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Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, akik elfogad-
ták a meghívásunkat, hogy az idő és a hely szelleme által 
megszentelt pillanatban 1956 forradalmára és szabadság-
harcára emlékezzünk. Azért jöttünk ma össze, mert tud-
juk, 1956 soha el nem évülő felelősséget rakott a vállunk-
ra: nekünk, a szabad Magyarország polgárainak nagyobb 
gonddal és tisztább lélekkel kell őrködnünk nemzeti lé-
tünk méltósága fölött. 

Mi, késői magyarok tudjuk – mert megtanított ben-
nünket a történelem arra –, hogy mit jelent ennek az 
örökségnek az önkényes kezelése, tudjuk hová vezet az 
előttünk járók által jóváhagyott célok feladása. 

Több mint három évtized kellett ahhoz, hogy az 1956-
ban vérrel és verítékkel kivívott szabadságot 1990-ben 
visszaszerezzük. És végre megszabaduljunk a tékozlók 
bűnétől: az árulásukkal behívott szovjet csapatoktól, az 
idegen megszállástól. 

Valóban, több mint három évtized kellett ahhoz, hogy 
ott folytassuk, ahol 1956 októberének végén álltunk: a 
szabad, független és reményteli jövő kapujában. 

Mitől is annyira különleges 1956 forradalma? Mi teszi 
megkülönböztethetővé minden más eseménytől?

Mindenekelőtt az, hogy azokban az októberi napokban 
a jelent hirtelen maga alá temette a jövő, a mánál fonto-
sabb lett a holnap. Így, hatvankét esztendő távlatából is 
látszik, hogy a diktatúrával együtt megdőlt a mindenkin 
elhatalmasodó érzés. 1956-ban kizökkentettük az idő já-
rását az örök jelen állapotából. 1956 októberének napja-
iban valóban kimozdítottuk a diktatúra egy helyben ke-
tyegő óráját. 

De miért is annyira fontos ezt kihangsúlyoznunk?  
Mert nincsen következmények nélküli világ.

Mert a diktatúra örök jelenében a hatalom önmagu-
kat mindenhatónak gondoló birtokosai az idő uraiként 
viselkedtek: Mindent megengedtek maguknak és köny-
nyelműen nem számoltak a következményekkel. Úgy 
a politikai gyilkosságok, mint a GULAG poklának, az 
ÁVÓ pincebörtöneinek, a padláslesöpréseknek a kö-
vetkezményeivel. 

1956 októberében kizökkent az idő a diktatúra örök je-
len állapotából: bebizonyosodott, mert bebizonyítottuk, 
hogy nincs következmények nélküli világ. A tettekkel el 
kell számolni. 

1956: a felelősség, a rend forradalma
Ezért túlzás nélkül kimondhatjuk: aligha van a közelmúl-
tunknak olyan darabja, amelyet annyira átitatott volna a fele-
lősség tudata, érzése, mint 1956 eseményeit, történéseit. 

Nem véletlen, hogy a forradalmat az első perctől kezd-
ve becsmérlő, majd vérbe fojtó és sárba tipró hatalom ép-
pen ezt a felelősségérzetet vitatta a leghangosabban. Ez-
zel szemben az igazság az, hogy a jövő visszaszerzésével 
együtt a tettek következményeivel számoló világ is bekö-
szöntött. 

Elég csak arra gondolnunk, hogy a forradalom alatt szin-
te valamennyi budapesti felkelőcsoport „különleges oszta-
ga” azért járta a főváros utcáit, hogy összegyűjtse, és később 
bíróság elé állítsa a Rákosi-rendszer fő vétkeseit. Önbírásko-
dásra mégsem került sor.

1956: több mint forradalom
Hiszen – anélkül, hogy újrakezdenénk a fogalmi vitát ar-
ról, hogy 1956 forradalom volt-e vagy sem – fontos tud-
nunk, hogy 1956 a forradalom fő jellemzőjével nem ren-
delkezik. Ugyanis a forradalom lényegéhez hozzátartozik 
a terror. A terror pedig tízezrével szedte az áldozatait a 
fegyvertelen lakosság körében.

Ezt az örökséget hagyta ránk, késői magyarokra 1956: 
soha ne higgyük el azt, hogy van következmények nélkü-
li világ.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az emlékezés példa-, mintakeresés, egyszersmind pél-

da-/mintaadás. Példakeresés mindennapjaink értelme-
zéséhez, kon�iktusaink, gondjaink feloldásához, életünk 
viteléhez. Zsinórmérce állítás magunk, gyermekeink, 
unokáink, a minket  követő nemzedékek számára.

Adja az Isten, hogy így legyen, ezt kívánom 
mindannyiunknak, mindannyiunk által! 

Végezetül engedjék meg, hogy Kölcsey Ferenc gondola-
tát megosszam Önökkel:

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s �adnak  
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.”

Köszönöm megtisztelő �gyelmüket!
Takács József
polgármester

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Emlékezők!



KÖSZÖNTÉS   Mikes Mihályné Balatonszemes, Kölcsey u. 25. szám alatti lakos 
2018. október 29-én töltötte be 104. életévét. E jeles nap alkalmából otthonában köszön-
tötte Őt Takács József polgármester, Fónainé Skerlecz Zsuzsanna szociális ügyintéző és 
Kovácsné Bíró Mónika szociális gondozó. „NAGYANYÓNAK” ezúton is kívánunk jó egészséget, 
és szerető családja körében eltöltendő boldog éveket.

KFT HÍREK
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Szeptemberben a futónapra sikerült biz-
tonságossá tenni a futók számára az út 
szélét a Semmelweis utca végén, a Ber-
zsenyi utcát teljes hosszában. Az Ady 
utcán ahol szükséges volt, útpadkázást 
és kátyuzást végeztünk.
A bölcsödénél is több kollégánk számára 
volt munka, ami szeptember közepétől 
egészen október elejéig tartott. Terep-
rendezés, viakolorozás és füvesítés. 
Az új bejáratnál lévő kerítés és kapu 
kialakítása. A kaput vállalkozó készítette 
a KFT költségére.
Az óvoda egy részének szakaszán az eső-
csatorna cseréje is megtörtént.

