
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Balatonszemes Község Önkormányzata 

és a Latinovits Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum 
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

2018. október 19-én (pénteken) 17 órától
 a művelődési ház színháztermében tartandó 

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
62. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére 

és az utána következő koszorúzásra.
Ünnepi program:

Ünnepi beszédet mond Takács József polgármester
A Reich Károly Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora

Koszorúzás az 1956-os emlékműnél

Emlékezzünk együtt!  

„Mennyből az angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.

Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony,

Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.

Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:

Angyal, vigyél hírt a csodáról. …”

(Márai Sándor)
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Anyakönyvi hírek
Születés: 

Saska Villő Zelda 
2018.08.15.

anyja neve: Farkas Kornélia Magdolna
 apja neve: Saska Tamás

Reichert Emma 
2018.08.28.

anyja neve: Béládi Noémi
apja neve: Reichert Péter

Házasságkötés:
Maturicz Iván – Miczki Mária 

2018.08.18.

Nagy Zoltán Tibor – Gál Annamária 
2018.09.08.

Soós Tamás – Závodszky Johanna 
2018.09.15.

Haláleset:
Varga Béla 
2018.08.31. 

életének 69. évében

Diláver Imre 
2018.09.01. 

életének 70. évében
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Vöröskeresztes hírek
 Az idei nyár sem múlhatott el 

véradás nélkül. 

Lelkes, újra szerveződő csapattal 

augusztus  13-án véradást tartott a helyi  

vöröskereszt csapata.   

A hangulat az ígértekhez híven  

„ karneváli” volt!

Önzetlen segítségre érkezett 39 fő;  

ellátásukról  gondoskodott: 

Dezső Éva, Dezső Andika,  

Schmall Kinga, Tompa Hajnalka,

Köszönöm a munkátokat! 

Találkozunk december 10-én

 / hétfőn/ mindenkit várunk.

 Tóthné Bazsó Krisztina

Borban az igazság...
Bizonyára mindenki ismeri ezt a mondást, ami így ősz 
tájékán a szüret időszakán talán még időszerűbb mint 
az év más időszakában. Merthogy itt van a szüret, a be-
takarítás időszaka is. A szüret a szőlőkben és betakarí-
tás a földeken. Átvitt értelemben a nyár lezárásával, va-
lami új kezdődik. Ilyenkor a szőlősgazda is mustrálgat, 
értékel és bízik benne hogy jól zárja majd az évet a bor-
rá nemesedő nedűvel.

Így vagyunk mi is a nyári szezon zárásával, hiszen 
nagylétszámú és nyüzsgő nyarat tudunk magunk mö-
gött. Sok ember megfeszített munkája van abban, hogy 
a hozzánk ellátogatott vendégek, nyaralók élményekkel 
térhettek haza. Úgy tűnik, hogy a Balaton ismét kere-
sett turisztikai céllá vált, és a kiemelt �gyelem sok-sok 
családot vonzott hozzánk is. Volt aki visszatért, volt aki 
most látogatott meg minket először.

Az elemzéseket még csak most kezdtük, de az ada-
tok bíztatóak.  Mint az újbor esetében is frissek az él-
mények, a benyomások, a tapasztalatok. Már most azon 
érdemes töprengenünk, mit és hogyan tegyünk más-
képp, hogy a jövő év még jobban sikerüljön. De mint 
ahogy az első must cseppek megjelenésekor megelége-
dettséget érez a gazda a szőlőben, kívánom hogy min-
den személy aki a településünkön él, lakik, itt és ér-
tünk, velünk dolgozott az elmúlt hónapokban, érezze át 
ugyanazt a felemelő érzést, ami azt mondja, „közösen 
tettünk azért, hogy ez az szezon is eredményes legyen”.

Köszönetet mondok minden lakosunknak, üdülő és 
ingatlan tulajdonosunknak és az értük dolgozó munka-
társaknak azért, hogy amíg mások nyaralni jöttek hoz-
zánk, mi munkásan töltöttük napjainkat értük, na meg 
persze mindannyiunkért.

Kívánok minden szőlősgazdának és borkedvelőnek 
igazi élményteli nyárutót és kellemes itthonlétet Bala-
tonszemesen.

Takács József
polgármester



KFT BESZÁMOLÓ
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban szeretnénk összefog-
lalni a nyári szezon során végzett tevé-
kenységeinket, elvégzett munkáinkat.

A nyári munkálatainkat az éves fel-
adattervnek megfelelően végeztük, 
egyúttal folytatva a télen, tavasszal 
megkezdett tennivalókat.

A balesetveszély elkerülése miatt 
eltávolítottuk a szőnyeget a vízlép-
csőinkről, így biztosítva a fürdőzők 
biztonságos lejutását a Balatonba.

Május-június hónapban egyik leg-
fontosabb feladatunk a település vi-
rágosítása volt. Kollégáink 19 040 tő 
egynyári virágot ültettek ki közterüle-
teinken, melynek gondozása, locso-
lása napi feladatot jelentett a nyá-
ri idényben.

Augusztus első felében a Kft. te-
lephelyén új játszótéri eszközök ké-
szültek, melyeket az Iván Kertészet fi-
nanszírozott mi pedig a tervezést és 
a kivitelezést oldottuk meg. Ezt az is-
kolánál kialakított játszótéren helyez-
tünk ki, valamint karbantartottuk, 
javítottuk a meglévő játszóterek tár-
gyait.

Friss homokkal felújítottuk a 
strandröplabda-, strandfoci pályákat, 
homokozókat, a nyár folyamán folya-
matosan karbantartottuk, rotáltuk a 
homokot.

Fokozott intenzitással és folyama-
tosan végeztük a fűnyírási, szennye-
ződésmentesítési tevékenységeinket 
a település közterületein.

Részt vettünk a szezonális rendez-
vények háttértámogatásában, úgy-
mint a Majális, Szemesi Napok, mely 
idén a Latinovits Művelődési Ház ren-
dezésében került megtartásra. Ez mi-
att sokkal több segítséget igényelt, 
mint az előző években. További ren-
dezvényeink: Kettes fogathajtó ver-
seny, a Strandröplabda Bajnokság, 
Nyár Marasztó, Augusztus 20. körü-
li ünnepségek sikeres megvalósulását 
támogattuk munkánkkal.

Emellett jó pár vidéki helyszínen is 
kellett rendezvénysátrat és/vagy ren-
dezvény színpadot építenünk. Ezek 
többségében már évek óta ugyan-
azon helyszínek.

Társintézményeink megkeresésé-
re is igyekeztünk segítő kezet nyújta-
ni, jelen voltunk az óvodában történő 
munkálatok során, valamint szinte ál-
landó „vendégek” voltunk a nyári sze-
zonban az iskola konyhájánál dugulás 
elhárítás munkavégzés céljából.

Az új csatorna elkészült nyár kö-
zepére reméljük, ez utóbbi helyszí-
nen a jövőre nézve már megoldódik 
a probléma ezzel.

Igyekeztünk a teljesíthető lakossá-
gi bejelentéseket/kéréseket orvosol-
ni, melyek elsősorban a nyaralóven-
dégek részéről érkeztek.

Többször munkát adtak Kollégáink-
nak a játszótereik tárgyaiban kárt okozó 
„vendégek”. Kisebb-nagyobb javításo-
kat folyamatosan kellett végezni. Idén 
a Szép kilátónál is volt rongálás.

Az állandó létszámunkat 17 Kollé-
ga alkotja – az önkormányzati dolgo-
zókkal együtt.

Ebből 1fő a Kft. vezetője, aki hosz-
szabb ideje táppénzen tartózkodik, 
és az ő feladatait teljes mértékben 
Szentiványi Ferenc látja el. Balaton-
szemes Önkormányzata és a Képvise-
lő testület megbízásából. Mindamel-
lett a Kft. vezetővel a kapcsolattartás 
napi szinten történik.1 Fő irodai dol-
gozó. 1 főnek kizárólag a Berzsenyi 
strand volt a munkavégzés helyszí-
ne, aki az év többi részében a teme-
tő gondnoki feladatait látja el. Az Ő 
kiesése miatt a temető rendben tar-
tása többletfeladatként jelentkezett 
az alaptevékenységet ellátó Kollégák 
számára. A szezon kezdetére a napi 
szintű feladatok elvégzésére 14 Kollé-
ga maradt az állandó létszámból.

