
BALATONSZEMES,
Hunyady József Kikötő

info

hírmondóhírmondó
2018  JÚLIUS

BALATONSZEMES ÉS BALATONŐSZÖD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK HAVILAPJA



Megváltozott Balatonszemesen  
a Rajk László utca elnevezése
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, 
hogy közterület, közintézmény nem 
viselheti olyan személy nevét, aki a XX. 
századi önkényuralmi politikai rendsze-
rek megalapozásában, kiépítésében 
vagy fenntartásában részt vett, vagy 
olyan kifejezést vagy olyan szervezet 
nevét, amely a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerre közvetlenül utal.
A fentiek miatt Balatonszemesen a Rajk 
László utca elnevezése a Magyar Tudo-
mányos Akadémia állásfoglalása alap-
ján „nem javasolt” kategóriába tartozik, 
ezért a nevezett közterület elnevezésé-
nek megváltoztatására volt szükség.
A Képviselő-testület döntése alapján a 
Rajk László utca új elnevezése: Kikelet 
utca

Balatonszemesen és Balatonőszö-
dön a jogszabályi előírásoknak 
megfelelve az önkormányzatoknak 
rendeletet kellett alkotniuk a tele-
püléskép védelméről.  A település-
képi rendelet a település teljes köz-
igazgatási területére készül. 
A településképi rendelet állapítja 
meg
a) a helyi építészeti örökség területi 

és egyedi védelmét, illetve a 
védelem megszüntetését, illetve 
az erre vonatkozó szabályokat, és 
a nyilvántartás módját,

b) a településszerkezet, településka-
rakter, tájképi elem és egyéb helyi 
adottság alapján a településképi 
szempontból meghatározó terü-
leteket,

c) a településképi követelményeket.
A településképi szempontból meg-
határozó terület a településképi 
arculati kézikönyv alapján került 
meghatározásra a településképi 
rendeletben és annak rajzi mellék-
letében.
A településképi követelmény lehet 
területi építészeti, egyedi építészeti 
és reklámokra, valamint a reklámhor-
dozókra, reklámberendezésekre, 
cégérekre és reklámhordozásra alkal-
mas egyéb műszaki berendezésre, 
továbbá az egyéb műszaki berende-
zésekre vonatkozó követelmény.
A településképi követelmény a 
helyi építési szabályzatban megha-
tározható helyi követelményeket, 
jogokat és kötelezettségeket nem 
tartalmazhat. A helyi építési sza-
bályzat rendelkezik az egyes öveze-
tek és építési övezetben elhelyez-
hető épületek rendeltetéséről és 
paramétereiről (MIT és HOVA), a 
településképi rendeletbe pedig a 

HOGYAN-t kellett meghatározni. 
Ebbe a rendeletbe kerültek a reklá-
mok, reklámhordozók, cégérek 
elhelyezésének, valamint az egyéb 
műszaki berendezésekre (parabola 
antennák, napelemek, vezetékek 
stb.) vonatkozó szabályok is.
A rendeletben településkép érvénye-
sítési eszközökként került bevezetés-
re a 
a) a településkép-védelmi tájékozta-

tás és szakmai konzultáció,
b) a településképi véleményezési 

eljárás,
c) a településképi bejelentési eljárás,
d) a településképi kötelezés.
A fentiek közül csak a b) pont szerinti 
településképi véleményezési eljárás-
hoz szükséges a főépítész közremű-
ködése, ilyen eljárásra csak a telepü-
léskép szempontjából különösen 
meghatározó esetekben kerül sor. Az 
a) és c) pont szerinti eljárásokban is 
ajánlott a főépítész alkalmazása. A 
rendelet szerinti szabályokon túl a 
Kormányrendeletben leírt szabályok 
érvényesek. 
A d) pont szerinti kötelezés is újdon-
ság, a Képviselő-testületi felhatalma-
zás alapján a polgármester szankcio-
nálhatja, ha a településképi rendelet 
előírásait nem tartják be, illetve attól 
eltérnek. A kivetendő bírság alsó 
összeghatára nagyon alacsony, így 
annak kivetése legfeljebb jelképes 
figyelmeztetés, de lehetőség van kirí-
vó esetekben a nagyobb összeget 
kiszabására, mely ráadásul többször 
is megismételhető. 

Az elfogadott rendelet a Nemzeti 
Jogszabálytár és a település honlap-
ján, illetve a Közös Önkormányzati 
Hivatalban megtalálható.

Bővült az élményfürdő-
ben igénybe vehető  
kedvezmények köre
A balatonszemesi Képviselő-testület 
döntése alapján a gyermekbarát élmény-
fürdőben igénybe vehető kedvezmé-
nyek köre bővült azzal, hogy az a sze-
mély, aki Balatonszemesen bejelentett 
állandó lakóhellyel rendelkezik és lakcí-
mét hatósági igazolvánnyal igazolja az 
Élményfürdő szolgáltatásait minden nap, 
nyitva tartási időben 17.00 órától 19.00 
óráig térítésmentesen veheti igénybe.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:

Szarka Krisztina-Bakos Andor  
2018.05.26..

