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BALATONSZEMES ÉS BALATONŐSZÖD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK HAVILAPJA

hírmondóhírmondó
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Balatonszemes Község Önkormányzata Tisztelettel meghívja 
Önt és Családját az 1848-1849-es forradalom 

és szabadságharc emlékére rendezendő ünnepségre 
2015. március 13-án, pénteken 18.00 órai kezdettel  
a Latinovits Zoltán Művelődési Ház nagytermébe.

Közreműködnek a Reich Károly Általános Iskola 
8. osztályos tanulói valamint az intézmény énekkara.

Köszöntőt mond: Takács József 
Balatonszemes Község polgármestere

MEGHÍVÓ

1848
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Balatonszemes Község Önkor-
mányzata a horvátországi Križevci 
városával elnyert a ”Magyarország- 
Horvátország IPA Határon Átnyú-
ló Együttműködési Program 2007-
2013” BA BIKING On the bike from 
Balaton to Adriatic (Kerékpáron a 
Balatontól az Adriáig) pályázat meg-
valósítására 317.281 Eurót. A pályá-
zat célja a magyar-horvát, határon 
átnyúló együttműködések fejleszté-
se a kerékpáros turizmus területén.

Az elnyert összegből, a projekt 
keretében Balatonszemes a követ-
kező tevékenységek megvalósítását 
tervezi: turisztikai célú kerékpárút 
felújítás 700 méter, az új építés 1032 
méter hosszban valósul meg. Ezen 
kívül egy kerékpáros pihenő kialakí-
tására kerül sor fedett, nyitott kerék-
pártárolóval, pihenőpadok, asztalok, 
hulladéktárolók, kétoldalas informá-
ciós tábla elhelyezésével, valamint a 
biztonságos és napszaktól függet-

len használat biztosítása érdekében 
megújuló energia felhasználásával 
működő kandeláberek, irányjelző 
táblák és információs táblák kihelye-
zése, érintőképernyős információs 
pont telepítése. GPS szoftverfejlesz-
tés, desztinációs menedzsment por-
tál kialakítás.

Rendezvények: kerékpáros ren-
dezvény, verseny a lakosságnak, 
kerékpárosoknak, családoknak, pro-
jektzáró konferencia.

2015. február 3-án a partnertele-
pülés, Krizevci város, küldötteit lát-
tuk vendégül községünkben. Szak-
mai, projekt egyeztetést tartottunk a 
községháza tanácskozó termében. A 
közös megbeszélésen mindkét part-

ner beszámolt a projekt jelenlegi 
állásáról és meghatározásra kerültek 
a jövőbeni közös feladatok is.

A projekt keretében a balatonsze-
mesi kerékpáros pihenőhely építési 
munkálatai a Fenyves parkban  feb-
ruárban megkezdődtek. A kivitelező 
cég: Balaton-Út Kft.

Kialakításra kerül 1 darab hat 
állásos fedett kerékpártároló fedett 
esőbeállóval, tűzihorganyzott osz-
lopokkal, üvegkamrás polikarbo-
nát tetővel, edzett síküveg oldal-
falakkal, továbbá 2 darab négy 
állásos kerékpártároló Jászberény 
típusú kerékpárállvánnyal, 1 darab 
akadálymentesített informáci-
ós tábla, 9 darab köztéri pad, ezek 
mellé 2 db asztal, 1 darab közté-
ri ivókút, 1 darab hulladékgyűjtő, 1 
darab pelenkázó asztal és 4 darab 
napelemes kandeláber. A pihenő-
hely antikolt térkövekből burkolat-
tal lesz ellátva.

Kerékpárral 
a Balatontól az Adriáig
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Balatoni éjszakák
Szemes az egyik legnépszerűbb 
üdülőhely a déli parton

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai 
alapján így alakult a vendégforgalmi éjsza-
kák száma a Balaton-parti települések között 
2014-ben:

A balatoni turisztikai versenyben változat-
lan az élboly összeállítása, de a középme-
zőnyben folyamatos átrendeződések zajlottak. 
Különösen igaz ez, ha több évre visszatekin-
tünk. A teljes balatoni régióban Hévíz tovább-
ra is a legnagyobb forgalmat bonyolítja.

A déli parti települések toplistáján Siófok 
elsöprő fölénnyel vezet Zamárdi előtt, de a 
fesztiválvárosnál azért érdemes megemlíte-
ni, hogy a Balaton Sound hatása valószínűleg 
nem csak a rendezvény idejére terjed ki

A 2014-es toplistát vizsgálva, a tizenhárom 
déli parti település közül a harmadik Balaton-
szemes, ami szép eredmény, főleg ha még azt 
is figyelembe vesszük, hogy ez 3,2 százalék-
kal magasabb a  2013-as mérésnél. Ez a szám 
a balatoni turisztikai versenyben a 6. helyet 
jelentette a településnek.

Ennek azért is van nagy jelentősége, mert 
az országos összesítés adatai alapján, 2014-
ben a hazai régiók közül a balatoniban nőtt 
a legkisebb mértékben a vendégéjszakák 
száma.
Vendégéjszaka szám a déli parti települése-
ken 2014-ben:
1. Siófok 700 611
2. Zamárdi 248 031
3. Balatonszemes 169 129
4. Fonyód 130 839
5. Balatonföldvár 88 338
6. Balatonlelle 81 696
7. Balatonvilágos 67 012
8. Balatonboglár 41 746
9. Balatonfenyves 24 064
10. Szántód 23 714
11. Balatonmária 17 541
12. Balatonberény 17 071
13. Balatonszárszó 14 723
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) számai-
ban csak a kereskedelmi szálláshelyek forgal-
ma szerepel, a magánszállásoké nem. Erről 
azonban csak nagy késéssel lehet informáci-
ót szerezni.
Forrás:   KSH, Balatontipp.hu, Sonline.hu

2015. évi költségvetés
Elfogadta 2015. évi költségvetési 
rendeletét Balatonszemes Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete. 
A főösszeg 787.230 ezer Ft, melyből 
567.301 e Ft működési, 219.929 e Ft 
fejlesztési célú bevétel. A működé-
si bevételek legnagyobb forrásai a 
helyi adók. 218.500 ezer Ft, állami 
támogatás 227.681 ezer Ft, míg a 
többi egyéb intézményi üzemelte-
tési bevétel és átvett pénzeszköz.

Működési kiadások köréből 
400.366 ezer az önkormányzat 
ebből: 50.100 ezer Ft óvoda működ-
tetés és 55.000 ezer Ft Kft. támoga-
tás – 35.455 ezer Ft a művelődési 
ház, 69.150 ezer Ft a közös önkor-
mányzati hivatal, 57.330 ezer Ft a 
konyha intézményi költségvetés.
Más összetételben  
a működési költségek közül:
a személyi juttatások kiadásait
127.730 e Ft
a munkaadókat terhelő járul.
  34.850 e Ft
a dologi kiadásokat 
 249.946 e Ft
működésre átadott pénzeszköz
141.525 e Ft
A személyi jellegű kiadások a bér-
kereten belül a középfokúak 10 
%-os, a felsőfokú végzettségűek 5 
%-os bérfejlesztési lehetőségét tar-
talmazza.

A fejlesztési bevételek legna-
gyobb részét: közel 120 millió Ft 
teszi ki, az uniós pályázattal támo-
gatott Horvát - Magyar kerékpárút 

és a napelemes rendszer kiépítése. 
A nyertes pályázatokon túl jelentős 
a 2014. évi pénzmaradvány igény-
bevétele: 100.450 ezer Ft.
A kiadások köréből a két pályázatos 
munkán túl 15 millió Ft-ot határo-
zott meg a képviselő-testület utak,- 
járdák felújítására, korszerűsítésére, 
folytatódik a sportöltöző felújítás, 
ingatlan és ingó eszközök beszer-
zésekre mintegy 10 millió-, és közel 
50 millió került elkülönítésre pályá-
zati önerőként. 