A közhasznú dolgozók június végé-
ig 9+3 fővel voltak az ez évi közfog-
lalkoztatott programban. A program 
június végével lezárult majd július 
elejével újra indult 6+1 fővel.

Így az önkormányzati közfoglal-
koztatottak közül 6 fő ből 1 fő mun-
kavégzésének helyszíne a Balaton 
parton található valamennyi illem-
hely, mosdó. Így a napi rutinfelada-
tokba 20 fő volt bevonható szemben 
a tavalyi évvel ahol 27 fővel tudtuk 
ugyanezt a munkát megoldani.

Összességében elmondható, hogy 
az alaptevékenységeinket a szezoná-
lis többletfeladatainkkal együtt 20 fő-
vel tudtuk végezni.

Ezzel a létszámmal kellett megol-
danunk a rendezvények kiszolgálását, 
a fűnyírásokat, a sövénynyírásokat, 
a település szennyeződésmentesíté-
sét a zöldhulladék gyűjtését, a virá-
gosítást, a strandok rendbetételét, a 
játszóterek karbantartását és javítá-
sát a virágosítást, locsolást, társintéz-



A szüret után nagyon óvatosnak kell 
lennünk a borospincékben! Ha forr a 
must, az erjedés közben – már viszony-
lag csekély erjedő anyagból is igen 
nagy mennyiségű - szén-dioxid gáz 
szabadul fel.

A szén-dioxid színtelen, szagtalan, 
nehezebb a levegőnél, így alulról föl-
felé, a padozattól kiindulva tölti ki a 
teret, a pincét, a járatokat. Ha a pin-
cében képződő gáz szén-dioxid tar-
talma eléri, vagy meghaladja a 10 
térfogat %-ot, akkor azt belélegez-
ve a rosszullét és az eszméletvesztés 
nagyon gyorsan, szinte észrevétlenül 
következik be, így a pincében lévő 
személyben nem tudatosul, hogy 
nincs elég oxigén a levegőben, és se-
gítség híján fulladás következik be.

 A legveszélyesebb időszakban a 
pincébe merészkedés előtt fontos az 
elővigyázatosság, mellyel megelőzhe-
tő a baj.

A legegyszerűbb megelőzési lehe-
tőség a gyertyapróba: a mustot tartal-

mazó pincét, térdmagasságban elöl 
tartott égő gyertyával érdemes meg-
közelíteni, ha az elalszik, akkor ott felte-
hetően nagy koncentrációban mustgáz 
van jelen. A szakemberek azonban úgy 
vélik, hogy e megbízhatónak vélt mód-
szerrel sem árt vigyázni. Ugyanis ha a 
gyertya elalszik, akkor már többnyire az 
illető belélegzett annyi szén-dioxidot, 
amitől elveszítheti az eszméletét. Elég 
egyetlen mély szippantás, ami meg-
üli a tüdőt. 

Tehát óvatosan kell tartózkodni a 
pincében a gyertyával is! A legjobb vé-
dekezés a járatok alapos kiszellőztetése 
vagy a ventillátoros megoldás, illetve 
gázérzékelő felszerelése, mely nem igé-
nyel nagy ráfordítást.

A segítők is bajba kerülhetnek: tehát 
senki ne próbáljon egyedül ájult ember 
segítségére sietni, mert nagyon köny-
nyen ő is mozgásképtelenné válhat, ha 
nincs rajta légzőkészülék! Ilyen esetben 
a tűzoltók tudnak segítséget nyújtani, 
akik megfelelő légzőkészülék segítsé-

gével biztonsággal tudják kimenteni a 
mérgezést szenvedő embereket.

A mustgáz-mérgezés lehetősége mi-
att nem árt még néhány óvintézkedést 
tenni: ha lehetséges, ebben az időszak-
ban egyedül ne menjenek a pincébe, 
várják ki azt a néhány hetet, amikor - 
ismételve a szellőztetés fontosságát - 
már lényegesen csökken a halálos mér-
gezés veszélye.

 Gyakori probléma, hogy sokan 
megfelelő védelem nélkül próbálnak az 
összeesett, ájult emberek segítségére 
sietni, és segítségnyújtás közben ma-
guk is belélegzik a veszélyes gázt. 

Így a segítők is könnyen bajba kerül-
hetnek, ezért 

Senki ne próbáljon egyedül ájult 
ember segítségére sietni!  

Amennyiben ilyen esetet észlel, hív-
ja a 112-es segélyhívó számot, mivel a 
mustgáz-mérgezést szenvedő embere-
ket csak a tűzoltók tudják biztonsággal 
kimenteni a pincékből!

A mustgáz veszélyei
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ményekben történő munkavégzést, 
egyéb felmerülő feladatokat. A távol-
létekből adódó létszámhiány bizony 
nem egyszer jelentett nehézséget a 
munkafolyamatok koordinálásában, 
ennek ellenére igyekeztünk minden 
felmerülő igénynek eleget tenni. Nyár 
közepén 3 hétre kiesett 1 fő konté-
ner WC építés miatt, 2 fő pedig kb. 3 
hétre az iskolai csatornaépítésnél se-
gédkezett.

Sajnos az idén nem úsztuk meg a vi-
hart, amely június közepén bizony kissé 
átrendezte a településünket. Szerencsé-
re munkatársaink gyorsan neki álltak a 
munkának és a vihar után rögtön meg-
kezdődött a kárelhárítás és a takarítás. 

Nagyon sok gally és ág összeszedése is 
eltartott egy ideig többnyire a fent em-
lített okok miatt.

Munkánk eredményeként a nyá-
ri szezonban rendezett, virágos tele-
püléskép fogadta a Balatonszemesre 
látogatókat. Az esetlegesen felmerü-
lő hiányosságokat lehetőségünkhöz, 
kapacitásunkhoz mérten igyekeztünk 
minél előbb orvosolni.

Minden Kollégámnak köszönete-
met fejezem ki a tisztességes munka-
végzésért, mellyel hozzájárulnak a Kft. 
eredményes működéséhez, telepü-
lésünk tisztántartásához, szebbé té-
teléhez.

Az augusztus 31-én tartott szezon-
záró ebéden, Polgármester úrral egye-
temben megköszöntem a Kollégáknak 
a munkát és lehetőségeinkhez mérten 
szerény jutalmak is kiosztásra kerültek.

Köszönetemet szeretném kifejezni 
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 
dr. Kelemen Csilla, Jegyzőasszonynak, 
Takács József Polgármester Úrnak, Ba-
ranyai Lajos Műszaki vezető Főtaná-
csos Úrnak, hogy a munkánkat segí-
tették észrevételeikkel.

 Tisztelettel:
Szentiványi Ferenc



A fűtőberendezések, füstelveze-
tők okozta tüzek és balesetek, szén-
monoxid-mérgezések megelőzése 
érdekében az alábbiakra kell oda�-
gyelnünk: 
• A nyílt lánggal működő fűtőbe-
rendezések telepítését minden 
esetben szakemberrel végeztessük, 
valamint rendszeresen vizsgáltas-
suk felül a készülékeket és füstelve-
zetőket!
• A kátrány keletkezése csökkent-
hető és a kéménytűz megelőzhe-
tő, ha száraz fával tüzelünk, és fo-
lyamatosan biztosítjuk az égéshez 
szükséges levegő-utánpótlást.
• Tartsuk tisztán a fűtőberendezé-
sek és füstelvezetők környezetét, 
közelükből távolítsuk el a gyúlé-
kony, éghető anyagokat!
• A fűtőberendezést csak a gyártó 
által meghatározott tüzelőanyag-
gal üzemeljük be, begyújtáshoz ne 
használjunk tűz- és robbanásve-
szélyes folyadékot, és ne égessünk 
műanyag hulladékot!
•  Csak száraz fát, vagy erre alkal-

mas éghető anyagokat használ-
junk!

•  Háztartási hulladékkal üzemel-
tetni a fűtőberendezéseket szi-
gorúan TILOS!

•  Fáradt olajjal üzemeltetni a fű-
tőberendezést szigorúan TILOS!

