabás fejében ingyen fellépést kaphattunk. 
Táncosaink műsorát 30-100 fő közötti néző csodál-
ta, nézte. 

Csütörtökönként komolyzenei koncerteket ren-
deztünk a Katolikus Templomban, ahol a helyi 
tehetségek, művésztanárok mellett nemzetközi és 
világszínvonalú produkciókat hallhatott, az eze-
ket a koncerteket már igénylő, évek óta visszajáró 
közönség. Létszámuk 20  főtől 50 főig terjedt, ész-
revehetően augusztus hónapra növekedett meg 
a hallgatóság létszáma, ebben a hónapban szinte 
minden koncertünk teltház előtt zajlott. Köszön-
jük Miklós Atyának, hogy engedélyezte a koncertek 
megtartását és segítette népszerűsítésüket.

Péntekenként egy másik helyszínen, a Postamú-
zeum hangulatos udvarán fogadhattuk a jazz sze-
relmeseit. Erre a műfajra is igaz, hogy a két hónap 
alatt a szakma legjavát, több esetben világsztáro-
kat köszönthettünk a múzeum térkövén. A szabad-
téri, fedés nélküli helyszín, a viszontagságos idő-
járás sok esetben nehezítette meg a dolgunkat, 
és tette próbára hozzáértésünket – vihar helyzet-
ben menekítenünk is kellett, mely a rátermett és 

alaposan informált kollégáim kiváló munkájának 
és segítőkész közönségünknek, valamint a Múze-
umban dolgozó Molnár Erikának, köszönhetően 
probléma, pánik nélkül zárt le két koncertet is. Ezt 
követően pillanatok alatt varázsoltunk új helyszínt 
a művelődési ház nagytermében, hogy a hozzánk 
érkezők a lehető legkevesebb kellemetlenséggel 
élvezhessék kiváló, magasan kvalifikált zenészeink 
játékát. Jazz koncertjeink, csakúgy mint komolyze-
nei estjeink, nehezen indultak be, de augusztusra 
elmondhattuk magunkról, hogy kitartó munkával, 
laminálással, heti többszöri plakátolással elértük a 
15-ről 80 főre történő nézőnövekedést. 

Hogy a vasszékek esetenként kétszeri, háromszo-
ri pakolását ne unjuk meg , újabb helyszínünkön 
igyekeztünk szombatonként helytállni, mégpedig a 
Zenepavilonban. 

Itt először gyermek koncert, interaktív gyer-
mekműsor várta a piciket, majd 20 órától a felnőtt 
közönség számára kínáltuk a könnyűzene hazai, 
jeles képviselőit, akiket igyekeztünk úgy össze-
válogatni, hogy költséghatékonyak legyenek, de 
a képviselt zenei stílus, valamint szakmai nívójuk 
elismert legyen a közönség körében és mindez 22 
órára mindenképp véget érjen, hogy ne zavarjuk a 
pihenni vágyókat.

Komolyzenei és jazz koncertjeink belépőjegye-
sek voltak, könnyűzenei és gyermek koncertjeink 
pedig ingyenesek. Valószínűleg ez utóbbi tény, 
illetve az, hogy ez a helyszín (Zenepavilon) van a 
legszerencsésebb helyen mind a megközelíthe-
tőség, mint a vendéglátás szempontjából, illetve 
populáris műfajok képviselőit láthatták, hallhatták, 
garantálta az alkalmanként 60-tól a Nyármarasz-
tóra mindhárom este, több mint 600 főre duzzadó 
közönséget. 

Zenei programjainkon kívül, ahogyan már írtam 
nagy sikerrel zárult június hónapban Latinovits 
Zoltán Versmondó Találkozónk, ebben a hónap-
ban részt vettünk a Múzeumok Éjszakája, orszá-
gos rendezvénysorozaton, ahol a legnépszerűbb 
attrakció a régészeti „feltárás” – nem csak gyere-

VÉGET ÉRT A NYÁR
Vezetői értékelés a Latinovits Művelődési Ház nyári időszakáról
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keknek – volt. Emellett kézműves foglalkozással, 
valamint gyermek- és jazz koncerttel vártuk a nagy 
melegben hozzánk érkezőket a Latinovits Emlékki-
állítás udvarán.

A szokásostól eltérően, július eleje helyett júli-
us végén került megrendezésre a X. Amatőr 
Kettesfogathajtó Verseny, ahol a tikkasztó forró-
ságban több mint 200 ember minket választott a 
Balaton helyett. 

