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BALATONSZEMES ÉS BALATONŐSZÖD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK HAVILAPJA

Szeretettel gratulálok 
a Balatonszemesi 

Nyugdíjas Csoport 
megalakulásának 

20. évfordulója 
alkalmából!
Takács József, 
polgármester
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Szépkorúakat 
köszöntöttünk
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét 
az Idősek Világnapjává.

Az Idősek Világnapja az idős emberekről, az ő 
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglal-
ja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket 
és annak kifejezését, hogy társadalmunknak, 
családunknak Ők a legfontosabb pillérei, tagjai. 
Szükségünk van az élettapasztalatukra, higgadt 
bölcsességükre, amivel csak is Ők rendelkeznek 
és a türelemre és elfogadásra, ahogy tanítanak, 
nevelnek bennünket. 

Mi október 13-án, szüretünket követően kö-
szöntöttük a településen élő nyugdíjasokat. 
Azokat, akik megjelentek, azokat is, akik koruk, 
egészségük miatt ágyukhoz, lakásukhoz kötöt-
tek. Takács József, Polgármester Úr megható és 
elgondolkodtató köszönőbeszédének része 
volt a fenti gondolat. Megfogalmazta mindazt, 
amit a Latinovits Művelődési Ház gondol, ami-
nek mentén ezt a csodálatos napot szervezte.

Meleg szeretettel és meghatottsággal láttuk 
vendégül – a már hagyománnyá vált – Idősek 
Világnapja alkalmából rendezett ünnepségünk-
re, valamint az azt követő vacsorára Balatonsze-
mes szépkorú lakosságát. 
Bízunk benne, hogy a Pódium Színház fantaszti-
kus operett műsorával, Polgármester Úr ünnepi 
vendéglátásával sikerült megbecsülésünk és 
szeretetünk jeleként méltó módon köszönteni 
nyugdíjas éveiket töltő időseinket! 

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki így, vagy 
úgy, támogatással vagy személyes jelenlétével 
segített abban, hogy ez a nagyon szép rendez-
vény megvalósuljon!

Kissné Tordai Beáta
igazgató



Ötcsillagos szállodáról már hallottunk. De hogy ötcsil-
lagos sportesemény is létezhet, az most megesett Bala-
tonszemessel, a déli part gyöngyszemével! Kedves, csalo-
gató -a tömegkommunikációs szakemberek szerint 
abszolút „nyerő” kisbabás, kutyusos - plakátokkal, s per-
sze a legnagyobb netes közösségi portálon saját oldallal 
hívta fel már jóelőre a sportot, a futást kedvelők növekvő 
táborát a szemesi Balaton Futó és Szabadidő Egyesület a 
szeptember 30-i  Balatonparti Futónapra. A verseny útvo-
nalát a magyar tengert és a települést imádó szervezők 
úgy jelölték ki, hogy annyira közel hozták a Balatont az 
egyéni és csoportos nevezőkhöz, amennyire csak lehet. 
Csodás rálátással hattyúkra, vadkacsákra, sirályokra, a Ba-
latonra végre visszatalált gémekre és kócsagokra - s per-
sze az északi part hegyeire,  Badacsonyra. 

 „A panorámába belefeledkezve itt a legjobb idődet 
futhatod” - állt a felhívásban, s bizony sokakkal ez meg is 
történt a majd’ 700 résztvevő közül. Futottak kicsik és na-
gyok, babakocsis anyukák szoktatták a sporthoz abszolút 
idejében gyerekeiket, de 70 körüli nagypapák és nagy-
mamák is vígan abszolválták a kiválasztott, számukra 
megfelelő távot. A Gyerektáv 3,5 km volt, a Negyed- és 
Félmaraton kiszámolásához meg csak minimális matek-
tudás kell: 10,5, illetve 21,1 km. A jóistennek is kedvére 
lehetett a Balatonparti Futónap terve, mert verőfényes 