Lakástámogatási 
rendelet módosítása:
Bővítette a kérelmezők körét a kép-
viselő-testület. Korábban megha-
tározott feltételeknek megfelelő 
lakásépítők, vásárlók, vagy felújítást 
végzők igényelhettek kamatmen-
tes kölcsönt. A rendelet módosí-
tása során elsődlegesen továbbra 
is a fiatal házasok és az alacsony 
jövedelműek kérhetik a támoga-
tást, de nem kizárt, hogy mások is 
igényelhessék a támogatást. A Kép-
viselő-testület ezzel is elő kívánja 
segíteni, hogy növekedjen a laká-
sok iránti kereslet, az építési kedv, 
vagy éppen az épületek felújítása, 
korszerűsítése, szépítése.  E válto-
zás az üresen álló lakások számának 
csökkenését is eredményezheti, 
mivel a az olyan igényelők, akik két, 
vagy több jogcímen  is támogatha-
tók (pl. lakás felújítást és bővítést is 
végeznek, vagy korszerűsítésre szo-
ruló lakást vásárolnak) a magasabb 
összegű támogatás  150 %-ig terje-
dő keretére jogosultak.

Kerékpárral 
a Balatontól az Adriáig

Jelentés Balatonszemes 
Községi Önkormányzat 

ülésterméből
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Zárszámadás előtt
A teljesítéshez igazította 2014. évi 
költségvetési rendeletét a képvise-
lő-testület: 654.039 ezer Ft költség-
vetési főösszeg helyett: 706.567 
ezer Ft összbevétellel hagyja jóvá, 
melyből 690.470 ezer Ft működési 
kiadási előirányzatot engedélyezett.

Önkormányzati segély helyett: 
települési támogatás lett a szociális 
segélyek és a különböző jogcímeken 
járó juttatások gyűjtőfogalma.  Egyes 
rendszeres juttatás – mint pl az aktív 
korú munkanélküliek ellátása március 
1-től a Kormányhivatalhoz kerültek. 
A Képviselő-testület a megváltozott 
törvényi rendelkezések alapján új szo-
ciális rendeletet alkotott. A korábban 
nevesített segélyek megszűntek, a 
kérelmezők a nehéz élethelyzetük 
és létfenntartásuk érdekében tele-
pülési támogatásba részesülhetnek. 
A képviselő-testület kisebb kötöttsé-
gek között bírálhatja el, hogy milyen 
formában támogatja a kérelmezőt. 
Továbbra is lehetséges a meghatáro-
zott ideig és összegű pénzügyi támo-
gatás, mely rendszeresen havonként 
utalható, vagy egyszeri támogatás. A 
pénzügyi segély helyett természet-
beni támogatás, vagy kamatmentes 
kölcsön is adható. A kötetlenebb dön-
tési lehetőséggel a nehéz helyzetbe 
kerülők a legcélszerűbb támogatást 
kaphatják a létfenntartásuk, megél-
hetésük érdekében. 
A Balatonföldvári Turisztikai Egye-
sülettel közös beruházásban meg-
valósult Turinform iroda 5 éves 
működtetését biztosítja a balaton-
szemesi önkormányzat. A pályázat 
során kötött szerződés alapján 5 
évre vállalta, hogy 1 fő állandó fő-
foglalkoztatású (legalább 6 órás) 
dolgozót alkalmaz és az informáci-
ós iroda működési /rezsi/ költségeit 
is biztosítja.

A legnehezebb 
döntések egyike…
2013. január 1-től állami feladattá 
vált az általános iskola fenntartási 
kötelezettsége. A 3000 fő alatti te-
lepülésektől az állam átvette a tel-
jes működtetést is, de lehetőséget 
biztosított arra, hogy amely ön-
kormányzat saját bevételei terhére 
képes működtetni az iskolát, úgy 
önként vállalhatja azt. Az iskola ön-
állóságának érdekében 2013. január 
1-től önként vállalt feladatként mű-
ködtette Balatonszemes az iskola va-
gyonát. Ez 30-32 millió Ft-os kiadást, 
s mintegy 3-4 millió Ft bevételt je-
lentett. Az eltelt két évben beigazo-
lódott, hogy az integrációnak nincs 
reális veszélye, a gyermeklétszám is 
150 főről 180-ra emelkedett, amely 
igazolja, hogy hosszútávon bizto-
sított a 8 osztály működtetéséhez 
szükséges létszám. A köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. tv. 76 § (4) bek. 
alapján csak a választásokat követő 
év március 31-ig  biztosított az a le-
hetőség, hogy a képviselő-testület 
módosítsa döntését. A következő 5 
évre szóló döntést kellett tehát hoz-
ni. Hosszas tanácskozás előzte meg 
azon kérdés eldöntését, hogy az ön-
kormányzat a következőkben is ké-
pes –e működtetni az iskolát, vagy 
sem. Az elkövetkező 5 évre kitűzött 
célok elérése érdekében a Balaton-
szemesi Községi Önkormányzat ar-
ról döntött, hogy saját bevételei ter-
hére a 2015/2016-os tanévtől nem 
tudja felvállalni a működtetési költ-
ségeket. A takarékossági okok mel-
lett olyan fejlesztési elképzelések 
megvalósítása is felmerült, amely 
az oktatási ágazatot érinti. A testület 
5-1 arányban olyan döntést hozott, 
amely érzelmileg nehéz, de gazda-
ságilag indokolt volt, mégpedig, 
hogy: kérelmezi az állami működ-
tetést. Ennek indoka, hogy kötelező 

feladatai ellátása érdekében nem 
képes tovább működtetni az általá-
nos iskolát a 2015/2016-os tanévtől.
Az átadás-átvétel 5 fő továbbfoglal-
koztatását és a vagyonkezelői jogok 
átadását jelenti. Az átadás részletei-
ben szeptemberig kell megállapod-
ni.

Kastélyiskola, 
vagy kastélyszálló…
Évek óta szinte üresen állt a kastély-
iskola és nem sikerült olyan funkci-
ót találni, amely külső változtatás 
nélkül kiaknázza az épületben rejlő 
lehetőségeket. A képviselő-testület 
február 25-én hosszú távú meg-
állapodást kötött a Kastélyiskola 
hasznosítására.  A belső átalakítás 
során előzetes elképzelések szerint 
mintegy 70-75 férőhelyes szállás 
alakulna ki, amely éves működteté-
se során többletbevételi forrást biz-
tosítana az önkormányzat számára.  

SCD holding hagyatéka
Évekkel ezelőtt nagy tervekkel in-
dult útra a Balaton körüli kempin-
geket felvásárló SCD holding. Saj-
nálatos módon szertefoszlott re-
mények és több végelszámolás és 
felszámolás alatt álló Kft maradt a 
holding után. Az önkormányzat il-
letékességi területén ez a Vadvirág 
és a Lidó kempingeket érinti.  A kép-
viselő-testület előzetesen tárgyalt 
arról, hogy a helyzet megismerése 
után hogyan tudja elősegíteni a to-
vábbi működtetést. 

Kistérségi 
beruházás előfinanszírozása
Balatonföldvár Többcélú Kistérségi 
Társulás beruházásaként készült el a 
Berzsenyi utcai kerékpáros informá-
ciós és szolgáltató pont. A Szántód 
- Balatonföldvár-Balatonszemes és 
Teleki településeket érintő beruhá-

info/szemes
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Pályázati felhívás 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, 

hogy  a „Szemesért” Nonprofit Kft. ügyvezetői állására pályázatot ír ki. 
a Pályázati felhívás az alábbiakban olvasható:

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 

a Szemesért Nonprofit KFT Alapítója pályázatot hirdet 
a Településgazdálkodási Társaság ügyvezetői állására.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság
 büntetlen előélet
 legalább középfokú szakirányú végzettség
 legalább 3 éves szakmai gyakorlat

Pályázathoz csatolni kell 
  vezetői program
  részletes szakmai önéletrajz
  végzettséget igazoló okirat másolatot (Az eredetit a pályázat  

 elbírálása során be kell mutatni) 
  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy annak  

 megkérését igazoló feladó szelvényt. (Alkalmazási feltétel.)