A strandokon kihelyezett játékok úgy, 
mint a foci kapu, röplabda kapu és 
egyéb játék eszközök téliesítése is meg-
történt az összes strandunkon.
Az őszi időszakban a lehullott levelek 
összeszedése és elhordása a legfonto-
sabb.
Köztéri hulladékgyűjtő edényeink nagy 
részét is behoztuk a telephelyre. A Bala-
ton parti strandokon a vizesblokkok 
fagytalanítását is elvégeztük.
A Polgármesteri hivatalnál lévő parkban, 
az emlékműnél található virágágyás új 
formát kapott.
A virágágyásokból az egynyári virágokat 
eltávolítottuk, és a talaj előkészítése után 
6000 tő árvácskát ültettek el a Kollégá-
ink. Emellett még a Rózsaparkban talál-
ható Latinovits szobor körül lévő virág-
ágyás évelős növényekkel lett beültetve.
A körforgalom és a Bánk Bán utca közötti 
területre elültetésre került 40 db diófa, 
melyet a Swietelsky Vasúttechnika Kft. 
ajánlott fel, a vasútépítés során ott kivá-
gott fák pótlására. 
A temető rendbetétele is megtörtént 
Mindenszentekre, a temető keleti fala 

több év után újra lett javítva és meszelve.
Kollégáink elkezdték az új orvosi rendelő 
környékének tereprendezését, illetve az 
északi telekhatáron az új kerítés és tám-
fal építését.
Április 1-jétől a lakossági zöldhulladék 
szállítást a PELSO- KOM KFT. Végzi a mel-
lékelt tájékoztató szerint. 
Az eddigi tapasztalatok alapján nyoma-
tékosan szeretnénk kérni a Tisztelt Lakos-
ság és az Üdülőtulajdonosok figyelmét, 
hogy a tisztaság és a rendezett telepü-
léskép megőrzésének érdekében a zöld-
hulladékot a hulladékszállítási naptár-
ban megjelölt nap reggelén 7 óráig, 
vagy az azt megelőző este legyenek szí-
vesek kirakni! 
A PELSO-KOM KFT. Csak az általa megha-
tározott módon (zsák 25 kg, ágak 
max.1méter hosszú, 40cm átmérőjű 
összekötött köteg) kihelyezett zöldhulla-
dékot fogja elszállítani.
Az ettől eltérő módon kihelyezett zöld-
hulladék nem kerül elszállításra.
Közös érdekünk a település tisztántartá-
sa, köszönjük szépen segítő együttmű-
ködésüket!

Szentiványi Ferenc

Nyertes Közkonyha-
fejlesztési pályázat
Balatonszemes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázatot nyújtott 
be a Magyarország „Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatására”. A 
Képviselő-testület a fenti pályázat kereté-
ben, önkormányzati tulajdonú ingatla-
non lévő Balatonszemes Község Önkor-
mányzat közkonyhájának és étkezőjének 
infrastrukturális felújítását, fejlesztését, 
akadálymentesítését, továbbá amennyi-
ben a pályázat jövőben lehetőséget bizto-
sít új étkező építését határozta el. 
Október 19-én megérkezett a miniszteri 
döntést tartalmazó támogatói okirat, 
mely alapján a támogatás összege bruttó 
29.416.348 Ft. Vállalt önerőként a Képvi-
selő-testület bruttó 9.805.450 Ft-ot biz-
tosít az Önkormányzat 2019. évi költség-
vetésének tartalék kerete terhére.
A Képviselő-testület a projekt megvalósí-
tását 2019. június 15. és 2019. augusztus 
31. közötti időszakban tervezi. 
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A Telenor Magyarország Zrt. a digitális rádió-

telefon rendszer kiépítése és bővítése kereté-

ben bázisállomást kíván létesíteni Balaton-

szemes belterületén (a DRV  kezelésében 

álló) 2374/2 hrsz-ú ingatlanon a meglévő 

20 m magas adótorony elbontásával és új 

25 m magas adótorony építésével. A terve-

zett adótornyot a rádi bekötőút mellett ter-

vezik felépíteni.

A téma szakértőjét, a Nimfea Természetvé-

delmi Egyesületet felkértük egy tájékoztató 

készítésére, melyet az alábbiakban közzéte-

szünk.

 Kérjük a lakosságot, hogy a fentiekre vonat-

kozóan véleményüket, javaslatukat az 

Önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Sugárzó tornyok

  Magyarországon évente több tucat 

adótornyot húznak fel a mobilszolgálta-

tók arra hivatkozva, hogy a lefedettségü-

ket javítani szükséges. A mobiltornyok 

sugárzó, egészségkárosító hatását már 

több tanulmány is alátámasztani látszik. 

A mobiltornyok által képzett elektromos 

tér a lebegő szennyezésekkel kapcsolat-

ba kerülve úgynevezett elektroszmogot 

hoz létre, amely az elektromágneses 

terek és sugárzások által kiváltott környe-

zetszennyezést jelenti.

  Az elektroszmog emberre kifejtett hatásai 

lehetnek a hőhatás, azaz az elektromágneses 

tér hatására a szervezet belső hőt termel, 

mintegy lázat okozva szervezetnek. Az inger-

hatás, amely az idegeket, az agyműködést, a 

szívműködést befolyásolhatja, ezáltal alvási 

zavarok, koncentráció képesség gyengülés, 

rák és genetikai elváltozások léphetnek fel. 

Főként a gyermekek és a fiatal terhes anyák 

és a nyugdíjasok vannak kitéve a fokozott 

biológiai káros hatásoknak, de minden szer-

vezetre, legyen az idős, vagy fiatal, illetve az 

állatvilág, káros hatással van a hosszú távú 

elektromágneses térben való élet. 

  Biológiai és neurológiai tünetek, hatások lehet-

nek fáradság, kimerültség, rossz közérzet, vér-

kép megváltozása, fémes íz érzése, feledékeny-

ség, szédülés és fejfájás, ízületi fájdalmak, szürke 

hályog veszély, alvászavarok, fülzúgás és szívrit-

mus zavarok is felléphetnek. 

  Védekezni árnyékolással és távolságtartással 

védekezhetünk, lakott területtől 300-1500 

méter távolságban létesített adótorony 

elektromágneses tere már biztonságosnak 

számítható. 

Az egészségkárosító hatás mellett tájképi 

romboló hatása és gazdasági káros hatása is 

van a mobiltornyoknak, hiszen a környezeté-

ben lévő ingatlanok értéke drasztikusan 

csökken, eladása lehetetlenné válik

Jogilag jelenleg a szomszédot nem kell auto-

matikusan ügyfélként bevonni a torony épí-

tési engedélyeztetésébe, így csak összefo-

gással, nyomásgyakorlással, és ügyfélként 

való bejelentkezéssel lehet egy adótorony 

építését akadályozni. 

  Mai tudásunk alapján sem megcáfolni, sem 

bebizonyítani nem tudjuk a mobiltornyok 

egészségkárosító hatását, hiszen a hatások 

folyamatosan alakulnak ki, kockázatukat más 

környezeti tényezők, mint a dohányzás, a 

stressz, az alkoholfogyasztás, a levegőszeny-

nyezés is befolyásolja. Ennek ellenére egyre 

többen, tudatosan választják a mobiltor-

nyoktól távol eső ingatlanokat, vagy költöz-

nek el a tornyok szomszédságából, illetve 

egyre több tanulmány születik annak káro-

san befolyásoló hatásairól. A növény- és állat-

világra tett káros hatásáról pedig jelenleg 

még tudomásunk sincs.

