XIX. Szemes Fesztivál
2013. július 17-21. Balatonszemes
A déli part legkedveltebb,
ingyenes családi fesztiválja
Aki idén is szeretne velünk eltölteni a nyárból néhány
izgalmas napot, tele jó programokkal, aki kedveli a finom ételeket, jó italokat, szíves vendéglátást, aki szívesen hallgat közismert művészeket egy jó kávé vagy
finom bor mellett, aki szeretne ott lenni egy izgalmas
kiállítás megnyitóján, aki szereti a mosolyt, a derűt, a jó
zenéket, annak ott a helye a XIX. Szemes Fesztiválon!
Hagyományos fesztiválunk idén is több izgalmas zenei
csemegével (Pál Dénes, Balkan Fanatik, Szabó Balázs

Bandája, Falusi Mariann, Sárik Péter, Peet Project, Cabaret Medrano, Sonny and his Wild Cow, Kollmann
Gábor, Urbán Orsi Group, Lakatos György, Zabszalma,
Fantom, Rákász Béla, Jegercsik Csaba, Endrődi Ági,
Sándor Dávid), kiállítással, gasztronómiai varázslattal
kedveskedik látogatóinak.
Egy nagyszerű színházi élménnyel kezdődik az idei
fesztivál – Willy Russel: Shirley Valentine Vándor Éva
Jászai Mari-díjas színésznővel a Latinovits Zoltán Művelődési Ház színpadán július 17-én este, mely igazi
csemegének ígérkezik.
Miért a Szemes Fesztivál? ….mert egy Balaton parti település, mely otthont ad a képzőművészeknek, alkotóknak, zenészeknek, ahol alkotó munka folyik 5 napon át,
lüktető kulturális központtá válnak a lakatlan épületek,
élettel telnek meg nem használt területek – ahol előtérbe

helyezik az alkotó tevékenységet, kreativitást, mindezt
remek hangulatban, izgalmas zenei programokkal.
A Vigadó július 18-án 22.00-kor nyitja meg ideiglenes
kapuit Mikó F. László képzőművész „Délután ötkor”
című kiállításával. Itt mindennap különböző programokon - koncert, filmvetítés, jógaóra, hangrezgés terápia,
relaxációs meditáció - vehet részt az érdeklődő közönség. Fényfestés, kávéház, interaktív foglalkozások, jazzés blues koncertek, a PRIMANIMA Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivál legjobb animációs filmjei,
a Magyar Képregény Szövetség kiállítása, a Borarti for
kids ÖKO kreatív alkotó műhelye, a Comic Camp képregény rajzoló tábor, az Angyalosy Lakásétterem sátra,
Bakelit lemezes szieszta naponta kétszer várja a betérő
vendégeket. Az ARt-Kikötőben a HATOK csoport Ördögöd van, Angyalom! kiállítása lesz látható 4 napon
át, míg a Tűzoltó Szertárban helyi emlékek, fényképek
között bogarászhatnunk kedvünkre, a Latinovits Zoltán
Művelődési Házban a helyi alkotók mellett idén a Magyar Kézműves Szövetség alkotói is bemutatkoznak.
A tavalyi nagy sikerű Krimi a fesztiválon csapat újra
nyomoz majd színészeinkkel – Laurinyecz Rékával, Páder Petrával, Koncz Eszterrel, hogy utána a Vigadóban
megismerjük Maszmók újabb kalandjait a Picaro Társulat előadásában. Minden napra jut a gyerekek részére
meglepetés: bábszínházi előadás, koncert, zenés színházi előadás, ügyességi vetélkedő, kézműves foglalkozás.
A különböző korosztályok megszólítása a célunk, közösségi élményt kínálva ezekre a napokra, ahol egyszerre jelenhet meg az igényes gyermekprogram, a képzőművészet, a népzene, a világzene, a komolyzene mellett
a színházi, táncművészeti élmény, a civil tevékenység,
a zsűrizett kézműves portékák vására aktív foglalkozásokkal.
A műfajok változatos kínálatával szeretnénk örömet
okozni az itt, és a környéken élő lakosoknak, felnőtteknek és gyerekeknek, színházat, táncot, zenét kedvelőknek egyaránt. Célunk, hogy az ország különböző pontjairól ide vonzzuk az érdeklődőket, tartalmas és igényes
kikapcsolódást kínálva számukra.
Egyszerre lüktet, megnyugtat, elvarázsol és ringat – ez
a Szemes Fesztivál!
Az élmény, mely mindannyiunké!
www.szemesfeszt.hu

Főzőverseny – felhívás

Desszert verseny – felhívás

2013-ben ki lesz Balatonszemes legjobb
egytál ételének készítője?

Keressük Balatonszemes legfinomabb desszertjét!
A Szemes Fesztivál jeles alkalom lehet mindenki számára, aki szívesen süt- főz, keressük ugyanis Balatonszemes
legkülönlegesebb desszertjét! A desszert az étkezés koronája, az utolsóként elfogyasztott falatok ízére az ebéd után
órákkal is emlékezünk, ezért arra kell törekednünk, hogy
a desszert igazán tökéletes legyen. Mi éppen ezt a tökéletességet keressük. A desszert, amit várunk legyen újszerű,
formabontó, kreatív és ötletgazdag, sőt, mindez egyszerre!! Vagy hagyományos, a családokban átadott, generációkon továbbvitt házi finomság. . Lehet édes, lehet sós, lehet
hidegen készült, lehet főzött vagy sütött, lehet egyszerű
vagy bonyolult, időigényes vagy pillanatok alatt elkészülő, tartalmazhat meglepő ízkombinációkat, zöldfűszereket
is, lehet rafinált a tálalás... A döntés egy háromtagú zsűri
kezében lesz majd. Várjuk a bátor jelentkezőket, várjuk a
finomabbnál finomabb desszerteket! Lehet tehát kísérletezni, próbálgatni a tálalást, szeretteinken tesztelni alkotásainkat, és ötletelni, ötletelni, ötletelni…
Információ és jelentkezés: 06-30-9000-394,
info@szemesfeszt.hu

Újabb barátságos, ínycsiklandozó versengésre hívjuk
Önöket! Várjuk a helyi civil csoportokat, itt lakókat és
nyaralókat, baráti közösségeket a XIX. Szemes Fesztivál július 20-i főzőversenyére, melynek helyszíne újra a
Kikötő utca melletti park (sport pálya mellett).
Garantált az egész délelőtt fergeteges jókedvű eltöltése,
a szakmai zsűri pártatlan értékelése, a bőséges kóstolások, miközben a Zabszalma zenekar gyerekkoncertje
szórakoztatja a résztvevőinket és lelkes szurkolóikat.
A tavalyi nagy sikerű palacsinta evő versenyre is várjuk
a palacsintát szerető jelentkezőket a Leander kertben július 19-ig!
Jelentkezni lehet az info@szemesfeszt.hu e-mail címen,
illetve a 06-30-9000-394 telefonszámon.
Nevezési díj nincs, de a főzéshez szükséges kellékekről
mindenkinek gondoskodni kell.

