
MEGHIVÓ
Balatonszemes Község Önkormányzata  
tisztelettel meghívja Önt és Családját 

2018. augusztus 20.-án 10.00 órai  
kezdettel a Bagolyvár utcai kápolnánál  

tartandó ünnepi szentmisére 
és kenyérszentelésre majd  

az istentiszteletet követően az ez évi 
Hunyady-díj átadására.

Balatonszemes Község Önkormányzata 
nevében Takács József polgármester  

valamint a Hunyady-díj Bizottság Elnöke 
Kiss László.

(A szertartás rossz idő estén a művelődési 
ház színháztermében kerül megrendezésre.)

Augusztus 20.
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hírmondóhírmondó
2018  AUGUSZTUS

Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja



A Hírmondót forgatva gyakran jegyzik meg őszödi olvasó-

ink, hogy hiányolják a helyi híreket, aktualitásokat. Mivel a 

két település közös lapjának indításakor elsődleges célunk 

a lakosság tájékoztatása, az önkormányzatok munkájának 

megismertetése volt, jogos az elvárás.

 Jelenleg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 

könnyen pótolhatjuk ezt a látszólagos hiányosságot, hiszen 

az idei év bőven szolgál eseményekkel, amikről beszámol-

hatunk.

Amellett, hogy a falu éli megszokott életét , 2018-ban lát-

ványos változásoknak is tanúi lehetünk. Köszönhető ez 

elsősorban annak, hogy túlnyomórészt pályázati forrásból 

rég tervezett fejlesztések valósultak, valósulnak meg.

Elkészült a Szabadság utca északi részének felújítása, a 

beruházás költsége 15 M Ft volt, ebből 10M Ft pályázati 

forrás. 

 Jelenleg is zajlik a Faluház felújítása, jelenleg a belső 

munkálatok folynak, a befejezés várható ideje augusztus 

31. A felújítás 45 M Ft-ba kerül, ennek a 80%.a a támogatás.

 Teljes egészében pályázati forrásból zajlik a szőlőhegyen 

az útfelújítás és vadkerítés létesítése, a beruházás értéke 

10M Ft. Az egyre gyakrabban és nagyobb mértékben 

jelentkező vadkárok miatt különösen indokolt a fejlesztés. 

Az is látható, hogy a pályázati forrásból megépítendő kerí-

tés további bővítésre szorul, de ennek már teljes egészében 

saját forrásból kell elkészülnie.

A felsorolás végére maradt, de az idegenforgalmi szezon 

kellős közepén a legaktuálisabb és egyben a legfontosabb a 

szabad strandon megvalósult fejlesztés. A 2017-ben meg-

valósított beruházásnak köszönhetően rendezettebb kör-

nyezetben , kulturált feltételek mellett tudjuk fogadni a 

hozzánk érkező vendégeket. A magunk részéről próbálunk 

mindent megtenni a jelenlegi állapot fenntartásáért, az új 

épületek állagának megóvásáért, de azt mindannyian tud-

juk, hogy ez nem elég. A jelenlegi állapot megőrzéséhez 

elengedhetetlen a szabad strandot igénybe vevők együtt-

működése, kulturált viselkedése. Láthatóan a strandolók 

túlnyomó része értékeli erőfeszítéseinket, óvja környezetét, 

ahogy ez mindenkitől elvárható lenne. Sajnos kivételek 

mindig vannak, velük eddig személyesen nem találkoztunk, 

csak áldásos tevékenységük nyomaival.

Őszödi hírek
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Nyáridőben!
Tűző nap, felhőtlen kék ég és a csodálatos Balaton part. A 
víz élménye, mely körül ölel és lágyan simogat. Mindez a 
természeti csoda Balatonszemes mindennapjainak része 
és ezek az élmények köszöntik és várják az itt lakó és ide 
látogató embereket. Manapság sokan keresik fel közsé-
günket, hogy hosszabb, rövidebb időt töltsenek nálunk, 
felejthetetlen órákat, napokat szerezve önmaguknak és 
szeretteinek. 
A természeti szépségek, a minden nap más és más nap-
lemente látványának csodája mellett számos családias 
vendéglátó egységünk és kereskedelmi szálláshelyünk 
kényelme csalogatja vendégeit. A nyári színes progra-
mok, rendezvények és szabadidős tevékenységek szin-
te korlátlan lehetősége ad mindannyiunknak igazi nyári 
élményt, mellyel feltöltekezünk a téli napokra is.
Településünk a barátságok keletkezésének és megtartá-
sának, megújításának a szigete is, hiszen az ember köz-
pontú és léptékű strandjaink, élményfürdőnk és látniva-
lóink mind-mind egymás kiszolgálásáról, az egymásnak 
nyújtott tiszteletről és szeretetről tanúskodik. Jól bizonyít-
ja a felhőtlen szórakozás élményét a közelmúltban sike-
resen megrendezett „Szemes Napok” rendezvény soroza-
tunk is, mely nagyon széleskörű kulturális és zenei prog-
ramokkal, kirakodóvásárral tette még színesebbé az igazi 
nyáridőt.
A nyár még hátralévő részében is gazdag programokkal 
várjuk és visszavárjuk lakosainkat, vendégeinket, az ide 
látogatókat. A hónap kiemelkedő program államalapí-
tásunk ünnepe, ahol a szokásos programok és megem-
lékezések mellett, látványos tűzijátékkal kedveskedünk a 
nálunk ünneplőknek.
A nyáridőben kívánok Önöknek élményteli napokat, fel-
hőtlen kikapcsolódást, sok kacagást és parti és vízi élmé-
nyeket. Kérem és kívánom, hogy vigyék magukkal élmé-
nyeiket, napsütötte történeteiket és meséljék el barátaik-
nak és ismerőseiknek, hogy hozzánk visszatérni minden 
évben érdemes.
Balatonszemes, 2018 augusztus

Őszinte barátsággal és üdvözlettel:

Takács József
polgármester



Őszödi hírek

Természetesen a felsorolt fejlesztéseket folytatni kíván-

juk, elsősorban a Balaton-parti területekre koncentrálva. Az 

elképzelések között szerepel a strandi szolgáltatások bőví-

tése,  parkoló kialakítása, de felmerült a Képviselő-testület 

részéről egy táborhely kialakítása is.

Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetősége-

ket, ezek híján marad a saját erő.

Mindenképpen hozzájárul a Balaton-part rendezettségé-

hez a strand keleti részén egyre terjedő nádas környékének 

rendbetétele, amit 2018 tavaszára terveztünk, de már csak 

őszre várható a kivitelezés.

A strandi témáknál maradva: örökzöld téma a horgászat 

kérdése. A jelenlegi szabályozás szerint Balatonőszödön is 

tilos a horgászat a kijelölt szabad strand területén a fürdési 

idény  alatt. Ez azt jelenti, hogy a szabad strand területén 

június 9.-től szeptember 1.-ig tilos horgászni, nyitvatartási 

időn kívül is!  

Az eddigiekhez képest szintén változás, hogy az idegen-

forgalmi adó hatékonyabb beszedése érdekében vállalko-

zót bíztunk meg az adóellenőri feladatok ellátásával. Az 

érintettektől együttműködést kérünk.

Végezetül: Szeretettel invitálunk mindenkit augusztus15-

re, a Mária-napi búcsúra, valamint szeptember 8.-ra a felújí-

tott Faluház tervezett ünnepélyes átadására. A szeptember 

8.-i eseményen vendégeink lesznek testvértelepülésünkről 

a Gyimesi Férfikórus tagjai.
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Júliusban talán észrevették, hogy később 
értünk oda a munkánkat elvégezni a tele-
pülésen, mint ahogy szoktunk. Ennek az 
az oka , hogy a hónap elejével a létszá-
munk lecsökkent mert közmunka prog-
ramba nem tudtak visszajönni annyian 
mint előtte voltak. Az időjárás kedvezett a 
fű növekedésének, és sajnos bennünket is 
hátráltatott, de a nehézségek ellenére leg-
jobb képességünk szerint próbáljuk meg-
oldani feladatainkat. Folyamatosan végez-
zük a fűnyírásokat és a takarítást a Balaton 
parti strandokon , parkokban , közterülete-
ken és a sövények vágását köztereinken. 
Június - Július hónapokban Kollégáink 
folyamatosan gondozták a virágágyásokat 
a településen lévő közparkokban , ami 
mostanra meghálálta a szorgos kezek 
munkáját. Csodás színeikkel elvarázsolják 
a helybelieket és az üdülő-vendégeket 
Végezzük az uszadék gyűjtést , a gallyak 
összeszedését .
Plusz munkák is bejöttek ebben a hónap-
ban. Az egyik ilyen, hogy konténer WC - t 
építünk, ami július végén kerül kitelepítés-
re Balatonszemes közterületén. A másik 
plusz munka ,hogy elkezdődött a csator-
naépítés is a Benedek Elek utca sarka a 
régiiskola közötti szakaszon ami jelenleg is 
tart.

Visszatérő nyári többletmunkát ad 2 főnek 
az iskola konyha felett lévő gyermeküdülő 
is. A közös átemelő csatorna rendszerének 
dugulása, amely szezon kezdete óta leg-
alább már 6 alkalommal volt már elhárít-
va. Reméljük a csatorna elkészültével ez a 
probléma meg fog oldódni.

Április l-jétől a lakossági zöldbuDadék 
száUítást a PELSO-KOM KFT. Végzi a mellé-
kelt tájékoztató szerint.
Az eddigi tapasztalatok alapján nyomaté-
kosan szeretnénk kérni a Tisztelt Lakosság 
és az Üdülőtulajdonosok figyelmét, hogy 
a tisztaság és a rendezett településkép 
megőrzésének érdekében a zöldhulladé-
kot a hulladékszállítási naptárban megje-
lölt nap reggelén 7 óráig, vagy az azt meg-
előző este legyenek szívesek kirakni!
A PELSO-KOM KFT. Csak az általa megha-
tározott módon (zsák 25 kg, ágak max.
lméter hosszú, 40cm átmérőjű összekö-
tött köteg) kihelyezett zöldbulladékot 
fogja elszállítani.
Az ettől eltérő módon kihelyezett zöldhul-
ladék nem kerül elszállításra. Közös érde-
künk a település tisztántartása, köszönjük 
szépen segítő együttműködésüket!

Rigó István
Ügyvezető igazgató

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete által 2017. áprilisában benyújtott „Önkor-

mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-

gatására” kiírt belterületi utak, járdák hidak felújítá-

sára szóló pályázat keretében elkészült a Mártírok 

útja keleti részének és az Akác utca  Mártírok útja és 

a Petőfi utca közötti szakaszának felújítása. A kivite-

lező cég az Ökobau Kft. volt, a beruházás teljes 

összege bruttó 16.662.585 Ft, melyből a Képviselő-

testület 4.165.651 Ft önerőt biztosított. 

