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BALATONSZEMES ÉS BALATONŐSZÖD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK HAVILAPJA

hírmondó
Polgárok Háza lett 
a balatonszemesi 
önkormányzati hivatal
Takács József polgármester: „Nem újabb réseket kell nyitni, 
hanem összefogni a település fejlődése érdekében.”

 Ezzel az üzenettel adta 
át a megújult önkor-
mányzati hivatal épüle-

tét Takács József polgármester, 
augusztus 19.-én. 

Polgárok Háza lett az önkor-
mányzati hivatal épülete. A 
megújult községháza és park 
ünnepélyes átadásával egy-
időben új szobor avatásá-
ra is sor került a szoborpark-
ban. Takács József polgármes-
ter beszédében arra emlékez-
tetett, hogy: Balatonszemes 

mostani ünnepe egybeesik a 
Páneurópai Piknik huszonötö-
dik évfordulójával. Huszonöt 

éve nálunk hasadt meg elő-
ször a vasfüggöny, lehetővé 
téve azt, hogy hosszú helyben 
járás után európai útra lép-
jünk. Megnyílt az út Európá-
ba, s most ennek az útnak az 
állomásaként a megújuló falu-
központ emblematikus épüle-
tét avatjuk, mely már megfelel 
az európai követelményeknek. 
Ha összefogunk, együtt ered-
ményre jutunk, amit a hivatal 
megújulása is jelképez. A fej-
lesztés persze nem öncélú, az 

épület hőszigetelésével példá-
ul olcsóbb lesz az önkormány-
zati hivatal működtetése, a fel-
szabadult pénzből pedig több 
juthat közösségi célokra. A fel-
újítással faluközponthoz méltó, 
polgárbarát hivatallá vált a 
községháza. Uniós energeti-
kai pályázat révén közel tizen-
nyolcmillió forintos támogatást 
nyertünk el, melyhez tizenöt 
százaléknyi önrészt kellett ten-
nünk. Fűtéskorszerűsítés, hőszi-
getelés, nyílászáró csere tör-
tént, hatmillióért a tető újult 
meg, ötmillióból pedig a hiva-
tal körüli parkoló térburkolását 
végezték el az építők. 

A településvezető kiemelte: 
a nyár során napról-napra szé-
pült a faluközpont, de a lakos-
ság és a hivatali dolgozók türel-
mére is szükség volt, hiszen az 
ügyfélfogadás a felújítás alatt is 
zavartalanul folyt.

Takács József polgármes-
ter emlékeztetett a megtett út 
sikereire is, hiszen a Polgárok 
Háza munkálatai előtt került 
felújításra a Latinovits Zoltán 
Művelődési Ház kilencvenöt-
millió forintból. A jelenlévők 
hallhatták azt is, hogy a továb-
bi tervek közt, olyan jelentős 
nagy volumenű elképzelések is 
vannak, mint például az óvoda 
és az iskola bővítése és ener-
getikai korszerűsítése, valamint 
a konyhafelújítása is. Az Euró-
pába vivő úton csak az össze-
fogás vezethet eredményre, 
azaz helyi szinten nem újabb 

 Takács József polgármester és dr. Huszárné dr. Bodor Tünde járási hivatalvezető

 Dr. Mócsy János mellszobra
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réseket kell nyitni, hanem 
azt keresnünk, ami összeköt, 
közös céljainkat a közösség 
fejlődése érdekében.

A Polgármester meghir-
dette a „Szemes új jövőjét 
biztosító programot”, mely-
nek jelszava: „Mindenki Sze-
mesért!”  

A programmal új korsza-
kot kívánunk nyitni a kor-
mány által is hirdetett elvek-
kel összhangban. Közösségi 
rezsi- és adócsökkentési prog-
ramot indítunk. Az ünnepé-
lyes átadáson a polgármester 
a nyilvánosság előtt felkérte 
a jegyzőt, hogy vizsgálja meg 
egy komoly helyi adócsök-
kentés lehetőségét. Október 
után az építményadó jelentős 
mértékű csökkentése kerülhet 
napirendre, a szállásszolgálta-
tással és szobakiadással fog-
lalkozók körében azoknál, akik 
becsületesen vezetik a ven-
dégkönyvet. A rezsicsökken-
tés terén a szemétszállítási díj 
esetében látok erre lehetősé-

get, mondta a település veze-
tője. Cél, hogy csökkenjenek 
a helybéliek terhei, javuljanak 
az életkörülmények. Mind-
ezen törekvésemet, két szó 
foglal össze: „CSAK SZEMES!„ 
- hangzott el a polgármester 
köszöntőjén.

Balatonszemest már a 
Tihanyi alapítólevél is említi, 
elnevezése őrtornyot jelent, 
címere pedig egy teljes his-
tória a Balatonnal, a postaál-
lomással, a szőlőfürtökkel és 
a Hunyadiak címerével – erre 
dr. Huszárné dr. Bodor Tünde 
járási hivatalvezető asszony 
emlékezett, hozzátéve: 
öröm, hogy a hivatali dolgo-
zók és az ügyfelek komfort-
érzete is javul a korszerűsítés 
által. Ezt követően Tomanek 
Péter helyi plébános szen-
telte fel az újjávarázsolt köz-
ségházát. 

Az ünnepélyes átadást 
Hunyadkürti György szín-
művész előadása zárta. Váci 
Mihály 1970-ben írt, de ma is 

nagyon aktuális Szeressetek 
című versét szavalta el, mely-
nek ma is legidőszerűbb üze-
nete, hogy „győztes próféták 
kellenek a népnek”. Az ünnep-
ség végén a szoborpark leg-
újabb alkotását Dr. Mócsy 
János (1895-1976) akadémi-
kus, egyetemi tanár mellszob-
rát avatták fel. A megemlé-
kezés során dr. prof. Sótonyi 
Péter a Szent István Egyetem 
Állatorvosi Karának dékánja 
méltatta munkásságát emlé-
kezve arra, hogy Mócsy János 
korának egyik nagy egyénisé-
ge volt. Az 1787-ben a világon 
harmadikként létrejött hazai 
állatorvosképzésnek, „igazi 
győztes prófétája” élt köztünk 
és kérésére Balatonszemesen 
lett eltemetve. A Kossuth-dí-
jas Mócsy János unokája, a táj-
építész dr. Stirling János így 
emlékezett személyére: Nagy-
apám egy Falurádió-riportban 
azt nyilatkozta: „azért szeretek 
Szemesen lenni, mert megis-
merem a falu népét, kertész-

kedem, ráadásul a falu összes 
marhája a személyes ismerő-
söm”. Ezzel a humoros megfo-
galmazásával utalt arra, hogy 
munkásságának köszönhető 
az, hogy Szemesen és Őszö-
dön elsőként lett gümőkór-
mentes az országban a szar-
vasmarha-állomány. 