A pályázat benyújtási határideje:
2015. április 10.

A pályázat benyújtásának helye és címe:
Balatonszemes Község Polgármestere
8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u.23.
(A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT” )

Pályázat elbírálásának határideje:
2015. április 20.

Előnyben részesül:
szakirányú egyetemi, vagy főiskolai végzettség  balatonszemesi, 

vagy szomszédos településeken lakó  (vagy letelepedési szándékú), 
menedzseri képzettség, vezetői gyakorlat

Az állás betölthető: 2015. május 01.-től
A vezetői megbízás 3 hónap próbaidő közbeiktatásával 5 évre szól.

Bérezés:  Megegyezés szerint

További információ kérhető:
Takács József polgármester

Tel.: 84/560-900; 84/361-025 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.
személyesen: előzetes egyeztetés alapján

Az alapító fenntartja a jogát annak megállapítására, 
hogy a pályázat eredménytelenül zárult.

zások kivitelezésének közbeszerzési 
eljárása során a szállítói megelőle-
gezés helyett a beruházót terhelő 
előfinanszírozás került meghirdetés-
re, amelyből eredően a kistérséget 
terhelné a már elkészült munkák 
ellenértékének megelőlegezése. A 
Kistérségi Társulás azon önkormány-
zatoknak a pénzügyi finanszírozására 
alapozott, amelyek területén a beru-
házások készültek. Igy került sor arra, 
hogy a Balatonszemesi kerékpár köl-
csönző kiviteli költségét, amely több, 
mint 13 millió Ft a kistérségi társulás 
Balatonszemes önkormányzatától 
kéri megelőlegezni. Többszörös tár-
gyalás után is úgy döntött a Képvise-
lő-testület, hogy nem előlegezi meg 
a támogatás összegét. A „patthely-
zet” abból ered, hogy a benyújtott 
számla ellenértéke csak kifizetés után 
hívható le a pályázati támogatásból. 
A képviselő-testület döntését meg-
előzően sérelmezte, hogy Balaton-
földvár olyan kritikákat fogalmazott 
meg és szankciókat helyezett kilátás-
ba a médiákban, amely rossz színben 
tünteti fel a választások során újon-
nan bekerülő és az előzményekért fe-
lelőssé nem tehető képviselőket. Bár 
a város nem azonos a kistérséggel, a 
beruházások gesztora Balatonföld-
vár, ezért a két település közötti vita 
e beruházást is beárnyékolta. Sajná-
latos e helyzetben, hogy a kistérség 
többi települése is Balatonszemestől 
várta volna el, hogy területén léte-
sülő érték ellenében helyt álljon a 
közbeszerzési kiírásban a kivitelezés 
során elkövetett hiba ellenére.

MÁRCIUSI KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS
A soron következő képviselőtestületi 

ülés munkaterv szerinti időpontja Ba-
latonszemesen 2015. március 16. hétfő, 

16.00 óra. Helyszín: Latinovits Zoltán 
Művelődési Ház

info/szemes
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A 2015. február 18-ra meghir-
detett Közös Képviselő-testületi 
ülés betegségek miatt elmaradt 
és 2015. február 25-én Balatonő-
szödön a hivatal tanácskozó ter-
mében került megtartásra.

Az együttes ülés napirendje 
volt a 2014. évi közösen ellátott 
feladatokról szóló tájékoztató, e 
mellett a 2015. évi intézményi 
célkitűzésekhez a fenntartók 
által biztosított költségvetési 
előirányzatok lettek meghatá-
rozva. 

Néhány adat a közös hivatal 
2014. évi beszámolójából:
Balatonszemesen a megtartott 
ülések száma 38 ebből 15 zárt 
ülésként, míg a többi (23) nyilvá-
nos képviselő-testületi ülésként 
zajlott. Az önkormányzat 18 ren-
deletet alkotott és 368 határoza-
tot hozott.

Az ügyiratforgalom: 9013 volt, 
melyből 588 államigazgatási 
határozat 275 önkormányzati 
hatósági határozat meghozatalá-
val zárult.
Balatonőszödön 20 Képvise-
lő-testületi ülés került megtar-
tásra, melyből 7 zárt és 13 nyilvá-
nos ülés volt. A megalkotott ren-
deleteink száma: 9 és a határozat 
formában rögzített döntéseink 
száma: 103 db volt.

Az iktatott ügyiratforgalom: 
2153 db, melyből 161 államigaz-
gatási hatósági határozattal, míg 

14 db. önkormányzati hatósági 
határozattal zárult.

A közös tanácskozáson az óvo-
da fenntartásáról, csoportszoba – 
elsősorban bölcsődés korúakat is 
befogadó - bővítés szükségessé-
géről és lehetőségeiről folyt 
tanácskozás. 

Az egészségügyi alapellátás 
terén a jó együttműködés biztosí-
tása mellett főleg a szűrővizsgá-
latok jelentősége került kiemelés-
re és a jövőre nézve a szemesi 
orvosi rendelő korszerűsítésének 
szükségessége merül fel az elő-
terjesztésben.

A közös Képviselő-testületi 
ülésen 6.300 ezer Ft működési 
költség átadás-átvételéről dön-
tött a két önkormányzat, amely a 
költségvetési  rendeletekbe 
beépítésre került. Ez a közös hiva-
tal működtetésén túl az óvoda 
fenntartáshoz, az orvosi rendelő 
és védőnői szolgálat ellátásához 
került felosztásra.

A képviselő-testületek ezt köve-
tően egyedileg döntöttek a költ-
ségvetéseiket megalapozó rende-
leteik elfogadásáról, mely során 
több – tartalmában eltérő – azo-
nos témakörű napirend tárgyalá-
sára került sor, melyről községen-
ként külön-külön tudósítunk.

IgazgatásI szünet 
A jogszabályok alapján a polgár-
mesterek szabadságának ütem-

tervét február 28-ig fogadják el a 
helyileg illetékes képviselő-testü-
letek.

Ezzel összefüggésben merült fel 
az un. igazgatási szünet kérdése, 
melyet rendeletbe lehet foglalni.

A megalkotott rendelet alap-
ján 2015. –ben augusztus 24-től 
augusztus 28-ig és december 
28-tól december 31-ig kerül sor 
az igazgatási szünetre. Ezeken a 
napokon csak készenlét, ill. ügye-
let működik.

eBÖsszeÍRás
Az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény előírja, hogy a tartás helye 
szerint illetékes települési önkor-
mányzat feladata az ebösszeírás 
elvégzése. Az ebösszeírás célja a 
jogszabályban előírt ebrendészeti 
feladatok ellátása, és a veszettség 
elleni járványvédelmi megelőzés. 
A törvény alapján az eb tulajdo-
nosa/tartója az ebösszeíráskor 
köteles a törvényben meghatáro-
zott adatokat az önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani.

Kérjük a Balatonszemesen tar-
tott ebek tulajdonosait, tartóit, 
hogy az adatszolgáltatási kötele-
zettségüknek tegyenek eleget, és 
nyilatkozni szíveskedjenek az 
ebek adatairól a bejelentésre 
szolgáló adatlap kitöltésével és 
leadásával.

Ezúton is felhívjuk az ebtartók, 

Tudósítás Balatonőszöd – 
Balatonszemes községek 

önkormányzatainak 
közös tanácskozásáról

ebtulajdonosok figyelmét, hogy 
2013. január 1. napjától minden 
négy hónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel (chip-pel) meg-
jelölve tartható. Kérem, hogy a 
még meg nem jelölt  ebeket szí-
veskedjenek állatorvosnál megje-
löltetni.

A 2015. évi ebösszeírás adatlap 
letölthető a honlapról, illetve 
beszerezhető a Közös Önkor-
mányzati Hivatalban Szántóné 
Pesti Amália ügyintézőnél.