 Haláleset:
Diláver Jánosné 

2018.05.13. életének 89. évében
Komlós László 

2018.06.,11. életének 77. évében

Rendelet a településkép 
védelméről
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Év végi beszámoló a Balatonszemesi Reich Károly Általános  
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 2017-2018-as tanévéről

Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom, 

azt mondanám, több szempontból is nyugodtabb 

tanév volt, mint az előző. Sok mindennek köszönhe-

tő ez: nem voltak komolyabb fegyelmi problémák, 

nem volt ellenőrzés, minősítés. Ugyan volt néhány 

személyi változás, Béni Józsefné Marika december-

től már nem tanított, helyette Kazsokiné Reinhard 

Katalin lépett be, év vége felé kinevezéses állást 

kapott Orsi néni, és elment tőlünk, de ezeket a gye-

rekek is, a tantestület is tudta kezelni.

Javultak a tárgyi feltételeink. Kiemelem a padláste-

rem kialakítását, az új padokat és székeket, egy új 

interaktív táblát – amit ajándékba kaptunk egy vál-

lalkozótól, az új tanári laptopokat, melyeket remél-

hetőleg jól ki tudunk majd használni. Kaptunk két 

légkondicionáló berendezést, és most év vége felé 

jött 30 db tablet, amikkel a történelem tanulásnak 

szeretne a kormányzat új irányt adni.  

Mindezek mellett  a Tankerület éven át folyamato-

san biztosította a feltételeket a minőségi munká-

hoz, de az önkormányzatra, Kht.re is számíthattunk 

bármikor szükség volt segítségre

Iskolaként mégis a tanulmányi munka és a neve-

lés terén elért eredmények a legfontosabbak. Ezek-

ről a következőket mondhatom. A gyerekek tanul-

mányi munkája érdemben nem változott, nagyjá-

ból a korábbi tanévekhez hasonlóan jó, az országos 

átlagtól lényegesen jobb eredmények születtek. Az, 

hogy több, mint 40 gyermeket soroltam fel e lap 

hasábjain az előző számokban, akik országos verse-

nyen eredményesen szerepeltek, mindennél többet 

mond!  Mert nem csak ők a haszonélvezői, hanem 

az összes gyerek, aki ezeken a versenyeken indult, 

hiszen a többlet tudás, a versenyeken való tapaszta-

latszerzés őket gazdagítja. De gazdagabb lesz álta-

luk az a gyerek is, aki nem indult, mert a színvonal 

iskolai szinten emelkedik, ehhez igazodnak a többi-

ek, látják maguk előtt a példát arra, hogy szorga-

lommal, akarattal, alázattal eredmény lehet elér-

ni. Ennek a nevelő hatása felbecsülhetetlen, főleg a 

mai értéktelenedő világban!  Ezért igyekezünk min-

den gyerekben a tehetséget feltárni, és azt a lehető 

legteljesebb mértékben kiaknázni. És azért az, hogy 

matematikából, kémiából, magyar nyelv és iroda-

lomból, angol és német nyelvből, ének-zenében, 

vagy éppen a zeneiskolásaink körében országos 

eredményeink vannak, az azt mutatja, hogy komoly 

munka folyik, és bőven van tehetséges gyerek.

Jut eszembe!  A legutóbbi lapszám óta volt még egy 

sportverseny! A Kisiskolák Országos Diákolimpiá-

ja. Kontúr Benedek országos második, Sövény Zol-

tán ötödik lett. A futócsapat ötödik, illetve hatodik 

helyen végzett, Sziksz Anna pedig betegen is 12. lett. 

És ők idén egy évvel fiatalabbként indultak, jövő-

re komoly eséllyel vághatnak neki a felkészülésnek.

A különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel való 

szakszerű foglalkozás nem csak célunk, de emberi 

köteleségünk is. Azt gondolom, annál nincs erre jobb 

minősítés, mint hogy sok gyereket másik iskolából 

azért hoznak ide, mert olyan a hírünk ezen a téren 

is. A módszereinket még a szakértők is elismeréssel 

illették. A legjobb és számunkra legszebb elisme-

rés ezen a téren mégis az, amikor a szülő köszöne-

tet mond, mert a gyerekén azt látja, hogy az boldog, 

kiegyensúlyozott. Ez volt a célunk!