A Polgárok Háza ünnepé-
lyes átadását követően a köz-
ség apraja nagyja egy jó han-
gulatú mulatságon vehetett 
részt, amin igazi közösségben 
ünnepeltük meg közös ered-
ményeinket.

A jelenlévők egybehangzó 
véleménye a rendezvény után 
az volt, hogy az utóbbi évek 
legnagyszerűbb és legjobb 
hangulatú közösségi rendez-
vényén ünnepelhettük Bala-
tonszemes összefogásának 
első lépését.

Mindannyian várjuk a 
következő alkalmat, hogy 
ismét együtt lehessen min-
denki, aki Szemesért kész 
összefogni.

 A Polgárok Háza átadása
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Balatonszemes Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést 
hozott a „Szemesért” Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőinek 
mandátumairól.  A helyi választásokra való tekintettel a könyv-
vizsgáló és a Felügyelő Bizottság tagjainak kérdésében arról 
döntött, hogy a megbízásokat 2014. december 31-ig meghosz-
szabbítja. Az ügyvezető igazgató állásra viszont pályázatot írt 
ki. A pályázat elbírálására és az ügyvezető megválasztására 
augusztus 18-án került sor. A három pályázó közül egyik nem 
rendelkezett a pályázati kiírásban feltételként szereplő vezetői 
gyakorlattal, ezért két érvényes pályázat került elbírálásra. Nem 
kis képviselői vita után a Képviselő-testület 4:3 szavazati arány-
ban Liber Árpád Balatonszemes, Sport u. 1/a sz. alatti lakost 
-  korábbi ügyvezető igazgatót – nevezte ki 5 évre a Kft. igaz-
gatójának. A döntés furcsasága, hogy Liber Árpád, mint önkor-
mányzati képviselő a többi képviselő megosztottsága okán, 

mintegy önmaga személyét megszavazva döntötte el a kérdést 
és szavazta meg magának a Kft. ügyvezetői megbízását.

Balatonszemes polgármestere az ülésen bejelentette, hogy 
a döntés ellen minden lehetséges jogorvoslati lehetőséget kiak-
náz. A döntés ellen a polgármester vétójogot gyakorolt, amely 
alapján a Képviselő-testület augusztus 22-én tartott ismét ülést, 
de ezen 4:3 arányban a testület nem vette napirendre a pol-
gármester javaslatát, vagyis az ismételt tárgyalást, s ugyanilyen 
arányban leszavazta a jelenlévő ügyvéd jogi álláspontjának 
meghallgatását is. Talán mondani sem kell, hogy a felülvizsgála-
tot kezdeményező javaslatot azon képviselők és a saját magára 
szavazó Liber Árpád utasították el, akik a vitatott módon hozták 
meg döntésüket. A polgármester bejelentette, hogy a döntés 
ellen a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz fordult.

Dr. Valkó Zsuzsanna

Augusztus 31-gyel lejárt a „Szemesért” Településgazdál-
kodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a mun-
kaszerződése. Az állás meg lett hirdetve, melyre három 
pályázat érkezett, köztük Liber Árpád önkormányza-
ti képviselőjéé is. A képviselő testület az augusztus 18.-ai 
ülésen 4:3 arányban eldöntötte, hogy Liber Árpád kép-
viselő a pályázatok elbírálása során szavazhasson a saját 
állásügyében is. Lieber Árpád ezen az ügyrendi szava-
záson is sajátos etikai kódexet követve szavazta meg azt, 
hogy a testületi döntésben érintettként is szavazhasson. 
A képviselő ezzel a magatartással megvalósította a pár-
tatlanság sérelmét, hiszen a képviselő-testület 4 igen, 3 
nem arányban, az ő szavazatával őt hirdette győztesnek. 
Ilyen eljárás révén tekintendő szeptember 1-től igazgató-
nak Liber Árpád, aki közölte, hogy mérlegelés után való-
színűsíthetően majd lemond, az amúgy is lejáró, képvise-
lői mandátumáról.

Nem titkolom, hogy a saját magam - valamint Boór 
Miklós és Böröczky Szilárd képviselők megítélése sze-
rint - ez az eljárás nem csak a jó ízlést sérti, hanem 
jogszabályba is ütközik, hisz a civil törvény kifejezetten 
kimondja, hogy az érdekelt személy a döntéshozatal-
ban nem vehet részt. Az önkormányzati törvény elvi-

leg lehetőséget ad ugyan arra, hogy ne zárja ki a kép-
viselő-testület a döntéshozatalból azt, akit az ügy sze-
mélyesen érint, ám kimondja azt is, hogy e törvény 
adta jogokat jóhiszeműen, társadalmi rendeltetésüknek 
megfelelően kell gyakorolni. Úgy gondolom, hogy ha 
egy képviselő a saját állásának ügyében szavaz, az egy-
részt nem lehet jóhiszemű, másrészt pedig mindenkép-
pen jó erkölcsbe ütköző magatartás, mely sérti a többi 
pályázónak a tisztességes eljáráshoz fűződő jogát és az 
esélyegyenlőségét is. Véleményem szerint egy önkor-
mányzati képviselő – kihasználva a képviselőségéből 
eredő helyzeti előnyét és szavazatában megtestesülő 
döntéshozói pozícióját - nem szerezhet előnyt más sze-
méllyel szemben a maga javára.  

Augusztus 22-re ismét összehívtam a képviselő-tes-
tületet azzal a nem titkolt szándékkal, hogy meg tud-
jam győzni - a képviselő-testületnek az erre az eljárásra és 
Liber Árpád győztességére igennel szavazó részét - annak 
helytelenségéről, jogtalanságáról és erkölcsi értelemben is 
vállalhatatlanságáról. Törekvésem nem sikerült, ugyan-
is az ezt a helyzetet előidéző - erre igennel szavazó - négy 
képviselő ezt megakadályozta. A napirendet nem fogad-
ták el, felálltak székükből és kimentek az ajtón. Cseleke-

Jelentés az ülésteremből
Botrányos Kft-vezető választás

EGY TESTÜLETI DÖNTÉS ETIKÁJA, 
avagy hogyan lett új vezetője a Szemesért Kft.-nek

aktuális
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detükkel ellehetetlenítették az eljárás és a döntésük felül-
vizsgálatát. A szembenézés ez alkalommal elmaradt.

Számomra mindig fontos volt - s most is az -, hogy a 
település ügyeit az anyagi lehetőségek figyelembe véte-
lével, a célszerűség, a méltányosság és a tisztesség szem 
előtt tartásával, a jog keretei között intézzük a köz javára. 
Ezért fogok ebben az ügyben is minden jogi lépést meg-
tenni annak érdekében, hogy ezek az elvek most is és a 
jövőben is érvényesülhessenek.

