
 

 
    
 
 MEGHÍVÓ 

 
Balatonszemes Község Önkormányzata és a 

Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

 
 

Balatonszemesi Szüreti 
Felvonulásra 

 
2018. október 13-án, szombaton 

 
A szüreti felvonulás állomásai: 

13:00 Indulás – Malom előtti térről 
Szőlőhegy – Borszentelés 

Dózsa György utca – Polgármester úr 
Csokonai utcai játszótér 

Balatonőszöd 
Szedresi játszótér 

Fő utcai tűzoltókocsi 
18:30 Érkezés - Művelődési házhoz 

 
 

20:00 Szüreti Bál a Nyitnikék Óvoda 
szülői munkaközösségének 

szervezésében 
 

Megjelenésére, fogadására feltétlenül számítunk! 

info

hírmondóhírmondó
2018  SZEPTEMBER

Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja



KFT HÍREK 
Július és Augusztus hónapokban két nagy rendezvényünk 
is volt: Szemes Napok és a Kettes Fogathajtó. Sikeres lebo-
nyolításukhoz a KFT dolgozói is hozzájárultak nem kevés 
óraszámmaL Az elkészült konténer WC mindkét rendezvé-
nyünkre kitelepítésre került. Ezze az Önkormányzat komoly 
bérleti díjakat spórolt meg. A strandokon kihelyezett vízlép-
csőinken síkossá vált a szőnyeg, ezért azok eltávolításra 
kerültek, és a trepni lemez maradt helyette, ami nem csú-
szik. Rendezvényeink mellett folyamatosan végezzük a 
fűnyírásokat, a virágágyások gondozását és a takarítást a 
Balaton parti strandokon, parkokb , közterületeken, és a 
sövények vágását településünkön. Megköszönjük a lakos-
ság és az üdülő tulajdonosok véleményét, akik értékelik 
munkáinkat bírálattal együtt. Köszönjük szépen.
Mivel nem tudunk mindig mindenhol ott lenni, ezért szíve-
sen fogadjuk az észrevételeiket, segítségüket.

Április l-jétől a lakossági zöldhulladék szállítást a PELSO-
KOM KFT. végzi a mellékelt tájékoztató szerint.
Az eddigi tapasztalatok alapján nyomatékosan szeretnénk 
kérni a Tisztelt Lakosság és az Üdülőtulajdonosok figyel-
mét, hogy a tisztaság és a rendezett településkép megőrzé-
sének érdekében a zöldhulladékot a hulladékszállítási nap-
tárban megjelölt nap reggelén 7 óráig, vagy az azt megelő-
ző este legyenek szívesek kirakni!
A PELSO-KOM KFT. Csak az általa meghatározott módon 
(zsák 25 kg, ágak max.lméter hosszú, 40cm átmérőjű össze-
kötött köteg) kihelyezett zöldbulladékot fogja elszállítani.
Az ettől eltérő módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül 
elszállításra. Közös érdekünk a település tisztántartása, 
köszönjük szépen segítő együttműködésüket!

Rigó István
Ügyvezető igazgató

Tájékoztatás zöldhulladék szállításról
Értesítjük a lakosságot és az üdülőtulajdonosokat, hogy 
Balatonszemes területén a zöldhulladék szállítást 2018. 

április 1-től a PELSO-KOM Nonprofit Kft. végzi.  
A zőldhulladék gyűjtésének szállítási időpontja  

a háztartásokba eljuttatott Hulladékszállítá i Naptárban 
jelölt időpontokban történik.
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A KÉT ÚT 
KERESÉSE

Köszöntő
A nyári forgatag lassú múlásával visszazökkenünk a min-

dennapok megszokott rendjébe. Ismét más, új célok lesz-

nek fontosak, más napi rutin az, mely elsődlegesen meg-

határozza életünk.

Ugyanakkor, ami minden időben fontos szempont, hogy 

legfőbb célunkat, a Boldogságot keressük és adjunk má-

soknak. Boldogságot, mely szó igazi tartalma szerint felfe-

dezhető minden évszakban, minden helyzetben és min-

den körülmények közt. A szó mögött jó néhány olyan te-

vékenység és esemény is meghúzódik, mely a tágabb 

környezetünk építését, szépítését és egymás megbecsü-

lését is magában foglalja. A megbecsülést, mely vissza-

mutat a boldogsághoz, és így egyfajta körforgással mu-

tatja az utat az élet minden területén, legyen szó hivatali 

munkáról, vagy a település fejlődéséről.

A boldogság kereséséről és megtalálásáról egy Benja-

min Franklin idézet jut eszembe.

A mondás szerint:

“A boldogsághoz két út vezet. Vagy csökkentjük a vágya-

inkat, vagy növeljük lehetőségeinket. Ha bölcs vagy, 

mindkettőt megteszed.” 

Ez a bölcsesség sok közösséget és embert tett már sike-

ressé és boldoggá.

Ezen az úton járunk mi is, járok én is és várom ennek szel-

lemében közösségünk, településünkön élő lakótársaim 

javaslatait, együttműködését a szeptemberrel induló őszi 

időszakban is.

Tisztelettel:

Takács József

Polgármester



Anyakönyvi hírek
Születés: 

Pajor Levente 
2018.07.02.

anyja neve: Tüske Klaudia, 
apja neve: Pajor Gyula

Házasságkötés:
Tánczos Zoltán Sándor-  Pászti Tóth Edit

2018.08.02.

Monory-Monori Zsombor Zsolt -
 Eckermann-Szabó Andrea 

2018.08.08.

Végh Márton-dr.Bakos Franciska 
2018.08.11.

Haláleset:
Lengyel Jenő Béláné 

2018.05.06. 
életének 69. évében

Petrus Lajosné 
2018.07.26.  

életének 92. évében
Bazsalya Dávid György 

2018.08.04. életének 
12. évében

Diláver Imre 
2018.08.10.életének 

41. évében
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KÖZHASZNÚ FELHÍVÁS
„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett  
pszichiátriai kezelése során?

NE HAGYJA ANNYIBAN!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez  

már ne történhessen meg!

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” 

miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota 

semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-

gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól  

ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Tűzijáték
A Nyármarasztó programunk kiemelkedő és a többnapos rendez-
vényünk záró része, a már hagyományt követve minden évben 
augusztus 20-án, Balatonszemesen a 15 perces tűzijáték. 
Sajnos idén ebből mindössze 6 percet élvezhettünk, aminek oka, 
mint utóbb megtudtuk, hogy technikai okok miatt nem tudtak 
többet fellőni, mert elromlott a rakétakilövő.
Ezért Balatonszemes Önkormányzata és a Latinovits Zoltán Műve-
lődési Ház úgy döntött, hogy a pirotechnikai céggel kötött szerző-
désben foglalt összegnek a felét fizeti ki. Egyúttal mély sajnálatun-
kat fejezzük ki az eseményen résztvevő csalódott közönségnek. 
Elnézésüket kérjük ezért és ígérjük, hogy jövőre kárpótlásként egy 
hosszabb tűzijátékkal kedveskedünk Önöknek.

Takács József 
polgármester 

és  Farkas Zsuzsanna
igazgató

Vöröskeresztes hírek
 Az idei nyár sem múlhatott el 

véradás nélkül. 

Lelkes, újra szerveződő csapattal 

augusztus  13-án véradást tartott a helyi  

vöröskereszt csapata.   

A hangulat az ígértekhez híven  

„ karneváli” volt!

Önzetlen segítségre érkezett 39 fő;  

ellátásukról  gondoskodott: 

Dezső Éva, Dezső Andika,  

Schmall Kinga, Tompa Hajnalka,

Köszönöm a munkátokat! 

Találkozunk december 10-én

 / hétfőn/ mindenkit várunk.
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Tisztelt Olvasóink!