Augusztus hónapunkat a VIII. Bujtor István 
Filmfesztivállal nyitottuk, ami soha nem látott 
szakmai sikert aratott, elismerő országos sajtó-
visszhangot kapott, úgy a beérkezett filmek, mint 
a kiváló szakmai zsűri és szervezés tekintetében! 
Ebben az esetben sem kímélt minket az időjárás – 
rengeteg vízzel, ventilátorokkal, kávészünetekkel 
igyekeztünk kellemesebbé tenni az óriási forrósá-
got. A zsűri kérését tolmácsolva, magam is arra kér-
ném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy segítse-
nek földszinti kistermünk klimatizálásának meg-
oldásában. A fesztivál nagy sikerére való tekin-
tettel, jövő évben új tervekkel, új gondolatokkal 
igyekszünk még népszerűbbé, az amatőr filmesek 
körében alappillérré tenni fesztiválunkat. 

Az intenzív és tartalmas nyári időszak megkoro-
názásaként nagy igyekezettel készültünk a Nyár-
marasztó rendezvénysorozatunkra, ahol a tartal-
mas, ünnepkörhöz illeszkedő szakmai programo-
kon túl a helyi kézművesek picinyke, de minőségi 
vásárával és egy szemet és lelket gyönyörködtető 
szoboravató ünnepséggel készültünk. 

Majd augusztus 26-án egy rockabilly koncerttel 
zártuk nyári rendezvényeinket. 

Az intézmény humán erőforrása
Ahhoz, hogy ez, a Balaton-parton egyedülálló 

számú rendezvénysorozat, ilyen minőségben meg 
tudjon valósulni az adott, szakmai tekintetben 
lehető legminimálisabb létszámmal dolgoztunk.

Én magam két pici gyermek édesanyjaként, 
friss műtéti beavatkozás után, helyismerettel nem 
rendelkezve, de annál nagyobb szívvel és akarással, 

bizonyítani vágyással álltam neki hálás, olykor 
viszont embert és családot próbáló munkámnak. 
Nyilván az ember nem tud mindig 100 %-ot 
teljesíteni, de törekedtem, törekedtünk rá és azt 
gondolom sikerült. Látva a javításra szoruló ténye-
ket, igyekszem a Képviselő-testület döntse szerint 
tovább dolgozni azon a színvonalon, amit eddig 
megtapasztalhattak rendezvényeink során.

Nem volt számottevő különbség a programok 
színvonala, megvalósulásának mikéntje között, 
melyhez minden kollégám a lehető legjobb tudá-
sa szerint hozzájárult, úgy a múzeum akadálytalan 
működésével, mint a rendezvényszervezés terü-
letére most lépő kollégám esetében. Hálás köszö-
netemet fejezem ki – nem fontossági sorrendben, 
hanem kor szerint  - Szilvai Pálné, drága Annu-
somnak, Tóthné Bazsó Krisztának, Kozmann Gyu-
láné, Virágnak és Vass Bea kollégáimnak! Akarásuk, 
alázatos és áldozatos! hozzáállásuk rendet és tiszta-
ságot hozott a rendezvényeink életébe – nem csak 
szó szerint!

Hálásan köszönöm Takács József Polgármester 
Úr, a tisztelt Képviselő-testület támogatását, segítő 
hozzáállását, a KFT munkatársainak szorgos és ala-
pos, mindig segítőkész munkáját, segítségét!

A nyár végeztével viszont… Nem állunk le, csak 
átalakulunk. Havonta egyszer, októbertől máju-
sig várjuk Önöket szombaton délelőtt 10.30-tól egy 
gyermekszínházi darabbal, majd este egy felnőtt 
korosztálynak szóló színházi alkotással, hogy a 
kikapcsolódás öröme mindenkinek megadathas-
son. 

Polgármester Úr és a Képviselő-testület nagyvo-
nalú támogatásával, költségvetésünk biztosításá-
val ezek az előadások ingyenesek lesznek, kérem, 
figyeljék plakátjainkat!

Várom, várjuk Önöket ősszel-télen is, a hűvös idő 
ellenére meleg szeretettel!

