
info

2019.
Helyszín: Berzsenyi utcai strand
2019. május 1.
(délelőtti programok)
10.00  MEGNYITÓ (ügyességi versenyekre jelentkezés az info pultnál)
-  FŐZŐVERSENY rajt (a főzőversenyekhez előzetes regisztráció szükséges)
  FUTÓVERSENY RAJT (1000 méter – Benedek Balázs
- rajt a strand bejárata előtt , cél ugyan ott futás a Berzsenyi utcában       gyerekeknek)
 ÜGYESSÉGI VERSENYEK
   1. kerékpáros vetélkedő
  2. kosárra dobó verseny
  3. joghurt evő verseny
  4. rajz versen
 HOMOK FOCI – Kelemen Bálinttal
13.00 óráig délelőtti programok 
DÉLUTÁN PROGRAMOK
 FŐZŐVERSENY  – eredményhirdetés és az ügyességi versenyek eredményhirdetése  
DÉLUTÁNTÓL  SZINAPDI MŰSOROK       
 AEROBIK BEMUTATÓ és  
GYEREKKONCERT  - Csudatáska Zenekar
  NYUGHATATLAN (Johnny Cash emlékzenekar)

NAPKÖZBEN 
-     bolhapiac  - előzetes regisztráció szükséges
- ugráló vár
- vásár, büfék 
- az elkészült finomságok kóstolása.
rossz idő esetén a Latinovits Művházba lesz megtartva. A műsorváltoztatás jogát fenttartjuk.

2019
MEGNYITÓ

FŐZŐVERSENY
  FUTÓVERSENY

ÜGYESSÉGI VERSENYEK
 KERÉKPÁROS AKADÁLYPÁLYA

FOCI
 

Délel��i programok 1 0 : 00

Délutáni programok 1 4 : 00
SZÍNPADI MŰSOROK
 

AEROBIK BEMUTATÓ 

  

GYEREKKONCERT

Nyughatatlan 
a Csudatáska Zenekarral

(JOHNNY CASH EMLÉKZENEKAR)

Eredményhirdetés 1 3 : 00

A műsorváltoztatás jogát fenttartjuk, a program rossz idő esetén a Művelődési Házban lesz megtartva.
A belépés díjtalan! 

Rendezvény park

,
uj helyszin, az iskola melletti t n l!a
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Majális
hírmondó

Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja

hírmondó
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 A napsütés és a meleg beköszöntével nem csak  
  a természet, de a mi kedvünk is újra éled. Emlé- 
    keim közt kalandozva a minap visszaidéztem 

ifjúkorom és a közelmúlt tavaszi pillanatait, az ehhez 
kapcsolódó húsvéti élményeket. Mennyi szép és meg-
szépült emlék mely ide köt szülőhelyemhez Balaton-
szemeshez. A MI SZEMESÜNKHÖZ. Bízva mondhatjuk 
ezt, hisz a Mi szülőhelyünk, élőhelyünk és szeretett 
településünk ez. A Balaton part, a dombok, hegyek, 
virágok, na meg talán elsőként kellett volna monda-
nom, hogy az emberek. A helyi szokások és barátsá-
gok melyek meghatározzák életünket. A tavasz első 
sugaraival a húsvéti ünnep közeledtével eszünkbe jut, 
hogy ez az ünnep elsősorban Jézus Krisztus misztiku-
mának az ünnepe a keresztény világban, melyre bol-
dogan emlékezünk.

Jézus a Krisztusi tudatosság élő példáját horgonyozta 
le az emberiségnek. Tudása az általa kinyilatkoztatott 
örök érvényű igazságokban rejlik. A szeretet egyetemes 
törvényeiről tanított, és megmutatta, miképp juttathatjuk 
kifejezésre a bennünk rejlő isteni fényt. 

Jézus Krisztus a szeretetről tanított, a hit erejéről és a 
szívben rejlő hatalomról. Tanúbizonyságot tett a meg-
bocsátás kegyelméről és az Isteni irgalom általi meg-
váltásáról. Megmutatta, hogy a Mennyek országát a 
szívünk által a szereteten keresztül érhetjük el.

Jézus rövid földi életével a most zajló hatalmas válto-
zásokat készítette elő, tanításai a jelen kor emberéhez 
szólva aktuálisabbak, mint valaha.

Emlékezzünk hát rá ezen a nemes ünnepen és persze 
ápoljuk az ünnephez kapcsolódó boldog hagyományt, 
a locsolás, locsolkodás szokását is.

Személyesen sajnos minden hölgyet nem tudok 
köszönteni ezen a szép ünnepen, de a magazin hasáb-
jain keresztül az alábbi két versikével kívánok minden 
Balatonszemesi és Balatonőszödi hölgynek sok locsolót 
és mindannyiunknak Áldott Húsvéti Ünnepet.

Itt a Húsvét, eljött végre, 
a szemesi lányok örömére, 
mert a lányok szép virágok, 
Illatos víz illik rájok. 

Kit húsvétkor nem locsolnak, 
hervadt virág lesz már holnap. 
Ne fuss el hát szép virágom, 
a locsolásért tojást várok!
Korán reggel útra keltem,  
Se nem ittam, se nem ettem.  
Tarisznya húzza a vállam,  
Térdig kopott már a lábam.  
Bejártam a fél világot,  
Láttam sok-sok szép virágot.  
A legszebbre most találtam,  
Hogy öntözzem, alig vártam.  
Piros tojás, fehér nyuszi,  
Locsolásért jár egy puszi.

Takács József
polgármester

Húsvéti Köszöntő!
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Anyakönyvi hírek

Házasságkötés
Pajor Erzsébet-Baranyai György 

2019.03.14.
 Születés: 

Nyárádi Eliza Éva
2019.03.13.

anyja neve: Kassai Cintia Éva, 
apja neve: Nyárádi György

Haláleset
Panics Julianna 

2019.02.08. életének 86. évében
Birkás Péter 

2019.02.26. életének 70. évében
Bíró Ferenc 

2019.02.27. életének 74. évében
Szili Sándorné 

2019.03.04. életének 93. évében
Szabó Jánosné 

2019.03.15. életének 98. évében

FELHÍVÁS

FŐZŐVERSENY 
2019. május 1. 10:00 Iskola melletti tónál

Tetszőlegesen választható ételek elkészítése!
Csapatok jelentkezését várjuk 

a Majális főzőversenyre!
A legízletesebbeket értékes jutalmakkal díjazzuk!
Jelentkezni: konyvtar.balatonszemes@gmail.com

vagy 
Dezső Éva 06-30-2067125-ös telefonszámon lehet.

A csapatok részére 15.000.-Ft alapanyagköltség 
támogatást biztosít Balatonszemes Község 

Önkormányzata

Jelentkezési határidő: 2018. április 26. péntek

Latinovits Zoltán Művelődési Ház,  
Könyvtár és Múzeum

www.szemesimuvhaz.hu

Ütőtanárt keresünk heti 10 óra letanításra, 
határozott időre a Balatonszemesi Reich Károly 

Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskolába.

Zongoratanárt keresünk egész állás 
betöltésére, határozott időre a 

Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskolába.

Szórólapterjesztésre keresünk munkatársakat 
július 1 és augusztus 20 közötti időszakra, 

Szemes, és akár a környező településekre is - 
megegyezés szerint.

Bérezés megegyezés szerint, fizetés naponta, 
ELŐRE!