TÁJÉKOZTATÁS 
ZÖLDHULLADÉK 
SZÁLLÍTÁSRÓL
Értesítjük a lakosságat és az üdülőtu-
lajdonosokat, hogy Balatonszemes 
területén a zöldhulladék szállítást 
2018. április 1-től a PELSO-KOM Non-
profit Kft. végzi.
A zöldhulladék gyűjtésének szállítási 
időpontja a háztartásokba eljutta-
tott Hulladékszállítás: A naptárban 
jelölt időpontokban történik. 
Kihelyezés módja: A zöldhulladék 
szállítás napján egyenként 110 lite-
res edény zetben/zsákban, maxi-
mum 25 kg súly betartásával helyez-
hető ki zöldhulladék. Tehát 
edényzet/zsákonként 2 kg a súlyha-
tár, de egyidejűleg több zsákot is ki 
lehet tenni. Ágak (maximum 2·3 cm  
vastagságúak) esetében maximum 
1 méter hosszú és kb. 40 cm átmérő-
jű kötegeket (összekötött) szíves-
kedjenek kihelyezni.
A fenti paramétereknek nem megfe-
lelő (nem kötegelt, nem darabolt, és 
súlyt és méretet meghaladó) zöld-
hulladék nem kerül elszállításra.
A fenyőfélék, valamint a diófalevél 
nem alkalmas komposztálásra, kér-
jük, azokat ne tegyék a zöldhulladék 
közé.

KFT HÍREK

Megújult utak
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A balatonszemesi Hotel OTP-ben 2018 tavaszától valami új és izgalmas 
időszak vette kezdetét, hiszen bővítettük együttműködő partnereink 
számát, felvettük a kapcsolatot olyan minőségi szolgáltatást nyújtó 
szervezetekkel - a többi közt a Balatoni Hajózási Zrt.-vel, a balatonföld-
vári Kultkikötővel, a Dél-Balatoni Borút Egyesülettel, a Garamvári Sző-
lőbirtokkal – melyek a jövőben még inkább szolgálják majd a magas 
szintű vendégelégedettséget. Ennek eredményeként az idei évtől kez-
dődően a szállóvendégeink (és egyes esetekben a helyi lakosság is) 
élvezhetik a partnerség előnyeit.  A hotelünk vendégei a nyári szezon-
ban kényelmesen tudnak vásárolni hajó- és színházjegyet, valamint 
kedvezményesen vehetnek igénybe különböző szolgáltatásokat. Az év 
többi részében pedig igyekszünk olyan - például kulturális vagy gaszt-
ronómiai – eseményeket megvalósítani, ami nem csak a hozzánk 
érkező vendégeknek, hanem a helyi lakosságnak is kikapcsolódást 
nyújtanak. A tavasz folyamán gyerekelőadások, stand up comedy, és 
kamaraelőadások színesítették a kínálatunkat, melyet szeretnénk 
ősszel is folyatni. Ezek mellett a helyi borok népszerűsítését is célul tűz-
tük ki, ezért tagok lettünk a Dél-Balatoni Borút Egyesületben is, szállo-

dánk pedig elnyerte a minősített Borút állomás címet. A lobby-bárunk 
kínálatát folyamatosan bővítjük majd, hogy minél többféle, helyi ter-
melő borait tudjuk kínálni szállóvendégeinknek, valamint - igény sze-
rint - borkóstolókat is szervezünk borász partnereinkhez. 
Az újdonságok mellett továbbra is várjuk a helyi lakosságot az 
egész évben nyitva tartó wellness részlegünkön, ahol a 25 méte-
res sportuszoda mellett, a gyerekmedencét, szaunát, sószobát, 
szoláriumot, és egy mini edzőtermet is igénybe tudnak venni, 
nagyon kedvező árakon. A nyári szezonban vízi bicikli- és csónak-
kölcsönzésre is lehetőség nyílik, valamint minden szerdán és 
szombaton (időjárás függvényében) jóga órán vehetnek részt 
szállóvendégeink és a környékbeliek is. (A jóga órához előzetes 
bejelentkezés szükséges: +36 84 560 914)
A minőségi szolgáltatások bővülésének köszönhetően bízunk abban, 
hogy vendégeink még elégedettebben távoznak szállodánkból, és 
emellett a helyi lakosság is szívesen látogat majd el hozzánk egy-egy 
nyitott programunkra. 

 Hotel OTP Balatonszemes csapata

Minőségi szolgáltatásokkal várja vendégeit 
a Hotel OTP Balatonszemes

Elérhetőségeink:  Hotel OTP Balatonszemes, 8636 Balatonszemes, Parti sétány 159. (bejárat az Ady E. u 42. felől) 
web: www.otphotel.hu, tel.: +36 84 560 911, Facebook/Instagram: hotelotpbalatonszemes
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KÖZKONYHA 
FEJLESZTÉSRE 

ADTUNK BE 
PÁLYÁZATOT

Balatonszemes Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete pályá-
zatot nyújtott be a Magyarország 
„Önkormányzati étkeztetési fejlesz-
tések támogatására” A Képviselő-
testület a fenti pályázat keretében, 
önkormányzati tulajdonú ingatla-
non lévő Balatonszemes Község 
Önkormányzat közkonyhájának és 
étkezőjének infrastrukturális felújí-
tását, fejlesztését, akadálymentesí-
tését, továbbá amennyiben pályá-
zat jövőben lehetőséget biztosít új 
étkező építését határozta el. 
A támogatás intenzitása 75 %, a 
műszaki-költségvetési dokumentá-
ció alapján a tervezett fejlesztés 
értékét figyelembe véve a támoga-
tási igény keretösszegét 40.000.000 
Ft-ban és az önerő, mint saját forrás 
maximális összegét 10.000.000 Ft-
ban határozza meg, melyet az 
Önkormányzat 2019. évi költségve-
tésének tartalék kerete terhére biz-
tosít.
A Képviselő-testület a projekt meg-
valósítását 2019. június 15. és 2019. 
augusztus 31. közötti időszakban 
tervezi.