napfénnyel, enyhe szellővel kedveskedett az ország min-
den részéből érkezőknek, akiket családtagjaik, barátaik, 
sporttársaik biztattak hangos „Hajrá Zalaegerszeg!, Fuss, 
fuss Szombathely”, Éljen Kiskörös!”lstb. szavakkal. Elhang-
zott az is, hogy „szedjétek mind a hat lábatokat!”  - ez a mo-
solyogtató mondat egy kutyás lányt biztatott.  De akadt 
külföldről érkezett, magát éppen nyaralás közben próbára 
vivő is. S olyan is - nem egy, nem kettő - aki ezúttal „kéthar-
mad triatlont” teljesített: merthogy a futás után 
megmerítkezett a Balatonban is, egy jót úszva... A Rajt/Cél 
színhelye ugyanis a balatonszemesi Szabadstrand volt, ahol 
rengetegen fényképeztették magukat a „Jó úton jársz” fából 
készült természetes képkeretben a panorámával, s minden-
féle �nomság - kürtős kalács, lángos, palacsinta, fagyi várta a 
beérkezőket és hozzátartozóikat. Fergeteges volt a zene, 
egy igazi DJ-hez is méltó műsorvezetés: az amúgy „szintén 
futó” - maratoni versenyző ezúttal sportcipőről mikrofonra 
váltott, s még szép verssel is meglepte a futó és szurkoló kö-
zönséget. Sőt: közösséget. Mert egy ilyen verseny bizony 
közösséget teremt! Ez látszott a helybélieken is: olyanok 
is „idemerészkedtek” és indultak a Futónapon, akiket ko-
rábban ritkán lehetett sportoláson fogni...   Ez a hangula-
tos parti iram talán szokássá, egészséges életmóddá válik 
számukra is.

A Balatonparti Futónapot mindenki számára emléke-

KÖZÖSSÉGET KOVÁCSOL 
A BALATONPARTI  FUTÓNAP

3hírmondó  2017/11

info



Az ágazati szervezetek prominens 
képviselői és a Gundel család tagja 
az ikonikus vendéglősről, Gundel 
Károlyról elnevezett rangos díj-
jal tüntette ki Csapody Balázst, a 
balatonszemesi Kistücsök étterem 
tulajdonosát. A 2014-ben alapított 
Gundel Károly-díjban olyan szemé-
lyek részesülhetnek, akik a magyar 
vendéglátás területén a mester élet-
útjának és gasztronómiai munkás-
ságának példaértékű követői.
Csapody Balázs a Balaton déli part-
ján évtizedek óta küzd a régió alap-
anyagaiért, boraiért. Étterme a leg-
kiemelkedőbb vendéglátóhely a déli 
parton, ami mindenkinek a minősé-
get jelenti – áll a kitüntetés indoklá-
sában. A szakember küldetése, hogy 
naggyá tegye ezt a régiót, hogy fel-
nőjön a világ legjobb gasztronómi-
ai célpontjai közé. Lokálisan gon-

dolkozik, törekszik arra, hogy meg-
keresse a helyi termelőket, terméke-
ket. Maradandót alkotott a 2016-os 
Bocuse d’Or Europe verseny meg-
szervezésében, ahol a SVÉT (Stí-
lusos Vidéki Éttermiség)-éttermek 
is bemutatkozhattak a szervezésé-
ben. Évtizedek óta küzd a minősé-
gi magyar szakemberképzésért a 
konyhán és vendégtérben egyaránt. 
Megszámlálhatatlan előadást, okta-
tást tartott az egész ország terü-
letén. Csapody Balázs a Pannon 
Gasztronómia Akadémia elnöke, 
tagja a Magyar Bocuse d’Or Aka-
démia Egyesületnek, képviselő-tes-
tületi tagja a Magyar Vendéglátók 
Ipartestületének, az Év Vendéglőse 
2014 díj tulajdonosa.
A szakember közösségi oldalán így 
köszönte meg az elismerést: „Sok 
még a teendőnk a honi gasztronómi-

áért, még nagyon az út elején járunk, 
hogy olyan legyen az éttermi kultú-
ra, a mezőgazdaság, állattartás és leg-
főképpen az oktatás, amilyet szeret-
nénk. A megkezdett út helyes, továb-
bi munkára fel! Én ezért fogok dol-
gozni világéletemben.”
Gratulálunk Csapody Balázs Úrnak 
az elért elismerésért és büszkék 
vagyunk arra, hogy étterme közsé-
günkben található.