A szórólapokat gépjármű szélvédőire, 
ill. boltok, éttermek, szállodák 

belső tereibe kell kihelyezni.
Érdeklődni a szemesi művelődési házban.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde

Balatonszemes, Szabadság u. 54.
Tel.: (84) 560 034,  30/ 240 6995

FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA 
ÉS BÖLCSŐDEI TÁJÉKOZTATÓ NAPRA

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodába 2019/2020. tanévre május 
15-én, szerdán és 16-án, csütörtökön lehet beíratni a gyermekeket.

A beíratás helye: a vezetői iroda.
Időpont: szerda 8.00- 16.00, 
csütörtök 8.00- 16.00 óráig.

A beíratáshoz be kell mutatni:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;

a gyermek egészségügyi kiskönyvét;
a gyermek TAJ kártyáját;

a szülő személyi igazolványát;
a lakcímet igazoló okiratot.

Kötelező beíratni azt a gyermekeket, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. 
életévét. A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 

órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A szülő az óvodai nevelésben 
történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles 

beíratni az óvodába az önkormányzat által közzétett közleményben vagy 
hirdetményben meghatározott időpontban.

Felhívom a 0-3 éves korú gyermekeket nevelő családok �gyelmét, hogy Mini 
Bölcsődében tájékoztatóval egybekötött felvételi napot tartunk 2019. május 

8-án, szerdán 9 órától. Azokat várjuk, akik a 2019/20-as nevelési évben 
kívánják igénybe venni az ellátást. A bölcsődében a felvétel ugyan egész 

évben folyamatos, de mégis azt javasoljuk, hogy ezen a napon a felvétellel 
kapcsolatos kérelmüket jelezzék, mert akik év közben jelentkeznek, nagy 

eséllyel férőhely hiányában nem nyernek felvételt.
Szentiványi Jánosné

 intézményvezető
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A hosszú tél után lassan a tavaszba fordultunk. S bár a 
téli ünnepkörök bezárultak a farsangi mulatozással 

óvodánk  háza tájékán azért tovább folynak a tevékeny 
hétköznapok, melyekről az alábbiakban olvashatnak 
egy kis összefoglalót.

Épp csak elhagytuk a farsang farkát, máris készülődtünk  
a NYÍLT HÉTRE. Óvodánkban  évek óta hagyomány, 
hogy néhány napra átjárhatóvá tesszük az intézményt, 
és szeretettel várjuk a kedves érdeklődő szülőket, 
pedagógusokat,fenntartó önkormányzatok képvise-
lőit egy kis látogatóra. Az óvónők a nagy és középső 
csoportban tartják ezeket a nyílt napokat, és egész nap 
jöhetnek az érdeklődők! Bepillantást nyerhetnek egy-
egy csoport életébe, napirendjébe, megfigyelhetik a 
különféle tevékenységeinket: például a szabad játékot, 
a foglalkozásokat, étkezések menetét, sőt a délutáni pi-
henőt is!

Idén is szép számmal vettek részt ezen a szülők, s öröm-
mel tapasztaljuk, hogy egy-egy ilyen látogatás során  ők 
is más szemmel tekintenek az óvodánkban folyó mun-
kára.

Óvodánk az Oktatási Hivatal kiemelt bázis intézménye. 
Ez annak köszönhető, hogy óvónők, az intézményve-
zető irányításával, olyan minőségű munkát végeznek, 
amelyet érdemes megmutatni más óvodáknak is! Eb-
ben az időszakban két bemutató napot is tartottunk: 

egy preventív tornát Vargáné Paulusz Edit óvónő mu-
tatott be az érdeklődőknek, és egy zeneovi innovációt, 
melyet Tschepen Andrea óvónő és Szentiványi Jánosné 
intézményvezető tartott. Ezeket a napokat úgy tartjuk, 
hogy készülünk egy elméleti előadással, melyben is-
mertetjük az óvónők által összegyűjtött és kidolgozott 
tapasztalatokat, ismereteket, majd egy foglalkozás ke-
retében a gyakorlati megvalósítást is láthatják.
Nagyon jó hangulatban zajlanak ezek a bázis intézményi 
napok, s reméljük, hogy a megyéből idelátogató kollé-
gák új ismeretekkel, használható tudással gyarapodnak!

Március végén, április elején tartunk fogadóórákat. Az év 
vége felé közeledve tájékoztatjuk a szülőket gyermekük 
fejlődéséről, óvodai életéről, esetleges hiányaikról vagy 
lehetőség van a felmerülő problémák megbeszélésére. 
A fogadóórák személyre szabottak: előzőleg időpontot 
egyeztetünk, kiválaszthatják a szülők a nekik megfelelő 
időpontot, majd a szülőket egyenként fogadjuk, termé-
szetesen mindenkit a gyermeke két óvónője várja.

Fogadóóráink időpontja összefüggésben van az iskolai 
beiratkozás idejével, hiszen az április végén várható. Ezért 
is fontos, különösen a mai rohanó világban, hogy beszél-
gessünk a gyerekekről, hiszen bár több a lehetőség, mint 
sok évvel ezelőtt, de pont ezért sok a bizonytalanság és 
tanácstalanság is! Mivel az iskolakezdés időpontját befo-
lyásolhatja a gyermek  születési időpontja, gyakran felme-
rül a kérdés, hogy menjen-e iskolába vagy maradjon még 
egy évet az óvodában?
Bizony nem könnyű dilemma!

A NYITNIKÉK ÓVÓDA 
TAVASZI ESEMÉNYEI

,,Gyere tavasz, várva várlak,
hozz zöld ruhát fűnek, fának”

oktatás
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Mi óvónők, szakmai szemmel közelítjük meg ezt a kérdést. 
Bár az óvoda nem iskola előkészítő, hanem az óvodás 
gyermek életkori sajátosságaiból adódó igényeit hivatott 
kielégíteni, természetesen látjuk, hogy egy-egy gyermek 
megérett-e és alkalmas-e az iskolára és az ottani, jócskán 
megnövekedett követelmények teljesítésére? A szülők-
ben persze jogosan merül föl, hogy ha például a megnö-
vekedett munkahelyi elvárásokra gondolunk: tud-e lépést 
tartani majd a gyermek ezekkel a követelményekkel? Hol 
és mikor fog megtanulni annyi 
mindent, ha az óvodában még 
,, eljátszadozik” egy évet?

Nekem sok-sok éves szemé-
lyes tapasztalatom- remélem 
a kollégáim is egyet értenek 
vele-, hogy a világnak ez az el-
várása fordított arányban van 
a siettetéssel és azzal, 
hogy egyre több mindennel 
és minél hamarabb akarják a 
gyerekek fejét megtölteni. Az 
óvodában töltött plusz év nem 
elpazarolt, haszontalan időtöl-
tés, hanem lehetőség, hogy a 
gyermek megerősödjön, még 
fejlődhessen azokon a terüle-
teken, ahol szükséges.
Azt is érzem, hogy van aki 

,,szégyenként” éli meg, pedig 
csak arról van szó, hogy mivel 
minden gyerek más, a fejlődésük 
is eltér: van aki előbb, van aki ké-
sőbb érik..
Álljon még itt egy hasonlat: az 
alma is akkor lesz finom, édes, ha 
megérik, ha éretlenül leszakítjuk, 
savanyú és keserű lesz…

És még néhány mondat főbb 
eseményekről: A Víz Világnap-
járól is megemlékeztünk: érde-
kes kísérleteket mutattunk be a 
gyerekeknek,és játékos „ vizes” 
versenyeket szerveztünk az ud-
varon. Beindult újra az úszás 
foglalkozás a nagy- és középső 

csoportosok számára, és mindannyian készültünk- ké-
szülünk  a tavasz egyik legszebb ünnepére a Húsvétra!
Az óvoda dolgozói nevében kívánok minden kedves 
olvasónknak szép húsvéti ünnepeket!

