
ÓVODA
„Tavaszi szél vizet áraszt „

Hagyományainkhoz híven ez évben is, meghívtuk 
óvodánkba az Általános Iskola Igazgatóját, az alsó ta-
gozatban tanító pedagógusokat, a testnevelő tanárokat 
és a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársait egy szak-
mai kerekasztal beszélgetésre, tapasztalatcserére. 

Örömmel hallottuk az első osztályban tanító kollega-
nőtől, hogy tavaly még óvodás gyermekeink milyen 
jól megállják helyüket az iskolában, udvariasak, illem-
tudóak, jó neveltségi szinttel rendelkeznek, a tanulás-
ban aktívak, érdeklődőek. 
A leendő első osztályos tanítónő beszélt a nagycso-
portban látott nyílt hét tapasztalatairól, az ott szerzett 
benyomásairól. A gyerekek csapatokban jól együttdol-
goztak, a feladattudatuk legtöbbjüknek már kialakult. 
Április elején a nagycsoportba és a középső csoportba 
járó gyermekek szülei a fogadóórán megismerhették 
gyermekeik óvodai életével kapcsolatos feljegyzése-
ket, az óvónők véleményét a gyermekek fejlettségéről. 

A környezettudatosságra nevelés gondolatával már 
második alkalommal szerveztünk elektronikai hulla-
dékgyűjtést, az így befolyt összeg az Alapítványunk 
számláját gyarapította. Papírgyűjtésben is jelesked-
tünk, ebből a Szülői Szervezet részesült támogatásban.
Április 15. napján nagycsoportosaink, mint minden 
évben, az idén is részt vettek Balatonföldváron a Tér-
ségi Óvodák Tavaszi Sporttalálkozóján. 

A gyerekek nagy izgalommal várták a Húsvéti fészek-
készítést az óvoda udvarán. Lesték az ablakból, vajon 
mikor látják meg a nyuszit a fák tövéből előbukkanni, 
s közben vígan mondogatták: 

„Nyuszi fülét hegyezi
nagy bajuszát pödöri…”

Minden csoportban az óvó nénivel közösen festettek a 
gyerekek húsvéti tojásokat, beszélgettek a húsvéti 
népszokásokról, a fiúk locsolóverset tanultak. A kö-
zépsősök pogácsát sütöttek, majd kosárba rakva „Ko-
matálat”vittek minden csoportba. A fogadtatás min-
denhol „megtisztelő” volt. 

Április végén nagycsoportosaink beiratkoznak az álta-
lános iskolákba, a legtöbben természetesen a Balaton-
szemesi Általános Iskola 1. osztályába. 
Május első vasárnapja Anyák Napja, amikor is kis mű-
sorral kedveskedünk az Édesanyáknak, Nagymamák-
nak. 

„Kinyílott a rózsa
Anyák ünnepére
Illatos csokorra

Bőven jut belőle.”

Vargáné Paulusz Edit
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Minősített referenciA 
intézMénnyé Váltunk 

Hogy mit is jelent, jelenthet nekünk, akik az óvodában 
dolgozunk, a gyerekeknek, akik hozzánk járnak, a szü-
lőknek, akik ránk bízták gyermekeiket, a fenntartó ön-
kormányzatoknak, akik kötelező feladatukat láttatják el 
velünk, valamint az újságot olvasó embereknek ez a 
mondat, erről szeretnék néhány gondolatot elmondani.

Valamikor, több évvel ezelőtt szakmai körökben el-
hangzott az a mondat, hogy ebben a megyében, ebben a 
régióban a mi intézményünk, a Balatonszemesi Nyitni-
kék Óvoda egy példaértékű gyakorlattal és intézményi 
működéssel rendelkezik, fontos lenne, hogy ezt nyil-
vánvalóvá tegyük, megmutassuk mások számára is. En-
nek a véleménynek mi nagyon örültünk, igen büszkék 
voltunk, de az a gondolat is megfogalmazódott Ben-
nünk, hogy ez milyen elvárásokat, kötelezettségeket, 
plusz munkát jelent kis közösségünknek. Végiggondol-
va a lehetőségeket, a ránk váró feladatokat, mégis amel-
lett döntöttünk, hogy vállaljuk több okból is. 
- Azért, mert nem elég jónak lenni, de azt másoknak is 
látni kell. A szülőknek, mert az, hogy gyermekeik ho-
gyan töltik napjaikat, számukra nem mindegy. Ha lát-
ják, és hallják, hogy ez egy példaértékű gyakorlattal 
rendelkező óvoda, akkor még nyugodtabban, elégedet-
tebben bízzák Ránk gyermekeik nevelését. Ha erről 
meg is győződtek, akkor nyugodt szívvel ajánlják má-
soknak is- legyenek ezek más településen lakó rokonok, 
ismerősök. 
-  Azért, mert az óvodapedagógusok szakmai tudásának 

megerősítését, felfrissítését így költségmentesen tud-
tuk megvalósítani.

-  Azért, mert a fenntartó önkormányzatok csak akkor 
adnak több támogatást, ha bizonyított a ráfordítás 
megtérülése- az intézmény kihasználtsága maximális. 
Jelenleg a három csoportba 83 kisgyermek jár.

-  Azért, mert településünk életében úgy tudunk jelen 
lenni, hogy értéket képezve gyarapítjuk Balatonsze-
mes jó hírét a környező települések viszonylatában, 
megyei, régiós, országos szinten. Megjelenünk olyan 
fórumokon, olyan kiadványokban, ahol nem csak ró-
lunk, de Balatonszemesről is hallhatnak, olvashatnak.

Mi is az, hogy referencia-intézmény? Egyedi, más in-
tézmények számára is példaértékű, működésében befo-

gadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szer-
vezeti újításokkal rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban 
bemutatni, valamint átadni képes intézmény. Életünk, 
gyakorlatunk bemutatását a települések lakóinak a Hír-
mondó hasábjain minden hónapban igyekszünk nyil-
vánvalóvá tenni: A szülők számára számos rendezvényt 
szervezünk, ahol együttes tevékenység, beszélgetés 
közben tudjuk egymást tájékoztatni, van lehetőség véle-
ménycserére. Az általános iskola pedagógusait nyílt 
hétre hívjuk, közös beszélgetésen osszuk meg egymás-
sal a látottakat, a szakmai véleményeket. Hogy ezeknek 
a követelményeknek meg tudjunk felelni, azért sokat 
dolgoztunk mindannyian, akik ebben az óvodában dol-
gozunk, és azok is, akik már nyugdíjas éveiket töltik.