•  Tüzelőberendezéseket nem sza-
bad túlterhelni, egyszerre sok 
fát rátenni!

•  Szellőztessen rendszeresen!
•  Kiskorú személyre tüzelő-fűtő 

berendezés beindítása, üzemel-
tetése veszélyt  jelenthet, ezért 
javasolt a fenti feladatok végzé-
sét nagykorú személyre bízni!

Tanácsok röviden, tömören:
• Évente egyszer a fűtési 
 rendszert szakemberrel 
 felül kell vizsgáltatni!
• Ismerni kell saját fűtési  

rendszerünk tökéletes  
 működését!
• A kályhák körül ne tároljunk 
 tüzelőanyagot!
• Ne szárítsunk a fűtőkészülék 
 tetején!
• A szobai, konyhai függönyök le-

gyenek távol  a tüzelő-, fűtőbe-
rendezésektől, azokat még a

  szél se fújja az égőtér fölé!

Mit tegyünk tűz esetén?
Ha tüzet, füstöt észlelünk, azonnal 
értesítsük a tűzoltóságot a 112-es 
telefonszámon! Az eloltott tüzet is 
be kell jelenteni! 
Gondoskodjunk a lépcsőházi szel-
lőzés indításáról a többi lakó biz-
tonságos menekülésének érdeké-
ben. 
A lakásunkban keletkező tüzet pró-
báljuk meg eloltani!
Amennyiben nem sikerül a tüzet el-
oltani, azonnal hagyjuk el a lakást! 
A bejárati ajtót csukjuk be magunk 
után, ezzel megakadályozhatjuk, 
vagy lassíthatjuk a tűz továbbter-
jedését (kulccsal bezárni nem sza-
bad).
Kiabálással riasszuk a többi lakót!
A meneküléshez semmilyen eset-
ben se használjunk normál kivitelű 
személyfelvonót! (biztonsági lift tűz 
esetén is használható) 
Hagyjuk el a házat! 
Amennyiben a lépcsőház sűrű füst-

tel telített, ne próbáljunk meg azon 
keresztül menekülni. Csukjuk be a 
bejárati ajtót. Tájékozódás (látás) hi-
ányában két emelet magasból sem 
sikerülhet a menekülés! Várjuk a 
tűzoltókat, hogy a rendelkezésünk-
re álló információkkal segíthessük a 
gyors beavatkozást!

A füstérzékelő életet menthet 
a lakásokban!

Nemcsak a tűz gyilkos tényező, ha-
nem a keletkező füst és a különböző 
mérgező gázok is. A halálos kimene-
telű szerencsétlenségek legtöbbször 
éjszaka következnek be, ugyanis tév-
hit az, hogy az ember álmából is fel-
riad a tűz első jeleire. Ez sajnos ritkán 
van így. Az otthonunkban előfordu-
ló tűzesetek megelőzését szolgál-
ják azok a füstérzékelők, amelyek a 
mennyezeten elhelyezve hangjelzés-
sel riasztanak.
Hova érdemes felszerelni: Amennyi-
ben a teljes lakás védelmét szeret-
nénk biztosítani, akkor minden helyi-
ségbe, ahol fűtő-, sütő-, vagy főző-, 
illetve elektromos berendezés talál-
ható, szereljünk érzékelőt. Amennyi-
ben többszintes épületben lakunk, 
akkor minden szinten legalább egy 
berendezés szükséges a minimális 
védelem érdekében. A mennyezet 
sarkától több mint 50 centiméter tá-
volságra kell elhelyezni a készüléket.
Figyelem!
A füstérzékelő nem működik, ha le-
takarjuk, lefestjük!
Ha lemerül az áramforrás (9V elem), 
hangjelzést ad!
A riasztót füstérzékelésre tervezték, 
a tüzet nem tudja megakadályozni. 

Tüzelő- és fűtőberendezések 
biztonságos használata
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Új autót kaptak szociális gondozók
Sikerült rendbe tenni a Szemesért 

Kft. működését, ma már feleakko-

ra költségvetésből látják el a falu-

szépítő teendőket, mint korábban, 

így sikerült ötmillió forintot meg-

takarítaniuk. Ebből a pénzből tud-

tunk vásárolni egy új autót a két 

fős önkormányzati szociális gondo-

zó csapatnak.

 Főzőversenyt tartottunk a az isko-

la melletti parkban, 25 csapat neve-

zett, az Önkormányzat csapaton-

ként 25 ezer forinttal járult hozzá 

az alapanyag-költséghez. E rendez-

vény keretében adtuk át az új jármű-

vet a két gondozó hölgynek, akik mit 

sem tudtak előzetesen a jó hírről. _ 

Még a könnyeim is kijöttek- árulta el 

Kovácsné Bíró Mónika, aki Benedek-

né Takács Katalinnal látja el a szol-

gálat feladatait. – Az öreg autónkat 

most leválthatjuk egy modernnel és 

sokkal praktikusabbal.

A két gondozó hölgy hordja a szociá-

lis ebédet a telepü-

lésen, naponta 70 

adagot, az óvodába 

és bölcsődébe is ők 

szállítják az ebédet. 

Az autóval orvos-

hoz, gyógyszertár-

ba is elviszik a hely-

béli időseket, napi 

kapcsolatot tarta-

nak velük, 12 gon-

dozottjuk van.

Rigó István, a Szemesért Kft. veze-

tője is hangsúlyozta: jó helyre kerül 

a Kft. pénze, ami főként abból jött 

össze, hogy számos munkát (bon-

tást, fűnyírást, egyéb szolgáltatást) 

vállaltak kívülállók részre is.
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Balatonszemes Községi Önkor-
mányzat 2018. szeptember 14-én 
kérte az Országos Gyógyszeré-
szeti és Élelmezés- egészségügyi 
Intézet Ellenőrzési Főigazgatóság  
Tisztigyógyszerészeti Főosztályá-
nak vizsgálatát az Önkormányzat 
tulajdonában lévő épületben 
működő Patentia Gyógyszertár 
működésével kapcsolatban.

A Hatóság 2018. szeptember 
25-én kelt levelében az alábbi 
tájékoztatást adta.

A Balatonszemes községben az 
ART-PAT Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság által, 
müködtetett Patientia Gyógyszertár 
személyi jogos gyógyszerésze 2018. 
szeptember 7. napján érkezett 
kérelmében a gyógyszertár 
müködési engedélyének visszavo-
nását kérelmezte, mert azt működ-
tetni tovább nem tudja. A műkö-
dési engedély visszavonására 
vonatkozó kérelmet 2018. szeptem-
ber 10. napján érkezett kérelmében 
visszavonta, és egyben bejelentette, 
hogy a fent nevezett gyógyszertár 
működtetését előreláthatólag 2018. 
szeptember 25-ig szünetelteti, 
továbbá bejelentette, hogy ebben 
az időszakban a gyógyszertárra eső 
ügyeletet a Szántód, Május l. u. 
alatti Szántód Gyógyszertár vállalja 
át. Erről a hatóság rendelkezésére 
bocsátotta a Szántód Gyógyszertár 
nyilatkozatát, miszerint az ügyeletet 
átvállalják, továbbá, hogy az ügye-

letben érintett gyógyszertárakat 
erről értesítették.
A gyógyszertár müködtetése során a 
müködési engedélyben foglalt szol-
gálati rendtől a gyógyszertárak eltér-
hetnek a biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és  gyógyászati segédesz-
köz-ellátás, valamint a gyógyszerfor-
galmazás általános szabályairól szóló 
2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Gyftv.) 53/A. § (3)-(4)-(4/a) 
bekezdései szerint:

„(3) A gyógyszertár működtetője a 
gyógyszertár működtetését naptári 
évente legfeljebb 21 napig szünetel-
tetheti. A szüneteltetést legalább 
egy hónappal előbb be kelljelenteni 
az engedélyező egészségügyi állam-
igazgatási szervnek Az előre nem 
tervezhető szüneteltetést az arra 
okot adó körülmény észlelését köve-
tően haladéktalanul, de legkésőbb 
a következő munkanapon be kell 
jelenteni.