Bizonyára értesültek róla, hogy nemré-
giben nagy érdeklődésre tartott számot 
a legutóbbi üdülőhelyi fórumunk. A 
szép számban megjelent üdülőtulajdo-
nosok és lakosaink számos aktuális élet-
helyzetről és települési történésről kap-
tak tájékoztatást. A fórum a polgármes-
teri tájékoztatót követően igazi 
konzultációs nappá vált, hiszen a kér-
dés-feleletek sorában jó néhány olyan 
dolgot sikerült egyeztetni és tisztázni, 
mely joggal foglalkoztatja a települé-
sünkön élőket.
Külön szeretnék ezúton is köszönetet 

mondani mindazon személyeknek, akik 
megjelenésükkel és jobbító szándékú 
hozzászólásukkal és véleményükkel se-
gítették és segítik a Hivatal munkáját.
Mint minden közösség, minden fórum, 
így ez a rendezvény is tartalmazott saj-
nos olyan megosztottságot, mely az 
élet számos területén megtalálható. 
Ezek a megosztottságok még családon 
belül is megtalálhatóak, de megoldá-
suk csak rajtunk, elsősorban szándé-
kunkon és beállítottságunkon múlik.
Apropó. Beállítottság, és szándék.
Erről a megéltek és a napi történések 
alapján egy rövid és tanulságos törté-
net jut eszembe, melynek felidézése azt 

gondolom, mindannyiunknak tanulsá-
gos.
A minap hallottam egy történet az egy-
petéjű ikrekről. Az egyikük tántorítha-
tatlan optimista, aki szerint az élet igen-
is habos torta. A másik viszont megke-
seredett pesszimista, aki hangoztatta, 
hogy a Murphy törvénye csöpög az op-
timizmustól. Szüleik a fejüket csóválták, 
és mindkettőt pszichológushoz vitték.
A szakember azt tanácsolta, hogy pró-
bálják kiegyensúlyozni a két gyermek 
személyiségét.
– A legközelebbi születésnapjukon kü-
lön-külön szobában bontassák ki velük 
az ajándékaikat! A pesszimistának vásá-

EGY ÜDÜLŐHELYI FÓRUM MARGÓJÁRA

Az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat 
alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a téli rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől ELTÉRŐ fűtőanyagot felhasz-
náló háztartások egyszeri természetbeni 
támogatásban részesülnek.
Háztartásonként egy darab igénybejelen-
tés benyújtására van lehetőség vagy pos-
tai úton a Balatonszemesi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban, valamint  a Balaton-
őszödi Kirendelt ségben 
2018. OKTÓBER 15. (hétfő) 16:00 óráig.
Tekintettel arra, hogy az ezt követő na-
pon hivatalunknak az összesítést és az 
igénylések feldolgozását el kell végezni, 
így ezen határidő az igénybejelentés 
beérkezésére vonatkozik. 
A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA 
JOGVESZTŐ!
Ezt követően érkező bejelentéseket 

nem áll módunkban elfogadni. Külön 
felhívom szíves �gyelmüket, hogy a 
nyomtatvány elektronikus úton nem 
nyújtható be!
Az igénybejelentő lap letölthető a  
www.balatonszemes.hu, vagy a www.
balatonoszod.hu  honlapról, továbbá 
személyesen kérhető a Balatonszemesi 
Közös Önkormányzati Hivatalban és a 
Balatonőszödi Kirendeltségben is.

A kizárólag elektromos fűtési móddal 
rendelkező háztartások nem jogosultak 
az igénybejelentésre. Nem felel meg a 
feltételeknek az a háztartás, amely a téli 
rezsicsökkentés korábbi intézkedései 
során már részesült támogatásban, jó-
váírásban. A jogosultságra vonatkozó 
adatokat a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatósága jogosult ellen-
őrizni. Ha ennek eredményeként való-

színűsíthető, hogy az igénybejelentő 
rosszhiszeműen járt el, ellene szabály-
sértési, vagy – minősítő körülmény 
fennállása esetén - bűntető eljárás kez-
deményezésére kerül sor.

Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a 
kormányzati döntés értelmében, a je-
lenleg ismert eljárásrend alapján nem 
pénzbeli, hanem természetbeni jutta-
tásról beszélhetünk, tehát a későbbiek-
ben a kormányzat által megállapított 
mennyiségű fűtőanyag kerül majd az 
érintett háztartások részére kiosztásra.
További kérdéseikkel hivatalunkhoz for-
dulhatnak, az ismert elérhetőségeinken.

Balatonszemes, 2018. augusztus 28.

dr. Kelemen Csilla
jegyző

Lakossági tájékoztató
a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban
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Csíkszentdomokosi testvértelepülésünk Balatonszemesre láto-
gatott a Szemes Napok rendezvényünk keretében. 2018. júli-
us 26-án csütörtökön délután érkeztek, Albert Alfonz alpolgár-
mester úr kíséretében. A csoportot Takács József polgármester 
úr, illetve a szállást adó családok fogadták, majd vacsorával ven-
dégelték meg őket a fárasztó, hosz-
szú út után.
A következő napon Tihanyba ha-
józtunk, ahol tárlatvezető kíséreté-
vel megtekintettük az Apátságot, és 
betekintést nyertünk a bencések 
történetébe. A túra lezárásaként az 
Apátsági Rege Cukrászda teraszán 
kóstoltuk meg a Tihanyi Bencés 
Apátság saját termékeit, mint a jel-
legzetesen helyi édességeket, Gel-
lért atya gyógyteáit, András király-
ról és Anasztázia királynéról elnevezett gyógynövényes-le-
vendulás likőröket. Mindezt páratlan kilátással Balatonunkra. 
Délután meghallgattuk polgármester úr beszédét, mellyel 
megnyitotta a Szemes Napokat, megnéztük közösen az első 
előadást a Borfolk együttes fellépését. Mivel vendégeink táj-
egységén nincs lehetőség halfogyasztásra, ezért halászlével 
és rántott fogassal kedveskedtünk nekik vacsorára.
Kis csapatuk javarészt gyermekekből tevődött össze, így nagyon 
örültek a jó időnek, a strandolási lehetőségnek, amit ki is hasz-
náltak.
Szombaton lehetőség volt múzeumainkat megtekinteni és 
Papp Attila kíséretében a Bujdosó Magtárban megcsodálni a 
Pálos kiállítást, ahol az elmúlt évek ásatásainak legszebb lelete-

it tekinthették meg. A délelőtti kiállítások meglátogatása után, 
délután ismét a fürdésé volt a főszerep. Este Rádpusztán a 
Gasztro Élménybirtokon költöttük el vacsoránkat, szép környe-
zetben, muzsikaszó mellett. Előtte a hűs 180 éves Magyar Borok 
Pincéjében is kóstolhattunk a 22 hazai borvidékre legjellem-

zőbb borokat és a legnevesebb pin-
cészetek különleges nedűit. Ezután 
visszaérkezve, belekóstolhattak az 
éjszakai fürdőzésbe. Érkezett velük 
három fiatal muzsikus, magukkal 
hozták zeneeszközeiket is, így remek, 
pattogós ének- és zeneszó kíséreté-
ben mi szemesiek pedig friss eredeti 
Csíki csapolt sört ihattunk, testvérte-
lepülésünk jóvoltából.
Vasárnap délelőtt 10 órakor vendé-
geink részt vettek a Bagolyvár utcai 

Kápolnánál celebrált szentmisén, ahol is méltó módon köszön-
tötték őket. A kedves híveket meghívták tánccsoportjuk délutá-
ni fellépésére, ahol Elevenek nevű fiatal táncegyüttesük adott 
elő kis műsort sokunk örömére. Lehetőség volt még egy kis 
fürdőzésre, aztán elérkezett a búcsúvacsora ideje. Csomago-
lás után, könnyes szemekkel, este 9 órakor indultak útnak kis 
hazájukba.
Ez a pár nap gyorsan eltelt, élményekben gazdagabban tértek 
haza. Hazatértek, de nem végleg, az elválás csak rövid időre 
szól, reméljük mihamarabb újra találkozunk.
Mi fogadó családok és akik még együtt voltunk velük, úgy érez-
zük sokat kaptunk. Sokat, egy más kultúrából, ízes beszédből, 
mosolyból, ölelésből, önzetlen szeretetből.