ROCK BEACH FESZTIVÁL –
NEM KIRAKAT ROCKEREKNEK!

sárnap pedig egy erős duplázás zárja a külföldi fellépők
sorát, az amerikai trash-metal legenda, az Overkill, és
a hazánkban már számos kiváló koncertet adó Sabaton
szórakoztatja a közönséget.
A külhoni bandák mellett a hazai felhozatal is széles palettát ölel át, közel 30 magyar és határon túli együttes
ad koncertet a 3 nap során. A teljesség igénye nélkül
néhány fellépő: Depresszió, Subscribe, Alvin és a Mókusok, Road, Rómeó Vérzik, Nevergreen, Akela, Junkies, Prosectura.
A koncertek 3 helyszínen zajlanak majd:
A Szalon Nagyszínpadon napi 3 koncert, köztük a külföldi fellépők várják a közönséget.

Az idén egy új fesztivál debütál a hazai kínálatban. A
nyár kellős közepén, július 26-28. között Balatonszemesen várja a jóféle rock-, metál és punkzene rajongóit
a Rock Beach Fesztivál.
A rendezvény 3 napja alatt 4 külföldi headliner fogja
felszántani a színpadot. Pénteken a gothic metal egyik
élharcosa, a brit Paradise Lost lesz a fő fellépő. A szombati napon a kortárs metál egyik legígéretesebb csapata,
az elmúlt években jobbnál jobb albumokkal jelentkező
francia Gojira lép fel, hazánkban első alkalommal. Va-
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A Fesztiválsátorban a magyar rockélet színe-java játszik majd.
A kisszínpadon amatőr együtteseknek biztosítunk lehetőséget, hogy szélesebb nyilvánosság előtt megmutassák magukat. A fellépők között közönségszavazás fog
dönteni,ahová már jelenleg is közel 40 banda adta be
jelentkezését a www.rockbeach.hu weboldalon, és a lehetőség még június 23-ig nyitva áll.
A fesztivál nagyon baráti jegy- és bérletárakkal várja
a látogatókat. A július 15-ig tartó elővételi időszakban
a 3 napos bérlet mindössze 7.900 forintba kerül, míg
egy napijegyhez már 2.900 forintért is hozzá lehet jutni.
Az elővételi időszak után, illetve a helyszínen a bérlet
9.900 forintba, a napijegy 3.900 forintba kerül majd, és
a helyszíni jegyvásárlásnál a SZÉP-kártyát is elfogadják a szervezők.

A szervezők célja, hogy egy olyan esemény szülessen a
Balaton partján, ahol évről évre találkozhatnak a rajongók a rock, metál,- és punk stílus meghatározó külföldi
és hazai zenekaraival.
A környezet, a barátságos jegyárak és a fellépők színvonala alapján reális célkitűzés, hogy a Rock Beach az
ország legjobb hasonló stílusú rendezvényei közé emelkedjen, és néhány éven belül bekerüljön a legkedveltebb magyar fesztiválok elitklubjába.

rövid hírek
Hogy könnyebb legyen kifizetni az
iskolatáska tartalmát...
Előre hozta a beiskolázási támogatás kifizetésének időpontját a képviselő-testület. Az elmúlt években augusztusban kerültek kifizetésre azok a tanévkezdési támogatások, melyeket az önkormányzat – saját bevétele
terhére – augusztus második felében fizetett ki. A Képviselő-testület arra való tekintettel, hogy július 31-ig
kell kifizetni az általános iskolai tankönyveket, ez évben a felsőfokú hallgatók kivételével – még e hónapban
kifizeti a támogatások összegét, mely a tavalyi évvel
azonos összeg.
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetése – lakosságnak nyújtandó
támogatások keretösszege – terhére a 2013/2014 tanév
kezdéséhez – a kettős támogatás elkerülése érdekében –
a balatonőszödi állandó lakcímmel, az életvitelszerűen
településen tartózkodó szülők anyagi terhének enyhítéséhez az alábbi beiskolázási támogatásokat biztosítja:
a./ óvodás korúak gyermeket nevelő szülő részére:
6.000,-Ft/fő
b./ Általános iskolás tanulót nevelő szülő részére:
12.000,-Ft/fő
c./ Középiskolai, illetve felsőfokú iskola nappali tanulókat egységesen 15.000 Ft/fő egyszeri támogatásba
részesíti. A felsőfokú oktatási intézmény hallgatói köréből a támogatás további feltétele, hogy a hallgató első
diploma szerzése érdekében nappali tagozatos, önálló
jövedelemmel nem rendelkező lehet.

A fesztivál területén külön kiépített kemping kerül kialakításra, ahol a 3 napra 1.000 forintért lehet sátorhelyet bérelni. Emellett a fesztivál weboldaláról egy
kattintással elérhető a helyi vendéglátók listája, akik
szintén örömmel várják a látogatókat.
A koncertek mellett sem csak a Balaton-part és a strandolás jöhet szóba időtöltésként, számos off-program is
kíséri a rendezvényt. A fesztivál területén egy komplett szórakoztató egység nyújt kikapcsolódást, többek
között óriás-csocsóval, sörösrekesz-labirintussal, rodeo-bikával, de a vállalkozó kedvű jelentkezők akár a
Guitar Hero játékban is bizonyíthatnak. Balatonszemes
helyi programjai is tárt karokkal várja a látogatókat. Az
érdeklődők a Szkíta kiállítás megtekintésére, amelynek
idén Balatonszemes adott otthont, egy belépő áráért
két belépőt kapnak, a Balatonszemesi élményfürdőben
fesztiválozóink karszalagjukkal 50%-os kedvezmén�nyel fürdőzhetnek, és ha egy kis nyugalomra vágynak,
csak fel kell pattanniuk az óránként ingyenesen közlekedő kisvonatra, és alig 5 kilométer megtétele után Rádpusztán számos program közül válogathatnak.

Kettes fogathajtó verseny
Balatonőszödön

További információk és részletek elérhetőek a www.
rockbeach.hu weboldalon és a www.facebook.com/
rockbeachfesztival oldalon egyaránt.

Július 20-án a bajnokság eredményébe beszámító kettes
fogathajtó versenyre kerül sor. A kettes fogathajtó verseny
a korábbi évekhez hasonlóan a sportpályán kerül meg-
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rendezésre, délelőtt folyamán az akadályhajtás, délután
vadászhajtásra kerül sor. Az eredményhirdetést követően
a látványos karusszelt, az ebédszünetben pedig csikós bemutatót láthat a sportpályára kilátogató közönség.