,Sok boldogságot a ház lakóinak
Sok locsolót a ház lányainak!”

Tschepen Andrea 
óvónő

oktatás
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oktatás

KEDVES OLVASÓ!
Ahogy közeledünk a tanév végéhez, sűrűsödnek a megméret-
tetések, a versenyek. Izgalmas időszak ez diáknak, szülőnek, 
pedagógusnak, hiszen fél év, egy akár több év munkájának 
gyümölcse ilyenkor érhet be, és nagyon nem mindegy hogy 
a sok munka, szorgalom, kitartás, akarat eredménye mi lesz!  
Úgy tűnik, idén sem kell szégyenkeznünk!

2019. február – márciusi tanulmányi versenyek:
Februárban és márciusban több tanulmányi versenyen is megméret-

ték magukat tanulóink, melyeken szép számban vettek részt. Sokan 
közülük területi, megyei fordulókra is bejutottak, s hol van még a tanév 
vége! Még nyitva van a lehetőségek ajtaja akár az országos versenyek-
nek is.
Időrendi sorrendben a következő versenyeken vettünk részt:

Február 15-én, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei for-
dulóján nyolc tanuló vett részt. A verseny megyei eredményhirdetés-
re az első tíz helyezettet hívják be. Ligeti Ábel 5. B osztályos tanuló 10. 
helyezést kapott. A többiek, John-Szabó Zsombor, Ligeti Zita és Pápa 
Noémi 4. osztályos, Bondor Ábel 5.A, Gáspár Zsombor és Török Már-
ton 6., Valkó Ramóna 8. osztályos tanulók is a mezőny elején, köze-
pén végeztek.

Curie Kémia Emlékverseny három megyét érintő fordulóján 
Valkó Ramóna 8. osztályos diákunk ért el nagyon szép, 6. helyezést.

A március 21-én megtartott Nemzetközi Kenguru Matematikaver-
senyen elért eredményekről még nem tudunk beszámolni, melyen 
iskolánkból tizenegyen vettek részt. 4. osztályból Ligeti Zita és Pápa 
Noémi, 5. évfolyamból Bondor Ábel és Ligeti Ábel, 6. osztályból: Bene-
dek Luca, Gáspár Zsombor és Török Márton, 7. osztályból Nyerges Vero-
nika, 8. osztályosok közül Mórocz Emánuel, Takács Dominika és Valkó 
Ramóna.

Kalmár László Országos Matematikaverseny megyei fordulóján, 
március 23-án Bondor Ábel, Ligeti Ábel, Sevter Ákos 5. évfolya-
mos, valamint Török Márton 6. osztályos tanuló vett részt. A 
versenyen elért eredményről később fogunk csak értesülni.

Az alsós szavalóversenyt március 19-én tartottuk a művelődési 
házban. 26 kisdiák előadásában hallhattunk szebbnél szebb verseket. 
Bronz, ezüst, arany minősítéseket vehettek át a gyerekek, s minden 
osztályból egy-egy tanuló kapott Kiemelt arany minősítést. 1. 
osztályból: Völgyi Liza Lídia, 2. osztályból Floch Dániel Jázon, 3. 
osztályból: Völgyi Liliom, 4. osztályból Vinkler Nóra.

Az iskolai, felsős szavalóversenyünkről az 5.-6. osztályos korcso-
portból Benedek Luca 6., és Petkes Panna 5.B osztályos tanu-
lók, a 7.-8. osztályos korcsoportból Dombi Natasa és Mórocz 
Milla 7. osztályos tanulók jutottak tovább a területi fordulóra, 
ahonnan Lucát, Pannát és Natasát a megyei döntőbe is beválogat-

ták. Április 11-én, a költészet napján rendezik majd Balatonszárszón 
a versenyt.

A Simonyi Helyesíró Verseny megyei fordulójára a válogató után 
Floch Kira 7. osztályos tanulót hívták be, a versenyt március 30-án 
fogják megrendezni.

Március 22-én rendezték meg Kaposváron a nyelvÉSZ verseny 
megyei fordulóját, ahol 9 diák képviselhette iskolánkat. Pavelka 
Larina 2. osztályos tanuló 3. helyezést, Dombi Natasa 7. osz-
tályos tanuló 4. helyezést, Benedek Luca 6. osztályos tanuló 
8. helyezést ért el. A 4. osztályból Vinkler Nóra, 5.A osztály-
ból Bánó Tekla és Sevter Ákos, 6. osztályból Bondor Damarisz, 
Gáspár Zsombor és Somogyvári Karmelina vett még részt a ver-
senyen. Egy megyei döntőbe bejutni még akkor is szép eredmény, ha 
nem dobogós helyezést ér el valaki!
Iskolai sporteredmények

2019.01.20-án rendezték Kazincbarcikán, a Kispályás Floorball 
Országos Döntőt, melyre ezúttal a III. korcsoportos fiú csapat jutott be. 
A fiúk nagyszerű versenyzéssel a 3. helyen végeztek. A csapat tagjai: 
Farkas Csaba, Békei-Varga Bendegúz, Gáspár Zsombor, Varga 
Csongor, Dombi Sólyom. A torna All Star csapatába beválasz-
tották Farkas Csabát.

A következő verseny, a sok éves hagyománnyal rendelkező, iskolánk 
által szervezett Jégvirág terematlétika verseny volt.  Az idei évben 
is erős mezőny jött össze és nagyon színvonalas versenyt láthattunk. 
Az iskolák közti pontversenyt a mi tanulóink nyerték, pedig Kaposvár-
ról például egy csapatba szervezték össze a sportiskolásokat, és a többi 
iskola legjobbjait.

A március elhozta a Mezei Futóversenyt, melynek a körzeti selej-
tezőjén vettünk részt Lengyeltótiban. 3 csapatunk I. helyen végzett és 
a megyei döntőbe jutott. Rajtuk kívül egyéniben Rózsa Bendegúz és 
Kontur Benedek vívta ki a megyei döntőn való részvétel jogát.

A csapatok tagjai: 
• II. korcsoport lány: Benedek Virág, Kucserák Panka, Bálint 

Rhodé, Mireider Lola, Pápa Noémi.
• III. korcsoport lány: Kontur Dominika, Benedek Luca, Sziksz 

Anna, Tallián Orsolya, Baranyai Jázmin.
• III. korcsoport fiú: Dombi Sólyom, Török Marcell, Varga Cson-

gor, Moós Bercel, Nemes Máté.
• Egyéni érmesek:
• I. helyezettek: Benedek Virág, Kontur Dominika, Dombi 

Sólyom.
• II. helyezettek: Kucserák Panka, Török Márton, Rózsa Ben-

degúz.
• III. helyezettek: Bálint Rhodé, Kontur Benedek. 
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oktatás