Rengeteg kulturális programot szerveztünk magunknak 

is és a településnek is.  Eljutottunk arra a szintre, hogy 

a rendezvényeink már nem azért vonzóak, mert szü-

lőként a nézők látni akarják a csinosan felöltözött gye-

reküket, unokát, hanem komoly művészi értékkel bíró 

produkciókat tudunk a közönség elé vinni. Sajnáljuk is, 

hogy sokan nem élnek a lehetőséggel! Pedig a zeneis-

kolai tanári koncertek, a tanszaki koncertek, amikből a 

tanév során több is volt, vagy a Diákmuzsika, ami nyitott 

rendezvény mindenkinek, a szavalóversenyek, a nép-

dalverseny, az énekkar előadásai, az ünnepi műsorok, a 

karácsonyi műsor, ezek mind-mind lehetőségek a szürke 

hétköznapokból kicsit kilépni. Itt reklámoznám a temp-

lomi koncerteket is, amik rendszerint csütörtökönként 

vannak. Amit a zenetanáraink nyújtanak, az már javában 

művészi szint, és joggal lehetünk büszkék rájuk. (Ráadá-

sul olyan mértékben teszik őket hitelessé a gyerekek és a 

szülők előtt, aminél hatékonyabb módszer nincs!)

Szintén a zeneiskolát dicséri, hogy már van komoly 

fuvola kamaránk – 12 diák játszott együtt a Diákmu-

zsikán – gyönyörűen szól a rézfúvos kamara, mert 

sokan vannak, és egyre szebben játszanak, a klariné-

tosok szintén, és most érik az a munka is be, amit Ist-

vánné Kriszta a zongorista növendékebe tesz, mert 

jövőre már bizony ők is színpadra érettek lesznek. És 

aki látta egy-egy műsorban azt, hogy az összes zene-

iskolás együtt egy nagy együttesként színpadra állt –a 

zongoristák csak azért nem, mert nehéz a hangszer 

– és hetven gyerek egyszerre zenél és még harminc 

gyönyörűen énekel, az érti, miért vagyok igazgatóként 

roppant büszke a tanárainkra és a növendékeinkre.

Tizenhárom évvel ezelőtt 146-an tanultak itt Szeme-

sen. Akkor egy közoktatási szakember azzal ijesztge-

tett bennünket, hogy a demográfiai adatok alapján 

olyan létszámcsökkenés lesz, hogy a felső tagozatnak 

be kell olvadnia vagy a szárszói, vagy a lellei iskolába.  

Nem hogy nem csökkent a létszámunk, hanem idén 

kétszázan voltunk, jövőre kettőszázheten leszünk. Tíz 

éve a sportiskolai fakultáció hozott pár gyereket, majd 

a speciális ellátást igénylő gyerekek kezdtek hozzánk 

jönni. Mára oda jutottunk, hogy rajtuk kívül renge-

teg gyereket hoznak a szüleik másik iskolából azért, 

mert a jó képességű gyereküknek a lehető legjobb 

iskolának Szemest tartják. Tizenhét településről van 

diákunk! Soha nem akartunk „versenyistálló” lenni. 

Szerintem nem is vagyunk az, de azért jóleső érzés, 

amikor a munkánkat így ismerik el. Kérem, ne vegyék 

ezt öndicséretnek! Nem annak szánom, nem is azért 

írom le ezeket. Csak jóleső érzéssel tölt el, hogy egy 

olyan tantestületnek vagyok a tagja, akikről ilyen a 

vélemény. Kérem, higgyék el nekem, bennünket az 

elismerés nem önteltté tesz, hanem még nagyobb 

felelősséggel ruház fel. Azt gondolom, ez a titkunk.

Itt köszönöm meg a szülők, a Szülői munkaközös-

ség, a kívülállók, az önkormányzatok és a tankerület 

mindenkor, és minden téren érezhető segítségét, 

támogatását!  Nélkülük, Önök nélkül sokkal nehe-

zebb dolgunk lett volna.

Boór Miklós  

igazgató
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SZABAD EGY TÁNCRA?

A „Superheroes” 7 tagú gyermek 
rocky kisformációval szuperhő-
sök mezébe bújtak és győzték 

le a gonosz Jokert, idei első versenyük 
Veszprémben a Connector Nemzetközi 
Táncfesztivál volt, ahol egy aranyérmet 
és a legkreatívabb koreográfia különdíját 
is bezsebelték. Orsi és lellei társai ebben 
a tanévben a siófoki lányokkal együtt 
is edzett, 19-en alkotják a „Hungirls” 
csapatát, ahol magyaros zenére káp-
ráztattak el minket gyönyörű koreográ-
fiájukkal. Ők is indultak Veszprémben, 
junior rocky nagyformáció kategóriá-
ban és a Hungirls is aranyérmes lett. 
Szépen meneteltek a lányok a Magyar 

Látványtánc Szövetség által szervezett 
magyar bajnokság kvalifikációján, ahol 
szintén arany minősítéssel bekerültek a 
magyar bajnokság májusban megrende-
zett fordulójára és végül mindkét formá-
cióval a dobogó I. helyén állhattak. Pro-
dukciójukkal kijutottak a Brassóban meg-
rendezett Európa Bajnokságra, de azon 
sajnos időpont ütközés miatt nem tudtak 
részt venni, mert időközben Nagykani-
zsán is versenyeztek a lányok és a Hungirls 
csapata a Dance Star ESDU World Masters 
magyarországi válogatóján kategóriájá-
ban első helyen végzett, mellyel kvalifikál-
ta magát a májusi Horvátországban meg-
rendezett világbajnokságra.