Mérföldkő
14 esztendő hosszú idő egy ember, egy közösség, falu
életében. 14 éve annak, hogy a Pető család (Albert,
Erzsike, Illés és Enikő) Balatonszemesre költöztek.
Azóta sok változás történt. A baptista gyülekezet új
helyre költözött, a gyermekek felcseperedtek, az ifjak megházasodtak, idős szeretteink közül néhányan
sajnos már nincsenek közöttünk. A falu, a gyülekezet képe is sokat formálódott, Albert fekete szakálla
is megőszült… 14 éve nagy örömmel és izgalommal
fogadtuk a Pető családot. Most kevésbé jó kedvvel készülünk az elköszönösére. Sok szép emlék, közös élmény jut eszünkbe, bánkódás helyet azonban sokkal
inkább igyekszünk hálát adni az együtt eltöltött időért.
A búcsúzás, elköszönés mindig valami végét jelenti, de
egyben egy új kezdet első lépése is lehet. Ezzel a derűs
optimizmussal szeretnénk augusztus 11-én (vasárnap)
10 órától méltóképpen búcsúzni a Pető családtól, egy
kicsit megállni, visszatekinteni, köszönetet mondani. Útra bocsátani Őket, hogy Istenben bízva tudjunk
reménységgel továbblépni, jövőt építeni. Szeretettel
várunk a fenti időpontban megrendezett ünnepségre
gyülekezeti házunkba mindenkit, aki szeretné velünk
együtt átlépni azt a mérföldkövet, amit az elmúlt 14 év
jelentett közösségünk és a falu életében.
M.M.

Hullámzik a volt Hullám kemping...
Jogerős Bírósági ítélet született az egykori Hullám kemping területén kiparcellázott ingatlanok ügyében. Évek
óta birtokvitás helyzet állt fenn a kerítéssel közbezárt
településrészen, mert a parti sáv azoknak a telektulajdonosoknak a közös tulajdonában van, akik közvetlen
az első házsorban tulajdonosok, illetve az üdülő apartmanok előtti terület (strandként tervezett) az egykori
beruházó társas vállalkozó tulajdonában áll. A parttól
távolabb lévő utcákban a villa tulajdonosok szolgalmi
jogot, ill. használati jog megállapítását kérték a bíróságtól. Első fokon a „villa tulajdonosok” megnyerték, hogy
legyen lejárat a Balatonra a parti sávon keresztül, de
másodfokon a Pécsi Ítélőtábla ezt az igényt elutasította. A jogerős döntés szerint az önkormányzat területén
tudnak lejutni a Balatonra és az önkormányzat ingyenes
szabad strandjára tudnak strandolás céljából átjönni. A
jogerős döntés minden bizonnyal befolyásolja azokat a
pereket, amelyek még folyamatban vannak. Ugyanakkor a Balaton törvény módosítása (június 1-én lépett hatályba) és annak végrehajtási rendelete hozhat pozitív és
negatív hatást egyaránt, de remélhetőleg megoldást is.
beiskolázási támogatás
Balatonszemesen a helyi rendeletben szabályozott beiskolázási támogatás, melynek összege 5000 Ft, július
22-én készpénzben kerül kifizetésre az Önkormányzati Hivatal házipénztárában.
védelem a fürdőnek
Az Élményfürdőnél elkészült a szélvédő fal, melynek

BRAVÓ...
Röviden ennyi a Banya Tanya falunapi műsorához!

hirdetmény
Értesítem a község állandó lakosságát és az üdülőtulajdonosokat, hogy az Önkormányzat
Képviselő-testülete
2013. július 20-án délelőtt 9.00 órai kezdettel
a Latinovits Zoltán Művelődési Házban

rendeltetése, hogy a zord, szeles időszakban védelmet
nyújtson a fürdőzők részére.
A kivitelezési munkák során a kivitelező cég, a Makkos
és Tsa Kft dolgozói által megrongálódott térkőburkolatot. A Képviselő-testület a vállalkozó részére fizetendő
végszámla összegét 300 ezer Ft-tal csökkentette. A kivitelező elfogadta a munkadíjból történő levonást.

Üdülőhelyi Fórumot tart.
A Képviselő-testület nevében meghívok minden
érdeklődőt, és megjelenésüket előre is megköszönöm.

Takács József
polgármester

Takács József polgármester
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óvodai Évértékelő

Április végén, május folyamán ellátogattak a zeneiskolába, és részt vettek órán az 1. osztályban.
Óvodánk a nevelési év folyamán gyarapodott tárgyi
eszközök tekintetében. Megújult nevelői szobánk bútorzata, infokommunikációs eszköztára, biztosítva a
korszerű háttért az óvónőknek a felkészüléshez, a megbeszélésekhez a szülőkkel, hozzánk látogató vendégekkel. Az egyéni fejlesztések, logopédiai foglalkozások is
itt történnek.
A gyermekek számára vásároltunk új, korszerű ágyakat,
paplanokat, öltöző szekrényeket, játékokat, építtettünk
homokozót.
Az óvoda alapítványa a befizetett 1%-ból mozgásfejlesztő eszközökkel ajándékozott meg bennünket, és egy
pályázat keretében naptejet, UV sugárzást mérő táblát
kaptunk, melyeket a nyár folyamán jól tudunk hasznosítani.
A Szülői Szervezet a karácsonyi ünnepek előtt játékok
vásárlásához adott anyagi segítséget, kaptunk televíziót,
DVD lejátszót, és egy nagyobb összeget, amit legnagyobb részben udvari játékokra fordítottunk. Emellett
az óvodai ünnepekhez, a gyermekeket érintő eseményekhez sokszor hozzájárultak különféle módokon.

Június közepén véget ért a 2012/13-as nevelési év,
amely sok eseménnyel, gazdag programokkal, nagyon
gyorsan eltelt.
Szeptembertől nemcsak Balatonszemesről, Balatonőszödről és a környező településekről fogadtunk gyerekeket, hanem már Somogytúr is csatlakozott az óvodát
fenntartó önkormányzatokhoz.
A nevelési évet 82 kisgyermekkel kezdtük, majd a következő hónapokban még érkeztek hozzánk, és közben
négyen el is költöztek. Az évet 87 kisgyermekkel fejeztük be.
Közülük az általános iskolába 18-an mennek el, 17-en a
balatonszemesi, 1 kislány pedig a balatonszárszói iskola
1. osztályába.
Az iskola nem lesz számukra idegen, hiszen több szálon
már eddig is kapcsolódtunk az iskolai programokhoz, az
ott dolgozó pedagógusokhoz, dolgozókhoz. Mi is kezdeményeztünk közös programokat- őszi játékdélután,
karácsony előtti és farsanghoz kapcsolódó zeneiskolai
bemutató, a jubileumi héten bábosok bemutatkozása az
óvodában.
Az ovifocisok a Bozsik program keretében vettek részt
a testnevelő tanár vezetésével tornákon. Gyógytestnevelésre járó gyermekek is testnevelő tanárral voltak
együtt. A logopédiai fejlesztésben részesülő gyermekek
a logopédussal az iskolában is tovább dolgozhatnak.
A hagyományápolás során nagycsoportosaink „Lucázni” mentek az iskolába, voltak a konyhán is, ahol a
konyhás nénikkel ismerkedhettek.