Néhány jellemző megállapítás, kifejezés: Kompetens 
óvodapedagógusok vagyunk, akikre jellemző az aktivi-
tás- az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a ben-
nünk levő tudást (ismereteket,  készségeket) sikeres 
problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk).
Együttműködőek vagyunk- intenzíven összedolgozó 
személyek közös csapata, szülők, óvodapedagógusok, 
gyerekek tartoznak ide.

Kompetens óvoda- referencia a miénk. Ahol az óvoda-
pedagógusok, valamint a nevelőmunkát segítő dolgo-
zók között egységes a nevelői elképzelés. Ahol a tevé-
kenységek megszervezésében a gyermeki beállítottság 
nem az utolsó helyen van. Ahol a „különfoglalkozások” 
tömkelege nem árasztja el a gyerekeket, elvéve az időt a 
számukra legfontosabb tevékenységtől, a játéktól. Ahol 
a nevelés során a befogadó, elfogadó pedagógiai szem-
lélet az irányadó.

Pedagógiai céljaink: A konstruktív életvezetésre képes 
ember alapjainak lerakása. Milyen is ő? Nyitott, kíván-
csi, döntőképesség jellemzi. Kitartó, önálló, tudásvágy 
hajtja, sikerorientált, de képes a kudarcok elviselésére 
is, amelyek új próbálkozásra serkentik. Képes gondola-
tait kifejezni, megértetni másokkal.
A cél elérésének módja nem lehet más, mint a játék, és 
a játékos formában történő komplex készségfejlesztés.

A minősítés szerint ebben vagyunk jók, és reményeink 
szerint még jobbak is lehetünk, természetesen a hoz-
zánk járó gyermekek, családjaik, és önmagunk épülése 
érdekében. Tudásunkat, tapasztalatainkat átadjuk a fő-

iskolákon tanuló, óvodapedagógusi pályára 
készülő hallgatóknak, és tanulni szándé-

kozó, hosszabb-rövidebb ideje ezen a 
pályán dolgozó, érdeklődő kollégá-
inknak.

Szentiványi Jánosné óvodavezető

keDVes OlVAsÓ!

Az iskola áprilisban is élte saját életét. Haladunk a tervezett 
éves munkatervünk alapján. A tanulmányi versenyek foly-
nak, gyerekeink sorra mennek a versenyekre, hol Kapos-
várra, hol szárszóra, megyei szavalóversenyre.  Ez utóbbin 
Ujvári Lili nagyon szép szavalattal a 4. helyen végzett, de 
büszkék lehetünk a többiekre is. Sajnos Szárszón nekünk 
mindig csak a dicséret terem, valahogy a zsűri nem ad he-
lyezést. De már megszoktuk. Sportolóink is menetelnek. 
Floorball csapatban bejutottunk az országos elődöntőbe, 
ahonnan a fiúk 28.-án mennek tovább Budapestre az orszá-
gos döntőbe. Lehet nekik szorítani, hiszen a tét nagy, bár az 
eddigi teljesítményük alapján már minden dicséretet meg-
érdemelnek. Több kulturális esemény is volt mostanában.  
Zeneiskolásainkat elvittük egy koncertre, hogy ne csak 
mindig a munka legyen a részük. Nagyon élvezték az elő-
adást.  Énekkarunk a földvári fúvószenekar 40 éves fenn-
állásának ünnepi műsorán fellépett, egy 200 fős énekkarban 
énekeltek a gyerekek, illetve utána természetesen a teljes 
műsort megtekinthették. A Latinovits Művelődési Ház 
adott otthont a Házi népdaléneklési versenynek. Örömmel 
tapasztaljuk, hogy évről évre 35 – 40 fős csapat jön össze, 
és ad a közönségnek olyan élményt, ami feltölti a lelkeket. 
Szintén a zeneiskola szervezett egy utat Budapestre, ahol a 
Parázsfuvolácska előadást nézhették meg a gyerekek, ami a 
Varázsfuvola gyerekeknek átdolgozott változata volt, látvá-
nyos cirkuszi és show elemekkel tarkítva.  Bár későn értek 
haza, de mindenki örömmel mesélte másnap az élményeit. 
8. osztályosaink a Somogy Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara jóvoltából ingyen utazhattak fel a budapesti Hun-
gexpo területén megrendezésre kerülő Szakmasztár  szak-
mabemutatóra és Szakma kiváló tanulója versenyek 
döntőire.  A látványos és nagyon érdekes bemutatók mellett 