Szabó László
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AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A Kistücsök tulajdonosáé 
a Gundel-díj

zetessé tette a rengeteg érem, szalag, csodás csomag - 
hála a szponzoroknak, s persze a támogatást megszerve-
zőknek. Meg  annak a rengeteg lelkes szemesi, őszödi 
önkéntesnek, akik szinte minden  száz méteren frissítővel 
várták-kínálták, lelkesítő mosollyal kísérték a parti futó-
kat. Nagy-nagy köszönet nekik munkájukért, szabad ide-
jük feláldozásáért. S persze jó szívvel említhetjük meg a 
balatonszemesi Önkormányzat, a polgármester - aki meg 
is nézte a versenyt! - a KHT aktív részvételét az első - de 
remélhetőleg hagyományt teremtő - Balatonparti Futó-
nap sikeres, környezetbarát lebonyolításában. 

„Gyönyörű környezetben pontosan kimért, km-en-
ként megjelölt útvonal, bőséges és változatos  frissí-
tés, kedves, biztató önkéntesek, jó hangulat, dolgát értő 
szpíker (a rajt előtt a spártai hősök felsorolása azzal a ze-
nével libabőrözős volt!!!), csodás érem, kreatív karszalag 

ajándékba, a rajtcsomagban �nomságok, a befutás után 
terülj-terülj asztalkám, és a tombola... Külön köszönet a 
Fuss b.szod! csapatának, fantasztikusak voltatok! :)

20 éve járok futóversenyekre, de ilyen szuper verseny-
nyel nagyon ritkán találkozok. Köszönöm a szervezőknek 
a rengeteg munkát, amit fordítottak a rendezvényre. Ba-
rátságos hangulat, pro� szervezés, bőséges frissítő, ked-
ves segítők, gyönyörű útvonal és sok-sok apró �gyelmes-
ség. Jövőre újra itt a helyünk!  Imádtam!  - posztolták a 
résztvevők a facebookon elégedetten, lelkesen. 

 Nos ezek után  szeretettel, hálával gondolva minden-
kire, aki e csodás napon Balatonszemesen a Balatonparti 
Futónapra voksolt, csak annyit mondhatunk: „Jövőre ve-
led ugyanitt!”

B. Balázs 
Balaton Futó és Szabadidő Egyesület

kultúra
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A Művelődési Ház fontos feladata, nem csak az SZMSZ-
ben foglaltak miatt, az egészségmegőrzésre való �-
gyelemfelhívás! Áprilisi „belépésemkor” már tudtam, 
hogy ősszel lesz egy olyan rendezvény, ahol első kéz-
ből, szakemberektől kaphatunk segítséget, legyen szó 
dohányzásról való leszokásról, cukorbetegségről, vér-
nyomásproblémáról stb.
Reggel 10 órától szűrővizsgálatokkal vártuk az érdek-
lődőket, majd párhuzamosan előadások és mozgás-
stúdiók folytatták az egészséges életformára való �-
gyelemfelhívást.
Széles volt a repertoár, volt zumba, pilates, gerinctor-
na, Nordic Walking, az előadások között megtanulhat-
tuk a stresszkezelés bizonyos formáit, kérdezhettünk 
Nádasdy Főorvos Úrtól, ránk szánták az időt az „élet-
mentősök” is, akik megmutatták mit kell tennünk vész-
helyzetben, míg megérkezik a mentő.
Mi pedig, a Művelődési Ház dolgozói, egészséges �-

nomságokkal, frissítőkkel, gyümölcsökkel és az Idősek 
Világnapja után meleg szeretettel vártuk a hozzánk 
érkezőket.
Hálásan köszönjük annak a sok-sok, a nap végére több 
száz résztvevőnek a jelenlétét, akik megtiszteltek min-
ket bizalmukkal, fordultak hozzánk problémáikkal – 
reméljük sikerült segítenünk! 
Nagyon köszönöm az Balatonföldvári Kistérségi Egész-
ségfejlesztési Iroda szakmai és anyagi támogatását, 
főként Dikó Regina, irodavezetőnek, aki a kezdetektől 
nyitott szívvel és lelkesen állt rendezvényünkhöz, 
melyből hagyományt kívánunk teremteni! 
Hisszük, hogy az egészségnél fontosabb dolog nincs, 
mi pedig segítünk abban, hogy azt minél tovább meg-
őrizhessék! Találkozzunk tavasszal is!

Kissné Tordai Beáta
igazgató 

NAGY SIKERREL ZÁRULT AZ ELSŐ EGÉSZSÉGNAP
Nagy izgalommal és hosszas szervezéssel készültünk október 14-én tartott egészségnapunkra! 