Iskolánk lehetőséget kapott, hogy részt vegyen egy rendhagyó 
informatika órán, Balatonbogláron, a Mathiász János Szakgim-
náziumban.
A Reichsuli húsz felső tagozatos tanulója ült be a foglalkozásra, 
ahol az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Informatika 
Karának jóvoltából megismerkedhettünk a Micro:bit nevű apró 
robotvezérlő egységekkel. Kipróbálhattuk őket, és betekintést nyer-
hettünk a robotprogramozásba. 
Kezdetben ismeretséget kötöttünk a kis „robottal”, és kipróbál-
hattuk a számítógéphez való csatlakozását. Ezt a programozási 
környezettel, a szimulátorral, és a blokkok fajtáival való ismerke-
dés követte. Ezután jött az önálló munka, aminek során diákjaink 
kiírathatták a robottal nevüket (és egyéb kis szövegeket), majd szív-
dobbanás animációjára, és kis figurák megjelenítésére programoz-
ták a robotot. Lehetőségük volt egyszerű ciklusok készítését is elvé-
geztetni a robottal. Általuk választott feltételek (adott gomb lenyo-
mása vagy a robot mozgatása) szerint, a robot a kiadott parancsot 
hajtotta végre, és a szimulátorral követhették az általuk megalkotott 
kis program eredményét. 
Az idő rövidsége miatt már csak annyira futotta, hogy az általuk 
készített kis programokat internetes felületen „hazaküldték”, hogy 
ott is folytathassuk a bemutató órán elkezdett munkát.
Köszönjük az iskola vezetőségének, hogy részt vehettünk ezen a 
rendhagyó interaktív informatika órán.  
Ha valaki azt hinné, hogy a programozás alapjaival csak a rendkí-
vüli informatika órán találkoznak a Reichsuli diákjai, az nagyon 
téved.  Hosszú évek óta kötelező tananyag a Nemzeti Alaptanterv-
ben a programozás alapjai. Felső tagozaton jelenleg az Imagine 
Logo programozási nyelvet tanítom diákjainknak. A tanórák és 

szakkörök során így megismerkedhetnek az algoritmusok tervezé-
sével, azok számítógépre való kódolásával a LOGO programozási 
nyelven. Ez egy grafikus felület, így a tanulók egyből visszajelzést 
kapnak az általuk készített eljárások, programok eredményéről. A 
paraméteres eljárások lehetőséget adnak a változások vizsgálatára, 
és nagyban fejleszti a gyerekek logikus gondolkodását is. Termé-
szetesen a programozás elsajátításához elengedhetetlen a kitartó 
munka, a türelem, és a kreativitás is.
Hogy diákjaink jó úton haladnak, az is bizonyítja, hogy az idei tan-
évben 7 tanulóval indultunk az ELTE által szervezett Logo Orszá-
gos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen. Az iskolai forduló 
2019. január 30-án volt. 
A verseny egy elméleti és egy gyakorlati, számítógépes progra-
mozási részből állt. Tanulóink két korcsoportban versenyeztek. A 
beküldött munkák és a megyei szervező bizottság döntése alapján, 
iskolánkból négy tanuló jutott be regionális fordulóba: Ligeti Ábel 
5. osztály, Novák Andrea és Nyerges Veronika 7. osztály, valamint 
Posza Bence 8. osztály. 
A március 8-i megyei programozó versenyen III. korcsoportban 
Novák Andrea megyei 7., Nyerges Rebeka 8., II. korcsoportban 
Ligeti Ábel megyei 9. lett.
A verseny első két forduló pontszámai alapján a 100 pont felett 
teljesített tanulók eredményeit továbbították az országos szerve-
zőbizottság felé. Iskolánkból Novák Andrea és Ligeti Ábel érte el 
ezt a szintet. Nyerges Rebeka 99 pontot ért el, így sajnos 1 ponttal 
maradt le a tovább jutástól. 
Valamennyi versenyzőnknek gratulálunk!

Valkóné Kovács Márta 

A megyei döntőt március 25-én rendezték Kaposváron, ahol sike-
rült bizonyítanunk.  
•	 Egyéniben érmesek lettek Kontúr Dominika 2. hely, és  

Benedek Virág 3. helyetett , ők országos döntőbe jutottak.
•	 Csapatban 2. helyezett lett a harmadik korcsoportos lány 

csapat: Kontúr Dominika, Benedek Luca, Sziksz Anna, 
Tallián Orsi, Baranyai Jázmin, és ezzel az eredménnyel ők is 
országos döntősök Futásból országos döntős atlétika csap-
tunk nyolc éve volt. Reméljük ott is sikerül szép eredménye-
ket elérni!

•	 Harmadik helyezettek, így lemaradtak a döntőről a harma-
dik korcsoportos fiú csapat: Dombi Sólyom, Moós Bercel, 
Török Márton, Varga Csongor, Békei Varga Bendegúz

Két tanulónk is indult aquatlon versenyen, Délnyugati Regioná-
lis Versenyen. Benedek Virág 3. osztályos tanulónk első lett, orszá-
gos döntős lett, Benedek  Luca ötödik lett, csapatban pedig boglári 
gyerekekkel közösen indulva másodikak lettek, így szintén döntősök.
Közben azért más is történt.  Március 15.-én méltó módon ünnepel-
hetett a település, hiszen az énekkarral megerősített 8. osztály nagyon 

kedves, őszinte műsort adott a 48-as hősök tiszteletére. Köszönet Batki 
Balázs tanár úrnak, és Iván Dorottya tanárnőnek is, akik a felkészítés-
ben fáradhatatlanul vettek részt.
Személyi változás is történt. Szabóné Szincsák Eszter tanító néni elkö-
szönt tőlünk. A kézilabda és a családi vállalkozás olyan mértékben 
lekötötte, hogy nem vállalta a tanítást. Két kolléganőnk is gyerme-
ket vár. Istvánné Nyári Krisztina tanárnő helyett két siófoki kolléganő 
tanítja a zongorista növendékeket. Tóth Anikó gyógypedagógusunk-
nál a gyermek három éves lett, így áprilistól Anikó már tud az SNI-s és 
a tanulási zavarral küzdő gyermekekkel foglalkozni.
Jön a beiratkozás is, április 11.-én és 12.-én lesz. Idén először elektro-
nikus rendszeren keresztül is lehet majd jelentkezni.  Úgy tűnik „telt-
házas” osztályunk lesz elsőből, mert eddig 26 gyermekről tudjuk, 
hogy jönni fog. Ez nagyon nagy dolog, a környékbeli iskolák sorra arról 
panaszkodnak, hogy nincs meg a 15 fős kötelező létszámuk. Örülünk, 
hogy nekünk nincs ilyen problémánk.

A többiről, majd legközelebb!
Tisztelettel!  

Boór Miklós igazgató

INFORMATIKA HÍREK
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1.rész: Bagolyvár - Bolondvár
Amikor a Balatonszemesi temetődombhoz érkezve a Szind-
bád étterem előtt lekanyarodunk a 7-es műútról, az Árnyas 
úton a Balaton felé haladva egy romantikus, toronnyal díszí-
tett villaépülethez a Bagolyvárhoz érünk. (1. sz. ábra) 
A történelmi ismeretekre fogékony embereknek a vár elne-
vezés megmozgatja a fantáziáját. Mit is tudunk a Bagoly-
várról? Postai címe Bagolyvár utca 12. Ez az utca a köz-
ség egyik legszebb csendes, árnyas, két oldalán gesztenye-
fasorral díszített széles utcája. Az utca elnevezése az 1930-
as években Pázmány Péter utca, az ötvenes években Sztá-
lin utca volt csak a hatvanas években nyerte el a mai nevét. 
Tekintsünk vissza a Bagolyvár múltjára! A huszadik szá-
zad hajnalán (1897 és 1902 között) gróf Hunyady Imre 
Balatonszemes (akkori nevén Faluszemes) kegyura a kor 
igényének megfelelően az üdülni vágyók részére kedve-
ző áron villatelkeket parcellázott a magas-parti szántóföl-
dön és a vasút alatti vízparti birkalegelő területén. A mun-
kálatokat Rozsek uradalmi erdész irányította. A leszaka-
dó magas-parti területkiosz-
táshoz az omlásveszély elke-
rülésére kulturált rézsűt ala-
kíttatott ki a löszös partsza-
kaszból. Ezeket a munkála-
tokat Pausar Károly uradalmi 
erdész irányította 1898-1902 
között
Az üdülőtelep első villájának 
építését 1898. augusztusában 
dr. Vajdits Alajos ezredorvos 