a gyerekek kipróbálhatták a hegesztést, és egyéb szakmák 
fogásait, sokan olyan szakmákkal is megismerkedtek, ami 
lehet, hogy később hivatásuk lehet.  Ezt az utat összekötöt-
tük a Terror háza kiállítás megtekintésével, ami nekik ép-
pen kapcsolódik is a történelem órán tanultakhoz. Volt pa-
pírgyűjtés is. Még nem tudjuk, mennyi lett a végeredmény, 
de egy nagy konténert ismét megpúpoztunk, közösen az 
óvodával.  A nyolcadik osztály külön gyűjtést szervezett, 
egészen pontosan a szülők szereztek nekik egy olyan papír 
lelőhelyet, ahonnan 5,4 tonna papírt sikerült a pincéből 
konténerbe hordaniuk a gyerekeknek. Ez a kis pénz jól fog 
jönni nekik  az év végi banketthez, bulihoz, ami nagyon kö-
zeleg. Átestünk egy nagy Kormányhivatali ellenőrzésen is.  
Ez nagyjából 10-12 évente esedékes, most, az új rendszer 
szerint a járásban mi voltunk az elsők.  Az ellenőrzés a sze-
mélyi anyagok ellenőrzésén át a tantervekig, tanmenetekig, 
tanórákig lebontva mindenre kiterjedt. Vizsgálták a napló-
kat, a beírásokat, a hiányzások vezetését, a törvényességet, 
szakmai alapdokumentumokat, azok egyes részeit.  Úgy tű-
nik, nincs gond. Néhány kisebb hiányosságot találtak a 
Szervezeti Működési Szabályzatban, aminek állítólag 60 
oldalnyinak kellene csak lenni, de azt az ellenőrök sem tud-
ták, azt hogyan kellene csinálni, mert nagyjából 80 eleme 
kellene legyen a legújabb rendeletek szerint.  A lényeg, 
hogy ezeket ha beleírjuk, akkor mindenünk rendben van, 
mert szerencsére a tanórákkal, a naplókkal, a személyi 
anyagokkal minden rendben van! És ezek a fontosabb ré-
szek! Mire ez a lap az olvasók kezébe kerül, túlleszünk a 
beiratkozáson. Az előzetes adatok szerint 33 – 34 fős lesz 
az első osztály, ami azt jelenti, hogy az érvényben lévő ren-
deletek szerint a KLIK vezetőjének engedélyezni kellene 
két osztály indítását. Nagyon szeretnénk, ha ez így is lenne!
Balatonszemes, 2014. április 22.

Boór Miklós
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Országgyűlési képViselő-VálAsztás 
településszintű ereDMényei

A megjelenési arány szavazókörönként 
1. szavazókör: 64,6 %
2. szavazókör: 71,65 %

A leadott szavazatok első három helyezettjének száma és 
aránya a leadott érvényes szavazatok arányában

BAlAtOn
szeMes

001 (iskola) szav. kör
002 szav.kör

(űv. Ház)
összesen

fő                  %

Választópolgár 743 698 1441 100

Megjelent 480 498 978 67,87

Balatonszemes
egyéni lista

001 (iskola) 
szav. kör

002 szav.kör
(űv. Ház)

összes érvényes szavaz 
száma db           %

Witzmann Mihály
fiDesz -kDnp 242 260 502 51,3

Harangozó gábor
Mszp 79 126 205 20,96

Berkes gábor 
JOBBik 107 76 184 18,81

BAlAtOnszeMes
országos lista

001 (iskola) 
szav. kör

002 szav.kör
(űv. Ház)

összes érvényes szavaz 
száma db           %  

országos lista 210 256 466 52,9

Harangozó gábor
Mszp 56 125 171 20,4

Berkes gábor 
JOBBik 80 79 159 18,97

Balatonszemes
egyéni lista

összes érvényes szavaz száma
db          %

Witzmann Mihály 
fiDesz -kDnp 176 60,48

Harangozó gábor Mszp 49 16,78

Berkes gábor JOBBik 52 17,8

BAlAtOnszeMes
országos lista

összes érvényes szavaz száma
db          %

Witzmann Mihály 
fiDesz -kDnp 165 62

Harangozó gábor Mszp 45 16,9

Berkes gábor  JOBBik 54 20,3

BAlAtOnőszÖD
összesen

fő                  %

Választópolgár 424 100

Megjelent 294 69,34

kft Hírek:

Szinte minden napra jut valami kis „szépülés”! Az elmúlt 
időszakban többek között a Patika domb kapott új külsőt. 
Illetve pótoltuk a tavalyi évben tönkre ment facsemetéin-
ket is: vérszilvát, gömbakácot, és gömbjuhart is ültettünk. 
Településünkön található útbaigazító, információs tábláink 
nagy része is már felújításra került. Elkészült a település 
útjain az útburkolati jelek felfestése, felújítása is. 
Kihelyezésre kerültek a télre begyűjtött játszó-
téri elemek is. 
Munkatársaink beszállították a kibővített te-
lephelyünkre a SEFAG Zrt által kijelölt 
helyről a téli segélyfát, melyet majd a kö-
vetkező fűtési idény során szállítunk ki az 
arra rászorulóknak.
Elkezdtük strandjaink rendbetételét is, első 
lépésben a Berzsenyi úti strandra figyelünk 
jobban, hiszen ott kerül idén is megrendezésre a 
Majális. Felújításra kerültek a vízi lépcsőink, a stran-
di homokos focipálya palánkot kap, új védőháló kerül ki-
helyezésre. A község összes homokozója is új, friss homo-
kot fog kapni. Megérkezett telephelyünkre a murvás 
útjaink karbantartásához szükséges murva is, illetve 
gyöngykavicsos útjaink is hamarosan felújításra kerülnek.

Az előírásoknak megfelelően aktualizálva lettek temető 
térképeink, amelyeket mind az irodában, mind a temető-
ben ki is függesztettünk.
Mindeközben természetesen a fű is nő, tehát már folyama-
tosan ezen is dolgoznak munkatársaink. Külön feladatként 
a záportározó munkálataiban is részt veszünk.
Sokféle munkát kell elvégeznünk ilyenkor a nyári szezon-
nyitás előtt. Munkatársaink azon dolgoznak, hogy minden-

nel el is készüljenek, bár ez a munka egyáltalán nem 
egyszerű – még ha annak is látszik. Köszönetet 

kell mondanom ismételten a Kft alkalmazot-
tainak, és a közhasznú munkatársainknak is, 
hogy a mindennapi nehézségek ellenére el-
látják feladataikat.