Testvérvárosi látogatás

roljanak össze szebbnél szebb ajándé-
kokat, az optimistának pedig adjanak 
egy doboz trágyát.
A jóemberek tartották magukat az út-
mutatáshoz, és feszülten várták az 
eredményt.
Amikor bekukucskáltak a pesszimistá-
hoz, hallhatták, hogy megállás nélkül 
zúgolódik:
– De ronda ez a számítógép! Fogad-
junk, hogy az a videójáték mindjárt ösz-
szetörik… Ezeket utálom… Láttam már 
ennél nagyobb távirányítós autót is…

Lábujjhegyen a másik ajtóhoz lopakod-
tak, s a kulcslyukon át látták, hogy az ő 
kis optimistájuk sugárzó arccal labdázik 
a lócitromokkal.
– Úgysem csapnak be! – kuncogott. – 
„Ahol ennyi trágya van, ott egy póninak 
is kell lennie!”
Nos, azt hiszem ez a kis tanulságos 
mese iránymutató lehet számunkra, 
azoknak, akik minden történés mögött 
a jót és a még jobbat keressük.
Őszintén hiszek benne, hogy a kitartó 
napi munka eredményeként, egyre 

többen fogják látni és meglátni a „pó-
nit”. Tudom, hogy mindazok, akik a 
mese gondolatvilágának képei szerint 
észreveszik, hogy nem a lócitrom az 
igazi érték, hanem az csak egy jelzése 
annak, hogy érték is jelen van, egyre in-
kább hírét viszik annak, hogy a mi kö-
zösségünk összetartó és optimista. Az 
egymást segítő és elfogadó szolgálat 
az, mely kiemel minket azok sorából, 
akik a pesszimizmusban gyökereznek.

 Takács József 
Polgármester 
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Mire e lapszám az Önök kezébe kerül, mi már megkezdtük a 
2018/19-es tanévet.  Eltelt a nyár, lement a szünet. Beszámol-
nék Önöknek erről az időszakról.

Iskolánkban évtizedek óta van nyári napközi. Ez a szolgálta-
tás egyébként már régóta nem kötelező, de bennünk fel sem 
vetődött a gondolata, hogy ne legyen. Már majd egy évtizede 
önkormányzati kötelezettség lenne, és  a tantestület és az ön-
kormányzat között kellene szerződést kötni, de mi ezzel nem 
terhelünk senkit, inkább magunk megoldjuk.  Egy-egy kollé-
gára 3-4 nap jut, ami  a szabadságokat sem befolyásolja.  Van-
nak iskolák, települések, ahol nincs napközi, sok helyütt úgy 
oldják meg, hogy egy iskola, illetve az önkormányzat felvállal-
ja, és oda hordják be a gyerekeket. 

Sikerült az iskolát felkészíteni a tanévre. A tankerülethez 
még áprilisban leadtuk a nyári karbantartáshoz szükséges 
anyagok költségeit, amit jóvá is hagytak. Így tervezetten, a 
nyári rendezvényeket is �gyelembe véve a festéseket, javításo-
kat biztonsággal el tudtuk végezni úgy, hogy a két nagy egy-
házi rendezvényre (Katolikus i�úsági találkozó és a Balaton 
NET) már rendben volt az épület, az udvar.

Legnagyobb nyári fejlesztés az iskola, a konyha és a kastély-
iskola szennyvíz rendszerének korszerűsítése, átalakítása volt. 
A régi rendszer havonta néha több alkalommal is dugulással 
„örvendeztetett” meg bennünket, mert a szennyvizet szivaty-
tyúkkal kellett a magasabban lévő Gárdonyi utcába felpum-
pálni, és ezek a szivattyúk rendre megálltak, a rendszerbe be-
kerülő törlőkendőktől vagy egyéb más dolgoktól. Balatonsze-
mes Önkormányzata és a Tankerület közös projektként a 
nyáron elvégezte a rendszer gravitációssá alakítását. A Tanker-
ület állta az anyagok költségét, az Önkormányzat pedig a kivi-
telezési munkákat. Mindkét fenntartónknak köszönjük!

Az előző tanév vége felé az Iván Kertészet felajánlott egy je-
lentősebb összeget fejlesztés céljára. Úgy döntöttünk, hogy 
udvari játszótéri játékra költenénk. A Szemesért Kft dolgozói 
nyáron elkészítették és még a minősíttetését is rendezték, és 
tanévkezdés előtt fel is állították az új eszközt. Köszönjük nekik 
az elvégzett munkát, a kertészetnek pedig a felajánlást. Hosz-
szú időre örömet szereztek vele!

Megérkeztek a tankönyvek is. Minden, hiánytalanul. Az utóbbi 
évekre egyébként már ez volt a jellemző, így minden kisdiák saját, 
új könyvből kezdheti az évet. A tankönyvek már az előző tanévben 
is ingyenesek voltak, idén is így van ez. Gondolom, azért egy több 
gyermekes családnál ez súlyos tízezrek megtakarítását jelenti.

A családokat támogatja az is, hogy a tanulók nagyon nagy 
része ingyenesen, a maradék egy része pedig kedvezménye-
sen étkezhet. Az idei tanévben is lesz alma és tej akció, vagyis 
hatodikig a gyerekek kapnak minden nap egy-egy almát, vagy 
valamilyen gyümölcs alapú italt, illetve tejet, tejterméket. Azt 
ne kérdezze a kedves olvasó, hogy ez a szolgáltatás miért nem 
jár hetedikben, nyolcadikban?!  Mi sem értjük, csak látjuk, 
hogy a gyerekek igényelnék.

Iskolánkban személyi változás annyi van, hogy Reichert Edina 
gyakornokként bekerült a tantestületbe, illetve Szabóné Szincsák 
Eszter gyerekei akkorák már, hogy Eszti jöhet dolgozni.

A zeneiskolában nincs változás.  Majdnem maximális lét-
számmal, közel 80 diákkal indulnak. Nagyon örülünk annak, 
hogy ilyen magas az igény, hiszen ez azt jelenti, hogy a diákok 
40%-a zeneiskolás. Azért örülünk a zeneiskolának –a rendez-
vények, ünnepek és egyéb alkalmak magas szintű és ünnep-
hez méltó hangulatának biztosításán felül – mert a zeneiskolás 
gyerekek egy magasabb értékrendet képviselnek, a zeneisko-
lai képzés a fegyelmükre, személyiségükre is nagy hatással 
van, és ami nem mellékes, ők meg a társaikra vannak hatással, 
így aztán az iskola légköre, hangulata, a teljesítmények maga-
sabbak.

Sport terén nincs változás. Az idei tanévre várjuk, hogy az 
előzőnél jobb, szebb eredményekkel örvendeztetnek meg 
majd tanulóink, hiszen korosztályban most már ők lesznek a 
versenyeken a nagyobbak. Az előző évben a mi gyerekeink 
voltak az egy évvel �atalabbak, és így is sok-sok országos ered-
mény született. Ezért a bizakodás idénre.

Ebben a tanévben két kolléga fog minősülni, illetve az intéz-
mény és jómagam központi ellenőrzésen fogunk átesni. Ez nem 
meglepetés számomra, egy meghatározott menetrend szerint 
megy, most jött el az ideje.  Eddig sem volt gond az ilyen ellenőr-
zések során, azt gondolom, most sem lesz probléma.

Mit kívánhatok erre a tanévre?  Legyen dolgos, szorgalmas, 
élményekben gazdag, és lehetőleg nyugodt, mint az előző év 
volt. Kollégáim nevében is köszönöm Önöknek, a velünk kap-
csolatban álló intézmények, és mindenkinek a támogatását, a 
bizalmát. Sokat segít nekünk az a bizalom, amit érzünk, tapasz-
talunk.

Boldog, eredményekben sikeres új tanévet kívánok!
Tisztelettel!  