Köszönünk minden önzetlen, jó szándékú, valóban a
gyermekek érdekében cselekvő segítséget, az együttes
élményeket, a szülői felajánlásokat.
A nevelési év során munkánkról a szülőket folyamatosan tájékoztattuk szülői értekezleteken, fogadóórán,
családlátogatáson, a falújságon, az oviújságban, honlapunkon, a Hírmondóban és a napi beszélgetések alkalmával. Örültünk az egyetértésnek, meghallgattuk a
jobbító szándékot, lehetőségeink szerint változtattunk,
ha kellett és lehetett.
Úgy értékeljük, hogy sok együtt megvalósított program
volt ebben az évben is, amelyek természetesen legtöbbet a gyerekeket gazdagították. Ezt szeretnénk a következő évben is elérni és kérni.
A májusi beíratás időszakában 12 kisgyermeket írattak
be, de tudjuk, hogy ez még nem a végleges szám. Tehát
lesz gyermek a következő nevelési évben is az óvodában.
Június 8-án ünnepélyes keretek között búcsúztunk el az
iskolába készülőktől, valamint Szabó Emilné kolléganőnktől, aki 40 év után nyugdíjba vonul. Örömmel és
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büszkeséggel adtuk át neki az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, melyet a pedagógus pályán töltött lelkiismeretes, következetes, példamutató munkájával érdemelt
ki. Helyére régi- új óvodapedagógus került- Salamonné
Kiss Andrea, aki már dolgozott korábban az óvodábanjúlius 1-től állt munkába.
Június 10-én értekezleten összegeztük a 2012/13-as nevelési évben elért eredményeket, majd meghatároztuk a
következő év feladatait.

mogytúri gyerekekkel bővült az iskola. Nem tudtuk,
milyenek lesznek, nem tudtuk, okoz-e majd gondot a
szállítás,kell-e majd felzárkóztatni, milyen lesz a fegyelmezettségük, be fogják-e fogadni a szemesi gyerekek az újakat, nem alakulnak-e ki klikkek?! Csak reméltük, hogy nem lesznek zökkenők, de azt magunk
sem gondoltuk, hogy ilyen simán fog minden menni.
Azt hiszem, mindenki azon volt, hogy beilleszkedjen,
hogy elfogadják, legyen az diák, szülő, tanár. Hamar kialakultak a barátságok, a tanulással, a fegyelemmel nem
volt gond. Félévre, mintha mindig is ide jártak volna a
gyerekek. Az külön öröm számunkra, hogy a szülők is
elégedettek, és nem bánták meg a váltást!
Az állami tulajdonba kerülés jobbára adminisztrációs
feladatokkal terhelt meg bennünket, egészen pontosan
az iskola vezetőit. Már a tanév elején az volt a kérésem, mindenki legyen türelemmel, hiszen egy ilyen átalakuláshoz évek kellenek, az elején biztosan döcögni
fog a rendszer. Azt kértem a kollégáktól, ezt a részét
bízzák ránk, ők pedig tanítsanak, ahogy eddig is tették,
szorgalommal, lelkesedéssel, hivatástudattal. Ne foglalkozzanak a média hisztériáival, a mendemondákkal,
azt bízzák ránk, vezetőkre, hogy hogyan oldjuk meg.
Köszönöm, hogy tudtak bölcsek lenni, és a gyerekek,
a szülők az oktatás színvonalán semmi változást nem
éreztek. Ez volt a legfontosabb célunk. Pedig voltak
csaták, voltak álmatlan éjszakák, statisztika-hegyek,
táblázatok azonnalra, vagy inkább tegnapra, hetente
változó elvárások, ahogy az Élet formálta a folyamatot.

A nyári élet június közepétől augusztus közepéig tart,
ahol egy kicsit szabadabb, kötetlenebb napirendben, de
színes, tartalmas tevékenységekben van és lesz része a
gyerekeknek. Sokat vannak az udvaron, sokat mozognak, szabadon választják meg, mivel szeretnének tevékenykedni, játszani, sétálnak, figyelik a település nyári
forgatagát.
A nyári gyermeklétszám elég magas -napi átlagban 40- ,
azt mutatja, hogy szükség van az óvodai ellátásra ebben
az időszakban is.
Augusztus 15-től 31-ig karbantartási szünet lesz, majd
az iskolával együtt kezdjük mi is az új nevelési évet,
ami ismét sok új feladattal, de reményeink szerint legalább ennyi eredménnyel ajándékoz meg bennünket
dolgozókat, gyermekeket egyaránt.
Szentiványi Jánosné
óvodavezető

Iskolai hírek
Befejeződött a tanév, itt az ideje, hogy mérleget készítsünk, és azt Önök elé tárjuk.
Különös tanév volt az idei. Úgy kezdtük, hogy három
település volt a fenntartónk, intézményfenntartó társulásban, sőt még a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi
Társulás is, a Szakszolgálat és néhány normatíván keresztül még az általános iskolai résznél is. Januártól a
fenntartásunk átkerült az országos Klebelsberg Intézményfenntartó Társuláshoz, míg a működtetést Balatonszemes község vállalta fel, aminek mint iskola, nagyon örülünk, mert létbiztonságot garanciát jelent ez a
jogi státus. Kis üröm az örömben, hogy Balatonőszöd a
hivatalos működtetői státusát nem tudta finanszírozni,
az viszont tény, hogy minden egyes rendezvényt amúgy
támogat, segít.
Különös volt az év abból a szempontból is, hogy a so-
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Ma sincs vége, hiszen nem tudjuk, mi lesz a Szakszolgálattal, a gyógytestneveléssel, hogyan fog „muzsikálni” a
zeneiskola. Valahogy a végére, mire eldőlnek kérdések,
mintha mégis jóra fordulnának dolgok! Igaz hatalmas
vargabetűkkel, és sok-sok bizonytalansággal közben,
ami senkinek nem tesz jót. Sokszor mondtam most is
ezt teszem: Az egyetlen biztos pont a balatonszemesi
önkormányzat és a település volt, de ez erőt adott.
Talán a jelenlegi fenntartó nem is veszi jónéven tőlem,
hogy ragaszkodom dolgokhoz, hogy annyira védem az
eddigi értékeket, de talán el tudják fogadni, hogy legyen
bárkié is az iskola, bennünket kötelez az a több évtizedes hagyomány, a települések iskolába ölt súlyos százmilliói – mai értéken számolva 1,3 Milliárd Ft-ot tett
bele Szemes, Őszöd az elmúl 20 évben az iskolába! – és
Baltonszemesnek, Balatonőszödnek már csak ilyen alapon is joga van elvárni azt, hogy a szemesi gyerekek érdekei érvényesüljenek! Szerencsére ezt azért még nem
vitatta senki!
Hogy hogyan dolgoztunk? Azt hiszem nagyon jól! A fő
cél, mint minden tanévben az volt, hogy minden gyerek
a tehetségének megfelelően tudjon haladni! Derítsük ki,
ki miben jó, és azt fejlesszük, támogassuk. Aki valamiért lemarad, azt zárkóztassuk fel, és szolgáltassunk minél szélesebb ismeretet, tudást, hiszen a mi gyerekeinknek ez a két kis falu, nem tud többet adni! De ez pótol
múzeumot, színházat, és minden lehetőséget, amit egy
város adni tud.
Majdnem 130 gyerek indult valamilyen versenyen. Közülük majd 40-en voltak, akik megyei szintig jutottak,
és országos eredményeink talán még soha nem voltak
ilyen jók. Gondoljunk csak a fizika országos eredményekre, matematika országos eredményekre, angolból
szintén. Vagy az iskolaújság, ami az ország legjobb
diákújsága lett! Sportolóink soha ennyi csapatsport országos érmet nem produkáltak: Floorballból több korosztály is az országos legjobb 4-ben végzett, fociban 9.
Hely, megyebajnoki cím, megyei góllövő cím, a kézilabdások országos bajnokok, de atlétáink megyei ezüstje is dicséretes.
És akkor még nem beszéltünk a rengeteg kulturális versenyről, rendezvényről, mint a Diákmuzsika, a Karácsonyi ünnepi műsor, a tanszaki koncertek, a megnyitókon az énekkar, a népdalverseny.