Takács József

polgármester

Telenor bázisállomás Balatonszemesen

Jubileumi emlékfa
A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny 25. jubileumi évének alkalmából a 
Magyar Turisztikai Ügynökség mind a 324 pályázó településnek egy-egy facsemetét, 
egy oszlopos gyertyánt ajándékoz. 
Az emlékfa kiválasztása során több szempontot is figyelembe vettek a kertészek és 
tájépítészek. Többek között olyan hosszú életű, őshonos eredetű, karakteres fát keres-
tek, mely az ország valamennyi településén telepíthető, viszonylag gyorsan növeke-
dik, de nem foglal sok helyet és nem igényel speciális fenntartást. Végül az oszlopos 
gyertyán (Carpinus betulus ‚Fastigiata’) mellett döntöttek a szakemberek, mely szé-
les, oszlopos formájú, 15-20 m magas és erős növekedésű. Hazai telepítése és szaporí-
tása 1883 óta ismert. A gyertyán kitűnő parkfa, mely metszhető, valamint jelentő-
sebb kártevői, kórokozói nincsenek.
A fák kiszállításáról a Magyar Díszkertészek Szövetsége gondoskodott.
 A fa elültetésre került a Postamúzeum előtti parkban a Szemesért Kft. jóvoltából, egy 
jubileumi emléktábla kíséretében.
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Balatonszemesi Kisgépszervíz
Telephelyünkön vállaljuk kerti gépek, kerékpárok, 

robogók szervizelését, javítását, alapszintű 
gépjármű karbantartást.

Ugyan ezen berendezések árusításával is foglalkozunk. 
Nagy választékban kaphatók benzines és elektromos 

fűnyírók, fűkaszák, kerékpárok, robogók. Valamint 
egyéb használt cikkek. Mosógépek, hűtőszekrények, 

mikrohullámú sütők, kávéfőzők stb..

Cégünk a Bárdi Autó alkatrészhálózat Hivatalos 
Partnere, így gépjárműalkatrészeket és felszerelése-

ket is árusítunk 20% kedvezménnyel.

Ezen kívül vállalunk veszélyes fakivágást, kertgondo-
zást, gondnoki teendőket, vegyszeres rovarirtást, 

kézi és gépi permetezést, kerítésépítést,
füvesítést, tereprendezést, munkavédelmi oktatást.

Házak nyaralók kiürítését, feltöltését.
Lehetőség van kerékpár bérlésére is!

Telephelyünkön tűzifa, bográcsfa is kapható.
Vállalkozásunk fizetési pont is, ezért 
lehetőség van bankkártyás fizetésre.

Címünk: Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.
Elérhetőség: 06/30-447-33-14

06/30-603-80-03  06/20-535-05-39
www.kisgepservice.hu

NYITVATARTÁS: H. - P.  08.-16.    SZ. 08. - 14.
Telephelyünk mellett vendéglő üzemel 06/30-286-78-70

Mini bölcsőde épült
Balatonszemesen
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2017.05.05-én a 

Széchenyi 2020 program a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A 

foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével” című konstrukcióra benyújtott pályázatá-

nak keretében 47,21 millió forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesült.  A projekt az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfi-

nanszírozásával valósult meg.

Balatonszemes Községi Önkormányzat és a projektme-

nedzsment feladatok ellátásáért felelős Somogy Megyei 

Önkormányzat konzorciuma TOP-1.4.1-15-

SO1-2016-00015 azonosítószámon „Esélyt a legkisebbek-

nek!” – A Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda családbarát 

fejlesztése” címmel nyújtotta be pályázatát. A fejlesztés 

eredményeként a Nyitnikék Óvoda mellett 93,42 m2-es 

korszerű, teljes körűen akadálymentesített, új épület épült 

a mini bölcsődei ellátás biztosítására. A külön bejárattal 

tervezett mini-bölcsőde 7 gyermeket befogadó csoport-

szobával, fejlesztővel, a hozzá tartozó öltözővel és vizes-

blokkal, melegítő konyhával, mosó szárító öltöző helyi-

séggel, akadálymentesített (felnőtt) illemhellyel került 

megépítésre. Az épület fenntartási költségeinek csökken-

tése érdekében az épület tetejére napelem került felhelye-

zésre. 

A projekt keretében megvalósult továbbá az épület ren-

deltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges használati és 

berendezési tárgyak, valamint beltéri és kültéri nevelési és 

fejlesztő eszközök, játékok beszerzése is, amely együtte-

sen biztosítja a végzendő nevelési és gondozási tevé-

kenység európai uniós szintű ellátását.

A beruházásnak köszönhetően 2 új munkahely létreho-

zása is megvalósult: 1 fő szakképzett kisgyermeknevelő és 

1 fő nevelési dajka került felvételre.

A projekt műszaki eredményei biztosítják a mini bölcső-

débe kerülő kisgyermekek neveléséhez szükségek csa-

ládias légkör megteremtését és a magas színvonalú gon-

dozási tevékenység ellátását. A fejlesztés hozzásegíti a 

Balatonszemesen és a környező településen élők a kis-

gyermekes édesanyákat a munkaerőpiacra történő visz-

szatéréshez.

A projektről további információt 

a www.balatonszemes.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Szentiványi Jánosné, óvodavezető

nikekovi@t-online.hu

Nemes Boglárka projektmenedzser

telefonszám: 06/30-203-1335
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Ilyenkor október vége, november eleje körül bajban 

vagyok, ha cikket kell írni. Bajban vagyok, mert az isko-

lában ez az időszak az, amikor még semmi látványos, 

érdekes dolog nem történik. Elkezdődik a tanév, lassan 

beáll a tanév munkarendje, a gyerekek kezdik felvenni 

a munkatempót, választanak szakkört, tehetséggondo-

zót. Igazából kezdődik a jövendő versenyeredmények, 

a  tanév megalapozása.

201 diákkal kezdtük a tanévet. Ez néhány gyermekkel 

kevesebb, mint az előző év volt, ami abból ered, hogy a 

ballagók többen voltak, mint az óvodából feljövő elsősök. 

Ez a 200 körüli létszám  várható éveken át .  A 200 tanuló-

ból fele balatonszemesi, 34 az őszödi, a többiek pedig 14 

településről jönnek. Természetesen Somogytúr adja a 

legtöbb diákot közülük, a közoktatási társulási szerződés-

ből eredően.