(4)443 A (3) és (4a) bekezdés szerinti 
bejelentésben meg kelljelölni a szüne-
teltetés vagy az eltérés okát, a kezde-
tét és a várható befejezés időpontját. 
A gyógyszertár újbóli megnyitását be 
kell jelenteni az egészségügyi állam-
igazgatási szervnek, amennyiben 
eltér az előzetes bejelentésben feltün-
tetett időponttól.

(4a)444 A település gyógyszerellátását 
egyedül biztosító gyógyszertár, 
továbbá a jogszabályon alapuló 
munkaszüneti napok miatti változta-

tással összefüggésben bármely 
gyógyszertár működtetője a gyógy-
szertár szaigálati rendjétől a nyitva-
tartási idő tekintetében naptári 
évente legfeljebb 10 napon térhet el. 
Az e bekezdés szerinti szolgálati rend-
től történő eltérést előzetesen két 
munkanappal, illetve az előre nem 
tervezhető eltérés eselén az arra okot 
adó körülményről való tudomásszer-
zést követően haladéktalanul, de leg-
később a szaigálati rend szerinti 
következő munkanapon be 
kelljelenteni az egészségügyi állam-
igazgatási szervnek”.

A közforgalmú gyógyszertár működte-
tésének szakmai szabályaira vonatkozó 
kötelezettséget a hatóságunk akkor 
tudja ellenőrizni és vizsgál ni, ha a 
lakosságtól érkezett panaszt részünkre 
megküldik. Ilyen irányú bejelentés a 
hatósághoz nem érkezett.

A Gyftv fent idézett bekezdései sze-
rint a gyógyszertár a hatóság felé a 
jogszabályban leírtaknak megfele-
lően járt el. 

Balatonszemes Községi Önkormány-
zat érdeke a lakosság kiszolgálása és 
ellátása miatt, hogy a településen 
továbbra is jól működő gyógyszertár 
üzemeljen.
 
Amennyiben az  Önk or mányzat 
további, bármilyen problémát, fenn-
akadást észlel a gyógyszertár műkö-
désével kapcsolatban, azt azonnal 
jelenti a megfelelő hatóság felé.

Tájékoztatás a szemesi 
gyógyszertárral kapcsolatban

6 7hírmondó  2018 október hírmondó  2018 október

info



Óvodai hírek
kultúra
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A szeptember szép, igazi nyári idővel 
köszöntött ránk és reméljük, hogy ez a 
nyárias idő továbbra is megmarad.  Az 
első napokban, hetekben a legfonto-
sabb feladatunknak azt tartjuk, hogy az 
új gyerekek megismerjék, megszokják 
az óvoda környezetét, a régiek pedig 
visszailleszkedjenek az óvodai életbe. 
Ezért kihasználva a ragyogó napsütést, 
kellemes időjárást, nagyon sok időt töl-
töttünk a szabadban. Nemcsak az óvo-
da udvarát töltöttük meg zsivajjal és 
vidámsággal, hanem sétálva és bicik-
lizve különböző helyszínekre jutottunk 
el, amit a gyerekek kitörő lelkesedés-
sel fogadtak. Sétáink során „felfedeztük” 
az óvoda környékét, gyűjtöttünk az ősz 
kincseiből, valamint folyamatosan �-
gyelemmel kísértük és rácsodálkoztunk 
a természet változásaira. A nagycso-
portosokkal voltunk már kerékpárral 
az őszödi strandon, ahol meg�gyeltük 
az őszi Balaton szépségét, gyakoroltuk 
a kerékpáros közlekedés szabályait, s 
a fáradságért cserébe jót játszhattak a 
játszótéren.

„Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem…”

 A gesztenyegyűjtés sem maradhat 
el, hiszen a Fenyvesben, a Bagolyvár ut-
cában, az Árnyas fasoron sétálva erre is 
jó alkalom adódik. 

A középső-és nagycsoportban 
szeptember folyamán szülői értekez-
letet tartottunk, ahol az új tanév fel-
adataival ismertettük meg a szülő-
ket. Felhívtuk a szülők figyelmét arra, 
hogy a gyerekeknek lehetőségük nyí-
lik a napi, megszokott tevékenysége-
ken túl, érdeklődésüknek megfelelő 

tevékenységekben részt venni, ame-
lyet részben óvónők, részben isko-
lai pedagógusok tartanak. Ezek olyan 
tevékenységek, amelyek életkoruk-
hoz igazodnak, és az iskolában is van 
folytatásuk: kézműves tevékenysé-
gek, labdajátékok, floorball, zeneovi, 
gyógytestnevelés, preventív torna. 
Ezekre az októberben induló foglal-
kozásokra most lehet jelentkezni.

A nagycsoportosok gyerekek számá-
ra idén is lesz hat alkalom, amikor szín-
házi előadásokat tekinthetnek meg 
Siófokon.

Ősszel ismét tervezzük, hogy a nagy-
csoportosok kerékpárral, a középsősök 
pedig autókkal kimegyünk az erdőbe, 
meg�gyelni az őszi erdőt, felfedezzük a 
természet szépségeit.

A sok érdekes tevékenység, játék 
mellett azonban nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy településünk hagyomá-
nyait megismertessük a gyerekekkel, 
ápoljuk azokat. Énekes játékokkal, ver-
sekkel készültünk a szüreti felvonulás-
ra, ahol jó kedvünket, ügyességünket 
megmutattuk Szemes, Őszöd lakosa-
inak. 

Salamonné Kiss Andrea 
óvónő



Bizonyára emlékeznek legutóbbi lapszá-
munkban megjelent kis történetre mely 
a pesszimista és optimista ember kará-
csonyi kis meséjén keresztül mutatta be 
azt, hogy mennyire sok múlik az em-
ber belső beállítottságán. A hozzánk el-
jutott sok-sok pozitív visszajelzés igazol-
ta, hogy olvasóink szívesen veszik azokat 
az információkat is, melyek nem pusztán 
hírközlésben, vagy információ közlésben 
merülnek ki. Ennek okán, folytatva a ta-
nulságos történetek felidézését, most egy 
az emberi természet egy nagyon mély sa-
játságát mutatjuk be egy megtörtént ese-
ten keresztül.

Gyakran elfelejtjük, mi lakik a másik 
emberben, és számos esetben megdöb-
benünk, ha felszínre kerülnek az elfoj-
tott érzelmek, az emóciók valós megnyil-
vánulásai. Számos kutatás foglalkozik az 
emberi természet rejtelmeivel éppen an-
nak okán, azt keresve, hogy egy-egy vá-
ratlan helyzetben, hogyan reagálunk a 
minket ért eseményekre, mire kell felké-
szülnünk.

Felkészülni arra, amit nem is sejte-
nénk. Egy a közelmúltban megjelent ta-
nulmány egy olyan megtörtént esetről 
adott hírt, amely mélyen elgondolkodtat 
az események kapcsán.

A történet egy Marina Abramovics 
nevű Szerb művész nevéhez fűződik. Ő 
1974-ben egy Nápolyi galériában azt pró-
bálta meg felderíteni, hogy milyen vi-
szonyok alakulhatnak ki a művész és kö-
zönsége közt. Ezt a viszonyt ezidáig csak 
a sokunk által leginkább ismert színház 
kapcsán élhettük meg.  A művész ugyan-
akkor kiváncsi volt arra, hogy mi törté-
nik, ha a kapcsolat az emberek közt köz-
vetlenné válik. A Nápolyi galériában 
általa megtartott performansz, a Rhythm 
o, nevet kapta. A szabályok nagyon egy-
szerűek voltak. Abramovics 6 órán ke-
resztül állt a közönség között, és nem csi-
nált semmit. Mellette egy asztalon 72 

db tárgy lett elhelyezve, melyekkel a né-
zők azt kezdhettek, amit csak akartak, 
Abramovics semmi ellen nem tiltakozott. 
Abban az esetben, ha bármi baja esne, 
erre minden felelősséget elvállalt.

A tárgyak között volt mindenféle: par-
füm, kanál, virág, tükör, zsebkés, fehér 
festék, olló, kenyér, újságpapír, rúzs, alko-
hol, zsebkendő, szőlő,kés, drót, ostor, ma-
dártoll, selyemsál, gyertya, fényképező-
gép, és hasonló dolgok. Ezek mellett volt 
még egy töltött pisztoly is, egyetlen go-
lyóval.