Mindezek mellett ment a tanítás úgy, hogy nyolcadik
osztályosaink jóval az országos átlag feletti pontszámmal jutottak be iskoláikba mind magyarból, mind matematikából. Gyakorlatilag mindenkit felvettek az első
helyen megjelölt intézménybe, és nem volt gyenge a választott iskolák sora. Az országos kompetencia mérésen
is átlag felett teljesítettünk, és volt diákjaink is megállják a helyüket választott iskoláikban.
A tanév lement komolyabb bajok nélkül. Nem volt ablaktörés, nem volt károkozás, a kamerarendszer felszerelése után nem volt parkolóban autó feltörés. Mindenki
tette a dolgát, szépen, békében, jó hangulattal, fegyelmezetten. Három diákra került gipsz, ami nem sok! A
hiányzások száma csökkent, amiben részben az játszott
szerepet, hogy nem volt olyan erős az influenza, no meg
az elektronikus napló azonnal jelzett az okos-telefonokon, vagy e-mailben, így aztán a gyerekek szülei előbb
tudtak mindent, mint a csemete hazaért volna.
Ilyen volt a tanévünk! Zajosan csendes, vagy csendesen
zajos, attól függően, honnan nézzük. Hasznos volt, sikeres volt, gazdag volt. Reméljük a következő sem lesz
rosszabb!

Búcsúzunk!
A Ballagási Ünnepségen csak meg tudtam említeni, de
személyesen nem tudtam minden megjelent előtt elköszönni Gáborné Németh Éva iskolatitkártól, mert unokája ballagásán vett részt, Szolnokon.
Ezúton mondok köszönetet neki szülők, diákok, az intézmény dolgozói, az iskolával kapcsolatban álló egyéb
intézmények – posta, óvoda, önkormányzat, másik iskolák, stb – dolgozói és a magam nevében azért a sok
szeretetért, gondoskodásért, áldozatos, tiszteletet, elismerést parancsoló munkáért, amivel Éva is hozzájárult az iskola, a gyerekek sikeréhez! Kívánunk neki
nagyon szép nyugdíjas éveket, jó egészséget, örömöket,
boldogságot! Nagyon fog hiányozni a gondoskodása, a
mindenre kiterjedő figyelme! Mindent köszönünk Éva,
és szeretettel várunk!
Boór Miklós
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Az iskola legjobbjai!

Tamara, és Mészáros Szabolcs, akik fiatal koruk ellenére
éretten zenélnek, és nagy jövő előtt állnak, ha művész pályát képzelnek el maguknak.

A balatonszemesi iskola minden évben külön jutalmazza
a legjobb tanulóit. Öt kategóriában kerül jutalomkönyv
és serleg kiosztásra. Ahhoz, hogy valaki ezek közül bármelyiknek a birtokosa legyen, a kiírásnak megfelelő területen kitartó, eredményes munkát kell végezni, és magatartás, szorgalom terén is példát kell mutatni.

Jó tanuló jó sportoló cím kupás tanulója idén a 8. osztályos Szekér Zoltán lett, aki tanulmányi eredményével
kiemelkedő sporteredményeivel, igazi sportolói magatartásával érdemelte ki a címet, Nagy Barnabás és Bozsok
Dóra előtt.

Az idei tanévben a Kiváló művészeti tevékenységért járó
legmagasabb jutalmat a 6. osztályos Újvári Lili kapta,
Molnár Panna, Mórocz Emánuel előtt. Lili vers és ének
kategóriában számos helyen fellépett, versenyzett, és
mindig kiemelkedően szép produkcióval örvendeztette
meg a nézőket.

A legrangosabb „Reichdiák” címet pedig Iván Balázsnak
adományozta a tantestület, kiemelkedő tanulmányi munkájáért, több tantárgyból is országos versenyeken elért
szép eredményeiért, a rajzművészet terén nyújtott munkájáért, magatartásáért és szorgalmáért.
Szép, megható része volt Reichdiák díj átadásának, hogy
a közönség elé szólítottuk két fiútestvérét, Jonatánt, és
Dávidot, akik szintén Reichdiákok voltak, és a szülőket,
akik jogos büszkeséggel vették át az elismerés virágcsokrát. Nem tudjuk, lesz-e még olyan család, ahol több gyermek is ilyen kiváló eredményt ér el! Gratulálunk a családnak, és minden jutalmazottnak!

Jó Sportoló kategóriában Tóth Domonkos Bence lett a
kupás, Inotai Ferenc, Németh János előtt. Domi évek óta
országos eredmények sorát hozta mind atlétikában, mind
pedig úszásban, triatlonban. Sajnos, szeptembertől Budapesten élnek, így tőle ezzel a címmel búcsúztunk is.
Kiváló zenész kategóriában a még nálunk zeneiskolás
Baranyai Fanni lett a kiemelten legjobb, őt követte Iván

Boór Miklós igazgató

„Szemesért” Nonprofit Kft hírei

a vízirendőrség munkatársai is mindent rendben találtak.
Damilos fűkaszával dolgozó munkatársaink, folyamatosan
szegélyeznek MTZ, illetve Iseki traktorunk után, ahol kell.
Ugyanakkor nyári fűnyírásaink is elindultak a velünk szerződést kötő ingatlantulajdonosoknál.
Az iskola mögötti régi sitt lerakó telepünk tisztítása, pucolása is megkezdődött. Folyamatos a terület csiatag irtása,
emellett a területet átszelő befolyó árok hídfejének kiépítése is elkészült.
Ezúton is szeretnénk kérni, hogy oda már senki semmilyen
sittet, zöldet, földet ne helyezzen el!