      
 Kissné Tordai Beáta

igazgató
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Dél-Balaton FC hírek
Dél-Balaton FC 2017-2018  nyári átigazolások:
Érkezők:
Salamon Szabolcs (Balatonlelle SE)
Kálmán Mihály (Balatonlelle SE)
Böröczky Bánk (ESMTK LE)

Távozók:
Barabás Gyula (Bárdudvarnok SK)
Kadlicskó Balázs (Szőlősgyörök KSE)
Magas Krisztián (Kapolyi SE)
Duga Alexander (Balatonlelle SE)
Szilágyi Ákos (Tárnok KSK)
Herencsár Marcell (Balatonföldvári SE)
Herencsár Milán (Balatonföldvári SE)
Békei-Varga Bendegúz (Siófoki Bányász SE)
Farkas Csaba (Siófoki Bányász SE)
Nyárádi Krisztián (Siófoki Bányász SE)
Varga Csongor (Siófoki Bányász SE)
Nagy Barnabás (Siófoki Bányász SE)
Orsós Balázs (NKSE Balatonszárszó)

Nyáron a Dél-Balaton FC vezetősége úgy döntött, hogy felújí-
tási munkálatokba kezd a labdarúgó pálya és a nézőtér ese-
tében is. A labdarúgó egyesület vezetőségéből és a játékosok 
közül többen is, társadalmi munkában, nekiláttak újjáépíteni az 
elmúlt évek során elhasználódott, megkopott pályaelemeket. 
A teljesség igénye nélkül az alábbi munkálatokat végeztük el 
a nyár folyamán: megújult a hazai és a vendég kispad is; a lab-
darúgó pálya fémkapuit felújítottuk és újrafestettük; az öltö-
ző felőli labdafogó háló teljesen megújult (a korábbi műanyag 
szerkezetet az egyesület színeiben (kék-sárga) pompázó hálóra 
cseréltük, valamint a labdafogó hálót tartó fémszerkezet teljes 
rekonstrukciója is megtörtént – festéssel együtt); a játékteret a 
nézőtértől elválasztó korlátot több helyen pótoltuk vagy javítot-
tuk; a nézőtéri padok egy részét újrafestettük és a nézőtéri kor-
lát teljes újramázolása  még folyamatban van. Ugyan a sportöl-
töző felújításának második ütemére beadott pályázatunk még 
a Magyar Labdarúgó Szövetség elbírálása alatt van, addig is a 
labdarúgó pálya és a nézőtér látható megszépülése emelheti a 
balatonszemesi sporttelep értékét.

Vasicsek László
Dél-Balaton FC
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INGYENES EGÉSZSÉGNAP
A LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

*
*

*

2017. október 14-én, 10:00 órától

Köszönjük a Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda és a helyi 
Vöröskereszt önkénteseinek segítségét, támogatását!

Dél-Balaton FC 2017-2018  nyári átigazolások:
Érkezők:
Salamon Szabolcs (Balatonlelle SE)
Kálmán Mihály (Balatonlelle SE)
Böröczky Bánk (ESMTK LE)

Távozók:
Barabás Gyula (Bárdudvarnok SK)
Kadlicskó Balázs (Szőlősgyörök KSE)
Magas Krisztián (Kapolyi SE)
Duga Alexander (Balatonlelle SE)
Szilágyi Ákos (Tárnok KSK)
Herencsár Marcell (Balatonföldvári SE)
Herencsár Milán (Balatonföldvári SE)
Békei-Varga Bendegúz (Siófoki Bányász SE)
Farkas Csaba (Siófoki Bányász SE)
Nyárádi Krisztián (Siófoki Bányász SE)
Varga Csongor (Siófoki Bányász SE)
Nagy Barnabás (Siófoki Bányász SE)
Orsós Balázs (NKSE Balatonszárszó)



M E G H Í V Ó  

Balatonszemes Község Önkormányzata és a 
Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház,

Könyvtár és Múzeum 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a Balatonszemesi Szüreti Felvonulásra,

2017. október 7-én, szombaton. 
A szüreti felvonulás 

állomásai és időpontjai:

13.00 Indulás – Malom előtti tér 
13.10 – 13.30 Vörösmarty utca – Bíró-Bíróné kikérése 

14.00 – 14.30 Szőlőhegy – Borszentelés 
14.40 – 15.10 Dózsa György utca – Polgármester Úr
15.15 – 15.35 Csokonai utcai játszótér
15.50 – 16.45 Balatonőszöd
17.00 – 17.20 Szedresi játszótér 
17.30 – 18.00 Rika vendéglője

18.20 Művelődési Ház
20.00 Szüreti Bál a Nyitnikék Óvoda 

szülői munkaközösségének szervezésében

 Megjelenésére, fogadására, sütijére :) feltétlenül számítunk!

 