Szolgáltatásaink:

-Ingyenes computeres látásvizsgálat Címünk:Balatonlelle,Kossuth L. u.19

(bejelentkezés személyesen vagy telefonon) (A Lelle áruházzal szemben)

-Kontaktlencse Illesztés Tel:06-85-354-027

-Szemüveg készítés-javítás Nyitva tartás: H-P:9.00-17.00 Szo:9.00-12.00

HIRDETÉS
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Szeptemberben 65 kisgyer-
mek kezdte meg óvodánkban 
az új nevelési évet. Mindhá-
rom csoportba új óvónéni 
érkezett. Örömmel és izga-
tottan készültünk az előttünk 
álló időszakra, megtartottuk 
a szülői értekezleteket. A kis-
csoportban még augusztus 
végén, hogy az újonnan érke-
ző gyermekek szülei időben 
tájékoztatást kapjanak az őket 
érintő, számukra fontos dol-
gokról.
A kellemes őszi időjárás 
minden percét igyekeztünk 
kihasználni, szerencsénkre a szeptemberi esős idők után nap-
fényes hetek következtek. Sokat sétáltunk a környező utcák-
ban, megfigyeltük az őszbe hajló természet változó világát, 
a Balaton őszi fényeit, madarait, a környező nádas világát. 
Mindeközben gyűjtöttük a fák különböző terméseit – gesz-
tenyét, tobozokat, színes faleveleket. A legkisebbek is kis 
vödrökkel indultak gyűjtőútjukra, és örömmel kapkodták a 
földről a lehulló gesztenyét. A nagyobbak a termésekből fi-
gurákat, díszeket készítettek, illetve a csoportok terepasztalát 
gazdagították.
A nagycsoportosok az őszi napsütésben biciklire pattantak, 

„Délre szálló madárszárnyak
suhogása míg zenél,
táncra perdül őszi szélben
néhány sárga falevél.”
 (Barabás Éva: Bál)

és a balatonőszödi strandra kerekeztek, birtokba vették a ka-
csákkal és hattyúkkal teli partot, és a játszóteret is. Meghívást 
kaptunk az Iván Kertészetbe, ahol a gyerekek gyógynövénye-
ket ültettek, és az általuk ültetett csokimentát haza is vihették.
A Művelődési Ház meghívására részt vehettünk egy vidám 
színielőadáson, ami a középső- és nagycsoportosoknak mara-
dandó élményt nyújtott. A sokak által már ismert mese, a Lu-
das Matyi a színpadon elevenné vált, és a gyerekek élvezettel 
merültek el a színház világában.
Folytatva az egyik legszebb őszi hagyományt, a nagycsopor-
tosokkal idén is részt vettünk a szüreti felvonuláson. A gye-

rekek heteken át énekekkel, rigmusokkal, 
dalos játékokkal készültek a nagy napra, a 
lovas kocsis szüreti felvonulás forgatagá-
ra. Mindenki élvezte a kocsikázást, a ven-
déglátók finom süteményeit. A nap végére 
elfáradtunk, de cserébe sok kellemes és jó 
élménnyel gazdagodtunk.
Már szeptemberben megkezdődött a nagy-
csoportosok úszás oktatása, ahol 10 fővel 
vesznek részt. Idén is az OTP Üdülő uszo-
dája a helyszín. Mivel pályázati pénzből 
történik a finanszírozás, a szülőknek nem 
kell fizetni érte. A helyszínre busszal ér-
keznek a gyerekek, majd utána ugyanígy 
érkeznek vissza az óvodába.
Októbertől elkezdődtek a tehetséggondozó 

Őszi hírek az óvodából
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foglalkozások is. A kézműves foglalkozás a nagycsoportosok, 
a zeneovi és az ovifoci a középső- és nagycsoportos gyerme-
kek részére.
Szintén októbertől kezdetét vette minden csoportban a Játék-
délután, melyeken a szülők és gyermekeik közösen vehetnek 
részt. A kiscsoportban az ismerkedés volt a cél. Drámajáték 
keretében bemutatkoztak a gyerekek, a szülők. Közösen ver-
seltek, énekeltek, majd ismerkedtek a csoportszoba játékai-
val, amit közösen ki is próbálhattak. A középső csoportban az 
óvónővel drámajátékokat játszhattak a szülők, gyerekek. Ezt 
követően – akinek kedve volt – papírtányérból készíthetett 