Minden egyes kutyáról (eben-
ként egy példányban) külön adat-
lapot kell kitölteni.  (Az adatlap 
szükség szerint szabadon sokszo-
rosítható.)

 Az olvashatóan kitöltött, és az 
állattartó aláírásával ellátott 
adatlap az Önkormányzat részére
- beküldhető postai úton, 8636 
Balatonszemes, Bajcsy-Zs u. 23. 
levelezési címre,
- leadható a Közös Önkormányza-
ti Hivatalban Szántóné Pesti 
Amália ügyintézőnek ügyfélfoga-
dási időben.

Felhívjuk az ebtartók figyel-
mét, hogy az adatszolgáltatás az 
állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
42/B. § (5) bekezdése alapján 
kötelező! 

Aki adatszolgáltatási kötele-
zettségének nem tesz eleget, 
vagy nem a jogszabályban előír-
taknak megfelelően teljesíti az 
állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Kormányren-
delet alapján állatvédelmi bírság-
gal büntethető.

Az ebtulajdonosok az ebössze-
írást követően is kötelesek az ada-
tokban bekövetkezett változáso-
kat, szaporulatot írásban bejelen-
teni.
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Elfogadta költségvetési rendele-
tét Balatonőszöd Községi Önkor-
mányzat Képviselő—testülete.  
A költségvetés fő összege: 124 
500   ezer Ft, melyből  79.015 e Ft 
tárgyévi bevétel és 45.485 e Ft 
előző évi pénzmaradvány igénybe-
vétele. A  működési kiadásokra 
70.500  e Ft előirányzat, míg 
fejlesztésre 45 791 e Ft szolgál.
A működési költségek 
kiemelt előirányzatai:
a személyi juttatások kiadások            
16500 e Ft 
a munkaadókat terhelő járulékok                 
3000 e Ft
a dologi jellegű kiadások             
34 000  e Ft
ellátottak pénzbeli juttatása:   
4 000  e Ft
működésre átadott pénzeszköz          
13 000  e Ft
A bruttó beruházások, felújítások, 
beszerzés és pályázati önerő össze-
gét:     44 485  e Ft-ban állapította 
meg, tartalék összegét  pedig   
8.209 ezer Ft-ban rögzítette.

Anyakönyvi szolgáltatások
Az anyakönyvezetésről szóló tör-
vény értelmében a hivatalos helyisé-
gen és munkaidőn túl végzett csalá-
di események, szertartásokon való 
anyakönyvezetői közreműködés 
szolgáltatási díj köteles. Balatonsze-
mes Községi Önkormányzat koráb-
ban megalkotta és januárban mó-
dosította erről szóló rendeletét. Ezzel 
azonos tartalommal a Közös Hivatal 
illetékességi területén Balatonőszöd 
is elfogadta az anyakönyvi szolgálta-
tási díjakról szóló rendeletet. To-
vábbra is ingyenes a munkaidőben 
és hivatalos helyiségeinkben tartott 
anyakönyvi esemény. A hivatalos 
helyiségben, de munkaidőn túl igé-
nyelt közreműködés díjából 50 %-os 

info/őszöd

Tudósítás Balatonőszöd Községi 
Önkormányzat ülésterméből

MEGHÍVÓ
Balatonőszöd Község Önkormányzata Tisztelettel meghívja Önt 
és Családját az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlé-
kére rendezendő ünnepségre 2015. március 13-án, pénteken 16.30 
órai kezdettel a balatonőszödi Faluházba. Ünnepi beszédet mond 
Antal János, Balatonőszöd Község Polgármestere. Közreműködnek 
a Reich Károly Általános Iskola 8. osztályos tanulói.

kifizetésként, vagy havonta részlete-
zett módon utalja-e az arra rászo-
rultnak.
A megváltozott szociális törvény 
nem ír elő kötelezettséget erre vo-
natkozóan, de a létfenntartás veszé-
lye esetén kötelező a segítségnyúj-
tás. Hogy a segítség összege és for-
mája milyen legyen szabad döntése 
van a hatáskörrel rendelkező Képvi-
selő-testületnek.
A Képviselő-testület a kötetlenebb 
szabályozás mellett döntött.

Közvilágítás korszerűsítés
A  Képviselő-testület vizsgálja annak 
a lehetőségét, hogy a jelenlegi lám-
pákat korszerű LED-es világítótes-
tekre cseréltesse. A benyújtott ár-
ajánlat szerint jelentős energia meg-
takarítás jelentene, több mint felére 
csökkenne a közvilágításért fizeten-
dő áramdíj. A beruházás ellenértékét 
pedig a megtakarítás fedezné. A 
döntés előtt a képviselő testület mű-
szakilag és pénzügyileg is felülvizs-
gálja az ajánlatot, s áttekinti, hogy 
hogyan befolyásolná ez az állami 
támogatás összegét.

Balatonőszöd Község Képviselőtes-
tületének munkaterv szerinti soron 
következő ülése: 2015. március 18. 
szerda, 17.00 óra. Helyszín. Balaton-
őszöd, Faluház

kedvezmény illeti meg azokat a 
házasulandókat, akik közül legalább 
az egyik fél balatonőszödi.
A rendelet megalkotására főleg 
azért került sor, mert az egyre nép-
szerűbb helyileg továbbra is „Kor-
mányüdülőként” ismert helyszínt 
gyakran választják házasságkötések-
hez. Balatonszemes rendeletének 
hatálya pedig nem terjedhet ki Bala-
tonőszöd önkormányzat illetékessé-
gi területére.

A 2014. évi költségvetési rendelet 
módosítása zárszámadás előtt
2014. december 31-i hatállyal került 
módosításra a tavalyi költségvetési 
rendelet. A módosítás 127.427   ezer 
Ft –ról 128.583 ezer Ft-ra emelte a 
költségvetés összes bevétel és ösz-
szes kiadás előirányzatát, melynek 
oka a 1.156.-e Ft állami támogatás 
többlet (un. 13. havi megelőlegezés) .

Szociális alapellátásról szóló 
rendelet módosítása
A rendelet tárgyalása során fő kér-
désként merült fel, hogy az egysé-
ges „települési támogatás”-t szüksé-
ges-e nevesíteni, különböző jogcí-
meket alkotni, vagy a beérkezett 
kérelem alapján a képviselő-testület 
döntse el milyen célra, milyen össze-
gű pénzügyi, vagy természetbeni 
támogatást adjon és azt egyszeri 
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Tisztelt Olvasó!
Az OTP Bank részvételével egy kedvezményes hitelkonstrukci-
óra lesz lehetőség családi házak, nyaralók – kizárólag magán-
emberek vehetnek benne részt – teljes energetikai felújításá-
ra.  A programon belül hőszigetelésre, tetőcsere, tető szige-
telés, fűtéskorszerűsítés, napkollektoros használati meleg víz 
rendszer kialakításra, napelemek – villamos áram termelésre 
– elhelyezésére, és a LED technológiára váltásra van lehetőség.
A konstrukció lényege, hogy Balatonszemes és Balatonőszöd 
községek önkormányzatának, mint gesztornak kell a hitellel 
élni kívánók részére egy egyesületet alakítania.  Ennek feltéte-
le, hogy legalább 50 tag legyen a két településről. Az egyesüle-
tet az önkormányzat képviselné, a tagoknak nem kellene sem 
a hitelfelvétellel járó „hercehurcát” sem egyéb szervezési fel-
adatot végigszenvedniük.  
A hitelkonstrukció kedvezményes, Ft alapú, és fix kamatozású. 
A teljes hitelmutató legfeljebb 1%, vagyis gyakorlatilag a vál-
lalt 5 vagy 10 éves futamidő alatt csak a felvett összeget kell 
visszafizetni. Kamat nincs. Aki akar, az köthet hitelbiztosítást – 
havi 500 Ft körüli összegért, - ami egy esetlegesen bekövetke-
ző tragédia esetén mentesíti a családot a visszafizetés terhétől.
Ez a konstrukció azt jelenti, hogy akik vállalják, azok pl. 3 milliós 
hitel felvétele esetén havi 25 ezer Ft-ot kellene, hogy visszafi-