Hogy sok-e a 200, vagy sem, nézőpont kérdése. Mivel 

ötödikből kettő van, kilenc osztály jár az iskolába. Az osz-

tálylétszámok 17 és 26 közöttiek. Utóbbiban persze kicsit 

nehezebb tanítani, de azért nem panaszkodhatunk. Néha 

felteszik nekem a kérdést, hogy érdemes-e ennyi gyere-

ket idefogadni? Nem lenne-e jobb, ha megválogatnánk, 

hogy kiket veszünk fel? Nos, valóban jobb alacsony lét-

számú osztályban tanítani, hiszen több idő jut egy gyer-

mekre. De ne felejtsük el, hogy felső tagozaton már van 

osztálylétszám alsó határ! 15 fő alatt nem indíthatnánk 

osztályt. Nem egy olyan osztályunk van, ahol a kötelező 

beiskolázási körzetbe tartozó Balatonszemes és Balaton-

őszöd községekből  összesen 11-12 tanuló lenne Ez azt 

jelentené, hogy a felső tagozatot meg kellene szüntetni, 

és másik település iskolájába kellene járatni gyerekeinket!  

Ez pedig az iskola fokozatos leépülését jelentené. Azt 

gondolom, hogy sokkal jobb utat választottunk, amikor 

azt mondtuk, hogy olyan minőségben oktatunk, hogy ne 

legyen gyerekhiány az iskolában. Nagyon sokat jelent a 

jó óvoda is! Mivel mindkét intézményben minőségi okta-

tó nevelő munka folyik, egymást támogatjuk, erősítjük. 

Sokat jelent az is, hogy amikor kellett, akkor jól dön-

tött Balatonszemes képviselő testülete, és a megszűn-

tetés helyett, felvállalva munkát, feladatot, nehézséget, 

a valamikori Beszédjavító Általános Iskola utódját 

befogadva, a szakszolgálati feladatokhoz helyet, esz-

közparkot biztosítottunk. Igaz, azóta a Szakszolgálat 

már megyei fenntartás alá került, de az a kiemelkedő 

szakmai tudással rendelkező csapat, akik közül sokan 

Balatonszemesiek, itt maradhatott, helyben. Sokan 

közülük az iskolába kerültek, a többiek pedig azóta is 

kihelyezett telephelyként a Latinovits Művelődési Ház-

ban kezdik a munkanapot. Az, hogy ilyen képzett szak-

ember gárda van helyben, olyan előny az ellátást 

igénylő gyerekeknek, amit igazán a családok, a szülők 

éreznek. 

Az iskola kialakított egy olyan rendszert, ami ha telje-

sen nem is törvényes, de a leginkább szolgálja az ellá-

tásra jogosult gyerekek érdekét, és a többiek érdekét is. 

Pont ez az, ami miatt sokan választják a szemesi isko-

lát, mert szülőként látják, tapasztalják, hogy a gyere-

küknek itt sokkal jobb.

Pár gondolat a tanévről:

Új elektronikus napló került bevezetésre, a KRÉTA.  

Már hét éve, hogy elektronikus napló van az iskolában. 

Eddig a Mozaik Kiadó elektronikus naplóját, a 

mozaNaplót használtuk. Szerettük mi tanárok, de ked-

velték a szülők is. Szeptembertől minden magyaror-

szági állami iskolában a KRÉTA naplót kell használni. 

Ez nem rossz, mert a rendszer sokkal több, mint napló. 

Nyilvántartás is egyben, és az egységességnek sok elő-

nye van. Az első félévben még lehet volna párhuzamo-

san papír alapú naplót is használni, de a második félév-

től már csak az elektronikus mehet tovább. Mi, a 

tapasztalatainkban bízva felvállaltuk, hogy azonnal 

„élesben” indítunk. Nem volt egyszerű a kezdet, de két 

hét után már a tanári és a diák felület jól működött. Ma 

már – köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek, a 

többi része is kezd teljes értékkel bírni, és a szülők meg-

elégedettségét is elnyerni.

Két nemzeti ünnep is volt az eltelt időszakban. Október 

6.-án az aradi vértanúkra emlékeztünk, míg 23.-án az 

56-os Forradalom és szabadságharc hősei előtt tiszteleg-

tünk, méltó ünnepi műsort adva a Művelődési házban. 

Nagyon sajnáljuk, hogy a településen élők közül tízes 

nagyságrendben van csak érdeklődő. A gyerekek hetekig 

készülnek az előadásra, és komoly koreográfiával színhá-

zi elemekkel összeállított műsort adnak elő. Nagyon rég 

óta nem „gagyi”, amit a közönség elé letesznek. A diákok 

műsorát az énekkar, és a zeneiskola teszi még gazdagab-

bá. Tényleg kár, hogy szinte csak magunknak adjuk elő!  

Október 24.-én délután került sor a Bolyai János Mate-

matika Csapatverseny díjátadójára. 2004 óta él ez a ver-

Kedves Olvasó!



seny, ami 2009-re már országos szintű lett. Az ide, a 10. 

alkalom, amikor országos szintű versenyként lehetett rá 

nevezni. Iskolánk két csapattal indult. Az ötödikesek 

megyei hatodik, míg a 6. osztályosok 7. helyen végeztek. 

Mindkét eredmény megsüvegelendő!  A verseny külön-

legessége, hogy iskolánk új matematika tanára, 

Kazsokiné Reinhardt Katalin a szervezés jogát is hozta 

magával, így mi adhattunk otthont magának a verseny-

nek is, és a megyei díjkiosztónak is, ahol 48 helyezett csa-

pat és több megyei közméltóság volt jelen. A résztvevő 

diákok matematikából olyan többlet tudáshoz jutnak, 

ami középiskolai előkészítésükben fontos szerepet ját-

szik. Ráadásul csapatban versenyeznek, így az együtt 

gondolkodás képessége is fejlődik. A díjátadó ünnepsé-

gen felléptek zeneiskolásaink, a Csicsergő kórus, citerás 

lányaink. Még nem teljesen biztos, de azon fáradozunk, 

hogy a természettudományos tárgyak megyei versenyé-

nek is mi adhassunk otthont.

Iskolánk részt vesz a Latinovits Művelődési Ház 

pályázati projektjében. Tanulóinknak neves színészek, 

koreográfusok, színházi rendezők tartanak előadást, 

drámapedagógiai foglalkozást, amiből aztán egy szín-

házi előadás fog kikerekedni nyárra. Lesz nyári tábor, 

elmennek színházba előadásokat, vers és prózamondó 

versenyeket látogatnak, zenei koncerteken vehetnek 

részt. A pályázat keretein belül voltak már nyáron is 

koncertek, Caramel, és Horváth Károly Charlie is e 

program keretében léptek fel Szemesen. A program-

ban résztvevő 27-2 diák egy új téren próbálhatják ki 

magukat, új módszereket ismerhetnek meg, és nem 

kizárt, hogy akár fel is fedezhetnek magukban olyan 

képességeket, ami akár felnőtt életüket is meghatároz-

hatja.