Társaságunk életében már június elején, közepén megkezdődött a szezon, minden szempontból. Felkészítettük
strandjainkat a nyári idegenforgalmi szezonra, illetve június 15-én megnyitottuk az Élményfürdő kapuit is.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén mi rendezhettük a
Kék Hullám Zászló strand-, és kikötő minősítő díjátadóját.
Az idén 37 strand és kikötő nevezett, amelyből 31-en kaptak elismerő oklevelet és zászlót, köztük a Berzsenyi úti
strandunk is.
A június elején megnyíló szkíta kiállítás megnyitójára is
hatékony segítséget nyújtottunk úgy a felújításban, mint az
ünnepi műsor előkészítésében. Ugyanakkor újrafestettük a
régi plébánia épületének külsejét is.

Június közepétől már az összes – csaknem 200 darab –
köztéri kukánk is kihelyezésre került, amelyeket naponta
ürítünk. A temetőben kezdetét vette a Képviselő Testület
döntésének értelmében az új urnafal megépítése, a temető északi (Bajcsy-Zs. utcai) végénél. A közhasznú munkaprogram keretében elvetett burgonya vegyszerezése és
betöltése is megtörtént.

A rossz időjárási viszonyok miatt néhány nappal a tervezettnél később, de elkészült az Élményfürdőben az a szélfogó fal is, amely a Képviselő Testület döntése alapján került kivitelezésre.
A Berzsenyi strandon új játszótéri eszközök is gazdagítják
a kínálatot, az oda érkező pihenni, kikapcsolódni vágyók
számára. Két rúgós játék, egy „hordó”, illetve egy „pollyball” nevű eszköz került kihelyezésre, amely egy képességfejlesztő labdajáték.
A Berzsenyi strand és az Élményfürdő ezen felül már „túlesett” a szokásos év eleji ellenőrzéseken is, az ÁNTSZ és

Júliusban tovább folytatjuk már megkezdett munkáinkat,
emellett folyamatos elfoglaltságot jelent dolgozóink számára a helyben és a térségben lévő rendezvények kiszolgálása.
Kertész Adél
Ügyvezető igazgató
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Országos hírűvé vált
az Idegenforgalmi Adónk…

Szemesi karatéka siker
az I. Shito-Ryu Európa Bajnokságon

Szenzációvá vált, hogy Balatonszemesen a helyi adókról
szóló 1990. évi C. tv. alapján /23 év óta/
a tv. 30. § (1) bekezdését alkalmazzuk, mely így szól:
„Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt
a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt”
A különböző jogcímen járó mentességekről kiragadott
példák hangoztak és hangoznak el, vagy íródtak, illetve
íródnak le. Tekintettel arra, hogy ezen újság hasábjain
(április) tettük újból közzé az erről szóló tájékoztatónkat,
minden félreértés elkerülése érdekében szószerint álljon
itt a mentesítés lehetőségének szabálya. Mentes tehát az
adókötelezettség alól:
„a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói
vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság
intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhel�lyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának
(2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó
esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó
munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az
önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló
üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti
tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati
jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pontja];
e) az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében
való részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.”
A törvény tehát egy másik törvényben megállapított definícióra hivatkozik, hiszen a Ptk. szabályozza a hozzátartozók körét. E szerint: „Közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon,
az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint
a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a
házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és
testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa;” E szerint dolgozunk és alkalmazzuk a törvény által
biztosított lehetőséget. Az idegenforgalmi adó az egyik
legfontosabb bevételi forrásunk, hiszen a bevétel minden
1,-Ft-ja után 1,5 Ft állami támogatás jár.

Június 15-16-án rendezték meg Szlovákiában, Érsekújváron első alkalommal a Shito-Ryu Európa Bajnokságot.
A megmérettetésen 6 nemzet (horvátok, olaszok, oroszok, szlovákok, románok, magyarok) 394 versenyzője
vett részt.
Köztük a 11 éves balatonszemesi Kertész Bálint, aki
már ez idáig is rengeteg trófeát tudhat magának ebben a
sportágban.
A balatonlellei Spirit KSE versenyzője az idei évben
minden versenyen, amin elindult éremmel tért haza.
Nem volt ez másképp az Országos Bajnokságon sem. Itt
is első helyen végzett, így megszerezte a jogot, hogy kijusson az Európa Bajnokságra.
Az érsekújvári versenyen a 9-11 éves korosztályban Bálint mellett még 17 induló volt a formagyakorlatban –
KATA-ban, ami Bálint erőssége.
Szoros küzdelemben lett a harmadik, két orosz riválisa
mögött, ami mindenképpen fantasztikus teljesítmény!
Itt kell megemlítenünk, hogy egyesületéből szinte minden versenyző, minden kategóriában elhozott valamilyen érmet, vagyis egyesületként is óriási sikert könyvelhettek el.
Bálint természetesen ezután sem pihent. Már túl van
egy foci és egy karate táboron, sőt sikeres övvizsgát is
tett június utolsó hétvégéjén. Immáron zöld öves karatéka!
További sok sikert Bálint!
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Községi Sportegyesület
hírei

mester Úr látta őket vendégül.
Ugyancsak Polgármester Úr segítségével az idén is elutazhatnak pár napra a gyerekek szeptember elején,

Egyesületünk életében most viszonylag csendesebb
időszak következik, hiszen a legtöbb szakosztályban
véget értek a bajnokságok.

megkoronázva ezzel az egy évnyi munkát. A helyszín és
az időpont egyelőre még egyeztetés alatt van.
Nagyobb juniorjaink, illetve felnőtt csapatunk jó néhány tagja sem csak strandolással tölti a szünidőt.
Csapatot neveztünk és indítottunk a strandkézilabda
bajnokságban. Idáig két tornán szerepeltek a lányok.
Sárváron elsők lettek, míg a Balatonszárszón a Somogy
Megyei Kézilabda Szövetség által megrendezett 11 csapatos tornán, némileg szerényebb helyezéssel kellett beérnünk, itt csupán a nyolcadikak lettünk. De van még
lehetőségünk a javításra, hiszen a nyár folyamán majdnem minden héten lesz valamilyen torna, ahol megmérettethetjük magunkat.