Megítélésem szerint a község lakosainak joga, hogy 
közvetlen információkkal rendelkezzenek egy ilyen fon-
tos döntés hátteréről akkor, amikor a „házunk tája rend-
jének őrzőjét” választotta meg a testület.

A döntés megítélését önökre, mint bölcs lakosokra 
bízom, mindenki ítélje meg milyen etikai döntés alapján 
került a mindannyiunk környezetéért felelős Kft-vezető 
megválasztásra.

Takács József polgármester

Ennek okán néhány közérdekű 
információt teszünk közzé: 
A Nemzeti Választási Iroda névre 
szóló küldeményében az önkor-
mányzati választás kitűzéséről és 
arról tájékoztatja a választópolgá-
rokat, hogy szerepelnek a névjegy-
zékben. Az értesítőket az augusztus 
15-i névjegyzéki állapotnak meg-
felelően nyomtatták ki, azok kikül-
désével az iroda a Magyar Postát 
bízta meg. A választópolgároknak 
augusztus 25-ig postázták az érte-
sítőt a lakcímükre arról, hogy szere-
pelnek a névjegyzékben. Ha vala-
ki nem kapta meg, akkor az állan-
dó lakóhelye szerinti helyi választási 
irodához - a helyi jegyzőhöz – for-
dulhat, ahol a névjegyzékben sze-
replő részére új értesítőt állítanak 
ki. Az értesítő a választópolgár sze-
mélyes adatai közül csak az érin-
tett nevét, születési nevét, születé-
si idejét és a lakcímét tartalmazza. A 
korábbi évektől eltérően az értesítő - 
a visszaélések elkerülése érdekében 
- nem tartalmazza a választópolgár 
személyi azonosítóját. Külön értesí-
tő tájékoztatja a választópolgárt arról 

is, ha már felvetette magát valame-
lyik nemzetiség névjegyzékébe is. A 
választópolgárok az értesítőn sze-
replő adataikkal ajánlhatnak érvé-
nyesen képviselő- és polgármester-
jelöltet, valamint listát. Az értesítő 
tartalmazza a szavazás helyét, idejét 
és azt is, hogy a szavazókör akadály-
mentes-e. Azoknak, akik még nem 
nagykorúak, de az októberi önkor-
mányzati választásig betöltik 18. 
életévüket, ugyancsak augusz-
tus 25-ig kellett megkapniuk az 
értesítőt.
A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a nem-
zetiségi önkormányzati képvise-
lők választásán négyfajta választási 
bizottság működik: 
• a szavazatszámláló bizottság,
• a helyi választási bizottság, 
• a területi választási bizottság, 
valamint 
• a Nemzeti Választási  
Bizottság (NVB). 
Az NVB-t tavaly szeptemberben 
választotta meg az országgyűlés, 
a szavazatszámláló bizottságokat 
pedig az országgyűlési voksolás előtt 

kellett megválasztaniuk a képviselő-
testületeknek. 
Mivel azonban sem az országgyűlé-
si, sem az európai parlamenti (EP-) 
választáson nem működtek a helyi, 
illetve területi választási bizottságok, 
ezeket most, az őszi önkormányzati 
választás előtt augusztus végéig kell 
megválasztaniuk a képviselő-testü-
leteknek.

A helyi választási bizottság felada-
ta többek között a polgármester-, 
az egyéni listás jelöltek, nyilvántar-
tásba vétele, a települési szavazó-
lap jóváhagyása. De a helyi választá-
si bizottságnak kell elbírálnia a pol-
gármester- és képviselő-választással 
kapcsolatos kifogásokat és megálla-
pítania a polgármester- és képvise-
lő-választás eredményét is. A helyi 
választási bizottságoknak három-
három tagjuk és legalább két-két 
póttagjuk van, de azokon a települé-
seken, ahol csak egy szavazókör van, 
a helyi választási bizottság legalább 
öt tagból áll.
Augusztus 1-én a Balatonsze-
mes Községi önkormányzat Képvi-

selő-testülete a korábbi HVB tago-
kat választotta a következő ciklusra 
is: Benedek Jenőné; Rajcziné Gön-
dör Ágnes; Molnár Károlyné; pótta-
gok: Piringerné Csukárdi Hajnalka és 
Tóth Ferencné.
A balatonőszödi önkormányzat, 
mint egy szavazókörös település 
Helyi Választási Bizottsága a koráb-
ban megválasztott szavazatszámláló 
bizottságként is működő testület.
A balatonszemesi HVB. tagjainak az 
alakuló üléskor már érdemi mun-
kát is kellett végezni, mivel a hiva-
tal átadás meghívójának szórólapja 
ellen /annak kampányidőszak előt-
ti választók vélelmezett befolyásolá-
sára alkalmas volta miatt - Vasicsek 
László Balatonszemesi lakos kifogást 
nyújtott be. 
A döntést a HVB augusztus 25-én 
megvizsgálta és a kérelmet eluta-
sította, annak megalapozatlansá-
ga miatt.

A területi választási bizottság dönt 
a megyei listák és fővárosi kom-
penzációs listák, valamint a főpol-
gármester-jelöltek nyilvántartásba 

„Itt az idő válasszatok”
Ennek az elhíresült mondásnak a közeljövőben ismét aktualitása lesz, hiszen 
október 12.-én tartjuk hazánk következő önkormányzati választását.

aktuális



5hírmondó 2014 augusztus

vételéről, jóváhagyja a megyei lis-
tás szavazólapot és a főpolgármes-
ter-választás szavazólapját, dönt a 
megyei listás és főpolgármester-
választással kapcsolatos kifogások-
ról, elbírálja a helyi választási bizott-
ságok határozatai elleni fellebbe-
zéseket, és megállapítja a megyei 
listás választás és a főpolgármes-
ter-választás eredményét. A terüle-
ti választási bizottságoknak szintén 
három-három tagjuk és két-két pót-
tagjuk van.

Küszöbszám a polgármester  
és helyi képviselők jelöléséhez 
A választási eljárásról szóló törvény-
ben biztosított jogkör alapján a Helyi 
Választási Iroda Vezetőjének feladata, 
hogy az 2014. október 12-én tartan-
dó helyi választásokra – a közpon-
ti névjegyzék 2014. augusztus 15-i 
állapota szerinti választópolgárok 
száma alapján megállapítsa a jelölt-
ként indulni szándékozó szemé-
lyek és szervezetek számára mennyi 
ajánlást kell gyűjteni:

BALATONŐSZÖD
- polgármesterjelöltként 
legalább 15 db
- képviselőjelöltként
legalább 5 db 

BALATONSZEMES
- polgármesterjelöltként
legalább 49 db
- képviselőjelöltként legalább
17 db ajánlást kell gyűjteni.

Az aláírásokat tartalmazó aján-
lóívekkel a jelöltek nyilvántartás-
ba vételét a választásokon indul-
ni szándékozóknak a Helyi Választási 
Bizottságnál 2014. szeptember 8-án 
16.00 óráig lehet kérni.