ÉV BALATONI HÁZA 2018
A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) és a Balatoni Szövetség (BSZ) 

- a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága  
támogatásával - felhívást tesz közzé

az „Év Balatoni Háza 2018” díj elnyerésére.

A felhívás célja:
A felhívás célja a minőségi építészet népszerűsítése,  megismertetése  

a tágabb közönséggel, figyelemfelhívás a Balaton környezetében  
épített  példaértékű épületekre. 

Az Év Balatoni Háza 2018 díjra lakóházza l, középülettel  és gazdasági/üdülő  
épülettel lehet pályázni.

A részvétel feltételei:
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (a 2000. évi CXII törvény által meghatározott) területén
megépült olyan - 2015. január 01. után használatba vett – épületekkel lehet pályázni, 

melyekkel szemben építésfelügyeleti eljárás nem indult.
Pályázni olyan belföldi természetes magánszemély (építész tervező) tud, 
aki a pályázatra benyújtott épület terveit saját nevén jegyzi, a tervezéshez 

érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik, valamint 
a pályázat feltételeit elfogadja.

Elbírálás:
A beküldött pályaművekből nyolctagú szakmai, társadalmi zsűri választja ki 

a díjazásra kerülő épületeket. A bíráló bizottság elnöke Füleky Zsolt 
a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi helyettes államtitkára. A zsűriben 

a MÉSZ, a MÉK, a három érintett megye építész kamarájának delegáltja, 
valamint a NABE és a Balatoni Szövetség delegáltja vesz részt.

A pályázat díjazása:
Az „Év Balatoni Háza 20 18” díj három kategóriában kerülhet kiosztásra:

Az Év Balatoni Lakóháza 2018
Az Év Balatoni Középülete 2018

Az Év Balatoni Gazdasági/Üdülő Épülete 2018
A díjazás pénzjutalom és az adományozást igazoló oklevél. 
A díjazásra összesen bruttó 1 000 000 Ft 1áll rendelkezésre. 
Az odaítélhető díj legalább 200 000 Ft,  de max. 500 000 Ft.

A benyújtandó pályázati anyag:
Az építési engedélyezési, illetve egyszerű bejelentés  építészeti dokumentációja  

a megértéshez szükséges részletezettséggel, összefűzött PDF/A  
formátumban ,  valamint az épületről készült 5 darab színes fénykép  

JPEG, PNG, vagy TIFF formátumban.

A benyújtás határideje: 2018. augusztus 20.
További információk:

További információk és jelentkezés:  
az evbalatonihaza.hu honlapon.

Anyakönyvi hírek
Születés: 

Varga Tamara 
2018.06.21.

anyja neve: Varga-Bogár Edina, 
apja neve: Varga Tamás

Haláleset:
Szőke Csaba 

2018.06.14. 
életének 54. évében
Benedek György 

2018.06.28. 
életének 82. évében
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Felhívás  Hunyady-díj 2018 jelölésre!
A  Balatonszemesi Fürdőegyesület  attól a meggyőződésétől vezéreltetve, 

hogy gróf Hunyady József sokat tett Balatonszemes községért és az üdülőterületért, 
1995-ben elhatározta, hogy tiszteletére Hunyady-díj néven díjat alapít. 

A Hunyady-díj alapító okirata az alábbiakban határozza meg a díj odaítélésének kritériumait: 
A díjat minden évben – a fürdőegyesület által felkért tagokból álló – Hunyady-díj Bizottság ítéli oda egy 

balatonszemesi és egy, Balatonszemeshez kötődő nyaraló személynek, akik a bizottság megítélése szerint a leg-
többet tették a község és az üdülőterület fejlesztése, felvirágoztatása, a települési hagyományok ápolása és a 

közösség kulturális élete- és a kultúra fejlesztése területén. A Hunyady-díj Bizottság minden évben a Szent István-
napi ünnepségek keretében, méltó körülmények között adja át a díjat a díjazott személyeknek.” 

A Hunyady-díj Bizottság  felkéri a helybeli lakosságot és az üdülő közönséget, hogy vegyenek részt 
a díjazott személyek ajánlásában. Írásos indoklással ellátott ajánlásaikat tisztelettel várjuk.

Kérjük, a jelölési javaslatokat 2018. augusztus 10-ig adják át 
Valkóné Kovács Mártának (Szegfű u. 5) vagy Kocsisné Lieber Mártának  

(Nagy Imre u 36.)  a Hunyady-díj Bizottság tagjainak.

Kiss László
A  Hunyady-díj Bizottság Elnöke

Elérhetősége: E-mail:kisslaszlo1944@t-online.hu 
8636 Balatonszemes Tűzoltó utca 16.   Telefon: +36 20 3262148

M E G H Í V Ó
Egy csodálatos utazásra MAROKKÓ világörökségi helyszíneire hívom Önöket. Megismerhetik  

az ősi királyvárosokat,  Marrakesh, Casablanca, Fez, Meknes, Rabat, Volubilis és Essaouria kincseit, és 
elkalandozunk  az argánligetekkel szegélyezett tengerpartra. 

Helyszín: Balatonszemes Latinovits Művelődési ház Időpont: 2018.augusztus 14-e 18 óra

Mindenkit szeretettel vár:   Kiss László
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Gyorsan telnek a nyár napjai, már 
augusztust írunk- sok érdekes program 
színesítette napjainkat itt az óvodában 
is. Arra törekedtünk, hogy a gyerekek 
minden nap valami érdekes, tartalmas 
elfoglaltsággal találkozzanak. 

Ha jó volt az idő, a délutáni pihenés 
kivételével, egész nap kint voltuk. 
Udvarunk nagysága megfelelő, árnyas 
fáink alatt, jó levegőn a gyerekek sokat 
mozogtak- bicikliztek, hintáztak, csúsz-
dáztak, labdáztak, fogócskáztak. Zenét 
hallgattak, táncoltak, énekeltek, mon-
dókáztak saját, társaik és az utcán sétáló 
emberek örömére. 