Kézilabdásaink azonban a nyár folyamán is aktívan
sportolnak, hogy ne essenek ki a gyakorlatból.
A legkisebbek újra fantasztikus sikert mondhatnak magukénak. A Kisiskolák Országos Döntőjében Zánkán
veretlenül meneteltek, egészen a dobogó legfelső fokáig, ezzel megvédve, tavaly kiharcolt bajnoki címüket.
Ez azért is nagyon - nagy dolog, hiszen a mostani összeállítású csapat tagjai jóval fiatalabbak voltak, mint a tavalyi bajnoki címet elnyerők.
Az időjárás szélsőségessége is próbára tette, Kocsis
Géza tanítványait, hiszen nem egyszer 50 Celsius fokos
betonon kellett játszaniuk, ami mind fizikailag, mind
szellemileg nagyon megterhelő volt.
Az külön öröm volt számunkra, hogy most is sokan
szurkoltak a kislányoknak, főleg a döntő napján. Polgármester Úr és felesége az idén is személyesen tekintette meg a mérkőzést, amely nagyon izgalmas, a végsőkig fordulatos meccset hozott a Kocsola csapatával, de
14-13 arányban mégis mi bizonyultunk jobbnak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak a támogatását, buzdítását, akik ugyan nem tudtak személyesen eljönni a mérkőzésre, de telefonon, illetve a facebook-on
biztatták a csapatot.
Természetesen az ünneplés sem maradt el, hazaérve a
szülők, barátok körében az Élményfürdőben Polgár-

Komáromi Krisztina
Napsugár Élményfürdő Étterem
A Berzsenyi utcai szabadstrandon
az Élményfürdőnél várjuk kedves vendégeinket!
Rendelje meg ebédjét otthonába,
munkahelyére: kiszállítjuk!
Házias ételek, többféle napi menü frissen elkészítve.
Bankkártyás és étkezési utalványos fizetési lehetőség.
Csoportok étkeztetését és
rendezvények megtartását is vállaljuk.
Érdeklődjön személyesen vagy
telefonon: 06-30/99-31-770
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Kedves Kertészkedő Olvasó!
Lehetőség nyílik a szemesi teniszpálya használatára
Nyitva tartás: 07:00-12:00. és 13:00-21:00
13:00-21:00 között csak igény szerint tartunk nyitva,
telefonos egyeztetés, pályafoglalás szükséges!
Bérleti díj: 1400Ft/óra/pálya
Balatonszemesi lakosok számára 50% kedvezmény!
(Lakcímkártya bemutatása kötelező!)
Diákoknak: 350Ft/óra/pálya (Diákigazolvány
bemutatása kötelező!)
A teniszpályát mindenki saját felelősségére használja!
Telefon: Szücs Etelka
0620/51-35-187

ELADÓ BALATONSZEMESEN:
1 db TV, LG 29/32 FS 72 cm
1 db fali hősugárzó, vonalizzós
1 db gáztűzhely
1 db napbojler zuhanyzó

18.000,-Ft
1.000,-Ft
17.000,-Ft
95.000,-Ft

Érdeklődni lehet a következő telefonszámon:

+36-06-30-9428-256
Házasságot kötöttek:
Göbl Johanna-Prezenszki Balázs 2013.06.08.
Slezák Dóra Mária- Aba Attila 2013.06.15

Elhunytak:
Pál János (1935.08.05.-2013.06.11.)
Hegyi András Károlyné (1948.10.29.-2013.06.11.)
Impresszum

Megnyitottunk!

Balatonszemes-Balatonőszöd
Községek független időszaki kiadványa
Megjelenik havonta 800 példányban
Lapalapítók: Balatonszemes és Balatonőszöd
Községi Önkormányzatok Képviselő Testületei
Nytsz:2.2/7424/2/2000
A szerkesztőség vezetője: dr. Valkó Zsuzsanna
Szerkesztőbizottság: Boór Miklós, Szentiványi
Jánosné, Kertész Adél, dr. Kelemen Csilla, Róka
László, Komáromi Krisztina
Tördelő: By Line Kft.
Nyomda: By Line Kft.
Felelős vezető: Zsolnay Csaba
A szerkesztőség a beküldött írásművek tartalmi,
stiláris hibáiért felelősséget nem vállal.
Elérhetőség:
oszod.szemes.hirmondoja@gmail.com

Hennafestés - barna, natúr hennával
Csillámfestés - Glitter tattoo
Arcfestés - professzionális testfestékkel
Újdonság, csak nálunk:
Hajékszerek, gyöngyös hajfonatok
Lábékszerek
Egyedi, kézmûves termékek

Balatonszemesen Rózsaparkkal szemben. (volt Bali Shop)
Szemesi, Õszödi lakosoknak 20% kedvezmény
a szolgáltatások árából!
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Beköszöntött a nyár, kertünk önti a terményeket. Leérett a cseresznye, a meggy, a szamóca, még éppen érik
a málna, van már kajszi, jön a Magyar dinnye. A borsónak már csak a helye van meg, az újkrumplit lehet
szedni.
Díszkertünk is naponta új arcát mutatja, megörvendeztetve Önöket, a be-beleső sétálókat. Így van ez rendjén,
ezért dolgozunk!
A saját zöldség és gyümölcs esetében az a jó, hogy van,
és az az igazán jó, hogy tudjuk, mit eszünk! Tudjuk,
hogy mikor permeteztünk, ha egyáltalán permeteztünk,
hogy nem mérgezzük magunkat és a családunkat! Tudjuk, hogy amit eszünk, azt a Nap érlelte, a Föld táplálta, és ettől lesz egészséges és talán még vitaminban is
gazdag! Mert ez a lényeg! Szervezetünk évszázadokon
át megszokta a sorrendet, mikor mi van, és úgy állt be,
hogy ha ezt kapja, akkor egészségesebb, jobban fel tud
készülni télre, támadásra. A nagyi lekvárja, a saját savanyúság ettől lesz aztán még értékesebb! Lehet, hogy ha
mindent számolunk, nem olcsóbb, de a munkánkat nem
szoktuk forintosítani.
Biztos kényelmesebb elmenni és megvenni, de a bizonytalanság ott van! Mikor permetezték, mivel? A kereskedő, aki talán harmadkézből vette az árut, már nem
is tudhatja!
De még messze az ősz, van még munka bőven!
A szőlők szépen kötöttek felénk, talán kicsit madárkás
egy-egy korábban virágzó fajta, de legalább egészséges! Köszönhetően a furcsa tavasznak, a kártevők is,
kórokozók is megsínylették a kitavaszodást, majd az
utána visszatérő telet. Őket az ilyen idő be tudja csapni,
és két telet már nem tudnak átvészelni. Ennek köszönhető, hogy bár ijesztgettek vele, de nem lett tömegesen
levéltetű, vagy éppen gombás fertőzések.
Ennek ellenére, most nagyon kell vigyázni. Ahol felüti a fejét a tetű, ott célszerű akár csak azt az egy gócot
permetezni, hogy onnan ne szaporodjon el. Ilyenkor nagyon sok a szárny nélküli, repülni nem tudó tetű, ezért
könnyebb védekezni ellenük.
Almásunkat, körténket, szőlőnket a molyok ellen kell
védeni. Most fertőznek! Nem csak az a baj, hogy amit
megrágnak, az nem piacos, hanem a sérülés helyén fellép a szürkepenész gomba, és amit a moly meghagy,
azt a gomba elviszi. Szőlőben a kocsánybénulás is most
fertőzhet, de várható a peronoszpóra és a lisztharmat
is. Mivel szőlőink az aktív növekedésüket éppen most
fejezik be, talán még most érdemes utoljára felszívódó készítményeket használni. Aki nem akar kevergetni szereket, annak a Quadrist ajánlom! Minden gombás
betegségre jó! Nem olcsó, de kényelmes, és nagyon kevés kell belőle!
Zöldségesünkben a levéltetű tud elszaporodni,
káposztában, karfiolban a káposztalepke hernyója tud