Az első körülbelül másfél órában még 
rendben is mentek a dolgok. A nézők si-
mogatták a művésznőt, puszikat dobtak 
neki, majd megetették szőlővel, felemel-
ték a karját, lábát, lefektették egy asztalra, 
majd talpra állították. Ahogy azonban az 
emberek látták, hogy Abramovics sem-
mire sem reagál, elkezdtek rádöbbenni 
arra, hogy a tetteiknek nincs semmilyen 
következménye. Ennek hatására szép fo-
kozatosan elkezdtek eldurvulni az ese-
mények. A harmadik óra végére a nézők 
ollóval szét vagdosták Abramovics ruhá-
ját, ami ott hevert cafatokban a meztelen-
né vált művésznő körül a padlón. E köz-
ben többször is megvágták a bőrét, de a 
művésznő semmi reakciót nem mutatott 
erre sem. 

Azt követően a nézők az asztalon lévő 
késeket és borotvapengéket kezdték hasz-
nálni Abramovicson, amit az teljes nyu-
galommal tűrt. A nézők sok apróbb sebet 
ejtettek rajta, az egyikük még a nyakát is 
megvágta, hogy lenyalogathassa onnan 
a vért. Ekkor a közönség két csoport-
ra szakadt. Az egyik csoport még dur-
vább dolgokat akart kipróbálni, a másik 
csoport pedig megpróbálta megvédeni a 
művésznőt és megakadályozni a többie-
ket a cselekményekben. Például a kísér-
letező kedvűbbek az asztalon heverő töl-
tött pisztolyt Abramovics kezébe adták, 
és a fegyver ravaszát odaragasztották az 

ujjaihoz, majd a fejéhez tartották. A má-
sik csoportbeliek megpróbálták ezt meg-
akadályozni és igyekeztek elvenni tőlük 
a fegyvert. 

Abramovics mindeközben csak várt 
türelmesen. Mikor letelt a hat óra, a ga-
léria munkatársai hangosbemondón kö-
zölték, hogy a performansz véget ért. 
Abramovics ekkor megmozdult, a látoga-
tók pedig leszegett fejjel elsomfordáltak.

Abramovics később azt nyilatkozta 
minderről, hogy „Amit megértettem az 
az, hogy ha a közönségre hagyom a dol-
gokat, akkor képesek megölni engem”

Mindebből persze könnyű lenne azt 
a gyors és téves következtetést levonni, 
hogy az emberek gonoszak. Hiszen mint 
láthattuk, voltak olyan emberek is, akik 
megvédeni akarták a művésznőt.

A valódi tanulsága az esetnek talán az, 
hogy az emberek még saját magukat is 
meg tudják lepni a viselkedésükkel, ha 
nincs bennük félelem a büntetéstől.

És ez egy nagyon fontos felisme-
rés, mert ez azt jelenti, hogy sokkal több 
minden van bennünk, mint az gondol-
nánk magunkról – csak éppen nem mer-
jük ezt megmutatni még saját magunk-
nak sem.

Végezetül, hogy miért idéztem fel azt 
a tanulságos esetet? Mert az utóbbi idő-
ben számos esetben találkoztam mind-
két emberi megnyilvánulás típussal, és 
örömmel konstatáltam, hogy községünk-
ben sok olyan ember él, aki jószándékkal 
van és cselekedeteit, mindennapjait a se-
gítőkészség jellemzi. Ők azok akik elő-
re viszik a mindennapokat, legyen szó a 
településünkön, a településért elvégzett 
munkáról, vagy csak egy mosolyról amit 
adnak ember társaiknak. Hiszek benne, 
hogy utóbbi szemlélettel egyre többen le-
szünk, és így bátran megláthatjuk, mi la-
kik a másikban.

Takács József 
polgármester

Kiben mi lakik!
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ARS SACRA FESZTIVÁL 
NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA

Kálmán Anikó:
Nem vagy egyedül
Szemesen nem vagy egyedül,
a tündér tó lábadhoz ül,
locsog, fecseg és körülölel.
Szemesen levegőt kapsz, ha
fulladozol, a zöld nádas
susog, elrejt, s égig emel.
A szemesi csend beszédes,
belső füleden nyit kaput,
szél és madárszavú, - ékes! –
Mámoros illatú a táj,
vízszagú, kék, szeszélyes,
zöld, matt-szürke és fényes!
Szemes öreg barát, s igaz
meghallgató, avar fedi
titkod, szelíd szél a vigasz,
hajadba túr. Őszarany fűz
fanyar bájjal bíztat, hogy
pihetánccal jő a tél hamar.
A tó tükre fakó, fészkén,
védett melegecskén rengő
kis vöcsök várja a tavaszt.
Fagyott nád állja keményen
a szél kacagását, csengő
muzsikával bíztat a jég,
hogy Szemes él és ébredez
újra a pannon tavasz.
Te benne találod az
otthont, csalogányos éjt,
vigadó napot, s őszülő
szíved vidám lesz és szabad.
Mókus, nyárfás susogás,
loccsanó habok gyöngye
hajadon. A ringó nád
ölel magához puhán,
s balatonszínü mosolyával
elszáll rólad a magány.
  (Balatonszemes 1983)

ADVENTI KOSZORÚ 
KÉSZÍTÉ S 

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
2018. NOVEMBER 16.

17 ÓRAKOR

Gyere és készítsük el együtt 
az asztalunkra kerülő 

ünnepi koszorút! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

A belépés ingyenes!

Latinovits Zoltán Művelődési Ház
8636 Balatonszemes, Szabadság u 1.

Kiss Józsefre emlékezünk
Kiss József kollégánkra emlékezünk halottak napja alkalmából. Kedves egyko-
ri, nyugdíjas kollégánk 2018. július 18-án 68 évesen távozott közülünk, az élők 
sorából. Lakóhelyén, Balatonendréden lett örök nyugalomra helyezve 2018. 
július 27-én  családja, barátai és kollégái körében.
Józsi 19 évet töltött Balatonszemesen, köztünk az önkormányzatnál. 2010. 
február 26-án vonult nyugdíjba, elkezdte jól megérdemelt pihenését, amely 
mindössze 8 évig adatott meg neki.
Emlékezzünk rá együtt, gyúljanak érte is a szeretet gyertyalángjai, az örökmé-
csesek, szívünkben pedig őrizzük emlékét. 

Kiss Józsefre emlékezünk
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Balatonszemes sem maradt ki az egyházművészeti fesztivál-
sorozat országos rendezvényeiből. Már harmadik éve részt 
veszünk ezen a rendezvénysorozaton. A déli Balaton parton 
csak kevesen mondhatják el ezt.

2016-ban „A BALATONSZEMESI RÓMAI KATOLIKUS TEMP-
LOM TÖRTÉNETE” 2017-ben a „KERESZTEK ÉS EGYÉB SZAKRÁ-
LIS LÉTESÍTMÉNYEK BALATONSZEMESEN”  az idén pedig  „A 
PÁLOSOK, A FEHÉR BARÁTOK BALATONSZEMESI HAGYATÉ-
KA” címmel tartott vetítettképes előadás hangzott el szept-
ember 15-én a 7 órakor kezdődő előesti szentmisét követő-
en a római katolikus parókia nagytermében. Az érdeklődők 
egy része a szentmiséről vonult át a paplakba, míg mások 
az előadásra érkeztek a helyszínre. Indításként Novotniné, 
Puchammer Júlia kántor, a mi kedves sok nyarat látott, fá-
radhatatlan Juci nénink- spontán előéneklésével - megéne-
keltette a jelenlévőket, szakrális alaphangulatot ébresztve 
mindenkiben. Így kezdődhetett Kiss László vetítettképes elő-
adása támogatva Kissné dr. Csikós Emőke hathatós segítsé-
gével mind az anyag összeállításában, mind az előadás le-
folytatásában.

 Áttekintve az egyetlen magyar alapítású fér� rend, a Pá-
losok létrejöttét, történetét, elterjedését, virágzását és vi-
szontagságait, taglalva a Balatonszemesi Mindszent rendház 
múltját, legújabb kori történetét a 2012-es évi kegyhely ál-
lításától a 2014-ben megkezdett ásatássorozat eseménye-
in és eredményein keresztül máig, utalva a jövőbeli célok-
ra, tervekre.