madárijesztőt, vagy szabadon ismerkedhetett a csoport játéka-
ival. A nagycsoportban közösen barkácsolhattak, és rajzolhat-
tak a szülők és a gyerekek – spatulából madárijesztőt, színes 
ceruzával őszi képet. Természetesen itt sem maradhatott el a 
játék a csoportszoba játékaival.
Október közepén az Oktatási Hivatal szervezésében három 
napos szakmai továbbképzésre került sor óvodánkban, mely-
re az ország különböző részéről érkeztek óvodapedagógusok . 
Az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 kiemelt projekt keretében he-
lyi nevelési gyakorlatunk megosztásával hozzájárultunk több 
mint 3000 óvodapedagógus szakmai megújulásához.
Természetesen az ősz második felében sem ülünk tétlenül. A 
Micimackó csoporttal siófoki színházlátogatásra indulunk, és 
idén sem maradhat el az Apák Napja, délutánja, melyre szere-
tettel várjuk az apukákat és nagypapákat!
Ezúton is köszönjük mindenki munkáját, akik az elmúlt hetek 
eseményiben és történéseiben segítségünkre voltak! Bízunk 
benne, hogy az előttünk álló hetek és hónapok sok-sok újabb 
élménnyel, örömmel és tapasztalattal gazdagítanak mindnyá-
junkat!

Kovácsné Bartha Gabriella 
 óvónő

„Délre szálló madárszárnyak
suhogása míg zenél,
táncra perdül őszi szélben
néhány sárga falevél.”
 (Barabás Éva: Bál)

Két hónapja, éppen 200 diákkal elkez-
dődött a tanév. Azóta folyik a munka. 
Sok minden még nem történt, de pár 
dologról feltétlenül szeretném Önöket 
tájékoztatni.
Elsőként köszönetet szeretnék mondani 
az iskolában tanuló diákok és a tantes-
tület, de azt gondolom a gyerekek szü-
lei nevében is az Iván Kertészetnek, 
akik egy 150 ezer Ft-os felajánlással 
támogatták a  zongoraterem fejleszté-
sét. Ezzel az összeggel – tankerületi 
kiegészítéssel be tudtuk szerezni azt a 
hűtő-fűtő klímát, amivel a zongora szá-
mára az állandó hőmérsékletet biztosí-
tani tudjuk. Az sem mellékes, hogy a 
nyár közeli hónapokban a terem vagy 
8-10 fokkal lesz így hűvösebb.  Köszön-
jük az önzetlen támogatást.
A Dél-Balatoni FC is támogat bennün-

ket. Pályázaton lehetőségük volt az 
iskola részére két kültéri kézilabdaka-
put és a hozzá tartozó hálókészletet –
kapura való háló, kapuk mögötti labda-
fogó háló – beszerezni.  A kapuk a 
helyükön állnak, a háló pedig napokon 
belül megérkezik.  Sajnos, tapasztalat-
ból tudjuk, hogy a hálókat nem az isko-
lás gyerekek teszik tönkre, hanem a 

délutánonként a településről idejövő 
fiatalok, akik minden erejüket a labdán 
és a hálón próbálják ki, lehetőleg köz-
vetlen közelről. Az iskola, a pályák a 
települést szolgálják, ezért sem akarjuk 
elzárni senki elől. Jó lenne, ha ezt azok, 
akik élnek a lehetőséggel, tiszteletben 
tartanák azzal, hogy vigyázzák értéke-
inket!

Tisztelt Olvasó!
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Sikerekről is be tudok számolni!
Volt egy nagyon jól sikerült tanári kon-
cert, ami az Erdélybe utazó fellépő kol-
légáknak egyben főpróba is volt. Sokan 
nézték meg és élvezték a komoly érték-
kel bíró előadást, mellyel aztán a test-
vértelepülésen is nagy sikert arattak 
kollégáink. 
16. alkalommal rendeztük meg a Reich 
Rajzversenyt. Sajnos idén sok iskola 
éppen most volt kirándulni, így a jelenlé-
vők száma kevesebb volt, mint a megszo-
kott.  Ennek ellenére azért sikerült hangu-
latos, szép versenyt rendezni.  A 
megmérettetés témája a csikós élet volt, 
amit a gyerekek szépen meg tudtak örökí-
teni.  Meghívott vendégművész zsűrita-
gunk Rajczi Zoltán művész úr volt, aki 
Balatonszemes szülötteként többször 
adott már kiállítást a településen. 
Diákjaink nagyon szépen szerepeltek, 
több dobogós helyezettünk is volt.  Sze-
mesi csapattagok: Benedek Luca csend-
életben 2. helyezett, illusztrációban 3. 
helyen végzett, Török Márton különdíjas 
lett, Somogyvári Karmelina különdíjas, 
Moldován Kincső csendéletben első lett.  
A nagyoknál Farkas Florina illusztráció-
ban 3. helyen végzett, Meiszterits Emese 