kezdete meg a régi Bolondvár maradványain, 18 m maga-
san a part fölött. (2.sz. ábra) 
A kivitelezést Marandini Román olasz származású műépí-
tész nagykanizsai lakos vezette. Dr Vajdits kimélyíttette és 
rendbe hozatta a sáncárkokat, föléje pedig felvonóhídhoz 
hasonló fahidat építtetett. Az akkori még toldaléképüle-
tektől mentes Bagolyvár valóban egy középkori kis várkas-
tély benyomását keltette. A villa  1903-tól az új tulajdonos, 
vitéz Szentgyörgyi – Kohléner  Barna fejezte be és nevezte 
el a Bagolyvárnak.  A villa egy várárokkal határolt tér 
közepén áll és akkoriban a száz fa tájú dália-kultúrá-
járól lett nevezetes.
A villa építésekor sok őskori és római korból származó tár-
gyat találtak a helyszínen.   Fellelhetők voltak itt a rézkor 
végét jelentő péceli kultúra nyomai is. Ez az ősi kultúra i.e. 
2100-1900 közti időszakban élt. 1962-ben Reőthy Ferenc 
két Balatonszemesi péceli kultúrából származó edénykét 
ajándékozott a siófoki Beszédes József Múzeumnak. A 
kaposvári Rippl-Rónay Múzeum adattárának feljegyzése 

szerint feltételezhetjük, hogy 
egy péceli kultúrájú telep 
helyén épült fel a Bagolyvár 
villa.
További előkerült őskori lele-
tek a kővésők, gyaluk, orsó-
karikák, hálónehezékek, 
csathorgok, harpunák, tűk, 
kagylórétegek, urnafészkek, 
bronzeszközök, hallstadti- 
és la téne-kori vastárgyak.  

kultúra

BALATONSZEMES, A TÖRÖK ELLEN VÍVOTT 
VÉGVÁRI HARCOK FONTOS HELYSZÍNE

2. ábra

1. ábra
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A Bagolyvárnál ma is látható az egykori Törökvár, vagy 
Bolondvár prehisztorikus földsáncának déli része, míg az 
északi tóra néző sáncát a Balaton hullámai a parttal és bás-
tyákkal együtt már régen alámosták és a mélységbe omlasz-
tották, akárcsak a balatonföldvári keltakori földsáncokat.
Balatonszemes és környékének az őskortól folyamatosan 
lakott voltára utal, a Somogy megyei Régészeti Leletkatasz-
ter (1964) meghatározása, hogy „a Bagolyvár v. Bolondvár 
a keltáktól a népvándorláskorig lakott terület volt. Római 
pénzek, nyílhegyek, lándzsák kerültek felszínre”. Ugyanitt 
van utalás az „őskorinak” nevezett „Bolondvár”- ra.
 A Bagolyvár a „Bolondvár” néven ismert négy sarok-
rondellás törökkori várra épült, Ez a nagyméretű cölöp-
vár vagy palánkvár, a török végvári láncolat része volt. A 
Bolondvár megmaradt várudvara a sáncok között K-Ny 
irányban 50 méter, É-D irányban a Balaton elhabolása és 
a leszakadó part rézsűztetése eredményeként 37 méter.  A 
balatonszemesi Bolondvár alaprajzát Lóczy Lajos közölte 
először.  (3.sz. ábra)
A palánkvár, vagy „magyar módra épült vár” két sorban 
levert tölgyfa cölöpből készült, a cölöpsorok közét föld-
del döngölték be. Az ilyen várak jól állták a tüzérségi tüzet, 
hátrányuk hogy a fa cölöpök viszonylag gyorsan korhad-
nak és az ilyen várat könnyű volt felgyújtani. Ennek kivé-
désére a külső cölöpsort vastagon besározták. Az ostrom-
lók ezt a sárborítást oldalirányú tüzérségi tűzzel igyekeztek 
leveretni. A palánkvárat mély árok – rendszerint vizesárok 
– vette körül.
 A vár elődjét „Törökföldvárnak”, még előbb „Bolun – vár”-
nak nevezték. A XVI. századi kódexekben már Bolond-
vár a neve.  Jankó János Bagó-várnak nevezi. (Dunántú-
li tájszólás szerint bagó=bagoly. Lásd a szemesi Bagódomb 
elnevezést!). 
A magyar nép másutt is sok helyen „Bolondvár”- nak neve-
zi az előtte ismeretlen eredetű és rendeltetésű őskori föld-
sáncokat. Mivel a hazai „Bolondvárak” általában őskori 
földvárak, darnai Dornyay Béla őskori földvárat tételez 
fel a Bagolyvár helyén.   Később a szemesiek is Bolond-
várnak nevezték. Könyöky József és Rómer Flóris írása-
ikban „Pogányvár”- ként említik.  
Az ötvenes években a villa a Péti Nitrogénművek gyer-
meküdülője volt. 1972-ben SZOT üdülő, 1990-ben a 
Pamutipari Vállalat üdülője. Ma pedig a Kern család 
tulajdona.

Kiss László 
(folytatás következik)

kultúra

Balatonszemesi Kisgépszervíz
Telephelyünkön vállaljuk kerti gépek, kerékpárok, 

robogók szervizelését, javítását, alapszintű 
gépjármű karbantartást.

Ugyan ezen berendezések árusításával is foglalko-
zunk. Nagy választékban kaphatók benzines és elekt-
romos fűnyírók, fűkaszák, kerékpárok, robogók. Vala-
mint egyéb használt cikkek. Mosógépek, hűtőszekré-

nyek, 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

3. ábra

HIRDETÉS
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Szeretjük az ünnepeket Őszödön ünnepelni.
Az őszödiek megadják a módját az ünneplésnek, 
legyen az március 15, májusfa állítás-kitáncolás, Falunap, 
Mária nap, Szent István ünnep vagy az Adventi ablakdí-
szítés közös keresése.
Mi nyugdíjasok vagyunk, telente Budapesten élünk, 
de amint kitavaszodik, alig várjuk, hogy a szőlőhegyen 
találkozzunk a barátainkkal. Évek óta úgy „időzítjük” a 
metszést, hogy itt ünnepelhessük 1848-at. Az idei meg-
emlékezés felejthetetlen lesz számunkra.
A műsor minden szereplője az óvodástól a huszonéve-
sig, de a családos felnőttek is, falubeli volt, és fergete-
geset alakítottak! Az előadásnak olyan íve volt, (mond-
ják ezt színházi nyelven) hogy még a legkisebbek is 
feszült figyelemmel nézték végig.
A gyönyörűen felújított faluház ünnepre feldekorált 
dísztermében a közönséget „Petőfi Sándor” (Antal And-
rás nem ál, de valódi szakállal) szólította fel a Him-
nusz eléneklésére.Lelkes énekünk után három kisisko-
lás (Vinkler Nóra, Pápa Noémi, Zakar Teréz) verselve 
méltatta a 48-as csodát-nagy tapsot aratva. Ezután pro-
jektorral kivetítve láthattuk a forrongó Európában a tör-
ténelmi események alakulását. Pozsony után „élőkép-
re „váltott a színpad.A Pilvax kávéház asztalainál zajló 
párbeszédekből megismerhettük a pesti történéseket. 
Petőfi Sándor érces hangján elmondott buzdító szavai, 
a „Talpra magyar” nyomán a terem egyre jobban átfor-
rósodott. 
A színpadkép-váltás alatt három kisiskolás szavala-