Ha elfáradtak a sok mozgásban, 
homokvárat építettek, gyurmáztak, fes-
tettek, rajzoltak a firkafalra és papírra, 
alkotókedvüket kiélhették nap, mint 
nap.

Mesét hallgattak az óvó néniktől, tár-
saiktól, vagy mesefilmet- báb és rajzfil-
met néztek. Ezekhez a tevékenységek-
hez használták az interaktív táblát, ahol 
több kisgyermek igazi profiként mutat-
kozott be. 

Egy-egy alkalommal sétát is tettek a 
faluban, amikor megfigyelhették a 
nyári forgatagot, a sok embert, a meg-
növekedett járműforgalmat. Egy-egy 

„Nyakunkon a nyár már,
nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni
eltökélt a szándék.

A csavargó szélben 
táncoljon a labda,
és a játékot mi
nem is hagyjuk abba!

Mert élet a játék,
bár minden nap véges,
legyen az ép testben
lelkünk naptól fényes!”
 (Balogh József)

Óvodai hírek

meghívásnak is eleget tettek- érdeklőd-
ve figyelték a Kontakt kert egy-egy 
gyermekműsorát.

Minden napra jutott gyümölcs, amit 
a gyerekek jó étvággyal fogyasztottak el 
mindig a délelőtt folyamán tízórai és 
ebéd közötti időben.

Ha esett az eső, akkor a tornaterem-
ben volt lehetőség a gyermekek moz-
gásszükségletének kiélésére. 

Régi hagyomány, hogy a nevelési év 
végén óvodánk dolgozói is útra kelnek, 
és egy napot (szombatot, esetleg vasár-
napot) együtt töltenek, kirándulnak, 
felkeresnek érdekes, értékes helyszíne-

ket. Idén megtekintettük Budapesten a 
Láthatatlan kiállítást, majd Etyeken a 
Korda Filmstúdióban ismerkedtünk a 
filmkészítéssel. A hatalmas díszletek 
közt járva sok olyan trükkről, techniká-
ról hallottunk, amelyeket használtak az 
általunk már látott filmek készítésénél. 
Nyugdíjas kollégáinkkal együtt jó han-
gulatban, jó kedvvel töltöttük el ezt a 
napot, sok beszélgetésre, vidám együtt-
létre emlékszünk vissza a következő 
kirándulásig.

Július hónapban egy értékes felaján-
lás is érkezett intézményünk részére- a  
Baptista gyülekezet felajánlása, amely 

kultúra
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arról szólt, hogy a házasság hete alkal-
mából megrendezett jótékonysági 
vacsora bevételét, 164.000.- forintot, 
nekünk utalták át. Köszönjük a felaján-
lást, a felhasználásról mindenképpen 
tájékoztatjuk őket.

Augusztus 10-től 31-ig zárva van az 
óvoda, amikor sor kerül a szokásos éves 
karbantartásra. Ezidő alatt a dolgozók 
felkészítik az óvodát az új nevelési évre, 
újra hívogató, barátságos környezetet 
teremtenek, amelyben a régi és új óvo-
dások egyaránt jól érezhetik magukat.

A kiscsoportot kezdő, valamint már 
óvodába járó, de koruk miatt kiscso-
portban maradó gyermekek szüleinek 
augusztus 29-én szülői értekezletet tar-
tunk. Örülünk annak, hogy egyre több 
családból anya és apa is részt vesz  az 
első megbeszélésen. Jó alkalom arra, 
hogy megismerkedjenek a szülők egy-
mással, a csoportban dolgozók nevelési 
elképzeléseivel, a tanév során várható 
történésekkel. A régi szülők elmond-
hatják az újaknak tapasztalataikat, érté-
kes tanácsokkal szolgálhatnak az óvo-
dakezdés szülőnek, gyermeknek egy-
aránt „nehéz napjaira.”

Visszagondolok, mindig szerettem a képzőművészet összes 
technikáját és bennük a SZÉPET !
Városunkban, ahol születtem, a vajdasági Zentán éveken át 
nagy visszhangja volt egy művészeti eseménynek, amikor 
ismert művészek érkeztek a zentai Művésztelepre. Festettek, 
rajzoltak a szép kis utcáinkon és a Tiszaparton.
Szerettem volna közéjük tartozni !
A sors úgy hozta, hogy e művészek egyike lett a férjem.
Néhány évvel később egy kis Galériát nyitottunk a városban, 
melyet én vezettem. Kiállításokat szerveztem férjem kollégáinak, vagy éppen őneki.
Aztán a balkáni háború miatt Magyarországra költöztünk. Az újrakezdésben nekem 
jutott a háztartás vezetése, valamint a férjem kiállításainak szervezése, lebonyolítása.
Egy évtized elmúltával, én is megpróbáltam a művészet azon ágát ahol nem a rajz-
készség, hanem a dekoráció és a kompozíció kap szerepet. A modern képi megfogal-
mazás különböző anyagok és festékek használatával.
Nagy kedvvel és odaadással készítek modern alkotásokat és nagy öröm számomra 
az „alkotás” folyamata, valamint megnyugtató érzése !

8636  BALATONSZEMES,  Árnyas Fasor 6.
Tel: 06-30-413-07-06

E-mail: posae@t-online.hu

PÓSA  LJ.  BUBA Képzőművész

Szeptember 3-án, hétfőn újra bené-
pesül az óvoda, kezdődik az új nevelési 
év, előreláthatólag 68 gyermekkel. Lesz-
nek új dolgozók és új gyermekek, akik 
reményeink szerint hamar beilleszked-
nek a régiek közé. Mi azon leszünk, 
hogy mielőbb így legyen!