Boór Miklós 
igazgató

TISZTELT OLVASÓ!
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A szeptember hónap még megjutalmaz 
bennünket meleg napsugárral, kék ég-
gel, sok-sok nyíló virággal, �nom gyü-
mölcsökkel, így nincs okunk elszomo-
rodni azon, hogy elkezdődött az újabb, 
2018/2019-es nevelési év.

Megérkeztek az új, várva-várt kiscso-
portosok, más óvodákból átjelentkező 
nagyobb gyerekek, és a „nyári szabadsá-
gukat” töltő régi óvodásaink is. Nagyon 
vártuk őket, hiszen értük dolgoztunk 
augusztus utolsó két hetében. 
Megtörtént a tisztasági meszelés, kita-
karítottuk az épületet padlástól, pincéig, 
friss illattal, esztétikus környezetben fo-
gadtuk a gyerekeket.
Új óvónénik érkeztek a középső és nagy 
csoportba, akiket segítünk a mielőbbi 
beilleszkedésben. Ehhez hozzájárulnak 
a szülők is, akik bizalommal, megértés-
sel vannak irántuk.

Újdonság óvodánk életében, hogy elké-
szült a mini bölcsődei csoport. Új épü-
letben, új bútorok, eszközök társaságá-
ban, lelkes kisgyermeknevelők fogadják 

reményeink szerint október 1-től a há-
rom év alatti gyermekeket.

Az első napok nagy feladata a sok új-
donság megismertetése, megismerése.  
Kinek ez könnyebben megy, kinek ne-
hezebben, de már elmondhatjuk, hogy 
reggelente várakozással, új élmények 
befogadására készen érkeznek a gyere-
kek az óvodába

„Aki szereti a szépet, az életet szereti. 
Aki gyermekkorban megtanul látni, az 
sok- sok év múlva, ha rosszkedvűen, 

vagy bánattal sújtottan jár az úton, meg-
látja a zöld fűben a sárga kankalin ra-
gyogását,  vagy a fecske röptének ele-
ganciáját, és máris szebbnek látja a vilá-
got”- írta Herman Alice, aki a 
kisgyermekkori nevelés neves képvise-
lője volt. Ezt az idézetet választottuk 
mottónak erre a nevelési évre is, mert 
nagyon aktuális gondolatokat fogalmaz 
meg.

A mai rohanó, technikai csodákkal bő-
velkedő, teljesítményorientált, külsősé-
geket hangsúlyozó világban senkinek 
nem könnyű a mindennapokban eliga-
zodni, az elvárásoknak megfelelni, hát 
még a gyerekeknek.  
Ezért is gondoljuk úgy, hogy csak akkor 
válhatnak a mai gyerekek boldog, ki-
egyensúlyozott felnőttekké, ha már kis-
korukban megtanulnak látni oly mó-
don, hogy szűkebb- tágabb környeze-
tükben felfedezik a napi történéseket, 
kisebb, nagyobb „csodákat”.

Itt, az óvodában sok időt töltenek, s ezt 
a hosszú ittlétet mi igyekszünk optimá-
lisan kihasználni. A kicsik ismerkednek 
az új környezettel- a felnőttekkel, társa-

Elkezdődött a 2018/ 2019-es nevelési év…
„Egy, kettő, három, négy,
Te, kis cipő hová mégy?
Kipp, kopp kopogok, 
Óvodába indulok!”
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Köszönetemet szeretném 
kifejezni a résztvevőknek, 

polgármester úrnak, az önkor-
mányzatnak, a művelődési 
ház és a településgazdálkodás 
dolgozóinak, egyszóval min-
denkinek, akik hozzájárultak a 
program lebonyolításához
Külön köszönöm a türelmü-
ket és a megértésüket az út 

lezárás miatt az ott lakóknak 
és a kereskedelmi egységek 
tulajdonosainak, dolgozóinak.
Egy kedves levelet kaptunk, 
melyet szeretnék megosztani 
a kedves olvasókkal.

„Tisztelt  Szervezők!
Őszinte köszönetemet, nagy-
rabecsülésemet fejezem ki, 

Szemesi Napok 2018. ikkal, az óvoda helyiségeivel, udvarával. Ismerkednek 
az itteni szokásokkal, mindazzal, ami keretet ad óvo-
dás létüknek. 
A nagyobbaknak is újra meg kell szokni a kötöttebb 
életet, újabb feladatokkal bővül tennivalóik tárháza. Az 
óvó nénik minden napra alaposan felkészülnek, sokfé-
le tevékenységet terveznek, hogy minden gyerek meg-
találja az őt érdeklő elfoglaltságot. Vannak azonban 
olyan gyermekek is, akiket a saját érdekében kell szelíd 
ráhatással rávenni arra, hogy vegyen részt ezeken a 
foglalkozásokon, mert különben nem érdeklődne. 
Ezeknek a gyermekeknek segítség kell- óvónők, fej-
lesztőpedagógus, logopédus együtt gondolkodva hatá-
rozzák meg a fejlesztés irányát, és együtt adják meg a 
segítséget. 

Egész év folyamán erre fogunk törekedni, hiszen min-
den napra rendelkezünk tervekkel. Megvalósulásuk-
hoz természetesen szükség van a szülők segítségére- 
hol azért, hogy pl. engedjenek be az otthonukba, a 
kertjükbe, hol azért, hogy rendezzenek vásárt, ültesse-
nek fát, gyűjtsünk gesztenyét…., de elsősorban azért, 
hogy egymás iránti feltétlen bizalommal tegyünk 
azért, hogy a gyerekek naponta fedezhessék fel a „ki-
sebb, nagyobb csodákat.”

Kívánok a 2018/2019- es nevelési évre a hozzánk járó 
gyermekeknek, a családoknak, és magunknak is nyu-
godt körülményeket, sok-sok együtt átélt érdekes ese-
ményből fakadó élményt, vidámságot, boldogságot!

Szentiványi Jánosné
 intézményvezető
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Szemesi Napok 2018. 

azért a színvonalas program-
sorozat összeállításáért lebo-
nyolításáért, amit az érdeklő-
dőknek kínálnak az idei Sze-
mesi Napokon.
Alkalmam volt idáig megnéz-
ni a Bor Folk együttes autenti-
kus, nívós népzenei műsorát, a 
3 zongora találkozóját, akik 
világszínvonalú boogie-

woogie játékukkal szinte áju-
lásba kergettek, a STONED 
együttes ragyogó szinte erede-
ti hangzású professzionális 
Rolling Stones szerzemények-
kel idevarázsolták azt a ragyo-
gó ízt, amit példaképük évtize-
dek óta művel.
Miközben valóban emlékeze-
tes örömteli órákat szereztek – 

gondolom nemcsak nekem  - 
kívánom, hogy ezt a színvona-
lat, lendületet tartsák meg a 
jövőben is, hogy most már tar-
talmas rendezvényük híre el-
jutva egyre több emberhez 
–  kizárólagos minőséget kép-
viselve – dobogós helyet - je-
lenthessen az ország nyári 
rangos rendezvényeinek  sorá-

ban, egyúttal reméljük, hogy a 
fenti együttesek jövő évben 
újra  meghívást kapnak.
Erőt, jó egészséget, további si-
kereket kívánva gratulálok 
Önöknek!
Tisztelettel,
Bartha László – Budapest”

Farkas Zsuzsanna

info
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Legfőbb célunk az ITTHON BOLDOGULÁS ELŐSEGÍTÉSE,  
AZ AKTUÁLIS VÁLASZOK KÖZÖS MEGTALÁLÁSA KORUNK  
KIHÍVÁSAIRA, ahogy azt az emlékezetes 1943-as szárszói  

találkozó résztvevői is tették.
 Az egyesület tevékenysége:

a/ Bio-kertészkedési és bio-állattartási, kisvállalkozási  
és szövetkezési ismeretterjesztés

b/ Személyiség- és közösségfejlesztés, kultúra
c/ Egyéb, a fenntartható fejlődést, és az önellátást se-

gítő helyi képzések igény szerint
 

Az alapító tagok között a kulturális szakemberek  
(népművelő, író-költő, előadóművészek, könyvtáros,  

óvodapedagógus, gimnáziumi tanárok) mellett kertész,  
jogász és hitoktatók is vannak a régióból.  