Köszönetünket kell kifejeznünk Borza Miklós plébános úr-
nak, aki a rendezvény helyszínét és technikáját rendelkezé-
sünkre bocsátotta.

Kiss László

II. Balaton-parti 
Futónap

2018. szeptember 29.-én megrendezésre került 
a II. Balaton-Parti Futónap Balatonszemesen.
Díszvendégként, példaképként és futóként, említhetünk 
meg két fantasztikus embert.

Szebeni Endrét, a 28-szoros Iron Man-t, aki támogatójá-
val, feleségével érkezett.

Megtisztelte rendezvényünket Szőnyi Ferenc, a Magyar 
érdemkereszttel kitüntetett Ultra-triatlon világbajnok.

Az időjárás ellenére is nagyon sok egyéni rekord született.
Elmondhatjuk, hogy egy sikeres II. Balaton-Parti Futónapon 
vagyunk túl, amelyről következő számunkban bővebben is 
beszámolunk.

ARS SACRA FESZTIVÁL 
NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA
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A projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához. Ehhez el-
várt az IKT (információs és kommunikációs technológiák) eszközök biztonságos használata. Már az álláslehetőséget is ezeken a 

csatornákon hirdetik meg, így ez a tudás a munkaerőpiacon elengedhetetlen.

Segítünk megtanulni az OKOSESZKÖZÖK (telefon, tablet, laptop) használatát!
Az okos eszközök használatával tudni fogja:

-     böngészést az Interneten (honlapok, online vásárlás, menetrendek stb.)
-     a közösségi média használatát (Facebook, Youtube stb.)
-     elektronikus levelezést (e-mail küldés/fogadás)
-     elektronikus ügyintézést (pl. Ügyfélkapu)

Kik vehetnek részt:
16-65 év között bárki részt vehet, aki fejleszteni szeretné a tudását. 

Előnyt élveznek az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, közmunkások, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, 
megváltozott munkaképességűek, illetve a több eltartottal egyedül élő felnőttek.

Nem vehetnek részt, olyan személyek, akik jelenleg középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszony-
ban állnak, hazai vagy más uniós pályázatban vesznek részt.

A képzésekről:
A program keretében kidolgozott 2 x 35 órás képzési programok (IKER 1, IKER 2) gyakorlatorientáltak, az alacsony iskolai 

végzettségűek számára is elsajátíthatók.
A tanfolyamokat heti 2 napon tarjuk, alkalmanként 16.00- kb. 19 óráig tartanak a foglalkozások.

Tanfolyamkezdés: 2018. november 7.
oktatási napok: hétfő, szerda

oktatási helyszín: Reich Károly Ált. Iskola, Balatonszemes
A képzési díjat Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával  100%-ban fedezi!

A képzések és a modulzáró vizsga teljesen ingyenes, csak részt kell vennie az órákon!

A jelentkezés menete:
Regisztráció: A képzéseken kizárólag azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a projekthez rendelt háttérinformációs 

rendszerben a HIR-ben regisztrálnak! www.ginop612.nive.hu A regisztrációt a képző intézmény végzi.

 Jelentkezési szándékát jelezheti
-Telefonon iskolánknak, visszahívjuk és rögzítjük adatait.

- Személyesen: Mészáros Teréznél a Polgármesteri Hivatalban
Képzésszervezők: Horvátné Papp Szilvia 06-70-4130201, Törvényi Nóra 06-70-3160232 

A képzések lebonyolítója: EUROTEAM STUDIO Nyelviskola
Tel: 06-1-235-0784

E-mail: euroteamstudio@euroteamstudio.hu
Web:www.euroteamstudio.hu

Nyilvántartási szám: E-000547/2014

INGYENES KÉPZÉS!!!
A GINOP 6.1.2.-15

„DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE”
Kiemelt projekt keretében
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1)  Mi a célja a Digitális szakadék csökkentése  elneve-
zésű projektnek?

Nyelviskolánk 27 éve működik, ebből az első években csak 
nyelvet oktattunk, pár évvel később azonban már részt vet-
tünk olyan országos pályázatokon, aminek célja volt az infor-
matikai ismeretek megismertetése illetve bővítése különféle 
célcsoportokkal. Már a 2000-es évek elején kiderült, hogy a 
digitalizáció rohamos fejlődésével egyre nagyobb szükség 
van arra, hogy a munkavállalók rendelkezzenek bizonyos szin-
tű informatikai ismerettel. Ez a tudásigény időközben fontossá 
vált a tanulók körében, majd a nyugdíjasok jelentős része is 
szeretett volna felzárkózni legalább egy felhasználói szintre. 
Mára már életünk részévé vált az okostelefon, laptop, tablet 
használata.
A magyar kormány az elmúlt években az egyik legfontosabb 
támogatandó feladatának tartja, hogy a felnőttkorú lakosság 
széles körben megismerkedjen az okoseszközök használatá-
val, mindennapi feladataiknak és társas kapcsolataiknak meg-
könnyítése érdekében. Ennek segítésére indította el 2017-től 
az EU-s forrásból támogatott „Digitális szakadék csökkentése” 
című kiemelt projektjét.

2) Miért fontos, hogy ismerjék az okoseszközök hasz-
nálatát a lakosok? Milyen előnyökhöz juthatnak 
ezáltal?

Ez egy ingyenes képzés, ami - a Közép-Magyarországi Régió kivé-
telével, - országos szinten, minden 16-65 év közötti magyar 
állampolgár részére elérhető, aki nem áll jelenleg középiskolával, 
felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, 
hazai vagy más uniós pályázatban.
Az okoseszközök használatának ismerete ma már egyre 
inkább nélkülözhetetlen minden ember életében. Ezek 
segítségével magasabb szinten tudjuk ellátni munkánkat, 
interneten tudjuk intézni hivatalos ügyeinket és nem utol-
só sorban kitágul számunkra a világ, tagjai lehetünk közös-
ségi oldalaknak, tarthatjuk a kapcsolatot családunkkal, 
barátainkkal, ismerőseinkkel. A képzés előnye az, hogy 

megadja az alaptudást mindezek ismeretéhez és erre a 
tudásra már könnyebben lehet az újabb ismereteket ráépí-
teni.

 Balatonszemesen november 7-én indul újabb kép-
zés. Mit tudhatunk a részletekről?

Szemesen már több alkalommal indítottunk tanfolyamot 
ebben a képzéssorozatban. Polgármester úr azonnal felkarol-
ta a programot és támogat minket azáltal, hogy a városi 
újságban tudjuk hirdetni a tanfolyamot. Ez a gyönyörű, folya-
matosan fejlődő város a balatoni képzésünk egyik súlypontja, 
ugyanis a környező településekről is idejárnak a képzésre 
jelentkezők. Az itteni embereknek nem könnyű új és hasznos 
ismereteket nyújtani, mert a legtöbben nagyon tájékozottak, 
otthonosan mozognak a digitalizáció világában. Természete-
sen mindig vannak olyanok, akiknek eddigi munkájuk során 
nem volt szükségük az okoseszközök ismeretére, de időköz-
ben mégis fontossá vált számukra ez a tudás, nem csak a 
munkában, hanem az ügyintézésben,  a szórakozásban, az 
emberi kapcsolatok új formájában. Az emberek itt nagyon 
nyitottak, kedvesek, érdeklődőek, egymást biztatják, segítik, 
beszélik rá a képzés elvégzésére. 
A tanfolyamok az ittlakók igényeihez igazodva, ősztől tavaszig 
folynak, melynek részleteit a városi újságban, a város honlapján 
és bizonyos pontokon kifüggesztett plakáton olvashatják az 
érdeklődők.
Következő tanfolyamunk november 7-én indul, erre várjuk azo-
kat a kedves balatonszemesi és környező településekről érkező 
lakosokat, akik számára fontos ezeknek az ismereteknek a meg-
szerzése és még nem tudtak részt venni az eddig lezajlott képzé-
seinken. Bátorítunk mindenkit, hogy ne féljenek attól, ha még 
semmilyen digitális ismeretük sincsen, mások is így vannak ezzel 
a csoportban. De egy-két foglalkozás után már nagy lelkesedés-
sel gyakorolnak és sajátítják el az újabb és újabb ismereteket.
Az informatikai alapismeretek után többek között megtanulnak 
e-mailt írni, különféle internetes tartalmakat letölteni, ügyfélka-
put kezelni, közösségi oldalakon részt venni, online vásárlást esz-
közölni.  