csendéletben szintén harmadik helyen 
végzett Benedek Blani és Csóka Bíborka 
nem nyertek, de szép rajzokat készítettek
Az iskolák közti matematika versenyek 
közül az egyik legelismertebb, az orszá-
gos szintű Bolyai Matematika verseny. 
Iskolánk két csapatot indított. A felsősö-
ket Béni Józsefné Marika néni készítette 
fel.  Hegyi Bátor Levente, Dombi Anna 
Nóra, Faragó Attila, Iván Szonja voltak a 
csapattagok. A gyerekek végül a 9. helyen 
végeztek, ami nagyon szép eredmény, 
tudva, hogy szinte a megye minden isko-
lája indult.  
A kicsik – 4. osztályosok eredményét saj-
nos még nem tudjuk biztosan. Ami tény, 
hogy az első hat hely egyike az övék, 
mert behívták őket a megyei díjkiosztó 
gálára, de többet nem árultak el. Csapatta-
gok: Bondor Ábel, Ligeti Ábel, Petkes 
Panna, és Sevter Ákos voltak, felkészítő 
tanáraik pedig Cseh Tiborné Ibolya tanító 
néni, és Németh Kornélné Ficsor Ildikó 
tanító nénik voltak.  Mindegyik csapatnak 
és a felkészítő tanáraiknak is köszönet, és 
elismerés a szép teljesítményért!
MOST ÉRKEZETT A HÍR: A Bólyai 
Megyei Matematika Versenyen a 4. osz-
tályos csapat MÁSODIK HELYEZÉST 

ÉRT EL! Gratulálunk a felkészítő taná-
roknak: Csehné Ibolyának és Németh 
Kornélné Ilkdikónak, valamint a gyere-
keknek!
Október 6-án iskolánk hatodik osztályo-
sai és az énekkar szereplésével méltó 
módon meg tudtunk emlékezni az Aradi 
hősökről. A műsort Nagyné Bódis Éva 
tanárnő állította össze.
Október 23-ra, a hagyományokat 
követve, a hetedik osztályosok, az ének-
kar, és a zeneiskolások állítottak össze 
emlékműsort, melyet a Latinovits Műve-
lődési Házban adtak elő.
Volt gesztenyeszedés, és papírgyűjtés, 
aminek bevétele az osztályok saját kasz-
száját gyarapítja.
Beindult a portaszolgálat, ami a délutáni 
rend, fegyelem és biztonság szempontjá-
ból nagyon hasznosnak tűnik.  
További feladataink: legnagyobb felada-
tunk a karácsonyi ünnepi műsor lesz, 
illetve a zeneiskolásoknak lesznek kon-
certjeik, melyek időpontjait a Művelődési 
Ház honlapján fogják megtalálni.
 
 Tisztelettel!  
 Boór Miklós
  igazgató
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2017 január 18.-án a NEA-KK-17-M kiírású a civil 
szervezetek számára meghirdetett működési támo-
gatást nyújtó pályázaton a szakmai munkát segítő 
felszerelésre pályáztunk, mint laptopok, nyomtatók, 
pendrive-ok. Sajnos ezen a pályázaton nem sikerült 
támogatást nyernünk.

2017. február 2-án benyújtásra került a NEA-NO-
17-SZ kiírású szakmai pályázatra jelentkezésünk. A 
támogatható tevékenységek között voltak a   civil 
szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és 
határon túli rendezvények támogatása valamint civil 
szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott 
szakmai sajtó támogatása. A maximális támogatási 

intenzitás mértéke: 90 %. Vállalásaink között szerepelt 
egy tavaszi szezonnyitó valamint egy őszi szezonzá-
ró rendezvény lebonyolítása is. Ezen pályázat kere-
tei között került megrendezésre 2017.04.15.-én a sze-
mesi Húsvétolkodás elnevezésű rendezvényünk is. A 
rendezvény célja a húsvéti hagyományok felelevení-
tése mellett a turisztikai szezon megnyitása volt. Ezen 
rendezvényt saját forrásból finanszíroztuk, mivel a 
pályázatról döntés nem született meg időben. Az őszi 
rendezvényünket azonban a pályázatunk elutasítása 
miatt anyagi források híján nem tudtuk megrendezni.

