
Továbbra sincs alpolgármesTere 
balaTonszemesnek

A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi kifo-
gással élt településünk önkormányzata felé az alpolgár-
mester választása ügyében. A Törvényességi főosztály 
által adott újabb határidő is eredménytelenül telt. 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatára választ-
hat alpolgármestert, a harmadszor is javaslatba hozott 
képviselő azonban nem vállalta a tisztségre a jelölését.

Dr. Valkó Zsuzsanna

május 25 európai uniós válaszTások

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy változatlan a 
szavazóhelyiségek címe, helye. A szavazás a korábban 
megszokott módon reggel 6 órától este 19 óráig tart. A ma-
gyarországi lakcímmel rendelkezők automatikusan felvé-
telre kerültek a központi névjegyzékbe, melyről a választó-
polgárok már értesítést kaptak. Ha május 25-én nem azon 
a településen tartózkodnak, ahol állandó lakcímük van má-
jus 23-án 16 óráig lehet kérni az átjelentkezést a polgár-
mesteri hivatalban. Az átjelentkezéshez a kérelem benyújt-
ható Interneten is (www.valasztas.hu weboldalon)

Dr. Valkó Zsuzsanna

szülői összefogás eredménye

Az óvoda hátsó udvarának rendezésében vállalt jelentős 
szerepet az óvodások szülői munkaközössége. A szá-
mottevő felajánlás eredményeként az önkormányzatok-
nak „mindössze” 700 ezer ft-tal kell a munkálatokat tá-
mogatnia. Balatonszemes és Balatonőszöd már 
meghozta határozatát, gyermekarányos támogatásukról. 
A Somogytúri önkormányzat még nem tartott ülést, de 
- eddigi hozzáállásuk alapján – remélhetjük, hogy szin-
tén vállalni fogják a támogatást.

Dr. Valkó Zsuzsanna

Térfigyelők a bizTonságunk érdekében…

Balatonszemesen 14 Balatonőszödön 9 térfigyelő kamera 
felszerelését tervezik az önkormányzatok. Április 23-ig le-
hetett benyújtani azt a pályázatot, amely 100 %-os támoga-
tási lehetőséget biztosít. Remélhetőleg mindkét települé-
sen javul a közbiztonság és megszűnnek a lakosságot és 
üdülő tulajdonosokat nyugtalanító betörések, lopások.

Dr. Valkó Zsuzsanna

korszerűsödik 
a vendégek TájékozTaTása.

Elkészült az új TOURINFORM Iroda, amely a Balaton-
földvári Kistérségi TDM pályázatával létesült. A beren-
dezések azonban még hiányoznak, ezért Balatonszemes 
községi Önkormányzat döntést hozott a közel 700 ezer 
Ft-os beszerzésről. Az irodában új prospektusok is segí-
tik az ide érkező vendégeket, turistákat. 

Dr. Valkó Zsuzsanna
 

fizeTő vendégelláTás helyeTT…

Előző lapszámunkban tájékoztatjuk lakosságunkat ar-
ról, hogy a korábban fizető vendégellátással rendelke-
zők pénztárgép használatára kötelezettek. A NAV ügy-
félszolgálat tájékoztatása szerint azok a szálláshely 
szolgáltatók, akik korábban 5520-as szakmai kóddal 
rendelkeznek adatváltozást kezdeményezhetnek. Az 
adatváltozáshoz a NAV felé a 14T101-es formanyom-
tatványt szükséges használni. A bejelentésben az 
559001-es kód (Egyéb szálláshely szolgáltatás) amely 
számlaadásra kötelezi az üzemeltetőt, de pénztárgép 
használatára nem köteles. Az adatváltozáshoz igazolást 
bocsátunk ki. A szálláshely tulajdonosait azzal is segíte-
ni szeretnénk, hogy az igazolás kiadásához az idegen-
forgalmi ellenőr adatlapot fog kivinni, amelyet a szük-
séges adatokat feltüntetése után kérünk a hivatalba 
visszajuttatni. Ha Ön még nem kapott ilyen adatlapot, 
akkor keresse a hivatalunkat, vagy az idegenforgalmi 
ellenőrt.
Bővebb információ a NAV Siófoki Kirendeltségén kér-
hető (8600 Siófok, Kock R. u. 2, vagy 84/312-733 tele-
fonszámon)

Dr. Valkó Zsuzsanna

rock parT’ feszTivál

A Tavalyi évben eredménye alapján idén is megrendezésre 
került a Rock fesztivál. Időpontja július 24-27-ig. A szer-
vezők előzetes tervei szerint az első napon jazz koncertek 
lesznek, míg hétvégén a tavalyihoz hasonló, de várhatólag 
6 külföldi fellépővel rendezik a Rock fesztivált.
E 2-3 napon minden bizonnyal hangosabb zene és sokkal 
nagyobb tömeg fog településünkre érkezni. Kérjük a meg-
értésüket minden közeli és távoli lakónak és ingatlan tulaj-
donosnak.