Zeneiskolásaink október 23.-án Budapesten a Víg-

színházban   az Óz a csodák csodája darabot nézhették 

meg. Az előadás Balatonszemes község ajándéka volt 

– útiköltséget, a buszt, és a jegyeket állta az önkor-

mányzat – az előző évi sok-sok települési szereplésért 

ajándékba. Hatalmas élmény volt a gyerekeknek, akik 

közül sokan most voltak életükben először ilyen 

komoly színházi előadáson. Ezúton is köszönjük a fel-

ajánlást, a támogatást!

Tisztelt Olvasók!  

Még két köszönetnyilvánítást engedjenek meg 

nekem!  Az első osztályosok termében tönkrement a 

projektor. Mivel a tankerület anyagi lehetősége erősen 

korlátozott, a cseréje szinte kilátástalannak tűnt. Azon-

ban egy apuka, aki kérte, hogy nevét ne hozzuk nyilvá-

nosságra, ajándékba hozott egyet, ami nagyon jó 

minőségű, és minden elvárásnak megfelel. Köszönjük 

a támogatást.

Szeretném megköszönni Hegyi Árpádnak és család-

jának is a támogatást, amit iskolánknak adtak.

Balatonszemes,  2018. október 24.

 Boór Miklós ig.
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1 m3 (1m×1m×1m)
Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány 20.000.-
Vegyes: akác+cser 25.000.-
Akác: 25.000.-

Erdei m3 (1m×1m×1,7m)
Vegyes:  nyár+ nyír+bálvány 28.000.-
Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány 36.000.-
Vegyes: akác+cser 44.000.-
Akác: 44.000.-

BALATONSZEMESI KISGÉPSZERVÍZ
SZÁRAZ TÜZIFA ÁRAK

2018. 09. 01.-től
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A középsősök és a nagycsoportosok kerékpárral  és személy-
autóval   keresték  fel a közeli erdőt. Séta közben megfigyelték  
a hulló színes faleveleket,  az erdőben lévő különleges lábnyo-
mokat, növényeket, nagyító  segítségével  vizsgálták  a virágo-
kat, a levelek erezetét.
Balatonszemes  hagyományokat örző település. Az idei évben 
is sor került  a szüreti felvonulásra. A Méhecske nagycsopor-
tosok  képviselték az óvodát. Ők kisvonattal utaztak.  Hat 
állomás volt, ahol a gyerekek  a Kisbíró dobolása után előadták 
műsorukat. Természetesen a Bíró és a Bíróné is jelen volt. Ők 
hintón utaztak, a néptáncosok pedig lovasszekéren. Minden 

állomáson a szereplőket megvendégelték.
A nap lezárásaként a Szülői Szervezet szervezésében a  
Művelődési Házban  az óvodások és bölcsödések  tiszteletére 
bált rendeztek. Itt szeretnénk megköszönni minden lelkes 
szülőnek a segítségét, támogatását. Köszönjük a Polgármesterek-
nek, Képviselőknek a gyermekek megvendégeléséhez, a báli 
tombolához való hozzájárulást. Köszönjük a megállóknál vára-
kozó lakosoknak az érdeklődését.
 Még néhány esemény- elkezdődtek a játékdélutánok, ahol sok 
érdeklődő szülő vett részt. Nagy sikerük volt mindhárom csoport-

oktatás

 Az idei  évben is a Méhecske nagycsoportosok kerékpárra 
   pattantak, és első alkalommal  a Balaton partra bicikliztek. 
     Útközben megfigyelték a sárguló leveleket, az üres stran-

dokat. Csodálkoztak, hogy milyen szomorúan úsznak a vadka-
csák és a hattyúk a vízen.
 A legközelebbi kirándulás a szülők és a Szivárvány csoport 
óvónői valamint a Méhecske csoport dolgozóinak közös szer-
vezésében történt. A Méhecske nagycsoportosok kerékpárral, 
a Szivárvány középső csoportosokat pedig a szülők vitték 
személyautóval. A gyerekek nagy örömmel szedték a 
kukoricát. A leszedett kukorica csöveket 
vesszőkosárba tették, majd kézi és kézzel haj-
tott kukorica kopzóval morzsolták le a szeme-
ket. Bekapcsolódhattak a kukorica szár 
levágásába is, természetesen minden munka-
folyamat felnőtt segítségével történt. A fárasz-
tó munka után a háziak megvendégeltek ben-
nünket. Az ott kapott kukorica minden részét 
kézműves foglalkozáson felhasználták .
A Micimackóbeli kiscsoportosok az óvoda közeli 
gesztenyefákhoz sétáltak, és kis vödreikbe  gesz-
tenyét gyűjtöttek. Mindhárom csoport részt vett 
az udvaron lévő falevelek  gyűjtésében, és a levél 
összesöprésében.

Fésűs  Éva:

Az ősz

Hűvös őszi  szélben
sárga pille táncol,
nem is pille, hanem
falevêl az ágról.

Nem is  egy, hanem száz
hull az erdő lombja,
okos kis sündisznó
derékaljnak  hordja.
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ban. A következő alkalom kizárólag Apáknak, Nagyapáknak szer-
veződik, amire a gyerekek lelkesen készülnek.
Elkezdődtek az ún. tehetséggondozó, és felzárkóztató 
foglalkozások.A gyerekek körében a legnépszerűbbek a követke-
zők. Kézműves foglalkozás, zeneovi, ovifoci és az úszás. Az úszásra 
két csoportban járunk, az oktatók lelkiismeretesen és precízen 
végzik munkájukat. Minden gyerekkel próbálják a vízet megsze-
rettetni játékos formában.
Óvodánkban arra neveljük a gyerekeket, hogy figyeljenek kör-
nyezetünkre, óvják, védjék természeti értékeinket. Ennek számta-
lan formája van- séták során nem dobáljuk el a szemetet, geszte-
nyét, papírt gyűjtünk, megbeszéljük ennek hasznát. Több éve 
szervezzük az ún. elektronikai hulladék összegyűjtését, amely 
azért is hasznos, mert  a településen kevesebb szemét, hulladék 
kerül nem megfelelő helyre- erdőbe, bokrok alá, háztartási sze-
métbe. Szívesen részt vennénk olyan települési programokon, 
ahol ezt a nagyobb közöségben is megtapasztalhatnák a gyere-
kek- pl. a Föld napja alkalmából, vagy a Madarak, fák napján, vagy 
a Víz világnapján.
„A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő termé-
szetet, annak varázsát. A fogékony gyermeken keresztül talán a 
szülők is jobban odafigyelnek a közös célra, a természet megbe-
csülésére, megóvására, ápolására.”  Forrai Katalin