Imént említett húsvéti bemutatkozó rendezvé-
nyünk a Rózsa Parkban került megrendezésre. A 

A TURISZTIKAI EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA



HIRDETÉS
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programjainkat Latinovits Művelődési Házzal vontuk 
össze, így több érdeklődőt egy helyszínen, közösen 
vártunk. A hangsúlyt a családi programokra helyez-
tük, így helyet kapott póni lovaglás és állatsimo-
gató, népi játékok, kézműveskedés, aszfaltrajzver-
seny, légvár, nyomozós játék, Kangatraining bemu-
tató és gyermekműsorok. A délelőtt folyamán meg 
is mozgattuk a családokat egy futóverseny kereté-
ben, melyben a Balaton Futó és Szabadidő Egyesület 
volt segítségünkre, ezt ezúton is köszönünk és gratu-
lálunk a rendkívül színvonalas szeptember 30-i nagy-
rendezvényükhöz! A hangulatot tovább színesítette 
az Európa bajnok X-Press TSE táncegyüttese, akik a 
nyár folyamán edzőtáboruk részeként a Zenepavilon-
ban is tartottak egy kis bemutatót. A táncosok között 
több szemesi és őszödi kislány szerepel és szerepelt, 
büszkék vagyunk rájuk, hogy a számos versenyen 
öregbítik településeink hírnevét. A rendezvényt egy 
környékbeli fiatalokból álló rock banda zárta. 

Létrehoztuk facebook oldalunkat, melyen a telepü-
lés rendezvényeit és tagjainkat, valamint azok akcióit, 
rendezvényeit népszerűsítjük. www.facebook.com/
szemesturizmus/ A nyár elején megnyílt az Egyesület 
honlapja (www.szemesinfo.hu), melynek tartalmát 
igyekszünk folyamatosan bővíteni. A honlap bemu-
tatja településünket, annak látnivalóit, illetve igyek-
szünk minden fontos eseményt felölteni az esemény-
naptárba. Az oldal látogatottsága egyre bővül.  

Június elsején beadtuk a Nemzetgazdasági Minisz-
térium Turisztikai Főosztályára a helyi TDM regiszt-
rációnkat. Sikeres regisztráció esetén a szervezet fel-
adata lenne Balatonszemes turisztikájának koordiná-
lása és fejlesztése is. A döntésről még várjuk a visz-
szajelzést. Májusban eleget tettünk a KSH felé az 
adatszolgáltatási kötelezettségünknek is.

Az egyesületi tagok részére térítésmentesen lehe-
tőséget biztosítottunk egyedi névkártyákon való 
megjelenésre, melyeket dekoratív fa állványokon 
helyeztünk el, érdeklődés hiányban egyelőre csupán 
néhány állomáson. 

Az egykori Kertmozi területén működő Kontakt 
Kerttel jó kapcsolatot alakítottunk ki és igyekeztünk 
segítségükre lenni a nyári marketing munkában, 
valamint a létesítmény népszerűsítésben. 

Összességében egy rendkívül sikeres szezont zárt 
a falu, mely természetesen nem nekünk köszönhe-
tő, hiszen az Egyesület munkája még csupán gye-

rekcipőben jár. De mindannyian igyekszünk, hogy 
mielőbb hozzájárulhassunk az ide látogató turisták 
számának növeléséhez. További pályázatokat sze-
retnénk benyújtani, illetve anyagi lehetőségeinkhez 
mérten kisebb programokat szervezni. Reméljük a 
legközelebbi magánszálláshely fórumunkra nagyobb 
lesz az érdeklődés, hiszen az elsőt is több helyen 
meghirdettük, készültünk rá, ennek ellenére nem 
jelent meg érdeklődő. Szeretnénk, ha a tagjaink is 
aktívabban közreműködnének a munkák végrehajtá-
sával kapcsolatban, hisz másképp sajnos nem tudunk 
a segítségükre lenni. Jómagam egy olyan települést 
képzelek el a jövőben, melyben nagyobb az érdek-
lődés település közügyei és programjai iránt, pozi-
tívabb a szemléletmód, hiszen az ebben érdekeltek 
ezen igen sokat munkálkodnak. Szeretnénk, ha ezt a 
település minden lakója és nyaralója élvezné és érté-
kelné. 