Szeretnénk ismét felhívni a lakosság és az 
üdülőtulajdonosok figyelmét arra, hogy cé-

günk szerződést kötött a Pelso-Kom Nonpro-
fit Kft-vel, amelynek értelmében árusíthatunk 

háztartási többlet hulladék elszállítására szükséges 
zsákot. A zsák irodánkban megvásárolható bruttó 560.- Ft/
darab áron, amely díj már tartalmazza az ártalmatlanítás 
díját is.

irodánk nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 7.30-15.30-ig.

kÖzleMény
 

A helyi lakosok véleményét is várják

Elkezdődött a Nyitott Balaton program kampánya
Egyre több sajtócikk jelenik meg arról, mi a baj a Bala-
tonnal, miért nincs több turista a tavaszi időszakban. Az 
alábbiakban összeszedtük, mit gondolnak azok a turiszti-
kai szakemberek, akik most a Nyitott Balaton elnevezésű 
akció keretén belül próbálják felhívni a figyelmet a Ba-
laton turisztikai értékeire. Ha Ön is tud olyan eseményt, 
rég elfelejtett helyet, amely segítheti azt, hogy tavasszal 
többen jöjjenek a Balatonra, írja meg nekünk a Nyitott 
Balaton Facebook oldalára. 
„Régi dilemma: azért nem jönnek tavasszal a Balaton-
hoz, mert nincsenek nyitva a szolgáltatók, vagy fordítva, 
alig van kereslet ilyenkor a tó iránt, ezért nem éri meg a 
szolgáltatóknak a nyitva tartás. Úgy gondoltuk, egyszer 
próbáljuk ki, mi lenne, ha a Balaton-parti infrastruktúra 
teljes erejével működne már májusban is. Ezért a szö-
vetséghez tartozó 23 balatoni település helyi turisztikai 
egyesületeit arra kérjük, szervezzék meg, hogy a szolgál-
tatók nyissanak ki májusban. Győzzék meg őket, hogy 
egy hónappal korábban nyissanak ki, nézzük meg, meny-
nyi lesz így a vendég” - olvasható a balatonfured.hu olda-
lon, amelynek újságírója Hoffmann Henriket, a balatoni 
regionális TDM-szövetség elnökét kérdezte néhány nap-
pal ezelőtt. Hasonlóan nyilatkozott a Somogyi Hírlapnak 
a szövetség alelnöke, Fekete Tamás is, aki szerint: Nem 
alszanak téli álmot a balatoni vendégvárók, hanem na-
gyon is aktívak. – Az idén minden korábbinál előbb, már 
május elsején „nyit” a Balaton, akkor kezdődik ugyanis 
és május 11-ig tart a regionális TDM-szövetség és a Ma-
gyar Turizmus Zrt. által kezdeményezett Nyitott Balaton 
akció, melyhez már több mit 320 partner csatlakozott 
egységes programkínálattal.
A Piac és Profitnak nyilatkozó Semsei Sándor, a kam-
pányban közreműködő Balaton Riviéra Turisztikai Egye-
sület elnöke is pozitívan látja a Balaton jövőjét. Szerinte 
az olasz és osztrák sípályák lehetnek a legjobb példák 
arra, hogy lehet olyan programokat szervezni, amelyek 
szezonon kívül is turistákat vonzanak egy-egy régióba. A 
tőlünk nyugatabbra fekvő két ország síparadicsomaiban 
nyáron is van turista. Ilyenkor a hegyeket ellepik a kerék-

párosok, a tájfutók és a gyaloglás szerelmesei. A színvo-
nalas családi programoknak köszönhetően a hegyi szál-
lások működtetőinek is jelentős bevételt hoz a turizmus.
Mind három szakember úgy véli, jó programok lesznek 
és sok ingyen! Szeretettel várja minden kedves vendégét 
a felsőörsi majális is. Játékos sportvetélkedővel, kutya-
bemutatóval, játszóházzal, vidámparkkal, társasjáték-sa-
rokkal, zenés délutánnal, csapolt sörrel, virslivel a ‚80-as 
évek hangulatát idézi meg a településen. Akik viszont 
fogyókúráznak, azoknak inkább azt ajánljuk, hogy men-
jenek végig a Szerelmesek kerékpáros túráján, amely 
Siófokról indul. Aki némi igényesebb kultúrát is szeret-
ne magába szívni itt tartózkodása alatt, annak a füredi 
Keserű Ilona kiállítást ajánljuk. Itt már van belépő is, de 
aki egy kicsit is érdeklődik a kortárs festészet iránt, an-
nak kihagyhatatlan élményben lehet része. Ha valaki a 
szépirodalom felé kacsingat, akkor XXIII. Jókai Napok 
idején érdemes a városba jönnie. E hagyományos ren-
dezvénysorozattal a magyar irodalom egyik kiemelkedő 
alakjára, a Füredhez több szállal kötődő Jókai Mórra em-
lékeznek, aki itteni villájában írta az Aranyember c. re-
gényét. Ezen a napon ki ne hagyjuk a klasszikus Jókai 
bablevest, amelyet számos vendéglőben ünnepi ebédként 
szolgálnak majd fel.
Balatonföldvár turisztikai régió szolgáltatói közül több 
mint hatvanan csatlakoztak a Nyitott Balaton kezdemé-
nyezéshez. Rengeteg izgalmas programmal és akcióval 
várják a turistákat a régió vendégvárói. Ilyen például Ba-
latonföldváron az az oknyomozós kalandtúra, amelynek 
keretében megismerkedhetünk a város nevezetességei-
vel, de megtudhatjuk, hogy ki ölte meg Heltai Károlyt. 
(Ha valaki többet szeretne tudni az áldozatról, az nézzen 
körül a www.nyitottbalaton.hu oldalon). Az akció kere-
tében ingyenes kerékpáros túrát szerveznek a kőröshe-
gyi Völgyhídhoz, ahol az érdeklődők tehetnek egy sétát 
a tizenhatlábú óriás gyomrában. Szántódpusztán megis-
merkedhetünk hazánk múltjának egy kis töredékével, él-
ményteli sétát tehetünk az őseink által létrehozott és szin-
te azóta is érintetlenül megmaradt birtokközpont épületei 
között. Ezenkívül lesz reggeli átmozgató torna, a pihenni 
vágyóknak napozóágyak a Balaton partján, és délutáni 
piknik, ahol a helyi szervezők megvendégelik a telepü-
lésre érkezőket. 