Dr. Valkó Zsuzsanna
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nyiTnikék óvoda májusi hÍrei

Idén is köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat 
Anyák napja alkalmából. Három délutánon külön- kü-
lön minden csoportban. Feldíszítettük, berendeztük a 
tornatermet, süteményt készítettünk- a kiscsoportosok 
kókuszgolyót, a középsősök sportszeletet, a nagyok pe-
dig puszedlit- ki-ki tehetsége szerint. A nagyok „ A kis-
kondás” című mesét mutatták be, az általuk és az óvó-
nők által készített díszletekkel. A középsősök énekes, 
dalos játékokat, verseket adtak elő. A kicsik pedig mon-
dókákkal, énekekkel köszöntötték édesanyjukat, nagy-
mamájukat. Ezeken a délutánokon szem nem maradt 
szárazon. Kisgyermek és felnőtt egyaránt meghatódva 
néztek egymásra. A műsorok után halk zene mellett a 
gyerekek megvendégelték a felnőtteket, és átadták a he-
tek óta titokban készített ajándékokat. 
Óvodánkban a mai kor kihívásainak megfelelve a régi 
bevált nevelési, tanítási módszerek mellett új eljáráso-
kat alkalmazunk a gyerekekkel való foglalkozás során. 
Azért, hogy ezt egymás és mások számára is megmutas-
suk, május 12. és 16. között a nagycsoportban bemuta-
tót tartottunk. Erre a hétre meghívást kaptak az általános 
iskola pedagógusai, valamint azok a szülők, akik a feb-
ruári nyílt hétre nem tudtak eljönni. Köszönjük nekik, 
hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, Igazgató 
Úrnak, hogy ezt fontosnak tartotta, és azoknak a peda-

gógusoknak is, akik őket helyettesítették az órákon. 
A május arról is nevezetes, hogy a nagyok az iskolába 
készülődve ellátogatnak az 1. osztályba, a zeneiskolába, 
ismerkednek leendő intézményükkel, az ott zajló élet-
tel. Idén 30 gyermek megy el az óvodából - ebből 29-en 
a szemesi iskolába. Őket pótolják azok a gyerekek, aki-
ket a következő évre ilyenkor íratnak be a szülők az 
óvodába. Idén is számos kisgyerek jött azzal a szüleivel, 
hogy jövőre ide szeretne járni. Jövőre is lesz tehát gyer-
mek az óvodában, mindhárom korcsoportban.
Május 19-23 között gyerekhét zajlott az óvodában. 
Mindennapra jutott valami meglepetés. Hétfőn kürtös-
kalácssütés részesei lehettünk, amit utána jó étvággyal 
el is fogyaszthattunk. Kedden hangszeres zenei bemuta-
tó volt. Szerdán a középsősök és a nagycsoportosok ki-
rándultak Patcára a Katica tanyára- élmény és kaland-
parkba- ahol állatokkal, régi mesterségekkel 
ismerkedhettek meg. A csúszdaházban és az erdei kötél-
pályán pedig bátorságpróbát tehettek. Csütörtökön 
fagylaltozni és körhintázni voltunk minden csoporttal 
Gelencsérné Oszlár Viktória és a nyáron is településün-
kön tartózkodó mutatványosok meghívására. Pénteken 
a nagyok mesejátékát néztük meg, majd közösen beme-
legítettünk a versenyjátékokra. Utána mindenki választ-
hatott szabadon magának játékot. Lehetett pecázni, kéz-
műveskedni, fogó játékot játszani, ügyességi  
versenyeken részt venni. A gyerekek legnagyobb örö-
mére megnézhettek egy igazi rendőrautót. A nap végén 
kitáncoltuk közösen az óvoda udvarán egy hónapja fel-
díszített májusfát. Úgy gondoljuk, mindenki nagyon jól 
érezte magát ezen a varázslatos héten.
Lassan közeleg az évvége, melyre lelkesen készülünk. 
Az egész évben megtanult sok-sok értékből szeretnénk 
egy kicsi szeletet megmutatni a vendégeknek- szülők-
nek, nagyszülőknek, rokonoknak, a fenntartó önkor-
mányzatok képviselőinek, az iskola pedagógusainak, 
már nyugdíjban lévő, volt kollégáinknak. Tanévzáró 
ünnepélyünket 2014.június 7.-én szombaton tartjuk, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Salamonné Kiss Andrea óvónő

laTinoviTs zolTán művelődési ház 
júniusi programajánlója:

június 21. (szo)
17.00 Balett fellépés, bemutató a művelődési házban
A Balatonszemesi Művészeti Tanoda Balett szakának év 
végi műsora, melyben az óvodás és
kisiskolás korcsoport növendékei éves munkájukat mu-
tatják be.
18.00 Molnár Sándor kiállítás megnyitó (A kiállítás meg-
tekinthető: június 21. - július 3-ig)
június 22. (vas) Retro DJ Kora délutáni családi retro 
disco a Berzsenyi utcai strandon

június 27. (P) 19.00 Latin Gitár Est a Zenepavilonnál
június 28. (Szo)
10.00 órától és 15.00 órától Strandi animációs progra-
mok az Élményfürdő melletti strand
19.00 (szo) 1. Kerti Jazz Party (Műsor: Cirkusz-ka)
A tavaly útnak indult „Kerti Jazz Party” elnevezésű kez-
deményezés mintájára a nagy sikerre való tekintettel idén 
ismét Jazz Esteket rendezünk a balatonszemesi Postamú-
zeum kertjében.
június 29. (vas) 10.00 órától és 15.00 órától Strandi 
animációs programok az Élményfürdő
melletti strand

Mórocz Zsófi

kedves szülők, olvasók!