Az egyesület célja: a Dél-Balatoni Régió fejlődésé-
nek, a lakosság helyben boldogulásának és  

a �atalok itthon tartásának, valamint a 4szezonos 
balatoni turizmusnak öntevékeny segítése  
az ökomenia és nemzeti hagyományaink  

szellemében.  

Az idei nyár utolsó hétvégéjén benépesült a Zenepavilon 
környéke, hiszen a Nyármarasztó napok programjainak 
egy része itt kapott teret.
  -Fellépőink voltak: Bakos Kiss Gábor musical slágereket 
hozott nekünk.
  -A 20.-i délutánt Méhes Csaba pantomimművésszel nyi-
tottuk.
  -Utána: Orosz György stand up-os humorista előadását 
élvezhettük (képünkön fent).
  -A zenés estet a Radio Live  mai slágereivel folytattuk.
 -Fekete Jenő a Szemes Napokon már járt nàlunk a Chuck 
Berry zenekarral,most őnàlló blues esttel érkezett.
  -A Pink Floyd legismertebb zenéit hallhattuk az esti tűzijá-
ték felvezetéseként a Keep Floydingtól (képünkön lent).
-Eközben a màsik két helyszín /Kontakt kert és Latinovits 
Művelődési Hàz/ is megtelt filmrajongókkal és alkotókkal a 
Bujtor István filmfesztivál 3 napján folyamatosan vetítettek 
a népszerű „Bujtor „filmeket és a pályázatra beérkezett  ver-
senyműveket.
A filmfesztiválra rekord számú/60/ versenyfilmet neveztek, 
melyből elővàlogatás után a neves művészekből álló 
zsürinek   25 filmből kellett a legjobbakat kiválasztaniuk.
   -A hosszú hétvége eseményei, szép eseménydús záró ak-
kordja volt a nyàri kulturális programjainknak, munkánknak.

 Vastag Éva

MEGALAKULT ÉS VÁRJA 
A CSATLAKOZNI SZÁNDÉKOZÓ ÉRDEKLŐDŐKET 

A DÉL-BALATONI NÉPFŐISKOLA EGYESÜLET.

További információkért keressen fel minket email címünkön: dbnepfoiskola@gmail.com

NYÁRMARASZTÓ NAPOK 
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A fődíjak:
A kisjáték�lm kategóriában fődíjat nyert a Les recherches continuent 
– Engedj el! című játék�lm (rendezte: Clayton Burkhart, stúdió: Jona 
Films Paris), Goztola Krisztina főszereplésével, aki első ízben mutat-
kozott be producerként. A �lm egy gyermekrablás történetét és an-
nak lélektani hátterét dolgozza fel.
A kísérleti �kciós és animációs kategóriában egy Bartók zenére meg-
álmodott, képzeletbeli valóságot feldolgozó alkotás lett a nyertes, a 
Lélekszakadva (Hotfoot) című �lm, Körtési András rendezésében.
A dokumentum- és ismeretterjesztő �lmek mezőnyében Jurkovics 
Milán és Poroszka Magyar Zsolt �lmje, a Méhek között végzett az 
élen, amely a világszerte megcsappan a méhállomány körüli ok-oko-
zati rejtélynek eredet a nyomába, és mutatott be lehetséges jövőbeni 
következményeket.
Míg vers�lm/versklip kategóriában Zámbori Soma �lmje, a Híd-ava-
tás győzött, Molnár Gyöngyi főszereplésével (operatőr, vágó: Pető Il-
lés). Itt a 140 éve megírt sztori horroros thrilleri magaslatokba emelt, 
21. századi megközelítésével találkozhattak a nézők, Arany János 
egyik legtitokzatosabb balladájának feldolgozásával. A �lm néhány 
hónapja a Kaleidoszkóp Vers Fesztivál �lmes fődíját is elnyerte.
A képen a kategória győztes alkotók és a zsűri. Gratulálunk!

Megszülettek a IX. BUJTOR ISTVÁN FILMFESZTIVÁL eredményei!
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Balatoni panorámakeret
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a MOL Nagyon Bala-
ton programsorozat együttműködésében Balatoni Pano-
rámakeret lett elhelyezve a Berzsenyi utcai strand, él-
ményfürdő melletti részén.
A keret kihelyezését, karbantartását, leszerelését és téli 
tárolását a Magyar Turisztikai Ügynökség végzi.
A program célja, hogy olyan népszerű fotópontok jöjje-
nek létre a Balaton leglátványosabb helyszínein, melyek 
a közösségi médiában megosztott fotókon keresztül 
népszerűsítik a települést és a tavat is.

VILÁGJÁRÓK 
MAROKKÓBAN
Nagyszámú nézőt vonzott a 2018. au-
gusztus 14-én a „Marokkói Királyváros-
ok” úti beszámoló a Latinovits Művelő-
dési Házban. Az egyórás program végén 
a hallgatóság számos kérdéssel fordult 
az előadóhoz és érdeklődéssel hallgatta 
a válaszokat. Klára asszony, aki jól ismeri 
és szereti Marokkót érdekes kiegészíté-
sekkel színesítette az elhangzottakat, és 
egy témába vágó könyvet is kölcsönzött 
számomra. A nézők varázslatos keleti 
hangulattal feltöltődve hagyhatták el a 
vetítőtermet.

Kiss László, 
aki az úti beszámolót tartotta.
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Ismét több száz fő részvételével került 
megtartásra az augusztus 20.-ai Szent 
Mise és az új kenyér szentelése a Bagoly-
vár utcai erdei oltár előtt. A különleges 
helyszín aznapi eseményei minden bi-
zonnyal hosszú időn keresztül reménysé-
get és boldogságot adnak azoknak, akik 
részt vettek az Isten tiszteleten.

Régen hallott és látott szépségű és 
tartalmú volt Borza Miklós Római katoli-
kus atya elhangzott prédikációja, mely 
láthatóan megérintette a jelen lévők lel-
két. A gyönyörű napsütésben, minden 
egyes részlet azt sugallta, hogy jó itt len-
ni Szemesen, jó együtt lenni Isten dicső-
ségét hirdeti és együtt ünnepelni az új 
kenyér szentelését.

A szentmise és az úrvacsora vétele 
után, Borza Miklós atya megáldotta az 
új kenyeret, melyet Takács József pol-
gármester úr szelt meg. A kenyeret, 
melyről sokszor elfeledjük, hogy nem el-

sősorban �zikai étel, hanem egyben a 
léleknek Is tápláléka. A léleknek, mely-
nek szimbóluma a kenyér, az új kenyér, 
ezen az ünnepen.

De mit is jelent számunkra a kenyér?
Az út, mely ennek megértéséhez ve-

zet, kinek hosszú, kinek rövid.
Két szülő, négy nagyszülő, nyolc déd-

szülő, tizenhat ükszülő, harminckét 
szépszülő – megdöbbentő, de 
mindannyiunknak ennyi felmenője volt 
csak a minket megelőző öt generáció-
ban. 

Hatvankét ember genetikai öröksé-
gét hordozzuk magunkon ezen a belát-
ható horizonton belül, még ha eltérő 
mértékben is. Ha viszont képzeletben 
bármelyikükön (avagy bármelyik ükön) 
megakadna a szemünk, akkor láthat-
nánk, hogy egy-egy ember leszárma-
zottai is szerteágazó folyamot alkotnak. 
Családfánknak ugyanis nemcsak gyö-

kérzete, hanem terebélyes lombkoroná-
ja is kialakulhat. Mintha mi magunk len-
nénk a tükörtengely, amely nemcsak az 
előző generációkról ad képet, hanem 
mintául is szolgál az utánunk követke-
zőknek.