A Mini bölcsőde indulásához is 
egyre jobban látszanak a feltételek. 
Rohamléptekben készül az épület, 
naponta vannak változások. Meghirde-
tésre került a kisgyermeknevelő és a 
bölcsődei dajka álláshely. Eddig 6 gyer-

mek szőlője jelezte, hogy igényt tartana 
a bölcsődei ellátásra. Ez azt jelenti, hogy 
még egy gyermeket tudunk felvenni.

Azt remélem és gondolom, hogy a 
következő lapszámban már arról 
tudunk beszámolni, hogy készen állunk 
a következő nevelési évre, és a nyarat 
úgy fejeztük be, hogy a hozzánk járó 
gyermekeknek a nyár folyamán is sok 
maradandó élményben volt részük.

Szentiványi Jánosné 
óvodavezető

8636  BALATONSZEMES,  Árnyas Fasor 6.
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Egy pár szó az E-számokról
Sajnálattal veszem tudomásul, a vásárlók nemtörődését az élel-
miszerek, az „üdítők” vásárlásánál. Válogatás nélkül dobálják a 
bevásárlókocsiba a különböző árukat. Alig van olyan vevő, aki 
kíváncsi az áru összetevőire, a bennük lévő kemikáliák, tartó-
sítószerek, ízfokozók, E-számok mennyiségére. Ezek nem csak 
allergizálhatnak, idegrendszeri zavarokat okozhatnak. Ezért javas-
lom, kerüljük a túlzottan feldolgozott élelmiszereket! A „light” ter-
mékek sok esetben megtévesztők, mivel a mesterségesanyag 
tartalmuk is nagyobb, mint az átlagos élelmiszereké, és az üdítő-
ké! Egy vásárló évente több kiló adalékanyagot fogyaszt el feles-
legesen. Az alábbi adalékanyagok, melyek nagyobb mennyiség-
ben nem ajánlottak:

•	 E-102 Tatrazin. Mesterséges színezék, amit több országban 

betiltottak. Allergiát és fejfájást okozhat. Gyümölcsételek, 

pudingok, jégkrémek, rágógumik, levesporok, ételzselék 

összetevője.

•	 E-220-228 szulfitok és kéndioxid. Főleg savanyúságok, lek-

várok, befőttek tartósítására alkalmazzák, pedig köztudot-

tan károsítják az idegrendszert és allergizálhatnak.

•	 E-249-52 Nitritek, nitrátok, amik pácolt húsokban, műtrá-

gyázott zöldségekben vannak jelen. Károsíthatják a vért és 

rákkeltők! A húsokat ezekkel kezelik, ezért megtartják szép, 

friss, rózsaszínüket.

•	 E-621 Nátrium glukamát. Az egyik legismertebb ízfokozó, 

ami függőséget okoz. Mellékhatásai: szívműködési zavarok, 

depresszió, fejfájás. Húskészítményekhez adagolják. A kínai 

ételekben a só helyett használják.

•	 E-951 Aszpartám. Évek óta tervezik betiltását. A vizsgálatok 

sok esetben kimutatták rákkeltő hatását. „Light” üdítők, szi-

rupok, gyermekgyógyszerek, szószok, rágógumik, gabona-

pelyhek, összetevője.

•	 E-954 Szacharin. Egyes vélemények szerint rákkeltő hatású, 

de nem minden vizsgálat igazolta ezt.

•	 E-952 Ciklamát. Szintén édesítőszer. Számos országban 

betiltották. Bőrirritációt, hasmenést okozhat. Édesítőszerek-

kel ízesített ételek összetevője lehet.

Molnár Sándor
reflexológus, addiktológus
akupresszőr, természetgyógyász
Tel: 30/521-5961
Cím: 8636 Balatonszemes, 
Szeder u.1

MÁRIA NAPI BÚCSÚ
2018. augusztus 15.

Balatonőszöd, Kápolna

16.00 Ünnepi szentmise 
Közreműködik a Váci Székesegyház 

Szent Cecília kórusa, 
Varga László karnagy vezetésével

17.00 Csörömpölők zenekar gyerekkoncertje
17.45 KataPult Kamarakórus

18.30 The Pontiac akusztikus koncert
19.30 Fekete Jenő és Horváth Misi duo

20.30 Blackwater Bullfrog - koncert

Kézműves vásár, gyerek programok, 
ingyenes vesszőkosaras körhinta,

póni lovaglás, népi játékok, bográcsozás, 
borkóstolás

Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Információ: 06-30-9000-394
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A Mini a világ második számú népautója, ikon, jelkép, 
életforma, stílus, tömegcikk, versenyautó.  Az autó lel-
kes rajongói a Mini Clubban tömörülnek, amely szerve-
zi a találkozókat, börzéket és egyéb programokat. 

Hat év után az év legfontosabb és legnagyobb szabá-
sú klubeseménye, az International Mini Weekend visz-
szatért a rangjához legméltóbb helyszínre, a Balaton 
partjára! Öt napon át, 2018. július 11. és 15. között a 
balatonszemesi Vadvirág Kemping volt nem csak 
Magyarország, hanem egész Kelet-Közép-Európa 
Minis krémjének otthona is!  

A programok között szerepelt többek között renge-
teg Mini, kirándulások Minivel és anélkül, tájékozódási 
rally, szelepfedélverseny amelyben idén 20 induló közül 
a dobogós helyezéseken magyar csapatok végeztek, a 
legszebb szelepfedél díja viszont Csehországba került.  
Népszerű program volt az ingyenes Minis party fotózás is.