ta (Androsics Ferenc Bence, Varga Nándor, Androsics 
Bálint) vezetett át minket a záró „tánc-színház” felvoná-
sáig. A tiszta forradalmat jelképező fehérruhás 
lányok és ünneplős legények (A harangok dala zenére) 
eltáncolták, hogy az összefogás ellenére gyászos véget 
ért a forradalom.Vastapsot követően a függöny elé 
ismét „Petőfi Sándor” lépett, a Szózat közös eléneklé-
sére szólított. Mindenki egyenként énekelte és élvezte: 
„Itt élned, s halnod kell” A hősök emlékművéhez vonul-
tunk, ahol Antal János polgármester beszédet mondott 
a Forradalom határokon átívelő és világszerte örökké 
élő emlékezetéről, megünnepléséről. 
A koszorúk elhelyezése után visszamentünk a Faluház-
ba . A díszterem átalakulásán mindnyájan meglepőd-
tünk, mert a széksorok helyén igazi „nosztalgia Pilvax” 
kávéházat alakítottak ki a  szervezők és a szereplők. A kis 
asztalkákon a korabeli menükártyákról kérhettük a fris-
sen sült, de korabeli megnevezésű sütikből. Megven-
dégeltek minket a szereplők és rendezők, és mi az asz-
talkák mellett beszélgetve nem győztük dicsérni őket. 
Számtalan 48-as műsort láttunk, de ennek nagyszerűsé-
ge megérintett minket!
Köszönjük a rendezőknek, szereplőknek, a jelmezek, a 
díszletek készítőinek, hogy ilyen színvonalas előadást 
hoztak létre. Napi munkájuk, tanulmányaik mellett, sze-
retetből, lelkesedésből még meg is vendégeltek.
Balatonőszöd büszke lehet az itt élők nagyszerűségére!

Szedleczky Rudolf és neje Leszl Mária

1848. március 15. ünneplése Balatonőszödön
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Egy vagyonos ember és a fia 
ritka festményeket gyűjtött. 
Gyűjteményükben Picasso-tól 
Raffaelo-ig sok híres művész 
alkotása megtalálható volt.
Kitört a háború és a fiú katoná-
nak állt. Bátran harcolt, míg egy 
csatában életét vesztette, ami-
kor egy társa életét próbálta 
megmenteni. Értesítették édes-
apját, aki mély gyászba esett 
egyetlen fia elvesztése miatt.
Körülbelül egy hónappal 
később, éppen karácsony előtt, zörget-
tek az apa kapuján. Az ajtóban egy fia-
talember állt, kezében nagy csomag-
gal.
„Uram, ön nem ismer engem” kezdte 
a fiatalember. „Én vagyok az a katona, 
akiért az ön fia az életét adta. Sok éle-
tet megmentett azon a napon. Éppen 
engem próbált fedezékbe vinni, ami-
kor a halálos találat érte. Gyakran mesélt 
Önről és a gyűjteményükről.”
A fiatalember a kezében lévő csoma-
got a férfi felé nyújtotta. „Tudom, hogy 
nem sokat ér. Nem vagyok valami nagy 
művész, de azt hiszem a fia is azt akarná, 
hogy ez az öné legyen.”
A csomag a fiú portréját tartalmazta, 
amit bajtársa festett róla. Az apa könnye-
kig hatódva meredt a képre, ami meg-
lepően jól ábrázolta fia személyiségét. 
Miután összeszedte magát felajánlotta, 
hogy fizet érte.
„Szó sem lehet róla! Ezt ajándéknak 
szántam, bár tudom, hogy soha sem-
mivel nem leszek képes visszafizetni, 
amit a fia értem tett!”
Az apa felakasztotta a festményt a falra, 
gyűjteménye többi darabja közé és, ha 
látogatója érkezett ezt a képet mutatta 
meg elsőként, minden mestermű előtt.
Amikor meghalt, a gyűjteményt aukció-

ra bocsátották. Sok gazdag, befolyásos 
ember gyűlt össze az árverésen, abban 
reménykedve, hogy megszerezhetnek 
egy-egy ritkaságot.
A kikiáltópulthoz közel egy állványon 
a fiú arcképe állt. A kikiáltó kalapácsá-
val jelt adva megszólalt: „Az árverést a 
fiú arcképével kezdjük. Ki ad érte 100 
dollárt?”
A teremben csönd volt. A hátsó sorból 
valaki bekiabált: „a híres festmények-
re vagyunk kíváncsiak! Ez a kép senkit 
nem érdekel!”
A kikiáltó azonban folytatta. „Ki ajánl 100 
dollárt a képért?”
Egy türelmetlen hang bekiáltott. „Nem 
ezért jöttünk! A 
Rembrant-ot és a Van Gogh-ot akar-
juk látni! Kezdje már el az igazi árverést!”
A kikiáltó azonban rendíthetetlen volt. „A 
fiú. Kinek kell a fiú?”
Végül egy hang megszólalt a terem 
hátsó sarkából. A családnál hosszú ideig 
szolgált kertész volt az. „Tíz dollárt adok 
a képért.” Szégyenkezett egy kicsit, de 
többet nem kínálhatott szerény vagyo-
nából.
„Tíz dollárnál tartunk. Ki ad érte húszat?” 
folytatta a kikiáltó.
„Adja oda neki tízért és lássuk végre a 
mestereket!” kiáltották többen is.

„Tíz dollárnál járunk. Ki ajánl 
húsz dollárt?”
A teremben ülők egyre 
nyugtalanabbul és türel-
metlenebbül feszeng-
tek székeiken. Nem ezért 
a képért érkeztek az árve-
résre.
„Először, másodszor, senki 
többet harmadszor. A kép 
elkelt tíz dollárért!” A kikiáltó 
az asztalra csapott a kala-
páccsal, majd bejelentette: 

„Az árverésnek vége.”
„És mi van a festményekkel?” kiabálták 
többen is.
„Sajnálom,” válaszolta „az árverés befe-
jeződött.”
„Amikor megbíztak az aukció levezeté-
sével, tudomásomra hozták az elhunyt 
végrendeletének titkos záradékát, amit 
csak most árulhatok el. Megbízásom 
kizárólag a fiú képének árverésére 
vonatkozott. Aki azt megvásárolja azé 
a többi festmény is. Aki megvette a fiút 
mindent örököl!”
 Isten Fia meghalt értünk 2000 évvel 
ezelőtt. Csakúgy, mint a kikiáltó, Isten is 
ezt kérdi tőlünk: „Kinek kell a Fiú?” Akié a 
fiú, azé minden.
Nagypéntek arról szól, hogy úgy sze-
retett Isten téged, hogy egyszülött Fiát 
adta érted, hogy ha hiszel, akkor el ne 
vessz, hanem örök életed legyen. 
Ragadd meg a kegyelem ingyenes 
ajándékét, ami neked ingyenes, ám 
Isten nagy árat fizetett érte!
Valódi, áldott ünneplést kívánok a 
magam és a Balatonszemesi Baptista 
Gyülekezet nevében a húsvéti öröm-
hírrel: Jézus meghalt, de feltámadt és 
ma is él!  