Dr. Valkó Zsuzsanna
jegyző

Hagyományosan az augusztus 20-i 
ünnepi megemlékezés  és szentmise 
keretében köszönte meg és adta át 
Takács József polgármester a község 
elismerését azoknak a személyek-
nek, akik Balatonszemes község és 
lakossága érdekében kiemelkedően 
hasznos munkásságukkal maradan-
dót alkottak, tevékenységükkel, élet-
pályájukkal, jelentős áldozatvállalá-
sukkal példaértékűen elősegítették 
a Balatonszemes fejlődését, növelték 
jó hírét, tekintélyét.

Balatonszemes Község Díszpolgá-
ra kitüntető címet adományozott a 
Képviselő-testület Szentiványi János-
né részére.

Szentiványi Jánosné 1974. augusz-
tusa óta, idén már 40 éve teljesít 
kiemelkedő jelentőségű óvodapeda-
gógusi munkát a Nyitnikék Óvodá-
ban és több évtizede  látja el az óvo-
davezetői feladatokat. Óvodapeda-

gógusi és vezetői munkáját az alázat, 
elkötelezettség, az alapos felkészült-
ség és igényesség jellemzi. Ennek 
köszönhetően intézményvezetőként 
is nagy hangsúlyt fektetett az óvo-
dában folyó nevelő munka eredmé-
nyességére és magas színvonalon 
való művelésére. Vezetői munkáját 
mély emberség jellemzi.

Lelkiismeretes, gyermekszeretet-
ben gazdag, példaértékű hivatás-
tudatával nagymértékben hozzájá-
rult ahhoz, hogy községünk óvodája 
országos szinten is elismert, színvo-
nalasan működő nevelő intézmény 
legyen. 

 2014. tavaszán a Balatonszeme-
si Nyitnikék Óvoda az Ő vezetésével 
referenciaintézmény minősítést szer-
zett. A minősítés értékét az is jelzi, 
hogy az országban ez idáig az óvo-
dák közül eddig csak két települé-
si intézménynek sikerült ezt a címet 
megszerezni és ebből az egyik Bala-
tonszemes.

 A Képviselő-testület posztumusz 
Balatonszemes Község Díszpolgára 
címet adományozott Dr. Mócsy János 
akadémikus egyetemi tanár részére.

Dr. Mócsy János Kossuth- és Álla-
mi díjas akadémikus, egyetemi tanár, 
nagytiszteletű állatorvos volt, aki 
községünk temetőjében nyugszik. 
Mócsy professzor Hutyra Ferenc és 
Marek József tudományos örökségét 
továbbfejlesztő, iskolateremtő egyé-
niség volt, aki máig nyomott hagyott 
a magyar állatorvosi belgyógyá-
szat, különösen a diagnosztika fej-
lődésében. A magyarországi állator-
vos-társadalom tagjai számára szin-
tén kiemelkedő jelentőségű szemé-
lyiség, mert elsők között ismerte fel 

„Itt az idő válasszatok”
Ennek az elhíresült mondásnak a közeljövőben ismét aktualitása lesz, hiszen 
október 12.-én tartjuk hazánk következő önkormányzati választását.

Kitüntetések, elismerő  
címek átadása

aktuális

 Takács József polgármester és  
Szentiványi Jánosné óvoda vezető
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az állathigiénia jelentő-
ségét, kezdeményezésé-
re a belgyógyászati tan-
széken 1954-től önálló 
tárgyként oktatják.

Az állatorvosi bel-
gyógyászat világhí-
rű művelőjének kötő-
dése Balatonszemes-
hez a mai napig, leszár-
mazottai révén is jelen-
tős. Mócsy János nevé-
hez kötődik, hogy nem-
csak Magyarországon, 
hanem Európában is 
elsőnek Balatonszeme-
sen és a szomszédos 
Balatonőszöd uradalmi 
tehenészeteiben sikere-
sen gümőkórmentesített 
mintaállomány jött létre.

Tiszteletére, emlé-
kére a Községháza 
parkjában  augusztus 
19-én  Baráth Gabriel-
la szobrász művésznő 
által készített, a profesz-
szort ábrázoló mellszob-
rot állítottak. A díjat uno-
kája, Dr. Stirling János 
vette át.

 Balatonszemes Köz-
ségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete „Bala-
tonszemesért” kitünte-
tő elismerést adományo-
zott a Balatonszemesi 
Községi Sportegyesület 
Kézilabda szakosztályá-
nak vezető-edzőjének, 
Kocsis Géza edzőnek.

Kocsis Géza szakmai 
tevékenységével, példa-
értékű hivatástudatával 
nagy szerepet vállalt a 
község sportéletének és 
a diáksportnak a fellen-

dítésében. Vezetésével a 
helyi felnőtt és utánpót-
lás kézilabda csapatok 
országos elismerést és jó 
hírnevet szereztek Bala-
tonszemesnek. Kocsis 
Géza 2006-ban vette át 
a Balatonszemes KSE női 
csapatát, akikkel először 
a megyei bajnokság-
ban játszott, majd 2010-
től az NB II-ben szerepel. 
Eddigi legjobb helyezé-
sük a felnőtt csapattal az 
5. hely volt. Balatonsze-
mesen 2008 óta foglal-
kozik utánpótlás neve-
léssel, mely munka spe-
ciális, hiszen ez az isko-
la kis létszámú, úgyneve-
zett kisiskola. De Kocsis 
Géza munkájának ered-
ménye évről évre látszik, 
hiszen a leány kézilab-
da csapatának eredmé-
nyei a korosztályos ver-
senyeken, és elsősorban 
a Kis Iskolás Diákolimpi-
án mutatkozik meg, ahol 
tanítványai országosan 
kimagasló eredménye-
ket értek el az utóbbi 
években és Balatonsze-
mesnek jó hírnevet sze-
reztek.

A kitüntetetteknek 
köszönjük, hogy kiemel-
kedően hasznos mun-
kásságukkal maradan-
dót alkottak, tevékenysé-
gükkel, életpályájukkal, 
jelentős áldozatvállalá-
sukkal elősegítették a 
község fejlődését. Továb-
bi sikeres munkát és jó 
egészséget kívánunk 
mindannyiuknak!