HázHozmenő zsákos szelektív Hulladékgyűjtés időpontjai Balatonszemesen

május 13., június 7.,21., július 5.,19., augusztus 2.,16.,30., szeptember 9., október 7., november 4., december 2.
info: 85/530-076, 85/530-077, www.pelsokom.Hu

kÖnyVtár

- Március végétől Dezső Éva személyében egy könyvtá-
rossal bővült a művelődési ház csapata. Éva könyvtárosi 
végzettségével, hosszú idő után újra szakértő segítség az 
olvasóközönségnek.
- Áprilisban sort kerítettünk a könyvtárban egy kisebb 
selejtezésre, ami után a leselejtezett könyveket „Könyv-

börze” keretében felkínáltuk az érdeklődőknek. A prog-
ramnak igen nagy sikere volt, sokan éltek a lehetőséggel. 
Mivel könyvtári állományunk fejlesztése folyamatos, 
2014. május 5-től-16-ig újabb börzét rendezünk, amire 
ezúton is szeretettel hívunk mindenkit!

Mórocz Zsófi
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A MOzAik MúzeuMtúrA egyik állOMásA 
lett A lAtinOVits MúzeuM!

féléves national geographic-előfizetést és ajándékot 
kapnak a túrát teljesítők

Magyarország eddigi legnagyobb múzeumnépszerűsítő 
programjához a februári indulás óta több ezer fiatal, va-
lamint neves színészek, műsorvezetők, zenészek, írók-köl-
tők is csatlakoztak. A matricagyűjtő játékkal is kiegészü-
lő marketingkampány a célcsoport, valamint a múzeumi 
szféra részéről is pozitív fogadtatásra talált: a játékosok 
a garantált nyereményeknek és az élményeknek, a részt 
vevő múzeumok pedig a feléjük forduló figyelemnek, a 
látogatók fokozódó érdeklődésének örülhetnek.
Még mindig nem késő csatlakozni a Mozaik Múzeum-
túrához. A május 31-ig tartó, nagyszabású múzeum-
népszerűsítő kampány formabontó eszközökkel próbál-
ja elérni, hogy minél több látogató keresse fel a hazai 
múzeumokat: a 300 múzeum és kiállítóhely Magyaror-
szágon címmel megjelent hiánypótló kiadványra épülő 
matricagyűjtő játék, valamint mobil applikáció hivatott 
felkelteni az érdeklődést a részt vevő intézmények sok-
színű kulturális kínálata iránt. 

A várakozásoknak megfelelően a matricagyűjtő játék az 
elsősorban fiatalokat célzó program legnépszerűbb eleme. 
A Mozaik Múzeumtúra gyűjtőfüzetet, valamint az ahhoz 
tartozó matricacsomagokat már több mint 130 értékesítési 
ponton (Alexandra könyvesboltokban, múzeumokban) tud-
ják megvásárolni a kulturális kalandozásba bekapcsolódó 
érdeklődők. A gyűjtemény csak akkor lehet teljes, ha a já-
tékosok négy múzeumot is meglátogatnak, és igénylik a ki-
zárólag a programban részt vevő intézményekben beszerez-
hető matricákat. A teljes gyűjteményt visszaküldő játékosok 
garantált ajándékot – féléves National Geographic-előfize-

tést és Mozaik Múzeumtúra ajándékcsomagot – kapnak. 
„A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megvaló-
sult együttműködés eredményeként 10 000 gyűjtőfüzetet 
ingyenesen juttattunk el a közoktatási intézményekbe, így 
a garantált ajándék begyűjtésére egyre több fiatalnak lesz 
lehetősége” – közölte Pápay György, a programot meg-
valósító Örökség Kultúrpolitikai Intézet ügyvezető igazga-
tója. A visszajelzések alapján a programnak köszönhetően 
felpezsdült az együttműködés az oktatási és a kulturális in-
tézmények között. Volt olyan múzeum, ahol azért bővült a 
múzeumpedagógiai kínálat, mert egyre több Mozaik Múze-
umtúra gyűjtőfüzettel „felszerelkezett” diákcsoport kereste 
fel a programba bevont kiállítóhelyeket.
„Főleg a szűkös költségvetésből gazdálkodó, kisebb in-
tézmények számára jelent nagy segítséget, hogy a Mozaik 
Múzeumtúra felületein keresztül az átlagosnál szélesebb 
nyilvánossághoz is eljuthatnak” – mondta Pápay György. 
A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott programhoz 
– melynek a Facebookon már közel 15 000 követője van 
– színészek, műsorvezetők, zenészek is csatlakoztak. A Mo-
zaik Múzeumtúra honlapján, valamint a közösségi oldalon 
megjelenő videókban többek között Gundel Takács Gábor, 
Hien, Pál Feri atya, Lackfi János és Szente Vajk beszél ar-
ról, miért fontos szerintük múzeumba járni, hogy áll össze a 
saját, négy „állomásból” álló múzeumtúrájuk. 
Azért is érdemes csatlakozni a Mozaik Múzeumtúrához, 
mert a tavasszal nyitó intézményekkel tovább bővültek a 
lehetőségek: március közepétől már – többek között – a gö-
döllői Királyi Kastély Múzeum, a kalocsai Magyar Fűszer-
paprika Múzeum, valamint az Egerben található Gárdonyi 
Géza Emlékház is csatlakozott a matricagyűjtő pontokhoz. 
További részletek és információ: 
www.mozaikmuzeumtura.hu

Mórocz Zsófi

ÉRDEKEL A TURIZMUS ÉS SZAKMAI 
GYAKORLATRA VAN SZÜKSÉGED?

A Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesü-
let, mint helyi TDM szervezet balatonföldvári 
Tourinform irodájába idegenforgalmi szakmai 
gyakorlatot kereső hallgatók jelentkezését vár-
ja, akik július-augusztus hónapokban szívesen 
vállalnak gyakorlati munkát.

FőBB FElADAToK:
•  Vendégek tájékoztatása magyar és idegen 

nyelven
•  Turisztikai információ gyűjtés, feldolgo-

zás, feltöltés
•  Plakátok, szórólapok kihelyezése
•  Vendégelégedettségi felmérésekben való 

részvétel
•  Rendezvények szervezésében, lebonyolí-

tásában való részvétel

AMiT ElvárunK:
•  angol és/vagy német nyelv aktív haszná-

lata
•  Internet és MS Office ismerete és gyakor-

lott használata
• Jó kommunikációs készség
• Talpraesettség, határozott megjelenés

AMiT KínálunK:
A Gyakornok aktívan részt vehet a helyi tu-
rizmus napi feladatainak gyakorlati munká-
jában, munkavégzése során tapasztalatot 
szerez a Vendégek elvárásainak megfelelő 
minőségi kiszolgálásban.