Bera Magdolna óvónő

Még az előző tanév végén kaptuk a bal-
lagási ünnepség keretében Takács 
József Polgármester Úr által, iskolánk 
énekkarának Balatonszemes Község 
nevében jutalomként, hogy megnézhe-
tünk egy általunk kiválasztott színdara-
bot. Így esett a választásunk 
az Óz a csodák csodája című 
zenés színdarabra. 
Egy szép őszi napon utaztunk 
fel Budapestre, a Vígszínházba. 
Már maga a színház is nagy 
hatással volt kicsikre, nagyokra 
egyaránt. Budapestnek, talán 
ez az egyik legszebb, legpatiná-
sabb színháza kívülről és belül-
ről egyaránt. 
A színdarab modern, de 

mégis látványos díszlete, a jelmezek, az 
élő kutyus, mind megérintették a gye-
rekeket. Híres színészeket láthattunk 
testközelből (Kútvölgyi Erzsébet, Hegyi 
Barbara és Lukács Sándor), ugyanis a 
közönség tere is színpadként szolgált jó 

néhány esetben, ami még fokozta a 
hangulatot. Világhírű dalokat hallot-
tunk, amiket azóta is hallom, ahogy 
dudorásznak a gyerekek az iskola falai 
között. 
Úgy gondolom, hogy az énekkarosaink-

nak, - akik minden nemzeti 
ünnepen, karácsonyi műsoro-
kon, nagyobb falusi rendezvé-
nyeken ott vannak vagy a szín-
padon, vagy a színpad előtt - 
különösen hasznos egy ilyen 
előadást megnézni. Csodálatos 
élményben volt részünk, sokáig 
fogjuk emlegetni. 
Köszönjük ezt a nagyszerű 
lehetőséget!

Iván Dorottya

Színházlátogatás
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt

a balatonszemesi 
Nyitnikék Óvoda 

új mini bölcsőde épületének
ünnepélyes avatására

IDŐPONT: 
2018. november 22. 10 óra

HELYSZÍN: 
Balatonszemes, 
Szabadság u. 54.

PROGRAM:
A vendégeket köszönti 

és ünnepi beszédet mond:

Takács József 
polgármester

Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselő

Biró Norbert 
a Somogy Megyei 
Közgyűlés elnöke

ÜNNEPÉLYES AVATÓ:
A mini bölcsőde épületére 
áldást kér Borza Miklós 

katolikus plébános

KÖZREMŰKÖDNEK: 
Pörneki Anikó énekművész, 

a Balatonszemesi 
Nyitnikék Óvoda nagycsoportos 

gyermekei, az óvoda 
óvónői a zeneovisok 

tánckíséretében, 
Papp Dóra kisgyermek nevelő

MEGJELENÉSÉRE 
FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!

Az adventi gyertyák jelentése
December 2-án, vasárnap már meggyújthatjuk az adventi koszorú első gyertyáját. De 
mit is szimbolizál pontosan a négy gyertya?
Az advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt, pontosabban december 25-ét, a 
Megváltó, Jézus Krisztus születésének napját megelőző negyedik vasárnaptól számított 
időszak. Az idén az adventi időszak december 2-án, vasárnap kezdődik. Az advent szó 
latin eredetű, és azt jelenti, eljövetel, vagyis „Úr eljövetele”, hiszen az egyházi hagyomány 
szerint a karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.
Adventkor szokás koszorút készíteni. A katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorút 
három lila és egy rózsaszín gyertyával díszítik. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják 
meg, advent kezdetétől minden vasárnap eggyel többet. A világító gyertyák számának 
növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad 
karácsonykor.
Az adventi koszorú minden gyertyája szimbolizál egy fogalmat: a hitet, a reményt, a sze-
retetet és az örömöt. Egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy 
közösségre is utalnak:  Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megvál-
tást (hit); zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény); 
Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét és készítette az utat az emberek 
szívéhez (szeretet); Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm).

A karácsonyi várakozás izgalmát növelve, egyes családokban a gyermekeket advent kez-
detekor adventi naptárral lepik meg. Ezen az általában házikóra hasonlító ajándékon kis 
ablakocskák jelzik a napokat, amelyek karácsonyig hátravannak, a gyermek pedig úgy 
élheti át a várakozás örömét, hogy naponta egy ablakot kinyithat, és kiveheti az ott elrej-
tett apró ajándékot, rendszerint édességet. Az adventi naptárt egy anya találta ki gyer-
mekének örömére, hogy gyorsabban teljen a várakozás.
Ahogy már minden évben, idén is településünkön közösen is meggyújtjuk a gyertyákat 
a művelődési háznál felállított koszorún, advent előestéjein az alábbiak szerint:
December 1. szombat 18 óra Katolikus Egyház 
December 8. szombat 18 óra Református Egyház
December 15. szombat 18 óra Baptista Egyház
December 21. péntek óra Falukarácsony

Borza Miklós plébános



Molnár Sándor
reflexológus, addiktológus
akupresszőr, természetgyógyász
Tel: 30/521-5961
Cím: 8636 Balatonszemes,  Szeder u.1 
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A legújabb osztrák kutatások tovább foly-
tatták Emoto professzor kutatásait a víz-
zel. A víz újabb meghökkentő tulajdonsá-
gaira derült fény. Megfigyelték, ha a víz 
állandó mozgásban van (pl.: gleccsereknél 
vagy a hegyekből lezúduló vízesések, 
patakok), a víz nagy energiát (hádót) vesz 
fel, ezért ezt a nagy hádót átadja környe-
zetének. Ezért érezzük jó magunkat szö-
kőkutak mellett, vagy csobogóknál. Ezt a 
japánok már régóta tudják, és zen kertje-
ikben fő szerepet kapnak a vízfolyások, 
csobogók.
A hegyekről lefutó patakok mellett legelő 
állatok, tehenek nem betegszenek meg, 
jobb minőségű tejet adnak, de a növények 
is szebbek, életerősebbek. Ennek okán 
megterveztek olyan berendezéseket, amik 

a bennük áramló vizet hasonló mozgás-
nak teszik ki, mint a sziklákról aláfutó víz. 
Ezeket a berendezéseket olyan cégek 
alkalmazzák, akik vizet használnak az 
üzemelésükhöz. Az ilyen (Grander víztől) 
„élénkített” víztől nem vízkövesednek a 
csőrendszerek, az uszodákban nem kell 
klórozni a vizet, és még számtalan fel-
használási területe van. 
Minden létező dolognak vannak rezgései, 
vagy más néven „hádója”. Ez az energia 
gyakran pozitív, vagy negatív jellegű, és 
könnyen átvihető más dolgokra. Tehát a 
víz minőségét mi is fokozhatjuk pozitív 
ráhatással (pl. hála, szeretet szavakkal), 
illetve kellemes zenével (pl.: Csajkovszkij 
– A hattyúk tava, vagy Bach – D-moll toc-
cata és fúga, stb.). Sőt gondolataink is 

hatással vannak a vízre, az átadott infor-
mációtól függően romlik (képünkön) 
vagy javul a víz minősége. Ezért is nem 
mindegy, hogy milyen gondolatot alko-
tunk!