Szent Donát emlékmű 
koszorúzás Őszödön
A balatonőszödi szőlőhegyen 2006-ban készítette 
el a villáműző Szent Donát domborművet a 
hozzá tartozó kis építménnyel Szedleczky Rudolf 
iparművész. Azóta minden év júliusában – így az 
elmúlt hónap 26-án is – megtartották a mára már 
hagyományossá vált koszorúzási ünnepséget.
Antal János Balatonőszöd polgármestere 
rövid történeti áttekintést adott a Szent Donát 
kultusz kialakulásáról, majd Tomanek Péter atya 
megkoszorúzta és megáldotta az emlékhelyet.
A jelenlevő mintegy 50 érdeklődő egymással 
koccintva fogyasztott a posztamensből csapolható 
immár megszentelt borból. Ezek után levonultak 
a gyönyörű kilátással rendelkező különleges 
kialakítású présházhoz. Ott vidám harmonikaszó 
mellett jó pincepörkölt elfogyasztása után késő 
estig folyt a beszélgetés és a helyi gazdák kitűnő 
borainak kóstolgatása.

Szedleczky Rudolf

aktuális

 Szent Donát emlékmű koszorúzói

 Antal János polgármester és Tomanek Péter atya
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 A nyári szünetben a gyerekek remélhetőleg kipi-
henték magukat. A tanároknak is jutott pihenésre 
idő, bár folyamatosan volt napközi, - egyre több 

gyermek tölti ott a szünidőt – volt zeneiskola kormány-
zati ellenőrzés, voltak igazgatói értekezletek, egyéb prog-
ramok.

A testnevelőknek eleve rövidebb volt a szünet, mert 
ők vitték a gyerekeket a négy napos Diákolimpiára, ahol 
nagyon sikeresek voltunk, de erről már beszámoltunk. A 
Diáksport Szövetség a sikeres sportolókat és az őket fel-
készítő tanárokat egyhetes zánkai üdüléssel jutalmazta. 
Ez jobbára a diákoknak volt jutalom, a tanároknak meg 
munka, mert azért közel 30 lurkóra csak nekik kellett egy 
héten át, napi 24 órában felelősséget vállalni. A gyerekek 
viszont élvezték, hiszen az ország minden tájáról talán 
ezernél is többen jöttek össze.

Megérkeztek a tankönyvek is, majdnem maradéktala-
nul. Úgy, ahogy ígérték, akkor, amikorra ígérték. Néhány 
munkafüzet hiányzik, de azok, amelyek a második félév-
re kellenek. Idén már az elsősök és a második osztályosok 
kapják teljesen ingyen, illetve mindenki, aki arra jogosult, 
és pontosan töltötte ki az igénylő lapot. Így több mint 110 
diáknak nem kell fizetni a tankönyvekért.

Az új, kísérleti tankönyvek így első ránézésre szépek 
is, jók is, nem csak minőségükben, hanem pedagógiai, 
didaktikai szempontból is. Bár még nem volt idő tüzete-
sen átnézni őket, de mintha a tartalmuk is diák barátabb 
lenne! Mi pedagógusok sokszor bosszankodtunk a feles-
leges, az életkornak még túlzottan magas tényanyag tarta-
lom miatt. Ezek a könyvek már úgy készültek, hogy a gya-
korló pedagógusokat is bevonták a szerkesztői munkába. 
Azt is jó, ha tudják, hogy a következő tanév tapasztalata-
it fel kell jegyeznünk, és be kell küldenünk a szerkesztők-
nek, akik ez alapján állítják majd össze, ezen tankönyvek 
végleges változatát.

Nagy kérdés, hogy valóban tartósak lesznek-e ezek a 
könyvek, hiszen a tervek szerint, tanév végén le kell adni 
őket, és a következő évben a feljövő osztályok is ezek-
ből fognak tanulni. Tény, a gyerekeknek meg kell tanulni, 
vigyázni a könyvekre, ami önmagában még jó is. Kérdés, 
sikerül-e?! Ezúton is kérem a szülőket, segítsenek ebben!

Személyi változás is van az iskolában. Cseh Tibor-

né, aki több évtizede igazgató helyettes volt, kérte, hogy 
szeptembertől az elsősök tanító nénije lehessen. Szeret-
ne csak tanítani, gyerekekkel foglalkozni, úgy akar majd 
nyugdíjba menni, hogy még két, vagy három osztályt 
végigvisz. Kérését elfogadtam, tiszteletben tartottam. 
Ezúton is köszönöm neki azt az áldozatos, példa értékű 
munkát, amit helyettesként a gyerekekért, az iskoláért, a 
közösségért tett, amivel segítette a mindenkori igazgató-
kat, pedagógus kollégákat.

Utóda Reichertné Weisz Bea tanárnő lett, akit a szak-
szolgálat vezetői pozíciójából csábítottunk haza. Szakmai 
tudása, vezetői képessége, rutinja kellő alap ahhoz, hogy 
sikeres legyen. Sok sikert kívánunk neki is!

Szeptembertől két első osztályunk indul. A tanterme-
ket előkészítettük, és talán e lap megjelenésére elkészül 
az a plusz terem is, amivel biztosítani szeretnénk, hogy 
a zeneiskola is leköltözhessen az új iskolába. Nem csak 
gazdaságossági szempontok miatt szeretnénk, hanem 
a gyerekek, pedagógusok kulturáltabb, biztonságosabb 
elhelyezése is célunk volt. Esőben, télen a jeges járdán, 
este a két épület közti útszakaszon, vagy éppen a kinti 

Kedves Olvasó!

Kedves Olvasó! 
Talán emlékszik még arra, hogy két-három 

éve a média mennyire támadta az új közne-

velési törvényt, a tankönyvrendeletet, hogy 

pedagógusok sokasága kongatta a vészha-

rangokat. Mi akkor is azt mondtuk, hogy 

szerintünk jó ez a törvény, csak meg kell töl-

teni tartalommal, ami viszont a tanár dolga. 

Tény, hogy a működtető, fenntartó, önkor-

mányzat támogatása nélkül – ( Amit ezúton 

is köszönök!) - kevesebb lenne a lehetősé-

günk, de örülök, hogy a gyerekek nyertes-

ként élik meg a változásokat!

Boldog új tanévet! 

Boór Miklós igazgató

aktuális

Új tanévet kezdünk ismét az iskolában. A két és fél hónapos szünet 
elröpült, becsöngetnek szeptember elsején.
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Szeptember 1-től újra indulnak a TÁMOP-6.1.2-
11/3-2012 azonosító számú „a a Balatonföldvá-
ri kistérségben” című pályázata kapcsán  megva-
lósuló egészségfejlesztési mozgásprogramok a 
művelődési házban, melyekre ezúton is szeretet-
tel hívunk mindenkit! 
A programokon való részvétel ingyenes! 
További információ: 84/361-204

Táncoktatás időpontjai:
Gyermek társastánc – Kedd, Csütörtök: 15:45-
16:45
Felnőtt társastánc – Kedd: 16.45-17.45
Pilates időpontjai:
Szerda, Péntek: 16:00-17:00 óra
Zumba időpontjai:
Kedd: 19:00-20:00 óra
Csütörtök: 9:00-10:00 óra
Aqua zumba időpontjai: (helyszín: OTP Üdülő)
Kedd, Csütörtök: 15:00-16:00 óra

Mórocz Zsófi

WC használata során féltettük a gyerekeket, a kollégá-
kat. Biztos, hogy hangosabb lesz az új iskola, de vala-
mit valamiért!