Szállást biztosítani nem tudunk, a Gyakornok-
nak a szállását magának kell megoldania!

Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségekre 
várjuk:

Ernyes violetta TDM menedzser/irodavezető
E-mail: v.ernyes@balatonfoldvar.info.hu

 tisztelt ingAtlAntulAJDOnOsOk!

A dolgos hétköznapok után jólesik a pihenés a hétvégi 
háznál,nyaralónál. A gondtalan pihenés feltételeinek 
biztosításához nyújtunk önöknek segítséget alábbi 
szolgáltatásainkkal:
• tAVAszi nAgytAkArítás
• kertfenntArtás
• kertépítés
• pArkOsítás
• fünyírás

HázAk, üDülők, nyArAlÓk, telkek 
gOnDOzásA, kArBAntArtásA, tAkArításA 
igény szerint, éVes szinten is. 
MegBízHAtÓ, precíz MunkA 
keDVező árOn! 

ingyen elszálitom a használt vagy régi vashuladékot, 
lemez, rossz akumlátor stb. 

DiláVAr iMre: 06-30-911-51-45

Napsugár 
ÉlmÉNyfürdő Étterem

a Berzsenyi utcai szabadstrandon 
az Élményfürdőnél várjuk kedves 

vendégeinket!

Nyitás: 2014. április 18.

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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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: Mórocz Zsófia 
Szerkesztőbizottság: Boór Miklós, 
Szentiványi Jánosné, Kertész Adél, 
dr. Kelemen Csilla,
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

AnyAkÖnyVi Hírek A HátOlDAlrA!

születés
Szennyai Szofi Emese
Édesanyja: Ill Krisztina
Édesapja: Szennyai Zsolt
Házasságkötés
Március 29. Peitler Szilárd – Makarész Evelin (Balatonőszöd)
Április 1. Lieber Gábor – Lövei Lili 
(Balatonszemes)
Április 12. Varga Tamás – Bogár Edina 
(Balatonszemes)
elhunytak
2014. március 
Hartmann Frigyes – Balatonszemes
Sinka László Lajos (03.17.)– Balatonőszöd
Weisz Gyula (03.14.)– Balatonszemes
schidru Antalné – Balatonszemes

elfOgADták zárszáMADásukAt 
Az ÖnkOrMányzAtOk

Balatonszemesen 2014. április 22-én, Balatonőszödön pedig áp-
rilis 23-án tartotta Képviselő-testületi ülését a helyi önkormány-
zat, ahol fő napirendként szerepelt az önkormányzatok 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló.

Az alábbiakban közzétesszük a két önkormányzat és szerveinek 
főbb bevételi forrásait és kiemelt előirányzatonként a kiadásait.
Ez utóbbiról néhány mondat a szöveges indokolásból: - Jó színvo-
nalon elkészült és átadásra került a reich károly emlékmű és szö-
kőkút, ami méltó a település központjához és falunk szülöttjéhez.
- Felújításra került a gyógyszertár, melynek költségeihez tulaj-
doni arányunk alapján járultunk hozzá.
- Felújításra kerültek az Eötvös és Munkácsy utak.

- Tovább folytatódott a 2012. évben beütemezett és előirányzott 
7-es és széchenyi út összekötése, amely tereprendezéssel tár-
sult.
- Elkészült az élményfürdő szélvédő fala, a nádas utca ivóvíz 
hálózat. 
- Markológép került beszerzésre az árkok rendezésére és egyéb 
földmunkákra. 
- 51 férőhelyes busz került beszerzésre (Somogytúr és Balaton-
őszöd támogatásával) amely a növekvő létszámú tanulók szállítá-
sát látja el, más feladattal is   megbízott módon.
- Részt vettünk az „önellátó” falu programban, melynek keretén 
belül krumpli ásó gép került beszerzésre, sajnos az első évben a 
burgonya termesztés nem sok sikerrel járt.
- Megvásároltuk az un. fehér galamb épületét, ezzel megszün-
tethettük a terület rendezetlenségét ugyanakkor lakossági ellátás-
hoz biztosíthattuk volna a hentesárú üzletet.
Sajnos azonban a legfőbb feladatunkat jelentő orvosi rendelőben 
nem sikerült olyan ütemű kivitelezést indítani, mint azt reméltük. 
Bár már 2012-ben beütemeztük a rendelő kivitelezéséhez nélkü-
lözhetetlen közmű ellátást, az nem készült el. Az év közben ismé-
telten módosított tervek alapján csak 2014-ben lett jogerős építési 
engedély és a kiviteli tervek és költségvetés nélkül nem indulha-
tott meg a közbeszerzési eljárás. 2013-ban elkezdődött a 
TDM-mel kötött megállapodás alapján a turinform iroda léte-
sítése, új prospektus kiadása- amely felhalmozási célú pénzesz-
közben szerepel és a 2014. évi szezonban már üzemel. Szintén 
átadott pénzeszköz a pályázattal megvalósítandó Szántód és Ba-
latonszemes közötti kerékpárút felújítás és szolgáltatás javítás. 
Az átadott pénzeszközökből 3.763 e ft a kistérségnek, mint állam-
háztartáson belüli szervezetnek, a 1.150 e ft lakosságnak lakás-
építés és korszerűsítési támogatásként és a kft-nek 508 e ft mellett 
a Dél-Balatoni szennyvíztársulásnak 35 e Ft összesen: 1693 ál-
lamháztartáson kívülre került átadásra. A vagyoni helyzet alaku-
lásáról szóló elemzés során összegezve megállapítható volt a va-
gyoni érték csökkenése, amelynek fő oka az új számviteli és 
könyvviteli rendszerre való átállás előtti helyesbítések vol-
tak. Az eszközeink és forrásaink értéke az elmúlt év végén: 
8 milliárd 977 millió 742 ezer Ft volt, a tárgyidőszak végén 
8 milliárd 897 millió 042 ezer Ft-ra változott. Bár az érték-
csökkenési leírás jóval alatta marad a beruházások és fel-
újítások összegének a csökkenés  80 millió 700 ezer Ft.
BAlAtOnőszÖD
A módosított 112.000 ezer ft bevételi előirányzathoz képest telje-
sítésünk 117.947 e Ft, amely 105,3 %-nak felel meg. Ezen beül  
84.763 ezer ft működési előirányzatunk 84 833 e Ft-tal (100 %), 
míg a felhalmozási célú bevételünk 3041 ezer Ft-tal szemben 
3104 ezer ft-tal (102 %) teljesültek, a 2012. évi pénzmaradvá-
nyunk 29.964 ezer Ft-tal realizálódott. Összességében 0 213. évi 
gazdálkodás eredményességét az is példázza, hogy 2013. XII.31-i 
pénzmaradványa 40 millió 326 ezer Ft-tal került jóváhagyásra.
A módosított előirányzathoz képest a teljesítést az alábbiak-
ban mutatjuk be:

Megnevezés önkor-
mányzat

közös 
Hivatal konyha Műv. ház 

múzeum összesen Óvoda /
társulás

- intézmény 
működési 23 313 3 356 37 149 3 288 67 106 94

- sajátos bevételek
a./ helyi adók 
b./ bírság pótlék
c./ gépjármű 
(40 %)

224 594
2 296
4 591

231 481

központi (állami 
támogatás) 200 819 200 819

- elszámolás áll. 
költségvetéssel 28 209 28 209

- átvett pénzeszköz 
(államházt. belül-
ről) működésre

13 236 3 856 2 349 19 441 1 924

- átvett pénzeszköz 
áh. kívülről mű-
ködésre 

2 000 2000

tárgyévi működési 
bevételek összesen: 499 058 7 212 37 149 5 637 549 056 2 018

2012. évi pénz-
maradvány 119 784 2 947 847 123 578 184

függő és átfutó 
bevételek 542 119 661 - 89

felHAlMOzási 11 116 5 11 121 732

Összes Be-
Vétel 630 500 7 212 40 215 6 489 684 416

finanszírozás 46 960 9 049 27 799 41 011

Összesen 630.500 54 172 49 264 34 288 684.416 43 945

Megnevezés önkor-
mányzat

közös 
Hiva-

tal

kony-
ha

Műv. ház 
múzeum

össze-
sen

Óvoda /
társulás

össze-
sen

személyi 
juttatások 39 660 35 776 11 620 8 363 95 419 30 055 125 474

Munkaadó-
kat terhelő 
járulékok

8 992 9 710 2 442 1 643 22 787 7 518 30 305

Dologi 
kiadások és 
egyéb folyó 
kiadások

113 019 8 326 34 498 24 093 179 936 5 737 185 673

Műkö-
dési célú 
pénzeszköz 
átadás egyéb 
támogatás

147 733 147 733 147 733

ellátottak 
pénzbeli 
juttatása

17 247 17 247

tárgyéVi 
MűkÖDési 
kiADásOk 
Összesen:

326651

kiADásOk 
Összesen: 53 812 48 560 34 099 463.122 43 310 489 185

Megne-
vezés

önkor-
mányzat

közös 
Hivatal konyha Műv. ház 

múzeum összesen Óvoda /
társulás

össze-
sen

felújítások 14 156 14156 14 156

Beruházás 58 590 0 285 0 58 875 279 59.154

felhal-
mozásra 
átadott

5.456 0 0 5 456 5 456

Mind ösz-
szesen: 78.202 0 285 0 78487 279 78.766

BAlAtOnszeMes kiADásOk:
a./ Működési kiadások:

A saját bevételek és az önkormányzat bevételeiből 
tevődik össze az intézmény költségvetési volumene !



DrágA HAnzi, keDVes BArátunk!

Távozásoddal nagyon elrontottad a karácsonyunkat, pedig nagyon ké-
szültél rá, előtte mutattad nekünk, hogy mennyi finomságot sütöttél, 
főztél az ünnepekre, hisz vártad a lányodékat, akik meg is érkeztek. De 
nem ilyen karácsonyra számítottunk!
Hanzika!
A mi ismeretségünk, barátságunk idestova fél évszázados. Emlék-
szem, amikor még sátorozni jártatok a Gizi nénihez. Aztán olyan sze-
relem lett Szemes iránt, és Magyarország iránt, hogy több évtizede itt 
telepedtetek le Szemesen, de úgy, hogy Németországba még látogató-

ba sem jártál, inkább hozzád jöttek ide a gyerekeid és unokáid. Emlék-
szem, hányszor  csináltál tűzijátékot Szemesnek augusztus 20-án, és 
boldog voltál, ha tetszett. Szeretted a szemesieket, barátaidnak nevez-
ted őket. De nem csak  Te, Téged is szerettek, úgy tartoztál Szemes-
hez, akár a Bagolyvár. Még nem tudjuk elképzelni, hogy Szemesen ne 
találkozzunk Veled. Hiányzol. Hiányzol a két kutyádnak is, nagyon 
szomorúan csak fekszenek a bejáratnál. Sajnos a távozásod ellen nincs 
mit tenni, el kell, hogy fogadjuk. Nyugodj békében! Utának és a család-
nak mielőbbi megnyugvást kívánunk szeretettel barátaid:

Iváncsics Imre és Edith

intézményi működési bev. 11700 11759
felhalmozási bev. étékes. Oszt. 260 266
Önk.sajátos bev. 36908 36919
központi ktg. + támogatás. 36155 36155
kölcsön visszatér. 160 156
felhalm pályázat 2621 2682
NYITÓ 24196 0
 112000 87937
 függő bevétel g-adó 0 46
 Pénzmaradvány igénybevétel  29964
 Összes bevétel  117947

személyi juttatások 15000 14818
madói járulékok 2531 2441
dologi kiadások 33500 33380
végleges p-átadás  müködés 13700 13629

 felhalmozási 1500 1500
 szoc-pol- 4000 3788
beruházás 2250 2249
lakástámogatás 400 400
ZÁRÓ 39119 0
 függő mbér előleg 0 -352
 112000 71853