Floch Gábor 
Baptista lelkipásztor

KINEK KELL A FIÚ?

hírmondó  2019 április
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Kornél atya tanítását sze-
mélyes tanúságtételei 
tették még hitelesebbé. 
Az előadás végén min-
den jelenlévő mobilte-
lefon tartót és szentké-
pet kapott ajándékba a 
kongresszus logójával 
ellátva.
A tanítás után a „nagyob-

bak” kiscsoportokban beszélgethettek az előadás 
témájáról, melyekhez Kornél atya segítő kérdéseket 
is biztosított. 

Ez idő alatt a kisgyermekek többféle program közül 
választhattak. A helyi hitoktató, Koncsag Renáta és 
testvére vezetésével kézműves foglalkozáson hús-
vétváró bábot készíthettek. Nyéki Kálmán atya és 
Török Daniella bábelőadásra invitálta a gyerekeket, 
ahol Riska, Csibe és Puszedli nagyböjtről, gyógyulás-
ról, bűnbeesésről beszélgetett. Pusztainé Takács Erika 
(Erás) a kamaszkori változásokat A hétfejű tündér című 
Lázár Ervin mesén keresztül mutatta be papírszínházá-
ban. Sipos Edit és Rangitsné Beck Adrienn „Eucharisz-
tia, életünk központja” címmel gyönyörű padlóképe-
ket készített közösen a gyermekekkel. Házakat, majd 
a házak között utakat építettek. Elmesélték, hogy 
Jézus már születése előtt úton volt, és meglátogatta 
az embereket – bement hozzájuk, beszélgetett velük, 
kíváncsi volt rájuk. Segített nekik, gyógyított, tanított 
– és ez ma is így van. Ki kell nyitni a házunk, a szívünk 
ajtaját, hogy hozzánk is betérhessen, elidőzhessen.

A délelőtti tanítást dr. 
Fábry Kornél, a Nem-
zetközi Eucharisztikus 
Kongresszus főtitkára 
tartotta, aki a 2020-ban 
megrendezésre kerülő 
kongresszus részleteiről, 
eddig megvalósult és 
ezután következő prog-
ramjairól beszélt a hall-
gatóságnak. A főtitkár hangsúlyozta: mindannyiunk 
munkája elengedhetetlenül szükséges a kongresszus 
sikerességéhez – majd személyes feladataink fontos-
ságára hívta fel a figyelmet:
• imádkozzunk
• személyes kapcsolatunkat mélyítsük el Jézussal
• a szentmisét aktívan és minél gyakrabban láto-

gassuk
• kapcsolódjunk be állandó szentségimádásba
• szeressük az Egyházat

• tegyünk tanúságot hitünkről
• vállaljunk önkéntes munkát és hívjunk meg máso-

kat is a programokra
• kapcsolódjunk be az előkészületekbe
• tájékozódjunk folyamatosan a honlapon (https://

www.iec2020.hu/hu)
• iratkozzunk fel a MISEVLOG csatornára, ahol vide-

ók formájában kapunk magyarázatot a szentmise 
különböző mozzanataira.

• kövessük az eseményeket Facebookon és 
Instagramon.

Ifjúsági találkozó a hit jegyében
2019. március 2-án immáron 21. alkalommal került megrendezésre Balatonszemesen Borza Miklós atya, Nagy 
Attila és Nagyné Tóth Mónika szervezésében a Balatonszemesi Ifjúsági Találkozó. Az egyházmegyéből mint-
egy 450 gyermek, fiatal és felnőtt érkezett, hogy együtt ünnepelje az Oltáriszentséget, és méltón készüljön lel-
kileg a nagyböjti időszakra.

hírmondó  2019 április
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Délben, a korábbi évekhez hasonlóan, a helyi hívek munkájának köszönhetően 
bőségesen jóllakhatott gyermek és felnőtt egyaránt – ételben és italban nem volt 
hiány, a találkozó végén uzsonnázni is lehetett.

Délután képkereső és kvízjáték színesítette a programot, majd elcsendesedtünk az 
Oltáriszentség előtt. Varga Péter atya vezetésével kinyitottuk szívünk ajtaját, hogy 
Jézus szeretete átjárhasson bennünket.
A találkozót szentmise zárta, melynek főcelebránsa Sándor László atya volt. 
Gondolatai a gyermeki bizalomról, „szuperségünkről” sokunk lelkében 
megmaradtak.
A Jóisten talán sokszor dob minket „mély vízbe”, sokszor ad megoldhatatlannak 
tűnő feladatokat, kihívásokat, de sosem hagy magunkra. Erőt, bátorságot, kitartást 
és hitet ad minden találkozás Vele és azokkal az emberekkel, akik hozzá tartoznak.
Jézus ma szívesen időzne nálad! Nyitva van-e szíved ajtaja, hogy beléphessen? 
Bízol-e benne úgy, mint egy kisgyermek? Tudod-e mondani: „Maradj MÉG!”?

Szöveg: Balogh Erzsébet, hitoktató 
Fotó: Kling Márk
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Csodacserje vagy kroton 
(Codiaeum variegatum)
Növényi nedve a buzogányvirágéhoz hasonló 
helyi bőrreakciókat 
ill. fikuszhoz hasonló 
emésztőszervrendszeri 
tüneteket (hányás, 
hasmenés, erős 
hasfájás) okoz.

Anyósnyelv 
(Sansaveria trifasciata) 
Sok lakás dísze, bár 
nemcsak hegyes és 
vastag levelei okozhatnak 
sérülést, hanem a levelek 
elfogyasztása is allergiás ill. 
mérgező tüneteket válthat 
ki bőrtünetek, hányás- 
hasmenés formájában.

Érdemes ezen növényektől a gyermekeket távol 
tartani, gondozásukkor pedig �gyelemmel lenni 
magunkra is, mert a növényi nedvek bőrünkre 
kerülve ránk is kifejthetik kellemetlen hatásaikat. 
Végül néhány alap igazságot érdemes szem előtt 
tartani: Amelyik növény termését nem eszik a 
madarak az nagy valószínűséggel nem ehető, mi 
se próbálkozzunk vele! Ha szobanövényből eszik 
a gyermek - gyakorlatilag mindegy melyikből - 
azonnal lássa orvos! Amennyiben gyermekünk mégis 
megkóstolta, lenyelte a növényi részek valamelyikét 
azonnal vigyük orvoshoz. Nagy segítség az ellátás 
során, ha ismerjük az otthonunkban levő növények 
nevét, illetve a gyermek által elfogyasztott 
mennyiséget.

hírmondó  2019 április

Buzogányvirág (Die�enbachia)
Viszonylag ellenálló és könnyű tartani szinte 

minden lakásban 
előforduló növény. A 
növényből kiválasztódó 
anyag erősen izgató 
hatású. Viszketést, 
helyi duzzanatot okoz. 
Amennyiben a gyermek 

lenyeli vagy csak a szájába veszi hamarosan égő, 
maró érzés lép fel a szájban, torokban. A megduzzadt 
nyálkahártyák miatt nyelési-, légzési nehézség is 
jelentkezhet.

Fikusz (Ficus)
Szárának sérülése, 
levelének le-, ill. 
megtörése esetén 
tejnedvet választ ki, mely 
elfogyasztását követően 
rövidesen hányás, 

hasmenés, erős hasfájás, valamint nagy 
mennyiség esetén súlyos esetben fulladás 
léphet fel.