zessenek 10 éven keresztül. A beruházás eredményeként meg-
takarított energia ára fedezi költségeket. Vagyis, amikor a köl-
csön lejár, utána lesz igazán érezhető a spórolás.  Persze, lehet, 
hogy már addig is olcsóbb lesz.  Nyaralótulajdonosok eseté-
ben szinte biztos, hogy egy napelemes áramtermelő rendszer 
év közben többet termel, mint a fogyasztás. Az ő esetükben az 
E-on, a hálózatba beadott áramot, illetve a különbözetet köte-
les megfizetni.
Tervezőről, kivitelezőről a hitelt nyújtó OTP Bank gondosko-
dik. Csak azokkal végeztethető el a beruházás, felújítás, akik a 
közbeszerzési eljárás során már bekerültek ebbe a konstrukci-
óba. Ez azt is jelenti, hogy a tulajdonosnak gyakorlatilag sem-
milyen pénzügyi egyéb kötelezettsége nem lesz. Nem a tagok-
nak adja a pénzt a Bank, hanem a munka elvégzése és átvétele 
után a kivitelezőt fogja kifizetni.  Ez a garancia arra, hogy senki, 
aki belépett nem tudja másra fordítani az összeget.
Arra kérünk minden őszödi és szemesi lakost, hogy akit érde-
kelne ez a hitelkonstrukció, az jelentkezzen a Hivatalban, hogy 
lássuk, összejönne-e az 50 fős egyesület.
Ha ezzel kapcsolatban még lesz információ, 
arról a lakosságot értesíteni fogjuk!

Tisztelettel, Boór Miklós

Társaságunk bő létszámmal kezdte 
az évet. A vízügyi dolgozókkal és az 
önkormányzat által foglalkoztatott 
közhasznú dolgozókkal létszámunk 
csaknem elérte a negyvenet.

Az időjárás is kedvezően alakult 
számunkra, hiszen eltekintve kisebb 
havazásoktól-melyeknek nagy 
része egy-két nap után el is olvadt – 
nem kellett sem a gépekkel hosz-
szabb ideig tartó munkákat végez-
ni, sem az embereknek kézi erővel 
havat lapátolni.

Síkosság-mentesítésre azért 
néhány alkalommal szükség volt, 
ezt kézi és gépi sózással megoldot-
tuk.

Az ősszel elmaradt lombseprése-
ket is elvégeztük, gyakorlatilag 
mára szinte minden utcát, minden 
kis közt megtisztítottunk a levelek-
től.

Régi kőpadjaink felújítását is meg-
kezdtük, és tavaszra elkészülnek az 
új ülőkék és háttámlák is a padokra.a

Emellett a régi pletykapadokat is 
felújítjuk (elsősorban a Balaton-par-
ti részen) és ahol szükséges ki is cse-
réljük azokat.

Kollégáink egy része a Bagódom-
bi Kemping környékét és területét 
tisztította meg kitartó és fáradtsá-
gos munkával, de az eredmény 
magáért beszél. Tiszta, rendezett 

területtel találkozik az arra járó.  A 
kemping területén lévő faházat 
munkatársaink jelenleg is renovál-
ják, folynak a festési, helyreállítási 
munkálatok.

A Fenyves sétány végén lévő (vas-
útállomás felöli) bozótos területet is 
megtisztítják kollégáink, így ott is 
rendezett terület fogadja majd az 
idelátogatókat.

Műhelyben dolgozó munkatársa-
ink már megkezdték a fűnyíró 
gépek átvizsgálását, esetleges javí-
tását, annak érdekében, hogy mire 
az első fűnyírások aktuálissá válnak, 
gépparkunk rendben legyen.

Szentiványi Ferenc

Családi házak, nyaralók, családi üdülők 
energetikai felújításának kedvezményes hitellehetősége

Kft Hírek
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A Vidanet a dunántúli régióban számos más tele-
pülésen is kínál internet-, kábeltévé- és telefon-
szolgáltatást, de ott teljesen más csomagokkal 
van jelen, mint a siófoki régióban. Tervezik a kí-
nálat egységesítését?
Sejben Zsolt: Igen, terveink szerint nyártól több lép-
csőben átalakítjuk a siófoki térségben termékkínálatun-
kat. Ez az internet-szolgáltatás szempontjából azt jelenti, 
hogy be fogunk vezetni új, gyorsabb csomagokat. Jelen-
leg maximum 15Mbps sávszélességet tudunk biztosíta-
ni, de a hálózatfejlesztésünket követően a legnagyobb 
csomagunkban már 60Mbps sávszélesség is elérhető 
lesz. A digitális kábeltévé kínálatot is jelentősen bővíteni 
fogjuk. Folyamatosan állunk át a központi fejállomásunk 
digitális kínálatára, melynek köszönhetően a térségben 
is elérhető lesz több mint 100 digitális csatorna, köztük 
több mint 20 HD csatorna. Ahhoz, hogy ezeket a fejlesz-
téseket meg tudjuk valósítani, márciustól átfogó háló-
zatrekonstrukciót és a siófoki központi berendezéseink 
cseréjét kell elvégezni.

Ezek a munkálatok hogyan fogják érinteni a helyi 
előfizetőket?
S.Zs.: Arra törekszünk, hogy az ügyfeleink minél keve-
sebb kellemetlenséget tapasztaljanak, ugyanakkor az 
eszközök cseréje, az átépítés, a rendszerek beállítása el-
kerülhetetlenül együtt jár néhány időszakos szolgálta-
tászavarral, illetve -kieséssel. Ezért ezeknek a munkáknak 
a többségét a hajnali órákban végezzük.
Említette, hogy sor kerül például eszközök cseré-
jére is. Hogyan kell elképzelnünk, mi történik még 
a hálózatrekonstrukció keretében?
S.Zs.: Hálózatunk átépítése során ellenőrizzük a kábe-
leket, csatlakozásokat, a nem megfelelő eszközöket cse-
réljük, javítjuk, továbbá szükséges lesz az erősítők egy ré-
szének cseréjére. A hálózatrekonstrukciós munkák idejé-
ről és az érintett területekről honlapunkon tájékoztatjuk 
majd ügyfeleinket.
Ezeken túl terveznek még más változtatásokat a 
régióban?
S.Zs.: Alapvetően a legfőbb célunk a hálózat kapacitá-
sának és minőségének javítása, hogy magas színvona-
lú internet-, kábeltévé- és telefonszolgáltatást tudjunk 
nyújtani az előfizetőink számára. Ezen túl az ügyfélkis-
zolgálás minőségére is nagy hangsúlyt fektetünk, ennek 
érdekében siófoki irodánkat jelentősen modernizálni 
fogjuk, emellett a 1203-as telefonszámon is ügyfeleink 
rendelkezésére állunk.

Nyártól 20+ HD csatorna 
érkezik a térségbe 
2015. január 1-jétől Balatonőszödön, Balatonszemesen és a környező településeken a Vida-
net Zrt. vette át az internet-, kábeltévé- és telefonszolgáltatás biztosítását a SUPRA Kft.-től. 
Sejben Zsoltot, a vállalat dél-dunántúli régiójának vezetőjét kérdeztük a Vidanet helyi ter-
veiről, a kínálatban várható változásokról.

A Vidanet Zrt. által átvett települések: Ádánd, 
Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Ba-
latonőszöd, Balatonszabadi, Balatonszárszó, Kő-
röshegy, Ságvár, Siófok, Siójut, Szántód, Szólád, 
Tab, Zala, Zamárdi.