Balatonőszöd községi Önkormányzat 2012 és 2013 év közötti  
vagyoni helyzetének alakulásáról: 
A 2012. év végi 1 milliárd 17 millió 901 ezer ft eszköz és forrás oldal 
2013. december 31-re 1 milliárd 3 millió 3 ezer ft-ra csökkent. A több, 
mint 14 milliós csökkenést az értékcsökkenési leírás és helyesbítések 
(Ua. Balatonszemes) eredményezték.

 dr. Valkó Zsuzsanna

BAlAtOnszeMes renDezési terVéről…

Gyorsított eljárással módosította a rendezési tervét a balatonsze-
mesi községi önkormányzat. Módosításra a nemzetgazdaságilag 
kiemelt vasúti pályatest korszerűsítése miatt került sor, amely Ba-
latonszemes nyugati településrészén (vadvirág kemping előtt) az 
országút és a jelenlegi vasút közötti területen második sínpár el-
helyezését szolgálná. Korábban a kiemelt beruházás első üteme-
ként az átjárók korszerűsítése szerepelt, amely feltehetőleg együtt 
épül meg a vasúti terület bővítésével. Mint arról korábban már ír-
tunk a volt orosz tábornál egy vasúti átjáró létesülne. A kiemelt 
beruházás keretében az átjáró tervezése és megépítése  a kiemelt 
beruházás terhére történne, mely feltételhez kötött. E feltétel az, 
hogy az önkormányzat útjai a közúti átjáróhoz csatlakoztatva ön-
kormányzati költségek kerüljön megtervezésre és egyszerre kerül-

jön sor a kivitelezésre, hogy az a forgalom számára megnyitható 
legyen. A feltételek teljesítéséhez azonban a rendezési tervünk mó-
dosítása – sajnos nem gyorsított eljárási lehetőséggel - kell, hogy 
sor kerüljön. A képviselő-testület előzetesen arról döntött, hogy a 
volt orosz táboron keresztül egyenesen vezeti át az új közutat, 
amely kevesebb helyigényű és kevesebb költséggel oldható meg. 
Bár kétfelé vágja a területet, jelenleg is kiépített út vezet végig a 
területen. Ezzel egyidejűleg más rendezési terv módosításra is sor 
kerülhet, amely főleg a Balaton törvény módosításával is össze-
függ. Előzetesen tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a korábbi „me-
rev” szabályozás a zöld övezeti besorolást illetően változott, így 
több magántulajdonról lekerülhet, vagy csökkenhet az építési kor-
látozás.

Dr. Valkó Zsuzsanna

VáltOzOtt A terMőfÖlD tulAJDOn 
- és HAsználAti JOg 

2014. május 1-től -  az un. földforgalmi - 2013. évi CXXII. törvény ha-
tályba lépésével nagy mértékben megváltoznak a földtulajdon szerzés 
szabályai. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földeket belföldi és 
tagállami állampolgárok szerezhetnek. Ehhez további feltétel, hogy a 
természetes személy mezőgazdasági, vagy erdészeti szakképzettséggel, 
vagy ennek hiányában 3 éves mezőgazdasági, vagy erdészeti gyakorlat-
tal (továbbiakban: földműves) rendelkezzen. Ezek hiányában maxi-
mum 1 hektárig szerezhető termőföld. regisztrált földműveseknél a ma-
ximális földszerzési terület határa továbbra is 300 hektár maradt A 
földforgalmi törvény alapján elővételi jogokkal rendelkező (- az állam; 
a helyi földműves ilyen a helyi lakóhellyel rendelkező természetes sze-
mély, vagy mezőgazdasági üzemközponttal rendelkező szervezet, stb. 
törvényben sorrendben megállapítottak szerint. Kiemelkedő, hogy a 
törvény szerint földbizottságokat kell létrehozni a településeken. A 
földbizottságok a regisztrált földművesek közül kerül kiválasztásra a 
közigazgatási területen ezer hektárig 3 fő, ezer és ötezer hektár közötti 
mezőgazdasági terület esetén 5 fő, ötezer hektár fölött pedig hét fő vá-
lasztandó, megfelelő póttagokkal. A bizottságok létrehozásának határ-
ideje május 1, ám a létrehozást szabályozó kormányrendelet április 22-
ig még nem jelent meg. A jegyző hatáskörébe került a bizottság 

megalakításának kérdése, amely során a helyi gazdák közgyűlését ösz-
sze kell hívni. Mindezeket megelőzően a ki nem hirdetett kormányren-
delet tervezetben előzetesen egy névjegyzékbe kerültek volna a gazdál-
kodó közösségek. A törvény végrehajtása tehát késik és a jelentős 
hatáskörrel (vétó joggal) rendelkező helyi földbizottságok feltehetően 
nem tudnak megalakulni május 1-ig, nem lehet ugyanis érvényesen ösz-
szehívni a közgyűlést, amíg a végrehajtásra vonatkozó kormányrende-
let nem kerül kihirdetésre. A tervezet pedig több olyan határidőt is tar-
talmaz, amely lejárt, amelyen túlhaladtunk. A helyi földbizottságok 
feletti törvényességi felügyeletet a Kormányhivatalok gyakorolják, il-
letve döntésük ellen a település képviselő-testületéhez lehetne fellebbe-
zéssel fordulni. Ezek azonban csak tervezet szintjén maradtak. Mind-
addig amíg a bizottságok megalakítása meg nem történik a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara területi szerv e fogja ellátni a feladatot, amely 
minden bizonnyal feszültséget okozott és okozhat a helyi gazdálkodók 
körében. A földbizottság megalakulásának jogszabályi feltételei esetén 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy bármilyen szűkös határ-
idők is képződnek a földbizottságok mindkét településen megalakul-
hassanak. ennek érdekében a helyi gazdálkodói közösségek közgyűlé-
sét ha összehívható lesz minden lehetséges formát és módot igénybe 
vevő módon fogjuk meghirdetni.

dr. Valkó Zsuzsanna