Porecben hatalmas élményben volt 
része a lányoknak, több mint 25 ország 
táncosait ismerhették meg, számos 
táncstílusban. Nemzetközi oktatókkal, 
különböző tánc workshopokon vettek 
részt, még Justin Timberlake koreográ-
fusának óráján is táncoltak. A csapat 
az 5. helyen végzett, mely számukra az 
egyik legszebb élmény maradt az idei 
versenyek közül.
Büszkék vagyunk balatoni lányaink-
ra, méltón megállták helyüket mind 
Magyarországon, mind a nagyvilágban! 
Edzőjük Birkás Alexandra. Hajrá X-Press! 
Hamarosan Balatonőszödön és Balaton-
szemesen is fellépnek a lányok.

A balatonőszödi 5. osztályos Tallián Orsolya az X-Press TSE színeiben csapatával az idei  
versenyszezonban több táncversenyen is 2 formációval megmérettette magát.
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2018 június 23-án került megren-
dezésre a Zenepavilon nyitó bulija, 
melyet a Hangoló zenés gyermekmű-
sorával kezdtünk. Sok csillogó szemű 
gyerkőc vett részt az állatok nyári 
olimpiáján hatalmas örömmel és lel-
kesedéssel. A versenyen megjelen-
tek nyulak, békák, delfinek, sőt még 
maga a medve is. Az eredmény dön-
tetlen lett, ennek ellenére nagy öröm-
mel köszöntünk el az előadótól. 

Az eseményt az X-Press Tse fantasz-
tikus táncbemutatója színesítette, 
akik idén a Horvátországban meg-
rendezett Dance Stars világbajnoksá-
gon értek el igen figyelemreméltó 5. 
helyezést. Nem tudjuk eleget ismé-
telni, hogy az egyesületben számos 
őszödi és szemesi kislány sportol nap, 
mint nap. A nyár folyamán, számos 
helyen láthatóak a lányok előadásai. 
Az este fénypontja természetesen a 

Patikadomb Zenekar volt. Az együt-
tes két tagja is kis falunk lakója, akik-
re méltán lehetünk büszkék, hiszen  
A Dal 2018 elődöntőjéig menetel-
hettek idén. A koncert szuper han-
gulatban telt, a fiúkat autogramokért 
rohanták le a fiatal nézők. A srácok 
idén nyáron az ország számos pont-
ján fellépnek, többek között a Dalban 
elhangzott „Jó szelet” című számukkal. 
Hallgassák meg őket, ha kimaradtak. 

Szezonnyitó 
A ZENEPAVILONBAN!

4 5hírmondó  2018 július hírmondó  2018 július

kultúra



EGY POHÁR EGÉSZSÉG 
– Juice Bar Balaton    

Nem új keletű dolog zöldségek-
ből és gyümölcsökből turmixo-
kat készíteni. Finom íze miatt 

manapság nemcsak az egészséges 
életmód hirdetői fogyasztják előszere-
tettel. Rengeteg értékes ásványi anyag, 
vitamin és enzim jut általuk a szerve-
zetbe. Javítják, és helyes útra terelik az 
emésztést, segítenek megszabadulni 
a szervezetben felhalmozódott salak-
anyagoktól, méreganyagoktól. Amel-
lett, hogy energiát adnak, és rendsze-
res fogyasztásukkal segíthetnek leküz-
deni a fáradtságot, komolyabb beteg-
ségek gyógyítására és megelőzésére is 
kiválóak. Ezen kívül csökkentik a szer-
vezetben lévő gyulladásokat is.
Amennyiben egészséges frissítőket 
keres érdemes felkeresnie Balatonsze-
mes új Juice Bárját ahol lehetősége 
kipróbálni a finom, természetes gyü-
mölcsleveket, turmixokat, gyümölcstá-
lakat, chia és zab pudingot, a babapü-

rét és a hidratáló uborkás és gyümöl-
csös vizeket is. 
Ezeket a finomságokat tulajdonos hely-
ben készíti minden reggel friss alapanya-
gokból, szeretettel.  Mert Ő azt mondja, 
hogy minden, amit szeretettel csinálsz 