Folyt. köv. 

Elindult az 
őszi programok sora: 
Szeptember 2-án a Somogy Megyei 
Nyugdíjas Szövetség 132 fővel 1 hetet 
töltött a 35.” Ezüst Nyár” tábor kereté-
ben kis falunkban. A vasárnapi tábor-
nyitón Polgármester Úrral együtt 
köszöntöttük a résztvevőket.

Szeptember 3-án délután a táboro-
zókkal bejártuk a helyi nevezetessége-
ket: Posta Múzeum, Latinovits Múze-

A víz titkai II.

ket: Posta Múzeum, Latinovits Múze-

munkatársainak: Molnár Erikának és 
Varga Erikának. Köszönet a Templom 
bemutatásáért Borza Miklós atyának.
Gálaesttel lepett meg minket az Iharos-
berényi Hagyományőrző Egyesület: 
tánccal, énekkel, verssel, jelenetekkel. 

Életmorzsák a „Derűs Ősz” Nyugdíjas Csoport életéből

um, Magtár, Imaház, Isko-
la, Özséb szobor, Katolikus 
templom. Ezzel a „kis kör-
rel” a 60 év felettiek el is 
fáradtak. Köszönöm segít-
ségüket a Múzeumok 
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Pálosok Nyomában címen indult el Bu-
dapesten egy előadássorozat, mely a 
pálosok régészeti hagyatékát és törté-
nelmük érdekességeit, különlegessége-
it tárja az érdeklődő közönség elé. Az 
előadások helyszíne is szimbolikus, hi-
szen a pálosok egyik híres helyén, a 
Sziklakápolnában kerülnek megrende-
zésre, Antal atya, házfőnök vendégsze-
retetét élvezve. November 23-án, pén-
teken arról a témáról kaphat a közön-
ség és az ott élő szerzetesi közösség is 
tájékoztatást, ami a mára országossá 
növő és kormányzati elismerést ered-

ményező kutatási program kiin-
dulópontja volt. Végh András ré-
gész, a Budapest Történeti Mú-
zeum Vármúzeumának 
igazgatója, egyben a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem docen-
se foglalja össze annak az öt 
évadnak az eseményeit és ered-
ményeit, ami a szemesi erdőben, 
a Barát dűlőben lévő Mindszent 
kolostor feltárásából bemutatha-
tó. Újabb kiemelt eseményen viszik el 
sokakhoz így Balatonszemes jó hírét, és 
az azóta már csak „szemesi modell” né-

ven emlegetett intézményközi összefo-
gás üzenetét.   

(forrás: palosrend.hu)

ELŐADÁSSOROZAT A SZIKLATEMPLOMBAN

Köszönöm a csoporttagoknak, hogy 
ezt az estét 19 fővel velünk töltötték.

Szeptember 6-án Hajókirándulás: a 
táborozókhoz csatlakozott 13 „Derűs” tag 
is. Füreden barangoltak, kisvonatoztak, 
hazafelé a zenés sétahajón táncra is per-
dültek.

Ezúton szeretném megköszönni az „ 
Ezüst Nyár” tábor szervezői nevében 
Balatonszemes Község éves támogatá-
sát, a kirándulásra rendelkezésükre 
bocsátott buszt, és az Iharosberényiek-
nek szervírozott remek vacsorát. A Műve-
lődési Háznak a termet és a hangosítást, 
Piroskának az újságokat. 

Szeptember 22- én csoportunk 
részt vett a tóparti Pörkölt főző verse-
nyen. Köszönöm a lelkes főző csapat-
nak és az ebédre érkezőknek hogy 
velünk töltötték a délelőttöt. Finom 
lett! Jól éreztük magunkat, az ered-
ményt: „bánja kánya”.

Október 2-án átrándultunk Boglárra 22 
fővel Oszvald Marika Operett estjére.

Október 22 kirándulás: 39 fővel 
bejártuk Tolnát-Baranyát.
- Hosszúhetény: Kövestető- kilátó
- Pécs: belváros
- Gemenc: erdei kisvasút
- Ozora: Pippo vára

Köszönöm a napot mindenkinek, aki 
velünk tartott.
 
Lesznek még programjaik, 
viszem az értesítőt.

Tóthné Bazsó Krisztina
csoportvezető
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Az elmúlt nyáron, Balaton-

szemesen megrendezett 

komolyzenei koncert soro-

zat egyik fellépője volt a 

Vadászkamara kürtegyüttes, 

melynek tagja a Balatonsze-

mesi Reich Károly Általános 

Iskola és Zeneiskola rézfú-

vós tanára, Horányi Ákos is. 

A VKE (Magyar Vadászkürt 

Egylet) által május 26-án 

Albertirsán rendezett Nem-

zeti Vadászkürtös Verse-

KARATE SIKER
Örömmel adunk hírt arról, ha egy szemesi diák, vagy felnőtt 
országos sikert ér el. Most is erre van alkalom! 
A 2018/19-es tanév WKF Karate Diákolimpiai döntőben,  
Szigetszentmiklóson a sportcsarnokban 68 egyesület 668 ver-
senyzője gyűlt össze, hogy korosztályonként összemérjék 
tudásukat, eldöntsék ki a legjobb. 
Szappanos Lídia – aki a balatonszemesi iskolát képviselte -  
a 10-11 éves  + 35 kg-os csoportban tizedmagával indult az 
országos bajnoki címért, és két nyert és egy elvesztett mérkő-
zés alapján országos 3. helyezett lett.
Ezúton is gratulálunk Lídiának, az edzőjének, ehhez a szép 
eredményhez!

Boór Miklós igazgató

tovább a döntőbe. A vegyes 

kategóriában 12 csapat 

közül nagy örömünkre a hir-

detőtáblára került a nevünk, 

mehetünk a döntőbe! 3. 

csapatként léptünk színpad-

ra. Már az elődöntőben is 

játszottak közül fújtunk két 

számot, amit a közönség 

óriási tapssal fogadott. A nap 

zárásaként közösen részt 

vettünk a Szent Jakob Bazili-

kában megtartott Hubertus 

nyen elért első helyezés 

alapján megkapta a lehető-

séget, hogy részt vegyen 

2018. szeptember 28-29-én 

Szlovákiában, Lőcsén meg-

rendezésre kerülő 2. Vadász-

kürtös Európa Bajnokságon, 

7 ország, - Ausztria, Csehor-

szág, Lengyelország, Német-

ország, Magyar ország, Szlo-

vákia és Szlovénia - részvé-

telével.