Horgász Egyesületi közgyűlés
A balatonszemesi Horgász Egyesület február 22-én tartotta éves közgyűlését, amely egyben 
tisztújító gyűlés is volt. Az alkalmon megjelent Takács József polgármester úr is. A horgász 
egyesület tagjai újraválasztották Keserű Balázst elnöknek, Horváth Istvánt titkárnak, Re-
ichert Pétert pedig pénztárosnak. A vezetőség ezúton hívja fel azoknak a horgászoknak a fi-
gyelmét, akik még nem vásárolták meg idei engedélyüket, hogy ez ügyben Reichert Péternél 
jelentkezhetnek a következő telefonszámon: 0620/775-0616.

Keserű Balázs,  a Horgász Egyesület elnöke
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A munkára nevelés az óvodai élet 
egészében érvényesülő folyamat, 
amely áthatja a gyerekek minden 
tevékenységét. Segíti a közösségi kap-
csolataik formálódását, megélik saját 
és mások munkájának megbecsülé-
sét, elismerését. 

Az óvodáskorú gyermekek szá-
mára örömmel végzett tevékenység 
a munka, ami a játékból bontako-
zik ki, és ami mindvégig játékos jelle-
gű marad. 

Kezdetben a felnőtt segítségével, 
később önállóan tevékenykednek. 
Ezért fontos, hogy az óvónő és a neve-
lőmunkát segítő felnőtt e folyamat-
ban példaértékű minta legyen. 

Az értékelés mindig buzdító, meg-
erősítő, hiszen ez segíti elő a gyerme-
kek munkához való pozitív hozzáál-
lását. 

Óvodánkban nagy hangsúlyt fek-
tetünk arra, hogy a gyerekek öröm-
mel, kellő önállósággal oldjanak meg 
feladatokat, alakítsák környezetüket, 
segítsenek egymásnak egy-egy ten-
nivaló elvégzésében, megoldásában.

Az önkiszolgálás az óvodába lépés-
től fogva igen nagy jelentőséggel bír. 
A legkisebbek mikor bekerülnek az 
óvodába, a felnőtt segítségével meg-
ismerkednek az öltözködés, testápo-
lás, az étkezés eszközeinek haszná-
latával, az önkiszolgálás sorrendjével. 
Ezeknek a gyakorlása révén kialakul az 
önálló munkavégzés és az önkiszolgá-
lás szokása. 

A naposi munka másokért, közös-
ségért végzett tevékenység. Közép-

ső csoporttól ismerkednek a gye-
rekek az e fajta munkával, amikor is 
maguk terítik meg az asztalt, az étke-
zéshez szükséges eszközöket kioszt-
ják, étkezés után leszedik az asz-
talt, összesöprik a morzsát. A napo-
si munka figyelemösszpontosítást, 
kitartást, felelősségérzetet, köteles-
ségtudatot igényel a gyermekektől.  

Az alkalomszerű munkára és a 
különféle megbízatásokra a napi 
tevékenységek során számtalan 
lehetőség nyílik: üzenetek átadása, 
kérések továbbítása, asztal letör-
lése…

A gyerekek az óvónővel együtt 
vesznek részt a növény és állatgon-
dozásban. Közösen alakítják ki a cso-
portszobában a természetben gyűj-
tött kincsekből az élősarkot, gondoz-
zák a növényeket, télen pedig gon-
doskodnak a madarak etetéséről. 

A környezet rendjének megőrzésé-
ben, rendben tartásában aktív részt-
vevők a gyerekek, mind a csoportszo-
bában, mind pedig az udvaron: levél-
söprés, hólapátolás, „nagytakarítás” a 
teremben…

A célunk az, hogy a gyerekek olyan 
munkajellegű tevékenységeket 
végezzenek, amely megfelel az élet-
kori és fejlettségi szintjüknek, megfele-
lő időt és eszközt biztosítva számukra. 

Az önállóság érdekében NAGYON 
FONTOS az óvodában elsajátított 
tevékenységek OTTHONI GYAKOR-
LÁSA!

Vargáné Paulusz Edit, óvónő

Kedves Olvasó!
Eltelt egy hónap, és rengeteg minden 
történt az iskolában. Kezdjük a legna-
gyobb rendezvényünkkel, a Jégvirág 
terematlétika versennyel!

Idén XII. alkalommal rendezte meg 
iskolánk a hagyományos terematlé-
tika versenyét. Ebben az évben 12 
intézmény vett részt a rendezvényen.  
Somogy, Tolna és Fejér megye kép-
viseltette magát az idei első komo-
lyabb versenyen. Színvonalas, sport-
szerű küzdelemben dőltek el a végső 
helyezések. A verseny erősségére jel-
lemző, hogy több korosztályos magyar 
bajnok atléta szerepelt a mezőnyben. 
Minden résztvevő tanintézet szerzett 
érmet, senkinek nem kellett üres kéz-
zel hazamennie.

Az éremtáblázat első helyén iskolánk 
végzett, 28 (9 arany, 6 ezüst, 13 bronz) 
érmet szereztek tanulóink, megelőzve a 
dunaújvárosi, a kaposvári Berzsenyi és a 
zamárdi általános iskolát.

A szemesi érmesek: Békei-Varga Ben-
degúz, Varga Csongor, Sövény Zoltán, 
Mórocz Milla, Sziksz Anna, Jónás Bence, 
Szabó Viktória, Petrus Tamás, Zana 
Mike, Hegyi Bátor Levente, Nemes Sza-

Dolgozni szaporán

Játékos sportverseny 
megyei döntő
Az előző évekhez hasonlóan idén is 
iskolánk képviselte a körzetet a megyei 
döntőn. Tanulóink küzdelmes verseny 
után az 5. helyen végeztek. Kicsit keve-
sebb hibával a dobogó alsó fokáért 
versenyben lehettünk volna, de alap-
vetően ez egy reális és dicséretes ered-
mény. Csak két kaposvári iskola, Mar-
cali és Nagyatád előzött meg bennün-
ket.
Csapattagok: Sziksz Anna, Mórocz 
Milla, Varga Csongor, Békei-varga 
Bendegúz, Varga Eszter, Szabó Viktó-
ria, Farkas Csaba, Maxmilián Tibor, 
Takács Dominika, Androsovits Elina, 
Gáspár Margaréta, Rózsa Bendegúz, 
Petrus Tamás, Mórocz Emánuel.

oktatás
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bolcs, Vámi Patrik, Molnár Panna, Seres 
Mercédesz, Julin Viktor, Sövény Melin-
da, Toldi Luca, Sövény Edina, Inotai 
Ferenc.

Kis kézilabdásaink ötödikek lettek 
korosztályos versenyükön, amit itt ren-
deztünk a csarnokban.  Becsülendő a 
helyezésük, mert nekik ez a második 
versenyévad, és még nagyon sok tapasz-
talatot kell gyűjteniük.

Focistáink is a csapatépítés időszaká-
ban vannak. A taktikai elemek gyakor-
lása a legfontosabb feladatuk, így aztán a 
néha be-becsúszó vereségnek is nagyon 
fontos nevelő hatása van. Most így jár-
tunk, de sebaj, lesznek ők még a tabel-
la élén!

7. és 8. osztályos gyerekeink közül 
24 tanulót volt lehetőségünk felvinni 
Budapestre a Holokauszt Emléknapra. 
A Páva utcai Zsinagógában megtartott 
rendezvényen sok érdekes, tanulságos 
élménnyel gazdagodott gyerekeink tör-
ténelmi ismerete, értékrendje.

Szintén a 7. és 8. osztályosoknak szólt az 
elsősegély nyújtási képzés, amit a Siófoki 
mentőállomás dolgozója tartott a gye-
rekeknek. A két alkalommal összesen 4 
tanórát felölelő képzésben az elsősegély-
nyújtás gyakorlati fogásait tudták gya-

korolni a gyerekek. A legnagyobb sike-
re az újraélesztéses gyakorlatnak volt. A 
több 100-ezer Ft-os próbabábú kijelző-
jén ellenőrizhették a gyerekek, hogy jól 
sajátították-e el a tanultakat. Tudásuk 
akár életet is menthet.