az finom és egészséges és ez a legjobb 
módja, hogy élvezd a nyarat!
A tulajdonos Bielik Tímea egy egész-
ségügyi probléma miatt két éve kezdett 
el jógázni és a tudatos táplálkozás felé 
fordulni. Vett egy professzionális hideg 
présgépet és egy turmixot, amivel zöld-
ség és gyümölcsleveket, sűrű tápláló tur-
mixokat készített magának és a család-
jának. Mindenki nagy örömmel fogad-
ta és fogyasztotta az Ő egészsége pedig 
helyreállt. Ez adta a fő motivációt, hogy 
meg nyissa a Balaton partján a Juice Bár-
ját, hogy a nyári hónapokban mindenki 
betérhessen a kis oázisába egy finom fris-
sítőre minden nap 10-21 óráig. 
Ez a bár egy lehetőség, hogy egészsé-
ges módon gyümölcsöt és zöldséget 
juttassunk az életünkbe úgy, hogy örö-
münket leljük benne. 

Juice Bar Balaton
Balatonszemes Kisfaludy út 12

Gyümölcsöző napot mindenkinek! 
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EGY POHÁR EGÉSZSÉG 
– Juice Bar Balaton    

info
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Településünk alkotója: 

PÓSA EDE 
festőművész

Mindig csodáltam a 
két nagy művész, 
Degas – francia és 

Rippl Rónai – magyar festő, 
pasztell festményeit.
Abban bíztam, hogy sok 
szorgalommal és kitartó 
munkával, én is tudok majd 
hasonló alkotásokat festeni 
ezzel a csodálatos techniká-
val. Száraz pasztell, kréta.
Ha nem is olyan jóak az én 
pasztell festményeim, azért 
nekem, majd negyven éven 
át, több száz festmény meg-
alkotása közben, nagyon 
nagy örömöt adtak és talán 
ezek az alkotások sok-sok 
kedves ismerősömnek, bará-
tomnak okozott szintén 
nagy boldogságot.
Vajdasági származásom, 
mondják, le sem tagadha-
tom, alföldi festő vagyok, 
szeretem a kis faluk, város-
ok hangulatát megörökí-
teni képeimen, vagy a sej-
telmes vízpartokat, tája-
kat, esetleg műtermemben 
lévő kis fehér vázát néhány 
szál virággal, melyeket fele-
ségem, Buba asszony oly 
nagy szeretettel hoz ker-
tünkből, nap mint nap.
Balatonszemesi otthonunk-
ban, az Árnyas utca csendes 

hangulatában, szorgalma-
san készülök újabb és újabb 
kiállításokra, vagy művésztá-
bori munkákra, mert azt val-
lom, egy művésznek min-
dig szüksége van a megmé-
rettetésre, a nézők kritikájá-

ra, ez fejlődésre sarkallja az 
embert. Most feleségem-
mel, aki szintén foglalkozik 
a festészet egy modern vál-
tozatával, egy közös kiállí-
tásra készülünk Balatonaka-
li kiállítótermeibe, az ottani 

képzőművészetszerető Koncz 
Imre polgármester meghívá-
sára. A nyár idején, harminc 
legújabb alkotásunkat mutat-
juk be az oda látogatóknak.

Pósa Ede
festőművész

kultúra
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MÍTOSZOK ÉS A VALÓSÁG 
– a Pálosok Balatonszemesi hagyatéka

A Balaton déli partján egyre több 
olyan lappangó értéke kel élet-
re, ami méltán érdemes a nya-

ralók, turisták figyelmére. Az egyet-
len magyar alapítású szerzetesrend, a 
Pálosok története is szervesen kötődik 
a Balaton térségéhez, kolostoraik egy-
koron körbefogták a tavat. Ezek közül 
az egyik legjelentősebb volt a Balaton-
szemes és Teleki között lévő Mindszent 
kolostor, melynek látogatható részei az 
elmúlt évszázadban semmisültek meg. 
Ezen hagyatékot rejti sok száz éve a sze-
mesi erdő. 
A 2014-ben megindult régészeti kutatá-
sok számos rejtélyes és különleges, köz-
tük egy európai szinten is egyedülál-
ló leleteket hoztak felszínre, tavaly egy 
pálos barátot ábrázoló szoborfej, idén 
egy különlegességnek számító alapkő 
került elő.
A faragott kövekből és téglából épült 
kolostor falai és az egykori járópadló 
részei a föld hepehupás felszíne alatt 
még megvannak.
2016-ban sikerült azonosítani a szen-
télyt, valamint a sekrestyét. Ezen kívül 
sok mennyezeti elem, az egykori háló-

boltozat égszínkékre festett bordái 
kerültek elő, a sekrestyéből pedig egy 
szoborfej, amely egy pálos barátot ábrá-
zol. Ez a lelet egyedülálló, ugyanis eddig 
még hasonló sem került elő.
A 2017. év aztán minden eddigi ered-
ményt felülmúlt, és hihetetlen lelettel 
ajándékozta meg a hazai középkorku-
tatást. A kolostor szentélyének feltá-