Mire ez a lapszám megjelenik, alig több, mint két hét lesz 
vissza az iskolából. Még be sem fejeztük ezt a tanévet, de 
már kezdjük tervezni a következőt. Szeretném tájékoztatni 
Önöket, fő vonalakban mi várható.
Április végén rendben lezajlott a beiratkozás. Nem tudom, 
mikor volt utoljára annyi elsős, mint amennyien szeptem-
berbe kezdenek majd. Jelenleg 36 az első osztályok létszá-
ma. Azért a többes szám, mert a Járási Tankerület vezetője 
engedélyezte a két osztály indítását. És azért a „jelenleg” 
mert augusztus vége felé általában még 2 – 3 tanulót be 
szoktak íratni.
A szülők nagyon izgultak, hogy lehessen két osztály, hiszen 
a 36-os létszám, főleg első osztályban nagyon sok. Nem jut 
annyi idő a gyerekekre, mint amennyit ők, vagy éppen a pe-
dagógus szeretne. Tudom, sokan mondják az 50-es korosz-
tályból, hogy „Hiszen mi még ennél is többen voltunk, még-
is bírt velünk a tanár!”, de ezért azt senki nem vitatja, hogy 
mindenkinek jobb a 20 fő körüli osztálylétszám.
Hogy hol helyezzük el a gyerekeket, az nagy kérdés. 
Ugyan 9 tanteremmel rendelkezünk, de ebből egy a könyv-
tár is egyben, és egy pedig az informatika terem, ami nem 
igazán alkalmas más tantárgyakhoz. Az igazi megoldás két 
új tanterem hozzáépítés lenne, ami még azt is lehetővé ten-
né, hogy a zeneiskola leköltözzön az új épületbe. Pár év 
költségén kivitelezhető is lenne az elképzelés.
A két új első osztály névsora kialakult. Az óvodát kértük 
meg, segítsenek ebben, hiszen ők ismerték jobban a gyere-
keket. Tudják, hogyan lehet a két osztályt képességekben, 
eredményekben hasonlóan összeállítani úgy hogy közben 
azért figyelembe is veszik. ki, kinek a barátja, kik tudtak jól 
összedolgozni. Nem is tanácsos, és nem is akartuk, hogy a 
jobb képességűnek tűnő gyerekeket külön osztályba te-
gyük. Ebben az életkorban még nem lehet, és nem is sza-
bad így minősíteni. A gyerekek érnek, fejlődnek, ki koráb-
ban, ki később, aztán ki gyorsabban, ki-ki időnként 
lassabban. A később érő gyerekeket, ha most külön vesz-
szük, akkor az esélyétől is megfosztjuk őket, hogy kitelje-
sedjenek. 
Persze azt is tudjuk, hogy bárhogy osztottuk volna is őket 
ketté, ugyanolyan számban lesznek, akiknek ez nem esik 
most jól. Szeptember 10.-én viszont már senki nem fog 

emiatt ellenkezni. Tapasztalatból tudjuk, hogy a gyerekek, 
ha a szülők nem generálják a problémát, pillanatok alatt 
megoldják az új barátságok kialakítását, és a régiek fenn-
tartását. 
A következő tanév másik problémája a napközi lesz. Egyre 
nagyobb az igény a napközire, aminek örülünk, hiszen ez 
azt is jelenti, hogy a szülőknek van munkahelyük! Jelenleg 
maximális létszámmal megy a két alsós napközis csoport, 
31-31 tanuló van mindegyikben. Ez sok, nem hatékony, 
nem tud a napközis nevelő minden gyerekre annyi időt for-
dítani, mint amennyire a gyerekeknek szükségük lenne. 
Szeptembertől a jelenlegi 86 alsós helyett 100 lesz a lét-
szám, ami azt jelenti, hogy napközisből is vagy 75 lesz a 
jelenlegi 62 helyett. Három alsós napközis csoport indítá-
sát kell tervezzük. Ezzel reméle, a szülők válláról le fo-
gunk tudni venni egy kis terhet.

kedves olvasó!
Az iskola április végi és május elejei eredményei megint 
csak szívet melengetők! a IV. korcsoportos Floorball csa-
patunk országos bajnok lett! Most, 23.-án a kisebbek is or-
szágos döntőt játszanak. Atlétáink közül is lesznek az or-
szágos döntőben, mint ahogyan kézilabdás lányaink is ott 
lesznek június végén! Karikó Csongor fizikából lett orszá-
gos döntős, és talán a lap megjelenésekor már ismert is lesz 
az eredmény. De az, hogy bejutott a legjobbak közé, már 
az is nagy dicsőség! Iskolaújságunk a tavalyi országos első 
helyezés után idén országos második lett! A lelkes szer-
kesztőségnek, Hosszú Csilla, és Valkóné Kovács Márta 
tanárnőknek ezúton is gratulálunk!
Rendben, és nagyon sok elismerést kivívó színvonalon 
zajlott le a 14. Diákmuzsika zenei találkozó, amiről külön 
cikket is olvashatnak. Én itt csak szeretném megköszönni 
a Baptista közösségnek, hogy ismét miénk lehetett az Ima-
ház, az önkormányzatoknak pedig azt, hogy anyagilag tá-
mogatták a rendezvényt.
Szervezzük a Gyereknapot, jön a kompetencia mérés, jön-
nek a kirándulások, az év vége, és a Ballagási ünnepség, 
június 14.-én, szombaton 9 órakor, amire ezúton is szere-
tettel várunk minden érdeklődőt! Június 16.-tól pedig szü-
net, a szokásos nyári napközivel. De ez még odébb van!