XXIII. International Mini Weekend
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Teleki határában, a szőlőhegy 
közepén van egy fa, amely 
már több évszázada árnyat ad 
a pihenni vágyónak, találkozó 
helyet a társaságra vágyónak, 
magányt az elmélkedőnek, és 
hűs teret a gyerekek önfeledt 
játékának. Körülbelül 300 éve 
ültették azt a házi berkenyefát, 
ami sok ember emlékezetébe 
bevésődött már.
A helyiek évente egyszer 
berkenyeünnepet tartanak. 
Idén Hári László polgármes-
ter megnyitó beszéde után a 
helyi Ordoszi Napsugár Ala-
pítvány vezetője és alapítója, 
Sebestyén Erzsébet mesélt a 
fa történetéről. A szájhagyo-
mány szerint 1848-ban Klap-
ka György seregei a fa alatt 
pihentek meg észak felé 
tartva. 2012 szeptemberé-
ben az Alapítvány kezdemé-

nyezésére a fát Teleki Község 
Önkormányzata természet-
védelmi oltalom alá helyez-
te. Az ehhez szükséges szak-
véleményt a Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park munkatársai 
készítették el, ők határozták 
meg a fa korát is. 2013 –ban 
az Év Fája versenyben 
az Országos Erdészeti Egye-
sület különdíját kapta. 2016 
októberében a 300 éves ber-
kenyefa megóvásának és 
újjá kialakításának szakértői 
munkáját a budapesti Garden 
Fasorkarbantartó Kft. végez-
te el az Alapítvány szervezé-
sében. 
A beszámoló után Hunya Lajos 
kedves kis dalaival köszöntötte 
az eseményen összegyűlteket. 
Az összejövetel alatt Teffner Béla 
zenélt. A vendéglátásról az 
Ordoszi Napsugár Alapítvány 

Berkenye ünnepség 2018

gondoskodott helyiek segítsé-
gével.
Erzsike néni elmondása alapján 
a mulatozás vége fél hat és hat 
óra között zajlott le.  Igen jó volt 
a hangulat és a zenére az embe-
rek táncoltak is. Ilyen ünneplés a 
300 éves fa körül még soha 
nem volt. Később még többen 
is hoztak bort és versenyeztek 
egymással, hogy kié a legjobb. 
A jó hangulat évről évre egyre 
több német ajkú vendéget is 
ide vonz, akik együtt ünneplik 
a helyiekkel ezt a szép hagyo-
mányt.
A ma emberének a sokoldalú 
házi berkenye fája és gyümöl-
cse ismeretlen pedig már az 
Árpád-korban bekerült a sző-
lőinkbe, lekvárnak és gyógyí-
tásra is használták a termését, 
de azért pálinkának volt a leg-
jobb.

A teleki berkenyefa nem csak 
a múltban, hanem a mai 
napig sokunknak nyújt 
élményt. Kiránduló és pihenő-
helye az itt élőknek, a földekről 
hazafelé tartóknak. Külön örö-
münk, hogy a turisták is 
tavasztól őszig egyre gyakrab-
ban látogatják. Velük együtt 
csodáljuk, hogy egy ennyi 
idős fa mekkora életerővel 
valósítja meg a mindenna-
pokban csodálatos létezését. 
Rügyfakadástól lombhullásig, 
virágzástól az érett gyümöl-
csök potyogásig.

Hej, berkenye, berkenye 
lehullott a termése. 
Gyere, rózsám szedd össze
főzzél lekvárt belőle.
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Sóstai Csaba jelezte, hogy 
nem tudja vállalni a felnőtt 
csapat irányítását Balatonsze-
mesen, de már meg is van az 
utódja – a folytatásban az 
utánpótlást segítő trénert kér-
dezte a Somogy Sportja (lásd 
20. évfolyam 28. szám 2018. 
07. 14.) a mögöttünk hagyott 
szezonról és a megszerzett 
nyolcadik helyről.

Stabil védekezés, jó 
utánpótlás
Épphogy meglett a bent 
maradást érő hely, mennyire 
elégedettek a szezonnal Bala-
tonszemesen?
Sajnos a tavaszt nem sikerült 
az őszi kerettel folytatnunk. 
Két stabil, jó középpályást is 
elveszítettünk és a befejező 
támadóink számát sem sike-
rült növelni, valamint a meg-
lévőkből betegség miatt töb-
ben is hiányoztak mérkőzé-
s ek ről ,  melyek  ve lü k 
nyerhetők lettek volna! Sze-
rencsénkre a hiányzó, beteg és 
sérült játékosokat a tudatosan 
épített utánpótlásunkból sike-
rült pótolnunk! Bár még csak 
16-17 évesek, de jó játékot 
mutattak, még gólokat is sze-

Dél-Balaton FC hírek
Edzőváltás után folytatja a Balatonszemes

reztek. Ilyen „gyilkos” bajnok-
ságban még nem vettem részt 
pályafutásom alatt, ahol ilyen 
kevés mérkőzésszám alapján, 
majdnem egy komplett 
mezőny (kilenc csapat) süly-
lyedt el!  Mindent egybevetve 
összességében az ősszel vállal-
tat bent maradást ha nehezen 
is, de sikerült teljesítenünk.
Az utolsó forduló döntött, 
hogyan tekint vissza arra a 
találkozóra, mentális álla-
potra, idegőrlő pillanatokra?
Tudtam, tudtuk, hogy rettene-
tesen nehéz mérkőzés lesz, 