Az emberiség nagy családfáján van 
egy megkerülhetetlen pont – kinek 
göcsörtöt jelent, kinek odút. Született 
egy különleges ember, aki magán visel-
te a földön előtte élők valamennyi meg-
törtségét. Visszatükrözte a magányt, a 
kitaszítottságot, a betegséget, azt, ami-
kor nemcsak a test, de a lélek is haldok-
lik. Az elszakítottságot, amelynek rajzo-
lata jól látható módon jelent meg rajta – 
hiszen beleroppant, majdhogynem 
megtört.

Megtört.
Ahogy kimondom magamban ezt a 

szót, ismerős kép jelenik meg lelki sze-
meim előtt: a vékony, törékeny, teljes ki-

Vár és templom, a törökkori pusztulás 
utáni jelentős balaton szemesi emlékek-
ről volt a névadója az augusztus 28-án 
Balatonszemesen megtartott konferen-
ciának, mely a Mátyás király emlékév 
keretében zajlott.

A  2018-as évet  Mátyás király-emlékév-
nek nyilvánította a nemzetpolitikai államtit-
kárság. Az emlékévet indokolja Mátyás ki-
rállyá választásának 560. évfordulója és Má-
tyás király születésének 575. évfordulója is.

Mátyás király erőskezű, jelentős uralko-
dóként vonult be a magyar történelembe, 
aki uralkodása alatt megerősítette a  Ma-
gyar Királyságot, és felismerte, hogy csak 
úgy lehet megállítani az Oszmán Biroda-
lom  terjeszkedését, ha az állama szilárd. 
Zsoldos és sorozott seregeivel meg tudta 
védeni az országot, sőt gyarapítani is tudta 
Ausztria egy részével. 

Azzal, hogy jól szervezett hadserege és 

állama meg tudta állítani az oszmán ter-
jeszkedést, nemcsak Magyarországot szol-
gálta, hanem a korabeli Európát. Királysá-
gának emléke nemcsak a történetírásban 
maradt fenn, hanem az irodalomban, me-
sékben is, hiszen alig van olyan mesemon-
dó verseny, ahol ne idéznének róla egy-
egy történetet.

Kultúrája, reneszánsz udvara is kiemel-
kedő volt. Szlovákok, románok is saját 
igazságos királyuknak tartják.

Mátyás király ma is nem szétválaszt, ha-
nem összeköt bennünket! Bennünket 
Kárpát-medencei népeket.

Emléke bizonyítja, hogy a magyarság-
nak szerepe van Közép-Európában.

Ezen jeles évfordulók kapcsán, tisztelet-
tel és szeretettel köszöntötte Takács József 
polgármester a konferencián megjelent 
kedves vendégeket, Witzmann Mihály or-
szággyűlési képviselő urat is. 

Elsőként gratulált Dr. Magyar Kálmán 
régész-történész úrnak, a Somogyi Rene-
szánsz Szövetség elnökének 75. születés-
napja alkalmából. Virággal kedveskedett 
Prof. dr. Prokopp Mária művészettörté-
nész és dr. Janotti Judit építészmérnök asz-
szonyoknak.

A konferencia fő témái a törökkori há-
borúk a 16-17. században Balatonszeme-
sen és környékén, várak Balatonszemesen, 
az úgynevezett Bolondvár ásatása, a sze-
mesi katolikus templom egyedülálló rene-
szánsz emléke, középkori szemesi emlé-
kek köré csoportosultak, �lmvetítésekkel 
tarkítva az előadásokat.

A meghívottak, résztvevők részére az 
ebédet Polgármester úr biztosította.

A vendégek megtekintették Pálos kiállí-
tásunkat a Magtár épületében, illetve meg-
látogatták Római Katolikus templomun-
kat is. 

Mátyás emlékév

NAGY KIRÁLYUNK NAPJA

kultúra



14 15hírmondó  2018 szeptember hírmondó  2018 szeptember

kultúra

Szerintem mindenki nagyon várta azt a napot, mikor elin-
dulunk erre a gyönyörű útra, hogy lelkileg és testileg is fel-
üdüljünk ezen a csodás zarándoklaton. Július 30-án 02.00 óra-
kor indult el a két busz, az egyik Siófokról a másik pedig Ka-
posvárról. Mi a siófoki buszon utaztunk és amíg nem jött, 
addig jó hangulatban vártuk a plébánián, Miklós atyával. Mi-
kor megérkezett a busz akkor gyorsan bepakoltunk és már in-
dultunk is. 

Megérkeztünk Nagykanizsára, ahol a templomban egy kö-
zös imával kértük a jó Istent, hogy segítsen bennünket a za-
rándoklaton. Mikor végeztünk, egy gyors ellenőrzés, hogy 
mindenki megvan-e és Róma fele vettük az irányt.

Körülbelül 14 órát utaztunk, ami kicsit fárasztó volt, de leg-
alább nem volt olyan meleg a buszon. Végül megérkeztünk a 
késő délutáni órákban, egy nagyon szép szállásra, ahol min-
dig �nom reggeli és vacsora várt minket.

Kedden rengeteget sétáltunk, de ahogy észrevettem senki 
nem panaszkodott, sőt, inkább élveztük a csodás látnivalókat. 

őrlésű, kovásztalan kenyéré. A nagyma-
mám még teknőben dagasztotta és ke-
mencében sütötte a kenyeret, hetente 
kettőt népes családjának. Én már a ga-
bonaszennyezés és ki tudja, mi miatt 
már csak azt ehetem, amit mindannyian 
ismerünk. Laktató ugyan, de egészen 
mást jelent számomra, mint az illatos 
cipó, amelyet a családi tűzhelyből vet-
tek elő a gyerekek izgatott szurkolása 
közepette, és amelyre megszegése előtt 
a kés hegyével keresztet karcoltak.

Sokszor úgy érzem, hogy az otthon il-
lata helyett inkább a tarló durvaságát kí-
nálja a korpakeksz és a páska. Persze, hi-
szen utóbbi a menekülés, pontosabban: 
a szabadulás időszakában adatott, hogy 
aztán lehessen valódi otthona is a csalá-
doknak, amelyek addigra már terebé-
lyes fává növekedtek. A pusztából nem 

lesz otthon, ám gyakran a pusztaságon 
át vezet az út hazáig.

De vajon hogyan lesz a menekülés-
ből megmenekülés? Akit a városon kí-
vülre száműzve megöltek, hogyan lehet 
képes helyet készíteni nekünk abban az 
otthonban, amely után vágyunk? És va-
jon miként fakadhat a szabadságból 
élet – önként vállalt keretek között?

Élet.
Így hívták a kenyeret a nagyszüleim 

idejében. Utolsó morzsáit ujjaimra ta-
pasztva saját kenyeremnek elgondolko-
dom, mi jelenti számomra az életet. Ami 
nemcsak a testem túléléséről gondos-
kodik, de a lelkemet is megelégíti. És 
nem csak egyetlen generációnak jelent 
táplálékot.

Akitől választ kapok, önmagát kínál-
ja fel, és annak szándékait is tükrözi, 

aki eledelül adta nekünk. Talán meg-
értik, hogy nem akarom elvenni tele-
pülésünk katolikus vezetőjétől a pré-
dikáció magasztosságát, de ennek az 
ünnepnek a rezgései János evangéliu-
mának 6. rész. 51. verse alapján ma is 
bennem él.

„Én vagyok az az élő kenyér, amely a 
mennyből szállt le. Az én testem az a ke-
nyér, amelyet én adok oda a világ életéért.

Ha valaki eszik ebből a kenyérből, örök-
ké élni fog.” 

A fenti gondolatokkal szeretnék kö-
szönetet mondani Borza Miklós atyá-
nak a csodás Istentiszteletért és mind-
azoknak akikkel együtt ünnepelhettük 
az élet kenyerét.

Takács József  
Polgármester 

Római 
Ministráns 
Zarándoklat
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Elindultunk, hogy találkozzunk a Szentatyával. Mondanom 
sem kell, hogy a Szent Péter téren nagyon meleg volt, csak 
úgy tűzött ránk a nap. Nagy élmény, hogy nemcsak a magya-
rok voltak sokan, hanem minden nemzetből láttuk, hogy 
mennyi ministráns és lelki atya, vagy éppen segítő volt. Ké-
sőbb találkoztunk Ferenc pápával, aki szólt a tömeghez, és 
megköszönte, hogy ebben a nagy melegben is kitartottunk.