Még nem vett részt az Ingyenes 
Informatikai Képzésünkön? 
Összefoglaltunk egy ismertetőt a digitális ismeretek 
hasznosságáról  és eddigi tapasztalatainkról



Ha szeretsz hímezni, kötni, esetleg varrni is tudsz, 
vagy mindezeket megtanulnád, akkor köztünk a 

helyed. Mindenkit várunk szeretettel!
Latinovits Zoltán Művelődési Ház

8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.

KÉZIMUNKA SZAKKÖR
a művelődési házban 

minden hónap 
első csütörtökön 

14 órakor

A Bajcsy-Zsilinszky utcai, a Rádi nyaralótelep felső részén 
lakók, valamint a Bánk bán utcai ingatlantulajdonosok kérelmé-
re elkészült a Csongor utcai vasúti gyalogos átjáró.
A munkálatok még jelenleg is folynak, többek között javítás-
ra került az Arany J. utca burkolata és folyamatban van az átjáró 
kerülő ívek aszfaltozása.

ÚJ ÁTJÁRÓ
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3) Az Euroteam Stúdió szervezésében lezajlott képzé-
seknek mik az eddigi tapasztalatai?

Az IKER képzéseket 2017 elejétől indítjuk az ország több pontján. 
Tapasztalataink vegyesek, mert vannak olyan helyszínek, ahol olyan 
nagy az érdeklődés, hogy több képzést is tudunk indítani, de sajnos 
vannak olyan települések, ahol az ott élők, bár a közeljövőben szük-
ségük lenne ezekre az ismeretekre, mégsem veszik igénybe ezt az 
ingyenes lehetőséget. Ezzel lemondanak arról a támogatásról, ami 
talán komolyabb lehetőséget biztosít számukra, hogy munkájukban 
is előbbre lépjenek. A projekt már túlvan a félidején, 2020-ban fejező-
dik be. Tehát addig az időpontig kell kihasználni mindenkinek, akinek 
szüksége van erre a tudásra, azt a lehetőséget, hogy teljesen ingye-
nesen részt vegyen egy ilyen tanfolyamon és az ott tanultakra 
később tovább tudjon építkezni. 
Nagy öröm és siker számunkra, hogy a képzésben résztvevők 
hasznosnak ítélik az elsajátított ismereteket, jól érzik magukat a 
tanfolyamokon, barátságok szövődnek, internetes közösségek 
alakulnak.  

4) Ha visszatérünk az induló képzésre, hogyan zajlik a 
jelentkezés menete? Kiket várnak elsősorban?

Jelentkezni elsősorban telefonon célszerű. Aki felhív minket, 
annak elkérjük a nevét és telefonszámát, majd egy megbeszélt 
időpontban visszahívjuk és felvesszük a támogatott képzés 
elvégzéséhez szükséges adatait. Aki személyesen szeretne jelent-
kezni, az a Polgármesteri Hivatalban Mészáros Teréz Brigittánál 
adhatja le nevét és telefonszámát a megkereséshez.
Várjuk azokat a kedves balatonszemesieket, akik még nem érte-
sültek erről a képzési lehetőségről és szeretnének digitális isme-
reteket szerezni. Ez a program a dolgozó embereket támogatja 
16-65 év között. Idősebbek más program keretében tudnak részt 
venni hasonló képzésben. 
Reméljük, hogy fiatalok számára is tudunk újat, érdekeset és 
hasznosat mondani, úgyhogy őket is bátorítjuk a tanfolyamon 
való részvételre.
Köszönjük szépen a lehetőséget!

Törvényi Nóra
stúdióvezető

Euroteam Stúdió 
Nyelviskola és Vizsgahely
1051 Budapest, Sas utca 25.
tel.: 06-1-266-7891, 06-1-235-0784, 
06-70/413-0201, 06-70/316-0232
euroteamstudio@euroteamstudio.hu
www.euroteamstudio.hu
Nyilv.vételi szám: 
E-000547/2014
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Öt napon keresztül, közel ezer regisztrált résztvevő-
vel folytak a programok az általános iskola sportcsarno-
kában, a baptista imaházban, valamint a Balaton parton. 
A rendezvény főelőadója külföldről érkezett, mellette 
pedig számos magyar előadó tartott szemináriumokat, 
előadásokat, koncerteket, a rendezvény idei témájához 
kapcsolódva: „Isten ünnepe”. A változatos gyermek, if-
júsági, valamint felnőtt programok között minden kor-
osztály megtalálhatta a számára legmegfelelőbbet. A 
nagysikerű NetBeach pedig minden délután a stran-
don várta az érdeklődőket. A BalatonNet teljesen nyi-
tott programjához bárki csatlakozhatott. Jó alkalom volt 

ez ebben az évben is a találkozásra, kapcsolatok elmé-
lyítésére, testi-lelki feltöltődésre. A szervezők a záró al-
kalmon már meghirdették a jövő évi időpontot, mely 
a tervek szerint ismét aug.20. után, augusztus 21-25-
ig lesz. A BalatonNet házigazdái és résztvevői ezúton is 
köszönetüket fejezik ki Balatonszemesnek, a község ön-
kormányzatának, polgármesterének, valamint a helyszí-
nért az általános iskola igazgatójának, és a tankerület 
vezetőjének. Szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt 2019-ben, melyről folyamatosan frissülő informáci-
ók a www.balatonnet.hu oldalon találhatók.

2018.08.04. és 10. között máso-

dik alkalommal nyaralhattak Ba-

latonszemesen a Dévai Szent Fe-

renc Alapítvány kovásznai és 

esztelneki gyermekei. Az im-

már hagyománnyá vált – koráb-

bi években Kőröshegyen tartott 

- egyhetes balatoni tábor idén is 

nagy sikert aratott és rengeteg él-

ménnyel gazdagította a táborozó-

kat. Az összegyűlt adományoknak 

köszönhetően kisvasútazhattunk 

Pécsen, lehetőségünk volt egy 

egész napot eltölteni Orfűn, ahol 

ellátogattunk a Malommúzeum-

ba, a Medvehagyma házhoz, pala-

csintáztunk az idősek klubjában, 

finom fagyikat és sütiket ettünk, 

több délután szórakozhattunk a 

balatonszemesi élményfürdőben, 

kézműveskedtünk, dodgemeztünk, 

számháborúztunk, tábortüzet rak-

tunk, szerenádoztunk, szülinapoz-

tunk, daloltunk.

Természetesen a „munka” sem ma-

radt el. Két szentmisén is adhattuk a 

zenei szolgálatot, melyre a gyerme-

kek fáradtságot nem ismerve, tiszta 

szívvel, hittel és hálával készültek. 

Én személy szerint köszönettel 

tartozom a Jóistennek, hogy ré-

szese lehettem a tábor apró cso-

dáinak, annak, hogy láthattam 

ezeket az őszinte, szeretettel teli, 

lelkes, segítőkész fiatalokat, hogy 

mekkora nyitottsággal és előzé-

kenységgel viszonyulnak minden-

hez és mindenkihez, hogy minde-

nért köszönetet tudnak mondani, 

hogy szinte minden felé csillogó 

szemekkel és érdeklődéssel for-

dulnak, és hogy hitük mily rendü-

letlen.

Azt gondolom, hogy nem csak ne-

kik, mindenkinek ajándék volt ez a 

tábor, aki megismerhette őket, és időt 

tölthetett velük. Valóban a Jóisten 

szeretetének ránk ragyogása volt ez 

az egy hét, így köszönet érte elsősor-

ban neki és mindenki másnak is, aki 

imával, munkával, szolgálattal, anya-

gi vagy lelki támogatással hozzájá-

rult a tábor sikerességéhez.

Kívánom, hogy jövőre ugyanígy, 

ugyanekkora áldással élvezhessük 

majd egymás társaságát, és hogy 

minél többen osztozhassunk eb-

ből az ajándékból! 