rása során ugyanis előkerült egy alap-
kő, amelynek létezését sem sejtették 
eddig a kutatók. Alatta pénzérmék vol-
tak gondosan elszórva. Ezüstdénárok 
még emellett két helyen voltak a terüle-
ten, ezek mind-mind különböző korok-
ról mesélnek. 
A templom szentélye is rejtett izgalmas 
felfedeznivalókat, hisz az alapkő egy 
átépítés, bővítés része – a korábbi temp-
lom alapfalai is előkerültek idén. Az alap-
kő nagyon sérülékeny anyagból készült, 
homoki mészkőből faragták meg szép 
gótikus betűit. 
Ennek a máig tartó kutatásoknak 
köszönhetően a kiállítás anyaga folya-
matosan bővül. 
A rend történetének állít emléket a Buj-
dosó Magtárban, a nyári szezon alatt lát-
ható kiállítás. 
Várjuk szeretettel Balatonszemesen, 
hogy ön is bepillanthasson a Fehér Bará-
tok kevéssé ismert múltjába.
Bujdosó Magtár (8636 Balatonszemes, 
Gárdonyi u. 2.).
A kegyhely természetvédelmi okokból 
csak július 1-től december 31-ig láto-
gatható.

info
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SEMMELWEIS NAP  
margójára

1992 óta ez a nap  a magyar egész-
ségügy napja. Pár mondatban hadd 
emlékezzünk meg róla. Bécsben végez-
te el az orvosi egyetemet, itt is kezdett 
el dolgozni sebészként és szülészor-
vosként. Később került a Szent Rókus 
kórházba, ahol  kimutatta a fertőzések 
megelőzésének előnyeit. Első megál-
lapítása az volt, hogy a klórvizes kéz-
mosás megszünteti a kézen a boncolás 
utáni hullaszagot és ezzel egyidőben 
(melyre később derült fény) a kézre 
tapadt baktériumokat is. Így 1 százalék 
alá szorította módszerével a gyermek-
ágyi láz halandóságát. Nézeteit kortár-
sai sokáig nem fogadták el, bár látvá-
nyos eredményeket ért el.  Életében  
sajnos nem kapta meg az őt megille-
tő elismerést, az MTA sem vette föl tag-
jai sorába. Az utókor azonban többféle 
módon adózik nagyságának.
Semmelweis az anyák és az emberek 
megmentésén fáradozott a 19. század-
ban, mi saját gyermekeinkért mit tehe-
tünk  a 21.században?
Hol kezdjük el ?
Manapság a médiából mindenütt ez 
hallható: életünk első 1000 napja 
kulcsfontosságú az immunrendszer 
és a bélflóra kialakulása szempontjá-
ból. Az egészséges bélflóra nélkülöz-
hetetlen szervezetünk működéséshez, 

hiszen immunrendszerünk közel  2/3-a 
található a bélrendszerünkben. Az 
újszülött számára az első és legfonto-
sabb táplálék az anyatej, amit jóté-
kony hatása miatt az első „védőoltás-
nak” is tekinthetünk, és ami segíti az 
egészséges bélflóra kialakulását is. Tel-
jesen más egy szoptatott csecsemő 
bélflórája és egy tápszeresé. Ha gyen-
gébb immunrendszerrel indulunk neki 
az életnek, sokkal rosszabbak az esé-
lyeink. Tehát édesanyák, bátran szop-
tassunk! 
Az anyatej után a második legfonto-
sabb dolog a helyes és egészséges táp-
lálkozásra szoktatás. Üljön le együtt a 
család, lássa a gyermek az együttétke-
zés örömét, élvezze azt! Kóstoltassuk 
meg minél többféle ízzel, színekkel, faj-
tával! Ha nem ízlik neki, ne erőltessük, 
de később újból próbálkozzunk vele 
esetleg más körítésben. Ha látja, hogy 
mi is jóízűen esszük, szívesebben elfo-
gadja azt. 
Amit tehetünk még értük harmadik  
körben, a mozgás szeretetére szoktatás. 
Gyermekeink eredendően állandóan 
mozgásban vannak, mi rontjuk el őket, 
ha beültetjük a „mindenféle kütyük”  
közé, elé. (lásd itt tv, okostelefon, DVD, 
számítógép) Ezekkel jobb, ha nem is 
találkozik 3 éves kora előtt, de később 