Tisztelettel! Boór Miklós

szezonnyiTó egészség feszTivál
2014. június 13-15. balaTonszemes

Balatonszemesen idén, a TÁMOP 6.1.2. számú pályázat 
keretén belül megrendezendő 3napos
egészség fesztivállal kezdjük meg a szezont. A hétvége fo-
lyamán egészségügyi szűrésekkel,
tanácsadásokkal és előadásokkal, esténként pedig könnyű-

zenei koncertekkel, műsorokkal
várjuk a szemesieket, és a nálunk nyaralókat! A fesztivál 
részletes programja elérhető a
művelődési házban, interneten (www.balatonszemes.hu, a 
művelődési ház facebook oldalán:
www.facebook.com/latinovitszoltan.muvelodesihaz), és a 
hirdetőtáblákon.

Mórocz Zsófi

szereTeTTel hÍvjuk az érdeklődőkeT május 30-án, 
pénTeken 16 órára a művelődési házba láTás-szűrés programunkra!

Mórocz Zsófi
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helyTörTéneT

Az 1950-75 közötti iskolai sport és testnevelés történetének 
áttekintése. Akik már megéltek 60-70 évet, tapasztalhatták, 
hogy milyen furcsa az emberi emlékezet. Ami 30-40 évvel 
ezelőtt történt, arra még ennyi év távlatából is világosan em-
lékszünk. De, ami csak néhány hetes esemény, az legtöbb-
ször a feledés homályába merül. Magam is így vagyok ezzel. 
A helyi általános iskolában ledolgozott 37 esztendőt, annak 
eseményeit szinte fényképszerű tisztasággal látom. Különö-
sen emlékezetes a testneveléssel és a sporttal kapcsolatos va-
lamennyi név, eredmény és helyszín. A 37 év bővelkedett 
örömökben és gondokban egyaránt, de ha még egyszer kezd-
hetném az életem, akkor is ezt a hivatást választanám. Öröm 
olvasni a mai általános iskolások dicséretes eredményeiről, 
legyen az tantárgyi, művészeti vagy sporteredmény. A saját 
gyakorlatomból tudom, hogy minden dobogós eredményhez 
hozzáértő nevelő, idő, jó tárgyi és anyagi feltételek mellett 
tehetséges gyerekek, együttműködésre kész szülők is kelle-
nek. A siker tehát ma is közös és újabb feladatok vállalására 
buzdít. Ismerve a mai iskola páratlanul kiemelkedő lehetősé-
geit, feltételeit, óhatatlanul felmerül bennem a kérdés: Miért 
kellett 20-40 évvel ezelőtt –szinte embertelen körülmények 
között- dolgoznunk, főleg a testnevelés és a sportmunka terü-
letén? Bármilyen fórumon, ha csak megemlítettük az új isko-
la és a tornaterem építésének szükségességét, az állami veze-
tők rideg elutasításával találkoztunk. „Nincs pénz!” – hangzott 
a rövid, kemény, elutasító válasz. Balatonszemesen 30-40 
évig nem volt pénz új iskolára, tornateremre, sportpályára. 
No, ez meg is látszott a községen, de szinte csodás módon az 
iskola tanulmányi és sporteredményein nem. Talán éppen ez 
e helytelen vezetői magatartás kellett ahhoz, hogy a tanuló, 
szülő, nevelő és számos helyi kisiparos, üdülőgondnok ösz-
szefogása szinte elképzelhetetlen eredményeket produkáljon. 
Pénztelen, szegény, igénytelen időszakok voltak az 1960-70-
es esztendők. Mégis eredményekben, örömökben talán az is-
kola sportéletének egyik leggazdagabb időszaka lett. Mivel 