Természetesen folytatódnak a reformok. A nyol-
cadik kivételével már minden osztálynak heti 5 test-
nevelés órája lesz, az elsősöknek a másodikasoknak 
és az ötödik, hatodiknak tovább megy a hittan okta-
tás. A 3. és 4. osztálynak tervezzük, hogy lesz úszás-
oktatás, ami feltehetően ősszel és tavasszal a jobb, 
melegebb időszakokra lesz beütemezve. Még kell 
egyeztetni az uszodával, lehet, hogy szülői segítsé-
get is kérünk, de az órarendet már eleve úgy állítot-
tuk össze, hogy kényelmesen férjen bele a leutazás, az 
öltözések, hajszárítás, és a visszajövetel is.

Szeptemberben indul az első olyan negyedik osz-
tály, ahol a magas osztálylétszámból eredően lehető-
ség volt arra, hogy válasszanak a gyerekek, német, vagy 
angol nyelvet szeretnének tanulni. Reméljük, hogy az, 
hogy olyan nyelvet tanulhat, amit választott, és a lénye-
gesen kisebb csoportszám miatt, sok gyerkőc jut el arra 
a szintre, hogy nyelvvizsgát tehessen 8. év végén. Ez már 
csak azért is tervezendő cél, mert az idei tanévtől a nyel-
vi kompetenciákból is lesz mérés!

Az idei tanévben az Oktatási államtitkár kérte a peda-
gógusokat, hogy törekedjenek arra, a tanórák, de főleg a 
délutáni elfoglaltságok legyenek színesebbek, vonzób-
bak. Legyen a tehetséggondozás, még hatékonyabb, a 
gyerekeket vigyük versenyekre, szereplésekre, legyenek 
szakkörök, a korrepetálások szolgálják a lemaradtak fel-
zárkóztatását. Ehhez óraszámot is biztosít a törvény. Mi 
élünk vele, eddig is így tanítottunk.

Újdonság, hogy a méhnyakrák elleni védőoltás idén-
től a 12. életévüket betöltött lányoknak ingyenes lesz. 
A szülőknek kell majd az iskolától kapott nyilatkoza-
ti lapon kérniük, ha akarják, hogy leányukat oltásban 
részesítsék. Eddig a védőoltás azoknak volt ingyenes, 
akiknél azt az önkormányzat rászorultsági alapon átvál-
lalta, illetve voltak, akiknél felét az önkormányzat fizette. 
Sajnos az eddigi gyakorlattól eltérően, a fiúk részére az 
oltás nem lesz igénybe vehető, holott egyértelmű, hogy 
náluk is rengeteg betegséget előzne meg! Eddig a fiúk is 
azért kapták meg, hogy ne legyenek potenciális betegség 
hordozók és átvivők. A jogszabály most jelent meg, nem 
kizárt, hogy ha többen kérjük, megnyílik majd a fiúk 
részére is ez a lehetőség. 

Boór Miklós 
igazgató

aktuális

Kedves Olvasóink,  
könyvtár-látogatók, 
önkéntes segítőink! 
A Latinovits Zoltán Művelődési Ház Könyvtára 
átalakítás előtt áll. Olyan, többfunkciós közösségi tér 
kialakításán dolgozunk, mely az informatikai eszköz-
állományunk elérését a Ház teljes nyitva tartási idejé-
ben elérhetővé teszi. Ehhez a könyvtár jelenlegi helyi-
ségének átalakítása szükséges. Terveink alkalmazkod-
nak a rendelkezésre álló erőforrásainkhoz, ugyanak-
kor minden segítő szándéknak örülünk!

Közös álmaink megvalósításához kevéske festék-
re, ügyes kezekre, némi barkács-tapasztalatra és dol-
gos munkaórákra lenne szükségünk. Ha van otthon 
Önöknél bármelyikből egy csipet, tekintse meg terve-
inket!

2014. szeptember 1-8 között az átalakítás miatt a 
könyvtár zárva tart!

„A ház női szakasza”

Újra Egészségfejlesztési 
mozgásprogramok!
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iSKOLAKEZDÉSi
TáMOGATáS
Balatonszemes Község Önkormány-
zata  2014/2015-ös tanévre is biztosít
iskolakezdéshez támogatást.

a Balatonszemesen állandó lakcímmel 
rendelkező ill. életvitelszerűen itt tartóz-
kodó gyermekek részére

A szülők ill. felnőtt hallgatók a  támoga-
tás kifizetéséhez előzetes nyilatkoza-
tot kötelesek kitölteni, (kivétel a helyi 
általános iskolába járók) melyet a Közös 
Önkormányzati Hivatalban kell leadni

Az  iskolakezdéskor az iskolalátogatá-
si igazolást be kell szerezni (legkésőbb 
szeptember 30-ig) ellenkező esetben a 
támogatás összegét vissza kell fizetni.

Új gyermekorvos
2014. július elsejétől új gyermekorvo-
sa van Balatonszemes és Balatonőszöd 
községnek (valamint Balatonszárszónak 
és Szóládnak) A rendelési idő nem válto-
zott, maradt a régi. 

Az új gyermekorvos elérhetősége:

Dr. Bátori Beáta Tel:06 /30/9936375
Ez a telefonszám sürgős esetben hívható 

rendelési időn kívül is 16.00 óráig.

RENDELÉSI IDŐ:
Balatonszemes 

hétfő-péntek 10.30 -12.00  kivétel 
kedda nyári szezonban (06.15-08.30-ig )

keddenként 11.30-12.00.

Balatonőszöd:
4. kedd tanácsadás: 10.30-11.00

Rendelés: 11.00-11.30.
Schmal Kinga védőnő

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:

2014.08.02.
Ratalics András Levente–

Szücs Etelka 
2014.08.09.

Weisz Patrik– Bögös Nóra Edit 
2014.08.09.

Dobozy Gedeon ábel–
Sziklay Katalin 

Elhunytak:
Soltész Endre 2014.07.22.

Papp Lajos 2014.08.05.
Takács Gábor 2014.07.17.

Szabó Béla 2014.07.26.
Fazakas Levente 2014.08.06.

hírek

Gyalogos lejáró tervezete 
a Balatonőszöd strandjára 
Az állami tulajdonból visszakapott parti sáv és a 
szabad-strand gyalogos elérhetőségét könnyíti az 
a terv, mely szerint a Szabadság utca- Tündér utca 
vasúti átjárója után egyenesen vezetne (4 m-es) 
lejáró a partra. A fenti ábrán látható a terv, mely-
nek engedélyeztetése folyamatban van.