is csak néhány perc legyen az előttük 
töltött idő. Persze egyszerűbb, mert így 
nem kell velük annyit foglalkozni, de 
könyörgöm, miért vagyunk mi anyák, 
azért, hogy mi is nyomkodjuk azt a 
kütyüt??? Mozogjanak, ugráljanak, sza-
ladgáljanak, legfőképp a szabad, friss 
levegőn.
Valamint a negyedik  fontos dolog, 
amit tapasztalatból mondok, a mese, 
a mesélés varázsa, akár fejből, akár 
mesekönyvből, életkornak megfelelő-
en. Ezeket a perceket mindig vissza 
fogják sírni a gyermekek, de néha mi 
szülők is, mikor már felnőnek. Ezt ne 
hagyjuk el soha, és  ne is  legyen bün-
tetés eszköze! (Jó, akkor nem mesélek 
neked…) Ha minden nap akár csak egy 
negyed órát is erre szánunk, higgyük 
el, meg fog térülni. A gyermeknek óriá-
si fantáziája, képzelőereje, és nem utol-
só sorban hatalmas szókincse lesz. A 
tv előtt felnőtt gyerek pedig nagy hát-
ránnyal indul még az iskolába is.
Ha ez a 4 dolog végigkíséri a gyermek 
első 6 évét, meg persze a szülői szere-
tet, akkor nagy a valószínűsége, hogy 
egy kiegyensúlyozott, boldog, egész-
séges felnőtt válik majd belőle. Mi is 
ezt szeretnénk, ugye ?  

Schmal Kinga

Semmelweis Ignác magyar orvos,  
aki az  „anyák megmentője ” néven vált ismertté,  
1818 július elsején született.
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A FESZTIVÁL CÉLJA:
emléket állítani Bujtor István Balázs Béla-díjas színművész, rendező szellemi örökségének.

A IX. Bujtor István Filmfesztiválra olyan filmeket várunk, amelyek megfelelnek az alábbi  
tematikák valamelyikének: 

l a vidámság, a könnyedség és a humor jegyében készült alkotások, tekintettel a sokoldalú művész munkásságának  
e meghatározó szegmensére

l valamilyen rejtély, bűnügy, titok körül zajló cselekményt feldolgozó filmek

l a költészet valamely eleme, egy vers feldolgozása, vagy költői életművek bemutatása filmes formanyelven, illetve eszközökkel

l az emberi lét sokszínűségét bemutató film, egy vagy több cselekményszállal és fordulattal
 

Az alábbi műfaji kategóriákban lehet nevezni: 
1. játékfilm

2. dokumentumfilm, ismeretterjesztő film
3. animációs, fikciós, kísérleti rövidfilm

4. versfilm

Örömmel fogadjuk a fiatalos szemléletű, szubjektív alkotói megközelítéseket.

Nevezni 2017 júliusa után készült filmekkel lehet, függet-
lenül attól, hogy azokat bemutatták-e már valahol. Egy 
alkotó, vagy alkotó csoport legfeljebb öt filmmel nevezhet 
(bármely kategóriában), amelyek hossza egyenként nem 
haladhatja meg a 60 percet. (Indokolt esetben az alkotó 
eltérhet a megszabott időkorláttól, de ez esetben a szak-
mai zsűri az értékelés során külön mérlegeli a játékidőt!) 
Nevezni a nevezési lap és a versenymű beküldésével, vala-
mint a regisztrációs díj befizetésével lehet. A filmeket a 
nevezési lap beküldése után a szervezőktől kapott drive 
felületre lehet majd feltölteni. A nevezők a filmek jogával 
rendelkezők lehetnek, akik kifejezetten hozzájárulnak az 
alkotások térítésmentes, nyilvános vetítéséhez, valamint a 
filmek képi és hangi anyagainak promóciós célra történő 
felhasználásához.

Nevezési határidő: 2018. augusztus 5.

Regisztrációs díj: filmenként 2000,- Ft, amit a Balatonszemesi 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum aláb-
bi számlaszámára kérünk befizetni: 11743040-16807992. 

Az átutalásnál a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a 
nevezett film(ek) címét, valamint a „Bujtor Filmfesztivál” meg-
jelölést.

Szakmai információ és nevezés: 
magyarversmondok@gmail.com

A Bujtor István Filmfesztivál helyszíne és időpontja:
Balatonszemesen - 2018. augusztus 18-tól 20-ig.

A filmeket előzsűri válogatja a versenyprogramba. A beválo-
gatott alkotásokat közönség előtt vetíti a Balatonszemesi Lati-
novits Művelődési Ház és Könyvtár a Szemesi Nyármarasztó 
Napok keretében, a Bujtor István Filmfesztiválon. A filmeket a 
fesztiválon a vetítést követően szakmai zsűri értékeli. A négy 
műfaji kategória nyertesének alkotói, alkotócsoport esetén 
képviselői repülőjegyet nyernek a 2019-es cannes-i filmfeszti-
vál idejére, filmjük pedig bekerül a Kaleidoszkóp nemzetközi 
VersFesztivál programjába is.
A Filmfesztivál támogatója a Nemzeti Kulturális Alap és a 
Magyar Művészeti Akadémia.