melyen mindenféleképpen 
csak a győzelem elfogadható! 
Ebben a fordulóban még For-
tunának is velünk kellett len-
nie a Buzsák-Somogyjád mér-
kőzésen, ahol a vendégcsapat-
nak már nem kellettek a 
pontok a helyezésük megtar-
tásához, így akár ki is enged-
hettek volna. A három év alatt 
csapattá kovácsolódtunk, 
egyéni gondolkodástól füg-
getlenül! Én olyan típus vol-
tam és vagyok, hogy a küzdel-
met soha nem adom fel! Ezen 
mentalitásomat a mérkőzés 

előtt és a mérkőzés alatt is a 
csapat játékosainak úgy érzem 
sikerült átadni, mely a mérkő-
zés végéig kitartott minden 
játékosban! Egy bajnokság az 
utolsó mérkőzés végéig, a 
játékvezető befejezést jelző 
sípszójáig tart!  
30 kapott gól - félelmetes 
adat, ennél csak a bajnok 
kapott kevesebbet. Minek 
köszönhető ez és hogy-hogy 
ennek ellenére nem sikerült 
előrébb végezni a tabellán?
Lehetett volna még kevesebb 
is. Mikor visszanézek az egész 
bajnokságra, akkor a jegyzete-
imben még találtam olyan 
kapott gólokat is, melyek nem 
elsősorban a pályán lévő játé-
kosokon múlott!  A kapott 
góljaink száma híven tükrözi a 
stabil védekezésünket, melyet 
a fegyelmezett játékosoknak, 
valamint belső irányító védő-
inknek köszönhettünk. Sajnos 

Hátsó sor: Kántor Jenő, Ódor Gábor, Sevter Marcell, Kerék Patrik, Grübl Zoltán, Sóstai Csaba vezetőedző, Antal András, 
Böröczky Bánk, Gergely Tihamér
Első sor: Perger András, Réti Attila, Majoros Bálint, Majoros Barnabás, Andrasics Zoltán, Szabó Lajos, Kasza László
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Immáron harmadik alkalommal rendeztek karate világbaj-
nokságot Szentesen, ahol 21 ország 550 versenyzője és 
104 sportegyesülete vett részt. A 2018.06.23. -án lebonyolí-
tott Fiatal Oroszlánok Világbajnoksága, Európa egyik legna-
gyobb utánpótlás versenye volt. Rendkívül erős mezőny 
mérte össze karate tudását, nagyon igényes, színes bemu-
tatók, programok emelték a rendezvény színvonalát. 
Embert próbáló felkészülés előzte meg a versenyen való 
indulást. Versenyzőink a következő eredményeket érték el: 
Szabó Dávid Junior kategória -65 kg 3. helyezés, Kuti -Kiss 
Milán és Kiss Krisztián a nyolc közé verekedte magát, míg 
Horváth Brendon tapasztalatokkal gazdagodott. 
Gratulálok minden indulónak, csak így tovább a Kyokushin 
Útján! 

OSU! 

tudtuk, hogy igazi befejező 
támadóink nincsenek, így a 
védekezést kellett jól megszer-
vezni. Csak gratulálni tudok a 
játékosoknak, mert a biztos 
védekezésünkkel sikerült töb-
bek között a bent maradás!   
Hogyan tovább az egycsopor-
tos Megye II-ben? Mire lehet 
ott számítani, hol kell erősíte-
ni, mik a célok, tervek? 
Hogyan viszonyulnak a klub-
nál az egycsoportos rendszer-
hez, milyen változást hoz ez a 
Balatonszemesnél?
Természetesen ez a megválto-
zott versenyrendszer, melyet a 
megye első osztály árnyékbaj-
nokságának is nevezhetünk, 
nagyobb terheket ró minden-

kire. Ebből kifolyólag min-
denkivel (vezetők, játékosok, 
stb), de elsősorban a fő szpon-
zorunkkal is egyeztettünk. 
Balatonszemes Önkormány-
zata biztosított bennünket a 
megváltozott körülmények, 
esetleges többletköltségek vál-
lalásáról. Az egycsoportos baj-
nokságban még sok csapat 
nem ismeri egymást, így 
bármi megtörténhet. Nálunk 
mindenféleképp a középme-
zőnyben való szereplés lesz a 
minimum cél.
Konkrétabban: hogyan ala-
kul a felkészülési program, 
van-e már változás a játékos-
keretben?
A felkészülés nyáron nálunk 

rettenetesen nehéz, mivel a 
Balaton-parton minden nap, 
kora reggeltől késő estig dol-
goznak a játékosok, így heti két 
edzéslehetőséggel és négy fel-
készülési mérkőzéssel hango-
lódunk rá az új bajnokságra. 
Már a tavasszal jeleztem az 
elnökségen belül, hogy sajnos 
egyéb okokból nem tudom vál-
lalni az ősszel a három év alatt 
felépített stabil, felnőtt csapat 
irányítását. Több edzővel való 
tárgyalás után, sikerült Hor-
váth Bence személyében a csa-
pathoz illő játékos-edzőt talál-
nunk. Ősztől már Ő irányítja a 
felnőtt csapatot, míg én az 
utánpótlást segítem. Távozó 
játékosokról nem tudunk, az 

érkezőkkel pedig folynak a tár-
gyalások.
A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Somogy Megyei Igazgató-
ság Versenybizottsága a követ-
kező csapatok nevezését 
fogadta el a 2018/19-es évad-
ra: Somogy megyei II. osztály 
(16 csapat): 
Balatonberény SE, Dél-Bala-
ton FC, Berzence SE, 
Somogyvár KÖSE, Somogy-
jád Szabadidő SE, Juta SE, 
Fonyód Petőfi SE, Csököly 
ÖSE, Öreglaki Medosz SE, FC 
Barcs, Balatonszabadi LE, 
Mezőcsokonya SE, Lengyeltó-
ti VSE, Kiskorpádi SE, Böhö-
nye KSE, Karádi SC

Vasicsek László
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