pusztítani! Burgonyában a krumplibogár ellen kell védekezni. Ez utóbbinál nagyon kell vigyázni a szerrel,
mert bár a gumó a talajban van, a növénybe felszívódó
szerek oda is eljuthatnak! Ezért a várakozási időket nagyon tartsa be mindenki. Itt hívom fel a figyelmet, hogy
kétféle várakozási idő van! Az egyik, azt mutatja, hogy
a permetezés után mennyi ideig nem mehetünk be a területre. Vegyék komolyan, mert a bomló szerek gázai,
gőzei, vagy a bőrrel érintkező szer mérgező! A másik
várakozási idő pedig azt mutatja, hogy mennyi ideig
nem ehetünk a lepermetezett növény terméséből. Semmit nem jelent, hogy a termést nem érte a permetszer.
A növény nedvkeringése a termésbe is eljuttatja szert!
Szőlészkedőknek hívom fel a figyelmét, hogy a szürkerothadás elleni szerek várakozási ideje jelentősen változott. Amit eddig a szüret előtt 3-4 héttel még használhattunk, most 7-8 hétre szigorították a szerek várakozási
idejét! Csabagyöngyés, Irsais, Rizlingszilvánis gazdák,
már nézzék meg, mivel védekeznek a szürkerothadás
ellen, nehogy baj legyen! Ezek a szerek ugyanis megakadályozzák az erjedés megindulását is, hiszen azt is
gomba végzi!
A letermett gyümölcsösöket célszerű zölden metszeni.
Most van itt az ideje, hogy a leérett cseresznye vagy
meggyfákat zölden metsszük! A sűrűsítő nagyobb ágakat most kell kidobni, és így a megmaradó hajtások
szebbek lesznek, jobban berakódnak termőrüggyel!
Kedves Gazdák!
Az idei tavasz döntően befolyásolja a jövő évi várható termést. Májusban, júniusban nagyon kevés volt a
napsütéses órák száma! Ha nem biztosítunk elég fényt,
a jövő évi termést adó rügyekben nem fog kialakulni
terméskezdemény! A gyümölcsök, a szőlő, amíg a termés rajta van, oda termeli a cukrokat! Csak a szüret után
fordítja a növény az energiáit a jövő évi termést adó rügyekre. Ezért fontos, hogy amint leérett a cseresznye, a
meggy, a málna, vagy majd a kajszi, őszibarack, azonnal ritkítsák a lombozatot, hogy ami megmarad, annak
jusson minden tápanyag! Ne metsszék meg teljesen,
mert kell a levél is, hogy termelje a cukrot, de járja át a
fény a lombozatot.
A szőlőnél, ha valamikor fontos, akkor most igazán az,
hogy érje a fény! Amennyire lehet előre kell hozni az
érést, hogy ősszel legyen ideje a rügyeknek fejlődni!
Talán be tudják hozni a tavaszi lemaradást! Csonkázzanak, hogy ne legyen önárnyékolás, lehet a hónaljakat is
kicsipegetni, és a fürtök körül is lehet leszedni leveleket,
hogy a bogyók saját maguknak is termeljenek cukrot!
A málnásból a letermett vesszőket azonnal távolítsák el,
és ha kiszáradt, égessék el! A leghatékonyabb megelőző védekezés. Az epertöveknél, ha fel akarják ifjítani
az eprest, már gondozni kell az indanövényeket! Ha azt
akarják, hogy szép nagy eprek teremjenek, akkor most

kell felásózni a helyét, alaposan meg kell trágyázni,
akár talajfertőtlenítőt is adhatnak, és augusztus végén
mehet az ültetés! A felásott területet a víz megőrzése
miatt azonnal gereblyézzék simára, de a legjobb, ha takarják valamivel! A korszerű szamócások már minden
évben új tövön gazdálkodnak!
A gyepek gondozását se felejtsék el! Mostanra kiélte a
talajból a tápanyagokat, főleg a Nitrogént! Célszerű pótolni! Azonban jó ha tudják, a gyepek nagyon sok Káliumot is elhasználnak, ezért célszerűbb olyan speciális
gyeptrágyát venni, amiben ez is, az is van! A gyepeknél
a műtrágya legyen nagyon apró szemű, mert a nagyobb
szemcsés nem oldódik fel, és a levegő páratartalma miatt a hatóanyag elpárolog. Az apró szemű viszont az öntözéstől feloldódik, és bemosódik a talajba. Onnan már
nem illan el, mert kötődik a talajhoz. Csak az műtrágyázza a gyepet, aki utána tudja is öntözni, vagy tegyék
akkor, amikor kiadós eső várható, mert egyébként kisülhet a fű! 100 m2-re 30 dkg-nál ne szórjanak ki többet!
Kedves Olvasó!

mölcsökön megjelenik a levéltetű. Mivel permetezzük,
hogy ne magunkat mérgezzük, és ne kelljen legalább
egy hetet várni, vagy előre megszedni, mert azért frissen az igazi?! Van két szer a forgalomban, ami teljesen bio, és a permetezést követően akár azonnal is fogyasztható a zöldség, a gyümölcs. Az egyik a BIOLA,
ami gyakorlatilag közönséges szappan és napraforgó
olaj keveréke. 2 dl-t kell 10 liter vízhez tenni, és ez 100
négyzetméterre elég. Működik, kipróbáltam. A másik a
Prev-B2 nevű szer, ami pedig narancsolajból és alkoholból készül, ami szintén ehető, iható anyag. Sajnos
a környéken még nem árulják, interneten tudtam csak
megrendelni, de így meg olcsóbb, és a szállítási költség
is csak 1000 Ft körül mozog. A Biola ára szállítással
együtt alig 2000 Ft/l, a Prev-B2 7000, de ez utóbbi elegendő egy focipályányi kert permetezéséhez. Mindkettő
évekig eltartható.
Használják bátran minden növénykultúrában!

További jó munkát!
Nagyon sokunknak okoz problémát, hogy a zöldségesben, - paprikán, káposztán - vagy érő félben lévő gyü-

Boór Miklós