Szerdán a Laterán és a Vatikán felfedezésére indultunk, de 
csak a �nom és laktató reggeli után. 

Csütörtökön még gyorsan meglátogattuk azokat a helye-
ket, amelyek szerdán nem fértek bele az időnkbe.

Itt jártunk a három napon: Első állomásunk a Lateráni 
Bazilika, majd a következő a Szent Péter Bazilika volt, 
amelyek Róma négy nagy bazilikája közé tartoznak. 
Megtekintettük még Hadrian Mauzóleumát, vagy ismer-
tebb nevén az Angyalvárat, amelyet Hadrianus császár 
építtetett mauzóleumként saját maga és családja szá-
mára. Az antik Róma felfedezése: séta a városban, köz-
ben a Pantheon megtekintése, majd Róma egyik szim-
bólumát, a Colosseum-ot kerestük fel. A Colosseum a 
legnagyobb amfiteátrum (színház), amely a Római Biro-
dalom idején épült, a római építészet egyik legjelentő-
sebb alkotása. Ezt követően látogatást tettünk a Capito-
lium dombon, amely Róma hét dombja közül az egyik 
legmagasabb és leghíresebb, a Forum Romanum, és a 
Campus Martius között található. Séta a Piazza 
Navona-n. Róma egyik legszebb és legnépszerűbb terén 
korábban a város legkedveltebb piaca működött, vala-
mint hajócsatákat is rendeztek, ekkor a teret elárasztot-
ták vízzel. Sétánkat folytattuk a Trevi-kúthoz. A világ 
egyik leghíresebb és legszebb szökőkútjába rengetegen 
dobnak aprópénzt, mivel a hiedelem szerint, aki pénzt 
dob a kútba, az visszatér Rómába. Utolsó állomásunk a 
Spanyol lépcső. Európa leghosszabb és legszélesebb 
kültéri lépcsője, a rómaiak egyik kedvenc találkahelye 
138 lépcsőfokból áll, 1717-ben épült, és utoljára 1995-
ben újították fel. Volt szabadprogram is.

Szerdán este, mintegy 2 000 magyar ajkú ministránssal és 
kísérőikkel, szentmisén vettünk részt, a római Szent Ignác 
templomban.

Csütörtök délután pedig a tengerpart fele vettük az irányt 
ahol a kellemes tenger vízben pihenhettünk és lehűthettük 
magunkat, majd egy �nom vacsora után készen álltunk a 
másnapra.

Pénteken a reggeli mise és �nom reggeli után, elindultunk 
haza és kezdetét vette a hosszú és fárasztó utazás amit ének-
léssel és beszélgetésekkel tettünk érdekesebbé.

Szeretném megköszönni mindenki nevében azoknak akik 

segítettek bennünket, hogy csodás utunk legyen. Rengeteg 
barátot és élményt szereztünk, és lelkileg és �zikailag is nagy 
feltöltődést jelentett mindenki számára.

Köszönöm Miklós atyának aki eljuttatott erre a csodás za-
rándoklatra.

Köszönettel:   Vámi Patrik, Balatonszemes

Balatonszemesi Kisgépszervíz
Telephelyünkön vállaljuk kerti gépek, kerékpárok, 

robogók szervizelését, javítását, alapszintű 
gépjármű karbantartást.

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

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

mikrohullámú sütők, kávéfőzők stb..

Cégünk a Bárdi Autó alkatrészhálózat  
Hivatalos Partnere, így gépjárműalkatrészeket  

és felszereléseket is árusítunk.

Ezen kívül vállalunk veszélyes fakivágást, 
kertgondozást, gondnoki teendőket.

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

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

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

tésre, cafeteria elfogadásra.

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

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

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

kultúra
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A Hunyady – díj Bizottság 
döntése alapján a 2018-as 
év díjazottai a Balatonsze-
meshez kötődő nyaralók 
közül megosztva a Buday 
testvérek, Luca és Zsó�a 
lettek, akik 25 éve szervezik 
a mára már hagyománnyá 
vált strandröplabda baj-
nokságot. Munkájukat 
mind a nyaralók, mind a he-
lyi vállalkozók támogatják. 
A kezdeményezés folytatá-
sa is biztosított, mert ma 

már a röplabdás szülők 
gyermekei is részt vesznek 
a versenyben. Az évtizede-
ken átívelő rendezvény jó 
példája a szemesi vállalko-
zók és az üdülőközösség 
tartós összefogásának. 
A helyi lakosok közül pedig 
Tari József kőszobrász ve-
hette át a díjat, aki emlék-
műveket, feliratos kőtáblá-
kat készített községünk fej-
lesztésére, szépítésére. 
Részt vállalt a Fürdőegyesü-

Ez a téma most a legaktuálisabb, itt a gyümölcsszezon. Fordít-
suk javunkra, amit a gyümölcsök nyújtanak. A vér és a test-
nedvek ideális pH értéken tartása megakadályozza az elsava-
sodást, így a betegségek kialakulását, mivel a kórokozók, 
mikróbák (patogének) csak savas környezetben tudnak túl-
szaporodni. 80%-ban bázikusan (lúgos) kell táplálkozni. Ehe-
lyett a legtöbb ember 80-90 %-ban savasan étkezik. Csak a 
gyümölcsösnek vannak van antivírusos hatása. Jó antioxidán-
sok tele vannak értékes bio fotonokkal és metabolikus vízzel. 
(Pl.: Egy datolya fél évig érlelődik a napon.)
A pektin (poliszacharid) a legtöbb gyümölcsben megtalálható. 
Epesavkötő, koleszterincsökkentő hatású. A mérgeket, mint ami-
lyen a kipufogógázok veszélyes benzolvegyülete, szivacs módjára 
szívja magába. Ezáltal lesz a pektin első osztályú méregtelenítő. A 
banán is tartalmaz pektint, és ötször annyi magnéziumot, béta 
karotint, káliumot, mint amennyit az alma, valamint kétszer any-
nyi foszfort és niacint (B3-as). Ha a banán természetes körülmé-
nyek között érik, egy egyszerű acetiléngázt bocsát ki magából a 
szára, hogy a fürt egyszerre érjen. 

HUNYADY-DÍJAK ÁTADÁSA 
2018 augusztus 20-án 

let centenáriumi emlékmű-
vének létesítésében is. 
Munkáihoz az anyagot és 
munkát is díjmentesen biz-
tosította, nem téve különb-

séget, hogy a községbeliek, 
vagy az üdülővendégek ün-
nepét, örömét szolgálja.

Kiss László,
 a Hunyady-díj Bizottság Elnöke

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

„A gyümölcsök tisztítják a szervezetet, élet-
energiát adnak, a zöldségek felépítik és lúgo-
sítják a sejtjeinket.” 

Dr. N. W. Walker

GYÜMÖLCSÖK

ALMA
20 ezer féle almát isme-
rünk, az alma tartalmaz 
bőven enzimeket, vitami-
nokat (A, C, E, B) amino-
savakat, ásványi anyago-
kat, (vas, nátrium, kalci-
um, foszfor, kén, klór) 
kovasavat, gyümölcssavat, pektint és cukrot. Mindezt organi-
kus, szerves formában. Bór is van még az almában, ami fokoz-
za az agyteljesítményt. Csonterősítő, enyhíti a menopauzás 
panaszokat. Ezáltal lesz az idősebb nők elengedhetetlen 
gyógyszere. Az alma szorbitot is tartalmaz, ami egy édes, a cu-
korhoz közel álló alkohol. Enyhén hashajtó hatású. Amelyik 
gyümölcsben szorbit van, azt csecsemőnek ne adjuk! (Szilva, 
cseresznye.)
A gyümölcsöket mindig csak magában együk, ne igyunk rá 
vizet, ne együk étellel, mert az igy keletkező gázok (CO2) ve-
szélyeztetik a szívet. 
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A rendezők több éve kitartó munkája révén 30 hajtó állt start-
hoz a versenynapon. Egy megfelelően előkészített verseny-
helyszín és a Balatonszemesiek vendégszeretete adta meg az 
alaphangot ahhoz, hogy a népes mezőny kifogástalanul tudja 
teljesíteni a verseny feladatokat. A nap folyamán két verseny-
számban mérték össze tudásukat a versenyzők, délelőtt Két 
fordulós akadályhajtás a hibátlanok közt összevetéssel került 
lebonyolításra, délután Hibaidős akadályhajtás versenyszám 

-
pülés ezen rendezvénye. A versenynap szabály szerű lebonyo-
lítását a Magyar Lovasszövetség tisztségviselői felügyelték.