van kikre és mire emlékezni, úgy vélem, megérdemlik a kö-
szönő szavakat mindazok, akik önzetlen munkájukkal hozzá-
segítettek minket a sikerekhez. Fájdalom, hogy jó néhányan 
már nem lehetnek közöttünk. Itt és most nagy tisztelettel em-
lékezem Tóth Zoltán, Boda Lajos üdülőgondnokokra, Gelen-
csér Endre festőre, Rajczi Géza cipész kisiparosra, akik ott 
segítettek, ahol csak tudtak. Ők számos esetben ingyen vagy 
jelképes összegért dolgoztak az iskolának a gyerekekért. Fes-
tették a sporteszközöket, varrták, javították a megrongálódott 
sportszereket. Elismeréssel kell szólnom Kónya István, We-
isz Gyula, Weisz Henrik, valamint Zich Zoltán kisiparosok-
ról, akik olyan sok társadalmi munkát végeztek, hogy az 
pénzben ki sem fejezhető. Hiszem és vallom, hogy a ma el-
ismerésre méltó eredményei a múltban gyökereznek, abból 
táplálkoznak, az akkori sikerek egyenes következményei.  
Nézzünk csak körül! A speciális adottságok területén Bala-
tonszemes és Balatonőszöd valóságos kincsesbánya. A sport, 
a zene, a képzőművészet és a tanulmányi eredmények terén 
számtalan tehetséggel vagyunk megáldva. Kevés olyan köz-
ség van ebben a megyében, ahol ennyi sportszerető ember él, 
mint náluk. Ha az egykori segítők nevét mind felsorolhat-
nám, talán egy egész újságoldal sem lenne elegendő, de mun-
kájuk –így utólagosan és név nélkül is- köszönetet érdemel. A 
legkiemelkedőbbek közül meg kell említenem még néhány 
nevet, így Németh Pált, mindenki „Pali bácsiját”, aki vala-
mennyiünk példaképe volt és maradt. Haló porában is fejet 
hajtunk előtte, hiszen ő szó szerint élt-halt a község sportéle-
téért. Ki kell emelnem még Szappanos Gézát, Spanics Ist-
vánt, Kiss Istvánt és Fias Istvánnét, akik időt, erőt, sokszor 
saját egészségüket sem kímélve, anyagiakat sem sajnálva 
dolgoztak és dolgoznak még ma is a községi sport területén. 
A későbbiekben iskolánk sporttörténetének egy szakaszát 
(1950-75) egy cikksorozatban szeretném feleleveníteni, 
amely egy 25 évvel ezelőtt készített záró dolgozat egy része. 
Kérem, olvassák e visszaemlékezést olyan szeretettel és ér-
deklődéssel, amilyennel és megírtam.

Venásch Miklós  tanár

regionális fafúvós verseny

A Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
és a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány 2014. március 27 
– 29-ig rendezte meg a Baranya, Somogy, Tolna és Zala me-
gye alapfokú művészeti iskoláinak fafúvós növendékei ré-
szére az V. Dél-dunántúli regionális fafúvós versenyt. Erre a 
versenyre 38 Zeneiskola 225 növendékkel nevezett be. Ze-
neiskolánkat öt növendék képviselte ezen a nagyszabású 
versenyen, ahol művészek és művésztanárok értékelték az 
elhangzott produkciókat. Március 27-én, csütörtökön méret-
tettek meg furulyásaink, Mórocz Milla – I. korcsoportban, 
Iván Tamara – III. korcsoportban indult. Március 29-én, 
szombaton az I. korcsoportban Benedek Blanka, Farkas Flo-
rina és Mórocz Emánuel klarinétosaink versenyeztek. Elő-
ször a kiírt kötelező, majd a szabadon választott zongorakí-
séretes előadási darabokat adták elő a gyerekek. Nagyon 

szép kidolgozott zenei produkciókat hallhattunk tőlük.
Izgulva vártuk az eredményhirdetéseket, hogy a nagy zene-
iskolák válogatott növendékeivel szemben minket hova so-
roltak be, hol tartunk szakmailag. Büszkén mondhatom, 
hogy igenis ott vagyunk az élmezőnyben, 2-3 iskolát tudhat-
tunk csak magunk előtt. Furulyából Mórocz Milla az I. kor-
csoportban II. helyezést kapott, Iván Tamara a III. korcso-
port III. helyezettje lett, a klarinétosaink közül Mórocz 
Emánuel az I. korcsoport II. helyezését érte el. Milla még egy 
különdíjat is kapott a játékáért. „Somogy megye legjobb fu-
rulyása” címet hozhatta el. Nagyon örültünk az elért ered-
ményeknek, mert a gyerekek számára is beigazolódott, hogy 
nem volt hiába az a sok gyakorlás, sok zongoráspróba, kon-
certek, amit a verseny előtt szerveztünk. Úgy gondolom, 
hogy büszkék lehetünk, mert méltón képviseltük iskolánkat 
és Balatonszemest.

Benedekné Gyarmati Klára

új vezeTő a művelődési ház élén.

Második alkalommal is meg kellett hirdetni a Latino-
vits Zoltán művelődési Ház, könyvtár és múzeum in-
tézmény igazgatói állását, amelyre ezúttal 10 pályázat 
érkezett. A pályázatok jelentős része érvénytelen volt, 
tartalmi hiányosságok és formai hibák miatt. Két érvé-
nyes pályázót meghallgatásra hívott be a Balaton sze-
mesi Önkormányzat Képviselő-testülete, amelyet köve-
tően kinevezésre került az új vezető. A nyertes pályázó 
Dóri Éva, akit következő lapszámainkban mutatunk be.