Szentiványi-Gelencsér Adél



Október 7-én, egy gyönyörű nap-
sütéses szombat délutánon indult 
útnak szüreti felvonulásunk! A nagy 
napra sokat készültünk, mind test-
ben, mind lélekben. A közös sikerért 
megmozdult a falu apraja–nagyja! 

„Megválasztottuk” a Bírót, s a Bíró-
nét! Rosta Dávidé és Kiss Ritáé volt 
a megtisztelő szerep, akik maximá-
lisan eleget tettek kötelezettségeik-
nek, nemcsak szépek, s jó vendéglá-
tók, de a bonyolult tánclépéseket ille-
tően ügyesek is voltak!

Szívvel-lélekkel készültek az ovisok, 
gazdag, színes programot állítottak 
össze az óvónénik, a derék nagycso-
portosok pedig bátran, ügyesen, fel-
készülten és kitartóan jöttek állomás-
ról állomásra, melyből hála az égnek, 
akadt bőven!

Tizennyolc táncosunk készült 
Szabó Zsolt, Aranysarkanytús táncos, 
a Népművészet Ifjú Mestere segítsé-
gével minden csütörtökön, két hóna-

SZÜRETELTÜNK!
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pon át, hogy aztán remekbe szabott 
műsorukat a Dió Banda zenei kísé-
retével előadják a nézők, falubeliek, 
őszödiek nagy örömére! 

Lelkesedésük nem csak a szüret 
idejére szólt, sikerült újjáéleszteni a 
néptánc hagyományait Balatonsze-
mesen, reméljük bővül a csapat és 
jövőre még többen lesznek!

Nem maradtunk hírek nélkül sem, 
a falu Kisbírója és a mégkisebb bíró-
ja Nyárádi György és unokája idén 
sem kímélt senkit, bizony kidobol-
ták a település híreit! Aki hallotta és 
benne foglaltatott, vegye megtisztel-
tetésnek! Én is így érzem, sosem felej-
tem el és végtelenül köszönöm!

Mint ahogy azt is csak köszönni 
tudom nemcsak a magam, hanem 
valamennyi szüreti felvonuló nevé-
ben, hogy népes csapatunkat min-
den állomáson kimagasló vendéglá-
tás fogadta, Polgármester Úr távollé-

tében Alpolgármester Úr, Boór Mik-
lós és kedves családja várt minket 
szeretettel – szumma-szummárum 
sehol sem maradtunk szomjasak, 
sem éhesek! A jó kedv, a meleg-
szívű fogadtatás nagyon jól esett 
mindannyiunknak!

Az esti bál is sikerrel zárult, a 
hagyományok szerint tánccal és Kis-
bíróval nyitottunk. A szervezők, az 
óvodai munkaközösség nagy örö-
mére minden pompásan sikeredett 
– áldozatos munkájukkal nagyon 
sokat segítettek az ovisoknak és a jó 
hangulatról is gondoskodtak.

Hely hiányában néhány fotót 
mellékelünk csak, a Facebook olda-
lunkon bővebb a képes beszámo-
ló, aki szeretné, annak e-mailben is 
küldünk! 

Még egyszer hálásan köszönjük 
minden kedves vendéglátónknak, 
résztvevőnknek, segítőnknek és 
támogatónknak, hogy hozzájárult 
csodálatos szüretünkhöz!

Jövőre folytatjuk…

Kissné Tordai Beáta
igazgató
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ADJ EGY CSÓKOT!
- zenés kabaré est - 

Szereposztás: Bednai Natália 
                         Várfi Sándor 

Helyszín: Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház 

AZ ELŐADÁS INGYENES!

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Minden korosztálynak ajánlott

F E K E T E  E D I T T E L

2017. október 17-től, 
 keddenként 17:30 - 19:00 óráig 

 
Helyszín: Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház

Alcímsor elhelyezéseMESE A BARÁTSÁGRÓL, BÁBOKKAL ÉS NÉPI HANGRENDSZERREL

Helyszín: Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház

2017. 

November 18-án,

szombaton,  

 10:30 órától 

I N G Y E N E S !

A Budapest Bábszínházban 2002-ben bemutatott darab felújítása! 
Az előadás 2003-ban elnyerte az év legjobb gyermekszínházi műve díjat, 

Az A38 közönségszavazatok alapján.