Horvát - Magyar összefogással 
épülő kerékpárút
Megindult a Horvát - Magyar határon átnyúló 
kerékpárút kivitelezésének előkészítése, a közbe-
szerzési eljárás lefolytatására az árajánlatot tevők 
közül legalacsonyabb árat megjelölő cég került 
kiválasztásra.
A beruházásra ősz folyamán kerül sor, a Tompa 
utcától (Balatonőszödtől) a Rózsa parkig tart. A 
Rózsa park előtt szintén egy modern információs 
pont és kerékpár tároló lesz elhelyezve.

Áthelyezésre kerül a Berzsenyi úti 
strand kerékpáros pihenője…
Balatonszemesi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete augusztus 1-én megvitatta azt a javaslatot, 
amely a 226/5 hrsz-ú ingatlanon elhelyezendő 
kerékpáros pihenő és információs pont helyének 
változását tartalmazta. Sajnos a korábbi bejelen-
tések és panaszok nem vezettek eredményre, de 
jogorvoslatok és hatósági vizsgálatok gyorsítot-
ták az építési engedély módosítását. A kerékpáros 
pihenő Keleti irányba kerül áthelyezésre közvetle-
nül a „kabinok előtti területre az úthoz közel, így 
több (pl. közmű) költség is megtakarításra kerül, 
amely alapján többletköltség nem fog jelentkez-
ni. Az építési engedély kedvezményezettje a Bala-

tonföldvár kistérségi tárulás, a kivitelező és a helyi 
Képviselő-testület a strandon szolgáltatást vég-
zők egyetértettek abban, hogy az új helye sokkal 
praktikusabb. Remélhetőleg a strandolók is öröm-
mel fogadják, hogy nem szűkül a napozás, a sza-
bad zöld terület felülete.
A meglévő alapok visszabontására és eredeti álla-
pot helyreállítására a főszezon után kerül sor, 
mivel az zajjal, porral járhat.

Helyi adókról szóló rendelet-tervezet
Augusztus 18-án rendelettervezetet tárgyalt meg 
a Képviselő-testület a helyi adókról. Az új rendelet 
megalkotásának célja, hogy a helyi adókról szóló 
(1990. évi C. tv.) felhatalmazásain túl ne terjesz-
kedjen a rendelet és ne kerüljön megismétlésre a 
törvény szövege.

Közterület elnevezés és 
utca-házszám rendelet
Önkormányzati rendeletben fogalmazta meg a 
Képviselő-testület azokat az általános szabályokat, 
amelyek a közterületek, utak, terek elnevezésé-
nél figyelembe kell venni, valamint a házszámozás 
során követendő rendező elvként fog érvényesülni.

Dr. Valkó Zsuzsanna
jegyző

Gyorshírek
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Az előző havi Hírmondóban 
a felnőtt csapat 2013-2014-es 
idényéről olvashattak, most 
ígéretemhez híven az U21-es 

Dél-BAlATOn FC híreK

sport

e g y ü t te s b e n  s ze re p l ő k-
kel megegyezett, mivel csak 
egy-két korosztályos futballista 
alkotta a tényleges ifi keretet, 
a kettős terhelés (szombaton 
U18-as mérkőzés, vasárnap 
pedig U21-es meccs) ellené-
re szépen helyt álltak a fiatalok. 
Az egyik legtöbb mérkőzésen 
szerepet kapó játékos Lengyel 
Máté volt, aki 56 alkalommal 
lépett pályára az elmúlt szezon 
során, ami egy profi labdarúgó 
életében is többletterhelést 
jelent egy idényen belül. Bálint 
Attila és Lengyel Ádám a tava-
szi idény során, illetve Kele-
men Bálint már egész évben 
stabilan játszott a felnőtt csa-
patban, de Lengyel Máté is 
bemutatkozhatott a felnőttek 
között, mint tehetséges fia-
tal kapus. Pár eredményüket 
érdemes kiemelni: Buzsák csa-
patát idegenben 20-0-ra, itt-
hon 19-0-ra győzték le, hazai 

korosztály, illetve a Dél-Ba-
laton FC női együttesének 
évadértékelése következik. 
Az elmúlt évek legjobb sze-

replését  tudhat ja  maga 
mögött az U21-es, azaz az ifi 
csapat. Bár a gárda játéko-
sainak nagy része az U18-as 

  Dél-Balaton FC női csapat  – Hátsó sor: Torma Zsolt edző, Vetró Dominika, Sóstai  
Szimonetta, Tündér Vivien Sóstai Csaba vezetőedző; Első sor: Sovák Dóra, Madarász Eszter, 
Soós Eszter, Sóstai Csabáné, Zóki Zsófia; Kapus: Hideg Tamara

 U21 Dél-Balaton FC – Hátsó sor: Lengyel Máté, Sósta Csaba vezetőedző, Madarász Bálint, Kerék Patrik, Lengyel 
Ádám, Bartos József, Sziksz András, Szabó ALex, Gergely Tihamér, Béleczki Zsolt, Bálint Attila, Ódor Attila szakosztály-
vezető, Varga Márton, Ifj. Vasicsek László technikai vezető, Bödök Sándor, Szabó Lajos 
Első sor: Kovács Bálint, Szél Bence, Gueth Dániel, Majoros Bálint, Végh György, Herczeg Máté
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Tabella, Somogy megye ii. U-21, Észak
# Csapat M GY D V LG KG GK Pont
1. Zamárdi Petőfi SE 30 26 2 2 171 19 152 80
2. NIKÉ SE Fonyód 30 24 4 2 186 23 163 76
3. Balatonboglár BB 30 20 6 4 161 37 124 66
4. Balatonszentgyörgy 30 18 4 8 104 38 66 58
5. Dél-Balaton FC 30 18 3 9 160 59 101 57
6. Balatonszabadi LE 30 18 2 10 86 42 44 56
7. Kéthelyi SE 30 17 4 9 111 40 71 55
8. Lengyeltóti VSE 30 17 3 10 121 69 52 54
9. Kaposfüred SC 30 13 2 15 99 77 22 41