balaTonszemesi gyöngy feszTivál 2014

a metalWar bt. szervezésében június 20-22 között 
3 napos rendezvény lesz az iskola alatti „Rendezvény-
park”-ban.   A rendezvények ingyenesen látogathatók.  
A szervezők előzetes programja szerint kizárólag ma-
gyar fellépők (előadók, zenekarok) várhatók. A rendez-
vényre a RockBeach fesztiválhoz hasonló érdeklődésre 
számítanak. előzetesen a szervezők ismertetése sze-
rint fellép többek között a kormolán, de istván a ki-
rály rockopera rövidített változatát is megtekintheti a 
közönség, de várhatólag az irigy hónaljmirigy, a po-
kolgép stb. zenekarok is koncertet adnak. Részletes és 
végleges rendezvényterv plakátokon  és szórólapokon 
kerül az érdeklődő közönséghez.
A Képviselő-testület ingyenes biztosítja a területet, a 
szervezők biztosítják a színpadot és a fellépők fellépési 
díjait. A zenés táncos rendezvény engedélyeztetéséhez 
szükséges (mintegy 20-25 fős biztonsági szakember, 
6tűzvédelmi és humán egészségügyi szolgálat,  a ren-
dezvényhez szükséges feltételek (mobil WC, víz, stb.) 
és a kemping körbekerítésére 5 milliós költségkeret ke-
rült meghatározásra. A kemping üzemeltetésének bevé-
tele az önkormányzatot illeti.
A szakhatósági egyeztetések folynak, várhatólag azon-
ban e három napban szintén hangosabb lesz a környék. 
Jún. 20-21-én éjfélig, 22-én éjfél után 2 óráig kértek a 
rendezvény szervezői engedélyt.
Szemes fesztivál 2014 
Selmeczy Ágnes szervező készségének is köszönhe-
tő, hogy immár XX. alkalommal kerül megrendezésre 
2014. július 17-20 között a  Szemesi fesztivál, melyre 
hagyományosan a part közeli Kisfaludy utca és környé-
ke lesz a fő színhely. 

rock parT feszTivál 

A tavalyi Rock Beach Fesztivál szervezői idén 4 naposra 
tervezik a koncertsorozatot. A július 24-27 között meg-
rendezendő fesztiválon az idén várhatólag több külföldi 
zenekar is megörvendezteti a rock zene kedvelők táborát. 

A fenti rendezvényeknek elsősorban a szórakozásra és 
nem a pihenésre vágyók örülnek, szeretnénk azonban 
minden lakónkat arra kérni, hogy tolerálják a jelentős 
bevételt hozó rendezvények kellemetlenségeit és a meg-
szokottnál nagyobb hangerőt. A nagyobb zajhatás leg-
feljebb éjfélig, mérsékeltebb zene maximum éjfél után 
2 óráig várható. Szeretnénk, ha ezzel is elősegíthetnénk 
a szállásférőhely tulajdonosainak, a kiskereskedőknek 
a jobb megélhetését. A zenei rendezvények ideje alatt 
várhatólag nagyobb vendégforgalom is lesz.

balaTonőszöd nyári rendezvényei

Május 23-án tartott ülésén napirendként szerepelt a nyá-
ri rendezvények előkészítése is.
A hagyományos falunap június 28-án; a Kettes fogat-
hajtó verseny július 19-én kerül megrendezésre.
A Szent Donát nap a szőlőhegyen, a Mária napi búcsú 
aug. 15-én a Kápolnánál lesz megtartva. Augusztus 20-i 
ünnepség az időjárás függvényében vagy a Faluházban, 
vagy a szőlőhegyen lesz  megrendezve. 

nyugodj békében „ilike” ..

Soltész Endréné, akit mindenki Ilikének ismert .. be-
tegségéről bár mindannyian tudtunk mégis váratlanul 
hunyt el. Korábbi évek közéleti tevékenysége mellett 
nem mehetünk el szó nélkül, hiszen amikor könyvtá-
ros volt többször írt a helyi újságunkban is. Kézimunka 
szakkört vezetett, települési képviselő volt, szavazat-
számláló bizottság tagjaként is tevékenykedett. Aktívan 
látogatta a rendezvényeket és kivette részét a közösségi 
munkából.
Nyugodjon békében, emlékét kegyelettel őrizzük.

az őszödi uTakról..
Az állami utak önkormányzati tulajdonba vétele előtt 
helyszíni szemlét kértek a polgármesterek. A már fel-
újított Balatonszemes-Balatonőszöd közötti útszakasz 
megtekintése után Balatonőszödön a Szabadság utca 
eleje esett kifogás alá. A bejáráson az állami és megyei 
közútkezelők a megrongálódott útszakaszok részleges 
javítására tettek ígéretet. A munka megkezdődött, így 
elhárult az akadály az elől, hogy a végleges szerződés 
megkötésre kerüljön.
Felmérésre került a kerékpárút teljes szakasza is, 
amelynek felújítása ütemezett módon történhet. A leg-
rosszabb szakaszok felújítására a Dűlő utca és a Nyár-
fa utca javításával és más utak kátyúzásával egyidejű-
leg – várhatólag még I. félévben - sor kerül. A jogos 
karbantartások fedezetét a feladatalapú állami támoga-
tás biztosítja.
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a válogaToTTságig vezeTő úT