Kisdiákjainkat koncertre és báb-
színházba vittük, ahol fergeteges han-
gulatban nézték végig az előadásokat.

Nagyon szép színfoltja volt február-
nak furulyás diákjaink főpróbája.  Mivel 
ők még keveset szerepeltek közönség 
előtt, Benedekné Gyarmati Klára zene-
iskola vezető egyik délután az isko-
la aulájában tartott egy koncertet. A 
napközis gyerekek, pedagógusok, és az 
éppen erre járó szülők örömmel és áhí-
tattal hallgatták Istvánné Nyári Krisz-
tina tanárnő bevezető zongorajátékát, 
majd a versenyen majdan fellépő kis-
diákok gyönyörű furulya játékát. Ez a 
kis rögtönzött koncert megszínesítette a 
csütörtöki napot.

Fontos hír még, hogy két kolléga-
nőnk is gyermeket vár, (sőt egyik kollé-
gánknál is, csak ő nem megy GYES-re – 
Szentiványi Gáboréknál fog baba szület-
ni!) így ők a második félévtől nincsenek. 
Szabóné Szincsák Eszteréknél Sárának 
lesz testvére, míg Csontos Petró Katalin 
ütőtanárnő Panna nevű gyermekének 

február 26-án adott életet. Mindkettő 
babát nagy szeretettel várja-várta a 
tantestület is!

Karbantartóink folyamatosan készül-
nek el az újabb és újabb polcokkal, 
kabátakasztókkal, így lassan minden 
diáknak van helye, ahová pakolhat. 
Kicsit kinőttük az iskolát!

Ezúton köszönöm mindazon szü-
lők előzetesen tett felajánlását, akik már 
reagáltak arra a kérdésünkre, hogy ha 
az önkormányzat esetleg tudna új tan-
termeket építeni, akkor vállalnának-e 
a szülők „társadalmi munkát”.  Sokan 
jelezték, hogy több napra is el tudnak 
jönni, sőt volt olyan is, aki 100 ezer 
Ft-ot ajánlott fel, mert eljönni nem 
tud, de szívügyének érzi a bővítést. Jó 
érzés, hogy ilyen sokan támogatnak 
bennünket.

Február 20-án rendezte a Szülői Munka-
közösség a Farsangi Bált. Idén egyéni-, és 
kiscsoportos fellépőket vártunk. Köszö-
nettel tartozunk a szülőknek a gyönyörű, 
érdekes, különleges és nagyon ötletes jel-
mezekért, a türelemért, és a sok-sok mun-
káért, ami az elkészítéshez kellett.  Külön 
köszönet azoknak, akik a bálhoz süte-
ménnyel, ajándékokkal, takarítási mun-
kákkal is hozzájárultak.

Futsal megyei döntő
Nagyatádon rendezték a IV. korcsoportosok teremlabdarú-
gó megyei döntőjét, melyen iskolánk is érintett volt. nem a 
legjobb előjelekkel készültünk a versenyre, mert a csapatból 
hárman is betegek voltak a döntőt megelőző héten, ráadásul 
eleve csak egy cserével tudtunk menni, mivel a csapat egy 
korábbi tagja a téli szünet után másik iskolába távozott. 
A tornán azonban egészen a döntőig ez nem látszott a csa-
paton.  A legtöbb gólt szerezve, magabiztosan meneteltünk 
a fináléba, ahol azonban 3-2-es vereséget szenvedtünk. itt 
hiányzott az a kis plusz, amit egészségesen, jó állapotban 
valószínűleg hozzá tudtunk volna tenni, hiszen a döntőbe-
li ellenfelünket korábban többször is sikerült már felülmúl-
nunk. 
Búslakodásra azonban nincs ok, a visszavágás lehetősége 
meglesz tavasszal, már szabad a csapat tagjai: Fekete 
Brendon, Nagy Barnabás, Németh János, Inotai Ferenc, 
Szabó Dániel.

sport
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Megyei furulyaverseny eredményei
Lengyeltótiban rendezték meg február 27-én a IV. Megyei furulyaversenyt,  
melyen növendékeink méltón képviselték iskolánkat.
Ezüst minősítést értek el: I. korcsoportból: Marton Marcell, Somogyvári  
Karmelína, Szappanos Fanni, II. korcsoportból: Seres Mercédesz 
Arany minősítést kapott I. korcsoportban: Benedek Luca, Bondor Damarisz  
és Dombi Natasa. 
III. korcsoportban Kiemelt Arany minősítésben részesült Iván Tamara, aki  
a Gálán is furulyázhatott. 
Most sajnáljuk csak igazán, hogy Mórocz Milla, aki korcsoportjában esélyes  
lett volna akár  Kiemelt arany minősítésre, influenzával otthon lábadozott.
Felkészítő tanárok Benedekné Gyarmati Klára és Horányi Ákos
Zongorán kísért Istvánné Nyári Krisztina

Benedekné Gyarmati Klári, zeneiskolai tagozatvezető

03.09. hétfő 
15.00-16.30 Látásvizsgálat
03.12. csütörtök
15.00 Termelői fórum: Ökogazdálkodás 
„kicsiben” téma: KOMPOSZTÁLÁS és „újra-
hasznosítás” a ház körül
16.00-tól Mag- és palánta csere-bere a műv-
házban 
03.13. péntek
11.00 Rendhagyó irodalomóra mindenki-
nek! – Hazafiság Gárdonyi Géza műveiben. 
Előadó: Keller Péter, Gárdonyi Géza déd-
unokája
03.13. (p) 18.00 Emlékezés az 1848-as forra-
dalom hőseire. Közreműködnek a Reich 
Károly Általános Iskola 8. osztályos tanulói
03.14. szombat
15.00 Szemes Finom! Böjti ételek versenye 
(nevezések leadása 15.30-ig!)
15.30- „A BÖJTBEN” Gyanó Szilvia népraj-
zos ismeretterjesztő előadása a húsvéti 
ünnepkör jegyében 
03.21. szombat 
18.00 Zenei időutazás billentyűkön – zongo-
raavató koncert OLÁH KÁLMÁN zeneszer-
ző, zongoraművész és OLÁH KRISZTIÁN 
zongoraművész koncertje
03.26. csütörtök 
16.30 Szülői védelem a számítógépen –szá-
mítógépes tanfolyam a könyvtárban
03.28.  szombat 
10.00 Húsvéti játszóház – cérnatojás készí-
tés Garbai Judittal és Húsvéti vásár 
18.00 Szentivánéji álom színházi előadás – a 
Színházi világnap alkalmából a Ságvári Iroda-
lomkedvelők előadása a szemesi Színi Tan-
odások közreműködésével

ÁPRILISI ELŐZETES…
04.06. hétfő 
15.00 órától Szemes Finom! Tojásos – son-
kás finomságok - húsvéti ételverseny, húsvéti 
játszódélután interaktív gyerekműsor, fato-
jás-esztergálás, tojáskereső, állatsimogató 
04.09. csütörtök 
15.00 Termelői fórum – adózási tanácsadás 
gazdálkodóknak
16.30 Számítógépes tanfolyam
04.11. szombat  
15.00 órától Társasjáték-klub
04.14. kedd  
11.00 Verskoncert a Magyar költészet napja 
alkalmából a Kávészünet együttes előadásá-
ban

 A programváltozás jogát fenntartjuk!
www.szemesimuvhaz.hu

akTuÁLIS PROGRaMOk

Latinovits Zoltán 
Művelődési Ház

A MűVELőDéSi HáZ AKTUáLiS FELHíVáSAi
SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
Téma: Hogyan védjük meg gyermekeinket az internet világában?
Időpontok: március 26. csütörtök 16.30 és április 9. csütörtök 16.30
Helyszín: Balatonszemes, Könyvtár

VÉRADÁS  április 27. hétfő 14.30-18.00 Latinovits Zoltán Művelődési Ház

GYERMEKMOSOLY FOTÓ PÁLYÁZAT
A Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház pályázatot hirdet GYERMEKMOSOLY 
címmel, melyre elsősorban Balatonszemesi és Balatonőszödi lakosok alkotásait várjuk. 
A pályázatra személyes vagy postai-, vagy elektronikus úton várjuk a jelentkezéseket 2015. 
május 11. hétfő 12. 00 óráig. A képeket a muvhaz.latinovits@gmail.com e-mail címre küld-
hetik 1.5-2 MB terjedelemben vagy 300 DPI felbontásban, vagy A4 méretű papírképek for-
májában személyesen a művelődési házban, vagy postai úton a Balatonszemesi Latinovits 
Zoltán Művelődési Ház címén: 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1.
A pályázatokban szerepeltetni kell: a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségeit: cím, telefon, 
e-mail. A pályázó a pályázatával hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a képeket promóciós 
tevékenységében szabadon felhasználja.
Fődíj: STÚDIÓ GYERMEKFOTÓZÁS FARAGÓ ZSOLTNÁL
A beérkezett képeket a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából rendezett kiállításunkon 
mutatjuk be, terveink szerint 2015. május 31-én, vasárnap 15.30 órakor.