10. Öreglaki MEDOSZ SE 30 12 1 17 78 121 -43 37
11. Toponár SE 30 10 4 16 74 76 -2 34
12. Szőlősgyörök KSE 30 8 2 20 48 206 -158 26
13. Balatonföldvári SE 30 7 1 22 63 145 -82 22
14. Balatonberényi SE 30 5 2 23 42 200 -158 17
15. Buzsák KSE 30 3 2 25 31 250 -219 11 
16. Igal SE 30 3 0 27 37 170 -133 9

környezetben Szőlősgyörök 
együttesét 17-0-ra, Balaton-
földvárt 11-2-re, Lengyeltó-
tit 9-1-re és Balatonberényt 
11-0-ra győzték le, vendégként 
Toponár ellen 7-3-as, Igal ellen 
6-1-es és Balatonföldvár ellen 
10-4-es győzelmet arattak. A 
többgólos győzelmek mellett 
a közvetlen élmezőnyhöz tar-
tozó együttesekkel is fel tud-
ták venni a versenyt, több fon-
tos, kiélezett mérkőzést meg 
tudtak nyerni szép és eredmé-
nyes játékkal, ami jól mutatja 
a csapatban rejlő potenciált, 
mely bizakodásra adhat okot 
a jövőre nézve, ha sikerül egy-
ben tartani ezt a társaságot és 
nem igazolnak el más klubhoz 
a tehetséges fiatalok, akkor 
szép jövő áll az egyesület előtt. 
A csapat házi gólkirálya Varga 
Márton lett a maga 34 góljá-
val (az U18-as korosztályban is 
Ő szerezte a legtöbb gólt (28 
gól) a Dél-Balaton FC színei-
ben), de nem sokkal maradt 
el tőle Kovásznai Gergely, aki 
23 gólt lőtt mindössze 7 mér-
kőzés alatt. Az U21-es együttes 
edzői stábja megegyezett az 
U18-as csapat mellett dolgo-
zó személyekkel, a vezetőedző 
Sóstai Csaba, a technikai veze-
tő ifj. Vasicsek László volt.
 A Magyar Labdarú-
gó Szövetség egyre nagyobb 
figyelmet fordít a női labdarú-

Tabella, Somogy megye, Női bajnokság
# Csapat M GY D V LG KG GK Pont
1. Dél-Balaton FC 4 3 0 1 10 5 5 9
2. Siófoki Bányász SE 4 1 2 1 9 9 0 5
3. NFC Csököly SE 4 1 2 1 3 6 -3 5
4. ALPAS-FC Barcs 4 1 1 2 6 6 0 4
5. Kaposfüred SC 4 1 1 2 8 10 -2 4

sport

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 

nyomda: 
Mesterprint Nyomda

Felelős vezető: Szita Lajos

A szerkesztőség 

a beküldött írásművek 

tartalmi, stiláris hibáiért 

felelősséget nem vállal.

elérhetőség: 

oszod.szemes.hirmondoja

@gmail.com

hírmondó

gás népszerűsítésére. Somogy 
megyében a Dél-Balaton FC 
volt az egyik első klub, mely 
felismerte a női szakág fon-
tosságát, melyet bizonyít az 
első bajnokságban elért helye-
zés is. Bár a kezdeti lelkese-
dés egy-két hölgynél hamar 
alábbhagyott, idővel megis-
merték egymást a női játé-
kosok és csapattá formálód-
tak, ahogy az eredményeik is 

mutatják. A következő bajno-
ki évadban biztosan több csa-
pat indul majd a bajnokság-
ban, de a Dél-Balaton FC női 
játékosai már rutinnal felvér-
tezve vehetik fel a versenyt a 
többi újonnan belépő egye-
sülettel szemben. A házi gól-
királyi címet, 2 góllal, többen is 
kiérdemelték, Madarász Eszter, 
Sóstai Csabáné ás Sovák Dóra. 
A csapat vezetőedzője Sóstai 

Csaba volt, munkáját edzőként 
Torma Zsolt segítette.
Ha szeretne még több infor-
mációt megtudni a Dél-Ba-
laton FC játékosairól és ered-
ményeikről, keresse fel a www.
delbalatonfc.hu címen a fut-
ballklub honlapját, ahol meg-
tekintheti a játékoskereteket, 
a csapatképeket és a mérkőzé-
sekről készült videókat is!

Ifj. Vasicsek László
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 Közös múlt, jelen és közös sikeres 
jövő! Közös álmok válhatnak valóra, 
ha mindannyian csatlakozunk egy 

álom megformálásához. Az álom, amely 
a közös értéket és közös sikereket jelen-
ti, nem illúzió, hanem immár valóra vált. 
Ez, vagyis a közös, egymás iránti tisztelet 
és összefogás jellemez mindannyiunkat, 
ez adja erőnket és önbecsülésünket és 
a sok nehézségek közt itt találjuk meg 
örömeinket is. Ez a település szülőfalunk, 
és sokunknak itt lesz végső nyughelyünk 
is. Környezetünk és egymás iránti tiszte-
let és szeretet emelkedett érzései leng-
ték körül mindannyiunkat azon a vígas-
ságon, melyet közösen, egymás örömére 

és közös sikereink ünneplésére tartottunk, 
szeretett községünk megújult főterének 
és önkormányzati hivatalának átadását 
követően megrendezett összejövetelen.

Ez úton is köszönöm minden szemesi 
lakosnak, akik megtiszteltek részvételükkel 
a hagyományteremtő szándékkal meg-
rendezett vigasságunkon, és külön köszö-
nöm mindazon személynek, barátaimnak 
és munkatársaimnak, akik sok-sok finom-
ságot készítve egymásnak igazán emléke-
zetessé tették ezt a napot. Sokan emlék-
szünk erre a napra úgy, hogy boldogan és 
minden politikai és egyéb korlátoktól és 
befolyástól mentesen a szemesiek együtt 
ünnepeltük életterük megszépülését. 

KÖSZÖNETNyiLváNíTáS

Tisztelt szemesi 
lakosok, barátaim!

Köszönöm Önöknek, akik ott voltak 
ezen a rendezvényen, hogy valóra váltot-
ták álmom, vagyis annak az összefogásnak 
az álmát, melyet a mindenki szemesért jel-
szóval hirdettem meg. Köszönöm, hogy 
eddig segítették a közös álmaink való-
ra válását és megajándékoztak engem és 
a szemesi lakos társakat az egymás iránti 
barátsággal és a tisztelettel.

Bízom benne, hogy a meghirde-
tett szemes jövőjéért program és a 
„MiNDENKi SZEMESÉRT” összefogás 
a jövőben az eddigieknél is sikere-
sebb és mindenki számára még job-
ban érzékelhető módon teremti meg 
községünk fejlődését.

Takács József
polgármester

Tisztelt Választópolgárok!
A közelgő önkormányzati választásokra való tekintettel időszakos kiadványunk különszámát 
tervezzük megjelentetni. A Választási különszámban lehetőséget kívánunk biztosítani minden 
polgármester jelölt, vagy önkormányzati képviselő jelölt részére rövid bemutatkozásra. Kérjük, 
hogy azon személyek, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek a választási hivatal jelölési ada-
taiban az alábbi elektronikus levélcímre küldjék meg bemutatkozó anyagukat.
E mail: oszod.szemes.hirmondoja@gmail.com

polgármester jelöltek bemutatkozása maximum 2000 karakter + 1 fotó
képviselő jelöltek bemutatkozása: maximum 800 karakter + egy fotó
Lapzárta: 2014. szeptember 19. 

VÁLASZTÁSI FELHÍVÁS