Petrovics Mátyás 
több mint három éve 
foglalkozik az ököl-
vívással. Az elején 
még nem volt meg-
jósolható a sikeres 
karrier. Fizikailag 
gyengén és mozgás-
koordinációs prob-
lémákkal érkezett és 
kezdte meg a trénin-
geket. Sok munkát 
és kitartást igényelt 
még a kis fejlődés 
is! Viszont volt nagy 
szorgalom, elszánt-
ság, munkabírás, va-

lamint egy jó szülői háttér. Nagyjából nyolc hónap eltelte 
után sikeres technikai minimum vizsgát tett Kaposváron. 
Ettől kezdve heti 10-12 óra edzésmunkával készült, hogy 
versenyző lehessen. Fizikailag is kezdett megerősödni, 
valamint megvívta első bemutató mérkőzését is, amit 
meg is nyert. A további hónapokban tovább folyt a ke-
mény munka és még 6-8 bemutató mérkőzését nyerte 
meg. 2013 Januárjában lett igazolt „éles” versenyző. Éle-

te első „éles” mérkőzését még 3:2 arányú megosztott 
pontozással elveszítette, azóta viszont nem talált legyő-
zőre! Több mint egy éve veretlenül vívja a mérkőzéseket, 
edz heti 10-12 órát, figyel a súlyára, arra mit és mikor 
eszik, mint egy felnőtt élsportoló. 2013 szeptemberében 
Magyar Bajnoki címet szerzett! Nagy fölénnyel utasította 
maga mögé a komplett magyar bajnoki mezőnyt (még a 
döntőt is TKO-val nyerte), pedig csak első éves volt eb-
ben a korcsoportban. Még 2013-ban több versenyt, illet-
ve kupát nyert. A 2014-es évet egy nemzetközi torna győ-
zelemmel kezdte! Elszántan keményen dolgozik minden 
edzésen! Már ekkor a célja a Diákolimpia országos dön-
tőjének megnyerése és az Európa bajnokságon való sze-
replés kiharcolása volt. A „kisebb” versenyeken Lel-
le-Kupa .. stb is győztesként hagyta el a szorítót. Közben 
azért még Régiós válogatott tagjaként is volt egy-két 
mérkőzése, amit nagy fölénnyel TKO-kal abszolvált is. A 
Diákolimpia országos döntőjén az elődöntőig TKO-val 
menetelt, az elődöntőt és a döntőt pedig egyhangú ponto-
zással nyerte. Bajnok lett! Elsőszámú Magyar Váloga-
tott! Ő fogja képviselni Magyarországot a 2014. évi ser-
dülő Európa bajnokságon. A múlt héten is a Tatai 
edzőtábor „vendége” volt, és még több hetet fog itt tölte-
ni a nyári Európa Bajnokság előtt. 28 mérkőzéséből 27-et 
megnyert 19-időelőtt azaz K.O. vagy TKO-val. Soha 
rosszabb mérlege ne legyen!

Kertész Adél

Xii. diákmuzsika

2014. május 10-én került megrendezésre a XII. Diákmu-
zsika zenei találkozó, melynek a Baptista imaház adott ott-
hont. E zenei versenyre 13 iskola 45 szóló és 15 kamara 
produkcióval jelentkezett. Ez közel 100 növendéket, a 
hozzájuk tartozó felkészítő tanárt és zongorakísérőt jelen-
tett.
Nagy örömmel töltött el, hogy ez a zenei találkozó nem 
csak az én számomra fontos szakmailag, hanem a kollégák 
számára is. Nagy érdeklődéssel voltak a verseny iránt már 
év közben is, hogy mikor lesz a Diákmuzsika, mert ők 
mindenképpen szeretnének jönni, mert milyen jó hangulat-
ban zajlik itt a verseny és mindig elismert zsűri értékeli a 
produkciókat. Úgy gondolom ez megmutatkozik a jelent-
kezők létszámánál is. 
Az idei zenei verseny zsűrizésére Kapusné Dojcsák Editet 
és Kapus János kollégákat kértem fel. Ők mind a ketten 
országosan elismert szakmai tekintélyek, többször kaptak 
tanári különdíjat is és növendékeik is az országos és a me-
gyei versenyek élmezőnyéhez tartoznak. 
Iskolánkat 11 szóló és 1 négykezes produkció képviselte. 
Növendékeinkre büszkék lehetünk, mert ki-ki a saját hang-
szerén nagyon szépen zenélt, adott számot arról, hogy az 
előadandó darabot hogyan lehet stílusosan, zeneileg meg-
formálva, kidolgozva eljátszani. Szóló kategóriában 