A BALATON FUTÓ  ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET RENDEZÉSÉBEN:

Balatonparti Futónap
Balatonszemes, 2018. szeptember 29.

Fuss velünk a Balaton partján!
A verseny útvonalát úgy jelöltük ki, hogy annyira közel hozzuk a Balatont,  amennyire csak lehet.

A panorámába belefeledkezve itt a legjobb idődet futhatod!
Részletesen bemutatjuk a távokat és útvonala-

Addig is fussatok sokat, jó felkészülést!

Két fordulós akadályhajtás egyszeri összevetéssel eredmény:
1. Magyar Zoltán - Marcali Városi Szabadidő SE.
2. Bodó Gábor - Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete

4. Karsai Károly - Balatonlelle Kishegyi Lovasklub.

Hibaidős akadályhajtás eredmény:

2. Somogyi Kálmán - Balatonboglár SC.

Spekkerné Kollár Beatrix

XI. Kettes Fogathajtó Verseny

info
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A két bajnoki évad közti időszak is 
mozgalmasan telt egyesületünk 
számára. A Dél-Balaton FC U10-
es csapata a nyár folyamán részt 
vett a kaposvári Youth Football 
Festival nemzetközi utánpótlás 
tornán. Fiatal labdarúgóink szerb, 
román, macedón és szlovák 
együttesekkel mérkőzhettek meg 
a több napos, színvonalas feszti-
válon, csapatunk a csoportmérkő-
zések után végül a nyolcad-
döntőben búcsúzott el a további 
küzdelmektől. A kaposvári futball-
torna után 3 napos táborban ve-
hettek részt az utánpótláskorú já-
tékosok Balatonszemesen, ahol a 
délelőtti edzések után délutánon-
ként már a fürdésé és a strandfo-
cié volt a főszerep. Edzőjük Kele-
men Bálint, aki a következő sze-
zontól az utánpótlás 
Bozsik-programban részt vevő 

U11-es csapatunk vezetője lett.
A felnőtt és az U19-es csapat ve-
zetőedzőinek személyét érintő 
változások történtek egyesüle-
tünknél az új bajnokság kezdete 
előtt. Sóstai Csabát Horváth Bence 
váltotta a felnőtt csapat élén, aki a 
Balatoni Vasastól játékos-edző-
ként érkezett, míg Sóstai Csaba az 
U19-es együttes vezetőedzője 
lett. A korábbi U19-es vezetőedző, 
Martinka Péter, a következő 
idénytől a Dél-Balaton FC U9-es 
csapatának vezetőedzője lett. 
A Magyar Labdarúgó Szövetség 
Somogy Megyei Igazgatóságának 
Versenybizottsága még 2017 nya-
rán a Somogy megyei II. osztályú 
bajnokság átszervezéséről dön-
tött, mely a 2018-2019-es sze-
zontól lépett életbe. A korábbi, te-
rületi alapon felosztott, Északi és a 
Déli csoport összevonásával a 

2017-2018-as bajnokság két cso-
portjának legjobb 8-8 csapata 
őrizhette meg megyei II. osztályú 
tagságát, így az Északi csoportból 
4, míg a Déli csoportból pedig 5 
csapat esett ki a megyei III. osz-
tályba a bajnoki évad végén.
A Somogy megyei II. osztály vál-
tozásai a 2018-2019-es szezonra: 
a Karád és Fonyód együttese a 
2017-2018-as szezon végén ki-
esett a megyei I. osztályból, így az 
új szezonban a megyei II. osztály-
ban indulhatnak
a 2017-2018-as Somogy megyei 
II. osztályú bajnokság Északi cso-
portjának második helyezett csa-
pata, a Balatonföldvár, és a Déli 
csoportjának első helyezett csa-
pata, a Hetes, jogot szerzett arra, 
hogy a Somogy megyei I. osztály-
ban induljon, mellyel éltek is
a Somogy megyei III. osztály Déli 
csoportjának bajnoka, a Berzence 
csapata, vállalta az osztályváltást, 
így a megyei II. osztályban pró-

bálhat szerencsét az új évadban
a Csokonyavisonta együttese a 
pályán ugyan megszerezte a jo-
got, hogy a megyei. II. osztályban 
induljon, de az egyesület vezető-
sége végül úgy döntött, hogy 
nem kíván élni az indulási joggal
az Északi csoportból: a Buzsák, 
Balatonszárszó, Kéthely és Zamár-
di, míg a Déli csoportból a Kapos-
fő, Tarany, Kaposfüred, Kaposmérő 
és Somogyudvarhely esett ki a 
megyei III. osztályba
A 2018-2019-es szezonban az 
alábbi csapatok alkotják a So-
mogy Megyei II. osztály mezőnyét 
(16 csapat – két feljutó és két ki-
eső lesz a bajnoki évad vé-
gén): Balatonberény, Dél-Balaton 
FC Balatonszemes, Berzence, So-
mogyvár, Somogyjád, Juta, Fo-
nyód, Csököly, Öreglak, Barcs, Ba-
latonszabadi, Mezőcsokonya, Len-
gyeltóti, Kiskorpád, Böhönye, 
Karád.

Vasicsek László

Dél-Balaton FC hírek

sport



Az idei ősz is tele van izgalommal és élménnyel. 

Az idén szeptember 22.-én, 
szombaton 

rendezzük meg a korábbi években nagy sikert aratott 

pörköltfőző versenyünket. A versenyre csapatok jelentkezését 

várjuk. A jelentkezéshez kérjük, adják meg a jelentkező csapat 

nevét, annak létszámát és résztvevőit, és azt, hogy milyen 

étellel kívánnak pályázni, részt venni a rendezvényen.

Az ételek elkészítésének alapanyagát 

a polgármesteri hivatal biztosítja.

Az esemény helyszíne az iskola mögötti 
kis tó rendezvény központ, a kis sziget.

A pályázók által elkészített ételek elfogyasztása 

a balatonszemesi lakosoknak ingyenes. 

A fődíj: 3 nap 2 éjszakás hétvége 
az SCH Szállodalánc felajánlásával

A rendezvényen tombola növeli az izgalmakat. Tombola jegyek a helyszínen kaphatóak. Tombola 

sorsolás, a zsűri eredményhirdetését követően, a helyszínen.

Jelentkezni lehet: a Polgármesteri Hivatal titkárságán, személyesen.
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 14.

PÖrKÖLJüNK oDA!
FőzőVErSENy

Annak, aki az idei évben a legjobban 

 „PÖrKÖL oDA” az elismerés mellett  

értékes nyeremény lesz a díja.

A rendezvényen induló csapatok értékes 

ajándékokat nyerhetnek.



 
 

MEGHÍVÓ 
 

Balatonszemes Község Önkormányzata és a 
Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház 

szeretettel meghívja Önt az 

 

Idősek világnapja  

 
alkalmából rendezett műsorára  

(Kósza Szél zenés időutazás Horváth Andor 
színművész előadásában Szécsi Pál emlékére) 

valamint az azt követő vacsorára 
 

2018. október 5-én, pénteken  
15 órára 

 
a Művelődési Ház nagytermébe. 

Köszöntőt mond Takács József Polgármester úr 

 
Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

 