Péntek este a regisztrációt 

követően hangulatos esti 

bemutatkozó koncert volt 

minden csapat részére a 

városrész főterén. Szombat 

reggel felvonulással és 

közös kürtöléssel vonultak 

fel a nemzeti zászlók mö gött 

a résztvevő országok csapa-

tai, majd az ünnepélyes 

megnyitóval kezdetét vette 

két kategóriában a csapatok 

versenye.

Mindkét kategóriában csak 

az első 3 csapat juthatott 

Vadászkürt Európa Bajnok kürttanár a szemesi zeneiskolában

misén. A szertartás végén 

volt az ünnepélyes ered-

ményhirdetés. Nagy meg-

tiszteltetés volt számunkra, 

hogy ott a Bazilika falai 

között még egyszer meg-

szólalhattak a kürtök a díját-

adó ünnepségen és átve-

hettük a 2018-as Európa 

Bajnokság I. helyezéséért 

járó trófeát. 

Horányi Ákos 

kürttanár
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„Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad” - ez ugrott be 
Weöres, amikor a világ - nekem mindenképpen - legszebb 
tóparti útján immár másodjára láthattam  a vállalt távok  - a 
3,5 km, a 10,5  és a kőkemény félmaraton, a 21, 1  km lefutása 
után a  kipirult, még az erős szélben is kicsit leizzadt, fáradt, 
de boldog arcokat. Méghozzá hétszázat!  
Ennyien neveztek be a II. Balaton-parti Futónap verseny-
számaira: gyerekek, fiatalok, közép- s bizony idősebb 
korúak.  A szuperfutamokat ezúttal is a Balaton Futó és 
Szabadidő Egyesület (www.bfsze.hu)  rendezte és szer-
vezte meg.  A futásban is 
jeleskedő három család - 
Schmal Robiék, Farkas 
Pet iék  és  B enedek 
Balázsék - számára aligha-
nem az igazi „maraton” 
maga a szervezés, a ver-
seny, a „nagy nap” össze-
hozása volt.  Merthogy 
ezúttal a mezőny előtt a 
Pósa Lajos nevét viselő 
zsákutca végén lévő öszödi 
kormányüdülő kapui is 
megnyíltak. Ennek a „kibrusztolása” pedig nem akármi-
lyen feladat volt! A négy égtájról, Magyarország legtávo-
labbi településeiről is neveztek azok, akik itt voltak már 
tavaly is, valamint  azok, akik még csak  méltán jó hírét 
hallották a szemesi futóversenynek a médiából vagy 
éppen a „zuhanyhíradóból”.  Itt volt a Berzsenyi utcai 
Szabadstrand előtti Rajtnál az 54 éves Szőnyi Ferenc 
triatlonista, - „vasember” - aki eddig egyedüli honfitár-
sunkként a Swiss Ultrát is teljesítette az első helyet meg-
szerezve. Pedig négygyermekes édesapaként csak a negy-
venedik évéhez közeledve kezdett el igazából sportolni… 
De itt volt a korelnök Szebeni Endre - Bandi bá, többszö-
rös nagypapa, 28-szoros ironman - is, aki triatlonistaként 
és futóként évtizedek óta bizonyítja: van köze egymáshoz 
a muzsikának, a ritmusnak és a sportnak: civil életében 
zongorahangoló és –javító mester. De nevezett és korosz-
tályában győzött Haszon Béla biharkeresztesi 
határrendész alezredes és kislánya, Panna is. A papa 

BALATON-PARTI  
FUTÓNAP

büszke lehet: másik két lányát, Kata Blankát és Orsit is 
sikerült beoltania a futás szeretetével. Jó érzés volt látni a 
kismamákat - s igen, az egyenjogúság nevében a kispapá-
kat -  babakocsis futóként : volt, aki ikerfiaival 
„ikerlimuzinnal” teljesítette távját, s a közönségtől nagy 
tapsot kaptak ezúttal is a kedvenc kutyájukkal futók.  Az 
egyik hófehér, hatalmas malamut már tavaly is a gazdival 
együtt loholt…
De a szervezők a legjobban annak örültek, hogy ezúttal 
sokakat „megfuttattak” helyből is, akikről korábban nem is 

gondolták volna, hogy 
szándékukban áll mozogni. 
Jó volt a chipes időmérés 
versenyzői szemmel is, s 
mindenki örült a kellő idő-
ben és ponton történt frissí-
téseknek is – hála a sok, 
egésznapos önkéntes mun-
kára vállalkozó, lelkes hely-
bélinek. Minden egyes táv-
ját teljesítő gyönyörű, egye-
dileg erre az alkalomra 
készített érmet kapott, s jó 

nagy papírzsákban a támogatók kisebb-nagyobb ajándékait. 
A szervezők ezúttal is köszönik a Balatonszemesi Polgár-
mesteri Hivatalnak, az orkánban is helytálló KHT-
dolgozóknak,  a Délbalatoni Borútnak, a Garminnak, a 
Csíki Sörnek, a Kistücsök Étteremnek, az energiaitalos Hell-
nek, a Veritas Goldnak, a Rádpuszta Gasztro Élménybirtok-
nak, az Intersportnak, a 42K-nak, a High5 izotóniás italgyár-
tónak , s másoknak, akik szerényen a háttérben maradtak az 
aktív segítséget - nélkülük nem lett volna ilyen vidám és egy-
szersmind ünnepélyes a parti futás - azaz a FUTÓ PARTY. 
Az idei verseny színvonala kiemelkedő volt: sikerült meg-
őrizni, sőt tán túl is teljesíteni a 2017-es első versenynap igazi 
„ötcsillagos” minősítését a visszajelzések szerint. Mindenki-
nek tetszett a kiállítók közreműködése - csak egy függőágyas 
nem tudott a szélben kipakolni - Hangulatos és szakszerű 
volt a sportból és a magyar kultúra más részeiből is alaposan 
felkészült Magyar Norbert műsorvezetése az ünnepélyes 
rajttól egészen a díjkiosztó ceremóniáig. Ennyit beszélni - ez 
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is felért minimum egy félmaratonnal, sőt… Egy fecske nem 
csinál nyarat – szoktuk mondani. De a sok-sok, adrenalintól 
is boldog ember igazi fesztiválhangulatot hozott Szemesre 
ezúttal is. Megható volt, amikor a hömpölygő tömeg Fekete 
István: „Múlik a nyár” című versét hallgatva csendben 
maguk mellé eresztették le a kezüket - mintha a Himnuszt 
hallgatnák. A vidám zsivajjal és e belső csenddel sikerült a 
tavalyi szeptember 30. után most 29-én újra Balatonszemes-
re varázsolni a NYARAT. S már szurkolunk mind, hogy 
jövőre is ilyen hangulatban legyen meg a harmadik nagy-
nagy futás: JÖVŐRE VELETEK UGYANITT. S ugyanígy a 
szép szeptember végén. 

 Gündisch Mónika
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