Ezüstminősítést kapott: Hegyi Bátor Levente - trombita, 
Benedek Blanka – klarinét, Farkas Florina – klarinét, Seres 
Mercédesz – furulya, Weisz Antónia – klarinét, Mészáros 
Szabolcs – zongora játékáért, míg Arany illetve Kiemelt 
arany fokozatban részesült Mórocz Milla – furulya, Mó-
rocz Emánuel – klarinét, Iván Tamara – furulya, Ujvári 
Lili Kata - zongora előadásáért. Kamara kategóriában Uj-
vári Lili Kata és Iván Szonja zongora négykezes produkci-
óját a zsűri Arany fokozatra értékelte. 
Köszönöm a Klik Siófoki tankerület és a Balatonszemes 
Község Önkormányzatának anyagi támogatását. Nagyon 
köszönöm a Baptista gyülekezetnek, hogy az idén is ott-
hont adott rendezvényünknek. Köszönöm az iskola összes 
dolgozójának, kollégáknak, igazgató úrnak, hogy minden 
évben segítségemre vannak, hogy ez a már hagyományos-
nak mondható zenei találkozó emlékezetes legyen a fellé-
pőknek és az érdeklődők számára. Köszönöm a Benéné 
Kati vezette konyha összes dolgozójának a munkáját is. 
Ez a szép, élményekkel teli nap eredményesen zárult, mert 
a versenyen megjelent iskolák igazgatói, tanárai, diákjai a 
szülők és érdeklődők is nagy-nagy köszönetekkel és öröm-
mel teli indultak haza és már előre jelezték jövő évi ver-
seny szándékukat is. 

Benedekné Gyarmati Klára 
Zeneiskola szakmai vezetője

szeretettel hívunk és várunk minden kedves családtagot, barátot és ismerőst 2014. június 21-én szombaton 
17órai kezdettel a művelődési házba, a szemesi művészeti Tanoda balett tagozatos növendékeinek és  
a siófoki diótörő balett egyesület táncosainak közös bemutatójára!

Mórocz Zsófi
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keresünk nyári munkaerőt 
Balatonszemesre.
Munkaidő esti órákban. 
Önéletrajzokat, rajzos munkákat 
várjuk az emailcímünkre: libraartbt@gmail.com

Eladó BalatonszEmEsEn 
gáztűzhEly: olcsón elvihető / újszerű, modern, keveset használt

hőtárolós kandalló: 2 db 4,5 KW és 1 db 6 KW-os 
víztárolós kErti zuhany

érd: + 36 30 942 8256

kfT hÍrek

Munkánkat a mindennapi „rutin” feladatok mellett idén 
április végén plusz még az is tetézte, hogy a lomtalanítás-
ra kirakott rengeteg lomot egy nappal később kezdték el 
szállítani (kedden). Így főhetett a fejünk, hiszen előre 
tudtuk, hogy bizony lesznek olyan helyek, melyeket nem 
tudunk összetakarítani a „lomtalanítók” után. Munkatár-
saink közül így is szinte kivétel nélkül mindenki - túlórá-
zott. Volt, aki szerdán este fél 9-ig. A munka ünnepére 
felállításra került a rendezvénysátor és a színpad is.
A Majális napját megúsztuk eső nélkül, de utána a 
természet bepótolta azt, ami szerinte már épp 
ráfért a balatoni utcákra. A természet dolgozik, 
a víz nagy úr, de ezen a hétvégén másfajta ter-
mészetről is tettek egyesek tanúbizonyságot. 
Úgyis lehetne fogalmazni, hogy nem bírtak a 
természetükkel, és megint csak a gyerekeknek 
készített rózsaparki játszótér egyes elemei ke-
rültek „földre”. Leszakadt hinta, összetört védő-
korlát várt minket. De a hétvégén akadt olyan is, aki köz-
téri szemetest helyezett át egyik helyről a másikra, vagy 
éppen útban volt neki egy közlekedési tábla. Szóval a 
mindennapi munkánk mellett, ami szintén nem kevés, 
még akad „önként” bevállalt plusz munkánk is.
A hosszú hétvége utáni napok a fűnyírások, sövény nyí-
rások jegyében teltek főként, illetve még üres virág-
ágyásaink is fel lettek készítve a hamarosan kezdődő 
virágültetésekre.

Társaságunk idén is benevezte a Berzsenyi utcai stran-
dot, a „Kék Hullám Zászló” strandminősítő versenyre, 
illetve a „Virágos Magyarországért” programra. Bízunk 
benne, hogy mindkét megmérettetésen szép eredmé-
nyekkel fogunk végezni.
Sajnos mire a fűnyírásokkal, uszadék gyűjtésekkel utol-
értük magunkat, megjött Yvette és tarolt! A Balaton 
több helyen is kilépett a medréből a viharos szélnek és a 
magas vízállásnak köszönhetően. Így víz alá került a 
Hullám utcai strand teljes egészében, a Berzsenyi és 
Vígadó strandok jelentős része.

A legtöbb probléma a Vasvári vagy, ahogy töb-
ben ismerik az Őszödi strandon volt. A víz 
gyakorlatilag szinte a Pósa Lajos utcáig ért, 
elöntve ezzel jó néhány üdülőingatlan kert-
jét, illetve az árkokat is.
A reggeli szemlét követően Polgármester Úr 
úgy döntött, hogy az ingatlanok védelme ér-

dekében árkolása és szivattyúzásra lesz szük-
ség, így a Caterpillar és 4 kollégánk együttmű-

ködésével egész nap szivattyúzták a vizet az árkokból. 
A munka másnap a vihar után is folytatódott.
Többi kollégánk pedig kezdhette újra az uszadékok ösz-
szegyűjtését, a kidőlt fák, letört ágak eltakarítását a köz-
területekről. Szerencsére a vihar most nem tépázta meg 
annyira településünket, mint 4 éve, de munka így is 
akadt bőven.

Komáromi Kriszta