VERSENYFELHÍVÁS
Balatonszemes Önkormányzata,  a Latinovits Emlékmű Alapítvány,  a Balatonszemesi  
Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum és a Magyar Versmondók Egyesülete 

2018-ban kilencedik alkalommal hirdeti meg a BUJTOR ISTVÁN FILMFESZTIVÁL
filmes versenykategóriáit független/amatőr filmes alkotók és alkotóközösségek számára.
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Manapság az egyik leggyakoribb „betegség” – okai: lehet genetikus, 
immungyengeség, valamit nem tudunk elviselni – allergiásak vagyunk 
valamire. Gyógymódja: erősítsük az immunrendszerünket sok mozgással 
a természetben, sporttal, sok friss zöldség, gyümölcs fogyasztásával, hagy-
juk el a fertőtlenítő tisztítószereket, mivel ezek elpusztítják a bőrünkön 
lévő hasznos baktériumokat is, ezért legyengül az ellenálló rendszerünk!

SZŐLŐ

Teljes értékű táplálék

• Vértisztító /vérszegénységre/
• Idegerősítő
• Izomregeneráló /izomgyengeségre/
• Belek betegségeit gyógyítja
• Vese és hólyagkövesedést oldja
• Fokozza az epeelválasztást
• Reuma, májbetegség, vízkór, szamárköhögés
• Daganatos betegségeknél

ALLERGIA, SZÉNANÁTHA

BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÁS
Hamarosan beköszönt a nyár, elkezdődnek a nagy tömeget vonzó rendezvények, fesztiválok. A biztonságos 

szórakozás érdekében érdemes pár alapszabályt betartani:

Értékeinek megóvása érdekében az alábbi tanácsokat adjuk:

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget 
a 112-es segélyhívószámon.

l Mindig olyan társasággal menjen szórakozni, akikben 
megbízik!

l Soha ne hagyja őrizetlenül poharát! 
l Ha valamilyen tiltott szerrel kínálják, mondjon nemet,  

és hagyja ott a társaságot! 
l Amennyiben lehetősége van rá, ne menjen egyedül haza! 

l Hazafelé vezető úton kerülje a parkokat, sötét, kietlen 
helyeket! 

l Ha lehetősége van rá, taxival szervezze meg a hazafelé 
vezető utat, de ne az utcán intse le, telefonon rendelje 
meg a későbbi visszaellenőrizhetőség miatt!

l Táskáját ne hagyja őrizetlenül, értékeivel ne hivalkodjon! 
l Hátizsákok, vállra akasztható táskák egy koncerten nem 

biztonságosak. Ezeket a táskákat, a zseblopások elkerü-
lése érdekében érdemes a testünk előtt viselni! 

l Kizárólag annyi készpénzt, illetve értéket vigyen magá-
val amennyi feltétlen szükséges! 

l A táskában az okmányokat, pénztárcát, mobiltelefont, 
célszerű egymástól elkülönítve tárolni, ezzel is megne-
hezítve a tolvajok dolgát. 

l Iratait lehetőleg ne a pénztárcájában, bankkártyáit ne a 
hozzá tartozó pin kóddal együtt tárolja!

BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÁS
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12. MÁRIA-NAPI BÚCSÚ BALATONŐSZÖDÖN

FELHIVÁS DIÁKOKNAK 
ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESITÉSÉRE

Kedves Diákok!

Az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.   

Szeretnénk lehetőséget biztosítani Nektek, hogy idén nyáron ennek egy részét nálunk teljesítsétek.

Aki kedvet érez, hogy a Latinovits Zoltán Művelődési Ház munkájában segédkezzen, jelentkezzen  

személyesen a Művelődési Házban.

További részletek iránt érdeklődhettek:
e-mailben a muvhaz.latinovits@gmail.com címen, valamint telefonon a 06 84/361-204 számon.

Légy a csapatunk tagja, teljesítsd velünk iskolai kötelező szolgálatodat!

FELHÍVÁS!
Képviselő testületi döntés alapján a Szemesi Napok rendezvény ideje alatt 

2018. 07. 27. 14 órától 07. 29-ig, 24 óráig a Kisfaludy utca teljes hosszában le lesz zárva az autóforgalom elől.  
Megértésüket, türelmüket köszönjük!

Önkormányzat

Időpont: 
2018. augusztus 15. szerda 16:00 óra

Helyszín: 
Telepi Nagyboldogasszony-kápolna
(8637 Balatonőszöd, Kápolna köz 1.)

PROGRAM: 
Az ünnepi szentmisét, mely 16 órakor kezdődik, celebrálja Fodor Béla atya,

 közreműködik a váci székesegyház Szent Cecília kórusa, Varga László karnagy vezetésével. 
                 A déli óráktól kirakodó vásárral, programokkal, póni lovaglással, ingyenes vesszőkosaras körhintával, 

népi játékokkal, valamint bográcsozással, borkóstolással várják az érdeklődőket!
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