Könnyezőpálma (Filodendron ) 
Szobanövényként 
ismét reneszánszát éli. 
Léggyökerének sérülése 
esetén a kifolyó/csepegő 
nedv bőrirritációt, szájba 
kerülve allergiás tüneteket, 
nyálkahártya duzzanatot 
okoz, mely nyelési- légzési 

nehezítettséghez is vezethet.

A kisgyerekek mindent a kezükbe vesznek, megkóstolnak. A véletlen kisdedkori mérgezések 
többsége vegyszerrel, növényekkel, a család gyógyszereinek bevétele következtében történik. 
A növények által okozott mérgezések száma fokozatosan nő. Világviszonylatban a növényi 
mérgezések a mérgezések 10%-át, hazánkban több mint 15 %-át teszik ki. Ennek hátterében 
nagy valószínűséggel az állhat,hogy egyre kevésbé ismerjük a minket körülvevő természetet és 
a növényeket. Tovább bonyolítja a dolgot, hogy a növényekben jelenlevő hatóanyag tartalom 
napszaktól és évszaktól függően változhat, valamint a növényi részeken belül is változó 
mennyiségben termelődnek a toxikus anyagok. A cikk első részét korábban már közöltük, 
most a lakásban leggyakrabban előforduló és a gyermekek által leggyakrabban kóstolgatott 
növényeket mutatom be.

Mérgező csodabogyók és lakásunk zöld díszei 2.

Kalásztól  a kenyérig 
Hagyományőrző sorozat részeként 2019.
márc.21-én 14 órától ragyogó tavasz köszön-
tő napsütésben élvezhette a „nagyérdemű” 
Máj Péter szemléletes , humoros előadását a 
falusi életforma néhány igen fontos epizódjá-
ról, bemutatva a tevékenységeket és eszközö-
ket az aratástól a megsütött kenyérig. A talál-
kozó helyszíne a Latinovits Művelődési ház 
udvarán lévő kemence előtere volt.
Tóthné Bazsó Krisztina, a nyugdíjas foglal-
kozások vezetője rendszeresen gondoskodik 
színvonalas eseményekről, élményekről a rá 
bízott és rá figyelő korábban születettekre.
Szerető gondoskodása arra is kiterjedt, hogy 
két - születésnapját ünneplő – vendégét 
köszöntse egy kedves dalt énekelve. Közben 
a kemencében már finom kalácsok sültek, 
amelyek rövidesen, gőzölögve az asztalokra 
kerültek üdítő italok kíséretében. Ezután már 
mindenki figyelme Máj úrra irányult.
Előadónk felidézte a Somogy megyei Ecseny-
ben eltelt gyermekkora élményeit is. Lépés-
ről-lépésre ismertette azt a fontos tevékeny-
ségsort, ami az érett gabona learatásától az 
ízletes, roppanós lágy kenyér elfogyasztásá-
ig történik.  Bemutatta a témához kapcso-
lódó eszközöket és azok használatát. Sokan 
persze ismerősnek találták azokat, de üdítő 
volt felidézése.
Kitért az aratás eszközeire, szerszámaira, az 
arató csapat tagjainak feladatkörére, öltözé-
kére, munkavégzésére, a learatott gabona 
csűrbe szállítására. Az életet adó gabonasze-
mek cséplésének folyamatát is szemléltet-
te. Nem maradt ki az ismertetésből a valaha 
minden gazdánál meglévő kőből készült házi 
malom, ami ugyan nem versenyezhetett ter-
melékenységben a vízi- vagy szélmalmokkal, 
de eldugott falvakban, nehéz időkben lehe-
tővé tette, hogy a gabonából liszt lehessen. 
Továbbiakban ismertette a kenyér dagasz-
tásának módját és kellékeit. Végül a sütését.
Az ismeretterjesztő bemutató után egy kis 
szellemi játékra került sor. Krisztina kvízjáték-
hoz két előre nyomtatott lapot osztott ki asz-
talonként. Az ott ülőknek az egyiken virágo-
kat kellett felismerni fotókról, míg a másikon 
régi falusi élet tárgyainak, fogalmainak jelen-
tését kellett megfejteni.
Derűs hangulatban, újabb élménnyel gazda-
godva köszöntünk el egymástól.

Kiss László
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Ez a mindannyiunk által ismert dalszöveg részlet aktualitása idén nyáron talán 
még inkább kézzelfoghatóvá válik településünkön. A strand felújítási program 
részeként megszépül a közkedvelt környezetünk.

Megújuló balatonpart
Korábbi számunkban hírt adtuk arról, hogy hosszas tárgyalás sorozatot követő-
en sikeres pályázati támogatást kaptunk a Berzsenyi utcai strand és annak esz-
közparkjának megújítására.
Számos új játék elem kerül beépítésre, de emellett ingyenes Wifi és zuhanyzók is 
a még kényelmesebb időtöltést fogják szolgálni.
A partmegújítási és korszerűsítési program részleteiről, tájékoztatót tartunk a 
Művelődési Házban. 

Meghívó
Ezennel tisztelettel meghívok minden Balatonszemesi lakost, 

a  „MEGÚJULÓ BALATONPART” című
tájékoztatóra.

Helyszín: Latinovits Zoltán Művelődési Ház
Időpont: 2019. április 12. péntek 17.00 óra

Takács József
polgármester

Sokszor sok szó esik a turizmus fejlesztéseiről, jövőképé-
ről és változásáról. Ugyanakkor helyi szinten az egyes 

településeken a kelleténél ritkábban fogalmazódig meg az 
azigény, melyek a helyben lakók és az oda látogatók igé-
nyeinek, elvárásainak összehangolását rögzítenék.

Balatonszemesen a turisztikai fejlesztések segítésére, 
azok inspirálására és dinamikus koordinálására 2016-ban 
létrejött a Szemesért Turisztikai Egyesület, melynek veze-
tősége a közelmúltban teljesen megújult. A demokrati-
kus alapon szerveződött egyesület tagjai közt számos nagy 
tudású és megbecsült szemesi személy van, akiknek az 
összehangolt együttműködésére a jövőben nem csak az 
egyesület, de a település minden lakosa és vendége okkal 
és joggal számít.

Az egyesület új tisztségviselői:
Szabó László elnök (SCH Szállo-
dalánc elnöke, az első hazai TDM 
szervezet alapítója, 30 éve a turiz-
musban dolgozó szakember)

Papp Attila alelnök, régészhallgató a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetemen, mellette magáncégnél régészeti kutatással 
foglalkozik. Balatonszemesen a Pálos kegyhely feltárás koor-
dinátora.
Korom Eszter titkár, turisztikai végzettségű személy.
Az egyesület a jövőben egyfajta szakmai műhelyként azon 
dolgozik, hogy településünkön kiegyensúlyozott fejlesztések 
valósuljanak meg, melyek fenntartható módon szolgáljak a 
település minden lakosát és vendégét.

MEGHÍVÓ
A megújult elnökség nevében tisztelettel meghívom  
Balatonszemes minden lakosát és üdülőtulajdonosát, 

A„FENNTARTHATÓ TURIZMUS FEJLESZTÉS”
című kerekasztal beszélgetésünkre.

Helyszín: Latinovits Zoltán Művelődési Ház
Időpont: 2019.április 12. péntek 18.00 

Az előadáson kötetlen formában nyílik lehetőség közös  
fejlesztési és üzemeltetési ötletek megvitatására.

Tisztelettel:
Szabó László

TDM Egyesület elnök

JAJ, ÚGY ÉLVEZEM ÉN A STRANDOT…

TERVEZHETŐ JÖVŐ A TURIZMUSBAN