Hálás szívvel: 

egy önkéntes segítő

Böjte Csaba „gyermekei” Balatonszemesen

Balaton-NET 2018
Idén immáron tizenkettedik éve került megrendezésre a BalatonNet 
felekezetközi, keresztény evangéliumi találkozó. Augusztus 22-26. 
között, ezen késő-nyári időponttal, az esemény hozzájárult a helyi 
szezon meghosszabbításához is.



Nemrégiben hangos sürgés forgás és szorgos készü-

lődés rázta fel a kis tó melletti rendezvény központ, 

amúgy álmos nyugalmát. Az idei ősszel hagyomány-

őrző és hagyományteremtő céllal és új címmel ke-

rült megrendezésre községünk pörkölt főző versenye. 

A találó címhez méltóan több mint két tucat verseny-

ző csoport fogott neki, hogy ők pörköljenek csak iga-

zán rá. 

Az Önkormányzat támogatásával megvalósult ren-

dezvényen a helyi lakosok mellett üdülő tulajdono-

sok és több hivatal és közintézmény csapata is el-

indult, de képviseltette magát a vitorlás kikötőből is 

nagylétszámú összeszokott csapat. Már korán reggel 

csupa izgalom lengte be a főző verseny résztvevő-

it, hiszen értékes nyeremények és tombola meglepe-

tések tették teljessé a napot. Az elsődleges cél mind-

ezek mellett az volt, hogy mindenki jól érezze magát 

és a barátság jegyében egy kellemes napot töltsenek 

a jelenlévő kicsik és nagyok. A számos finomságot 

kínáló versenyzők „pályamunkáit” szakavatott zsűri 

értékelte. A sok jókedv és vidámság mellett a szakmai 

felügyeletet a Kistücsök Étterem sé�e, Jahni Lász-

ló garantálta. Az elkészített ételek közt a legkülön-

bözőbb vad, hal, birka és sertés pörköltek készültek, 

csupa-csupa kiváló ízvilággal. Meg is gyűlt a gondja a 

zsűrinek, hiszen a sok finomság kóstolásánál lehelet-

nyi különbségek döntöttek.

Az ételek ízvilágát és a rendezvény hangulatát jól 

tükrözték a részt vevő csapatok fantáziadús nevei. 

Nagy tetszést arattak a teljesség igénye nélkül a „Taki 

és Apródjai, Zacckávé, Boci és a Marha Jó Pofák, Da-

rázsfészek, Fullánk és a Bögyös Macák” elnevezések, 

na meg persze a csapatok által elkészített ételek.

Az egész napos rendezvényen megjelent a község 

apraja nagyja, volt aki a főzésnél és az oda pörkölés-

nél jeleskedett, és persze volt aki csak a kostolásnál. 

Örömvolt hallani a szinte minden csapattól érke-

ző elismerő szavakat, amely annak szólt, hogy végre 

egy rendezvény, ahol együtt lehettünk, önfeledten és 

egymás örömére.

A rendezvény még egy meglepetést tartalmazott, 

ugyanis itt került átadásra az az új szállító gépkocsi, 

ODAPÖRKÖLTÜNK
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mely a szociális segítők munkáját teszi majd komfor-

tosabbá és könnyebbé. Az Önkormányzat és a Kht. 

hatékony együttműködése eredményeként sikerült 

forrást teremteni év közben erre a soron kívüli beru-

házásra. A gépkocsi kulcsait Rigó István, a Kht. veze-

tője és Takács József polgármester adták át. 

A napi programot színesítette a rendezvény alatt 

folyamatosan zajló retro diszkó zenés rendezvény is.

A nap végéhez közeledve pedig a számos érté-

kes nyereményt tartalmazó tombola sorsolás zárta a 

jól lakott részt vevők és kostolók délutánját. A tom-

bolából befolyt pénzösszegből, Balatonszemes Ön-

kormányzata, Takács József polgármester úr által ja-

vasoltak alapján, a három legrászorultabb lakosnak, 

tűzifa támogatásra nyújt, ezzel is segítve a tél hidegé-

nek mérséklését.

A jelenlévők őszinte örömét és lelkesedését látva 

úgy döntöttek a részt vevők, hogy legkésőbb a jövő 

évben ismét összemérik étvágyukat, főző tudásukat.

A részt vevők szlogenné vált mondatával köszön-

tek el a rendezvény részt vevői egymástól, „Jövőre 

ismét jól oda pörkölünk”. 

 

 Takács József Szabó László

 polgármester elnök 
  SCH Szállodalánc 
  és Üdülőszövetkezet
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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 felszereléseket is árusítunk.

Ezen kívül vállalunk veszélyes fakivágást, 
kertgondozást, gondnoki teendőket.

Vállalunk továbbá: vegyszeres rovarirtást, kézi 
és gépi permetezést, kerítésépítést,

füvesítést, tereprendezést, munkavédelmi oktatást.
Telephelyünkön tűzifa, bográcsfa is kapható.

Vállalkozásunk fizetési pont is, ezért lehetőség van 
bankkártyás fizetésre, csekkbefizetésre, telefonfeltöl-

tésre, cafeteria elfogadásra.

Címünk: Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.
Elérhetőség: 06/30-447-33-14, 06-20-535-0539

06/30-603-80-03
www.kisgepservice.hu

Telephelyünk mellett vendéglő üzemel 
06/30-286-78-70

kultúra
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A víz titkai
A huszonegyedik századot a Vízöntő korának tartják, ami a 
víz jegye. Az ENSZ a víz évtizede kezdetének nyilvánította a 
2005. évet. Nem hagyhatjuk, hogy ennek a beharangozásán 
kívül ne történjen semmi.
„A víz minden dolog alapelve” ahogy � alész a görög � lozó-
fus mondta. Tudjunk meg többet a vízről. Ebben 
úttörő munkát végzett japán kutató Masaru 
Emoto. Kutatása eredményeit A víz rejtett böl-
csessége, és A víz igazi hatalma című könyvekben 
hozta nyilvánosságra. Ami világszerte hatalmas 
sikert és elismerést hozott. Kutatásai elindítását 
egy könyv fejezetcíme ihlette – „Létezik-e két 
egyforma hókristály?” . A különféle vízmintákból 
vett vízcseppet lefagyasztotta és mikroszkóppal 
nézte meg. Sok kísérlet után meg� gyelte, hogy különböző for-
mák alakultak ki, attól függően milyen volt a vízminta. A tisz-
ta hegyi forrásvizek például hókristályra hasonlító hatágú 

Idősek napja 
köszöntés
Pavelka Istvánné, született 
Puchammer Anna Balatonszemes, 
Zrinyi u. 23. szám alatti lakos 2018. 
augusztus 23-án töltötte be 95. élet-
évét. E jeles nap alkalmából otthoná-
ban köszöntötte Őt Takács József 
polgármester, Fónainé Skerlecz 
Zsuzsanna szociális ügyintéző.
Ezúton is kívánunk jó egészséget, 
és szerető családja, 4 gyermeke, 
11 unokája és 18 dédunokája köré-
ben eltöltendő boldog éveket.

kristályokat hoztak létre, a szennyezett rossz „hádójú” víz 
képe pedig egy ráksejtre hasonlított leginkább. Egyszer azaz 
ötlete támadt, hogy egyforma vizet tett üvegekbe és ráírt kü-
lönböző szavakat, és mikroszkóp alatt megnézte milyen min-
ták alakulnak ki.. Amelyikre azt írta rá, hogy szeretet, bölcses-

ség, köszönöm, hála, stb. azok gyönyörű gyémánt 
kristályra hasonlító hatszögletű formákat képez-
tek. Amelyekre ilyen szavakat írt hogy: te buta, 
gyűlöllek, csináld!, nem bírlak elviselni, sátán, 
stb., ott torz, alaktalan, félelmet ébresztő formák 
alakultak ki. Ugyanilyen eredményre jutott a ze-
nével is. Például a heavy metal torz formát ered-
ményezett (képünkön), Csajkovszkij Hattyúk 
tava, vagy a Beatles Yesterday című zenéje pom-

pás kristályformákat hozott létre. Ugyanerre az eredményre 
jutott különböző szavakkal, sőt gondolatokkal is!
Folytatása következik a következő havi újságban!