KREATÍV ÚJRAHASZNOSÍTÁS PÁLYÁZAT A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL
Április 22-én ünnepeljük a Föld Napját. E jeles alkalomból újrahasznosítási ötletpályázatot 
hirdetünk, melynek célja, hogy praktikus és mások számára is hasznos tárgyakkal segít-
sünk az újrahasznosításban. Bármilyen „hulladék” amely a háztartásokban keletkezik újra-
gondolása és hasznosítása fontos lehet! A legötletesebb pályaműveket díjazzuk, és kiállít-
juk a művelődési házban. Pályázhatnak egyéni és csoport kategóriákban. A pályaművek 
maximális mérete 50x50x50 cm, és súlya nem haladhatja meg a 15 kg-ot.
A pályázatok leadási határideje: 2015. április 20. hétfő, 16.00 óra
A pályázatokban szerepeltetni kell: a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségeit: cím, telefon, 
e-mail. A pályázó a pályázatával hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a tárgyakról készült 
képeket promóciós tevékenységében szabadon felhasználja.

hírek
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 Hosszas készülődés után február 14-én lezajlott 
a szemesi maszkabál. Jó látni, hogy felnőttek is 
tudnak bohóckodni. A Hupikék törpikék, Hókusz-
pók és az óvónők jelmezei külön említést érde-
melnek. A fiatalok tánca és az apukák produkciója 
is hatalmas ovációt váltott ki a közönség soraiban. 
Nagy öröm, hogy a kis közösségek is ilyen lelke-
sen készültek az eseményre!
Idén talán a megszokottnál kicsit kevesebben vol-
tak, de ezen időszakban a sok beteg gyermek 

leköti a szülőt, és a Valentin naphoz kapcsolódó-
an is nagyon sok közösségi rendezvény volt még 
ezen a napon.
Itt szeretnénk megköszönni a tombola felajánlá-
sokat, reméljük, a szerencsés nyertesek örülnek a 
nyereményüknek és bízunk benne, hogy nagyon 
jól érezte magát mindenki!
Most más… Sajnos üröm vegyült az örömbe. 
Eddig is történtek hasonló esetek, de ezt most 
szóvá kell tennünk! Amikor egy bált rendezünk a 

KézilaBDás mérKőzéseK iDőponTjai:
iDőPONT Fajta MéRKőZéS Helyszín
03.06. 18.00 Serdülő Bszemes-IZZÓ Nagykanizsa Öreglak
03.07. délután U10 Országos Gyerekbajnokság 3 mérk. Csurgó
03.07. 16.00 NBII felnőtt Bszemes - BBSC Öreglak
03.07. 18.00 NBII junior Bszemes - BBSC Öreglak
03.08. egész nap U10 Országos Gyerekbajnokság 3 mérk Mecseknádasd
03.18. 17.20 serdülő PEAC - Bszemes Pécs
03.21. 16.00 NBII junior Tolna - Bszemes Tolna
03.21. 18.00 NBII felnőtt Tolna - Bszemes Tolna
03.22 egész nap U9 Országos Gyerekbajnokság 3 mérk Bszemes
03.28. 16.00 NBII felnőtt Bszemes - Tamási Öreglak
03.28. 18.00 NBII junior Bszemes - Tamási Öreglak

Latinovits Zoltán Művelődési Házban a felelősség 
a Szülői Szervezetünk vállán nyugszik. Bármilyen 
kárt abból a pénzből kell kifizetnünk, amit a gye-
rekeknek gyűjtünk! Tudjuk, nagy úr az alkohol, és 
mindig van valaki, akinek „nem tetszik” egy ajtó - 
az ajtók mindig megjárják… és most egy ruhafo-
gas is áldozatul esett. Nem tudjuk, ki volt, kik vol-
tak a károkozók. Lelke-lelkük rajta. Munkaközös-
ségünk helyt állt az ismeretlen nevében is.
Végül szóvá tesszük, hogy ha valaki „ottfelejt” egy 
ruhadarabot, ne legyen kifosztva! Volt benne vala-
mi értékes, aminek nyoma veszett. Ezt sem tud-
juk, ki volt…
Közösségünk egyik legnagyobb értéke a bizalom 
és az összefogás ereje. Sokan, sokat dolgozunk 
ezért. Jó volna, ha mindannyiunk számára ugyan-
ilyen fontos lenne a közös munkába vetett hit és 
az összetartás.
Zárásképpen köszönet mindenkinek, aki valami-
lyen formában részt vett a lebonyolításban!
Óvodai Szülői Szervezet nevében: Piringer Mátyás

oGYB U9 5. ForDUlÓ 
2015. FeBrUár 15. 
Balatonszemesen került megrendezésre az 
Országos Gyermekbajnokság U9 
leányoknak kiírt 5. fordulója. 
Balatonszemes KSE 
– Siófok KC SE 4 - 9 (1-5)
Vezette: Boór Gergő
Versenybíró: Gágó Róbert
Balatonszemes KSE: FARKAS RÉKA 
BONITA (k) - Varga Eszter, Sziksz Anna, 
Mészáros Zille, SZABÓ VIKTÓRIA 4, Vida 
Karina Cserék: Schmal Kitti, Mórocz Milla, 
Dombi Natasa, Vida Kata Edző: Batki Balázs, 
Kertész Adél, Kocsis Géza
Siófok KC SE góllövői: Balogh 1, Karé 3, 
Szabó 4, Balogh 1 / Edző: Hirsch Judit

Eötvös DSE Csurgó 
– Balatonszemes KSE 1 - 10 (0-5)
Vezette: Boór Gergő
Versenybíró: Gágó Róbert
Eötvös DSE góllövője: Máté Abigél 1
Balatonszemes KSE: Farkas Réka Bonita 
(k) - VARGA ESZTER 3, Sziksz Anna, 
Mészáros Zille 1, SZABÓ VIKTÓRIA 3, Vida 
Karina Cserék: Schmal Kitti, Mórocz Milla 
2, Dombi Natasa 1, Vida Kata Edző: Batki 
Balázs, Kertész Adél, Kocsis Géza 

10 KÖzTe - osB meCCs  2015. FeBrUár 22.
Folytatódott serdülő csapatunknak a bajnokság. Öreglakon fogadtuk a Valentai Csaba 
vezette Pécsvárad csapatát. Egy nagyon sportszerű mérkőzésen - a több rutinnal 
rendelkező csapat nyert. Bár a játék lehetett volna jobb is, nagyon sok hibával 
játszottak a lányok, de a folyamatos vezetést nem adták ki a kezükből. Így Kocsis Géza a 
legifjabbakat (2004-es születésűek) is pályára küldhette pár perc erejéig. 
Balatonszemes KSE - Pécsváradi SSK 25 - 15 (12 - 7)
Vezette: Pamuki Alexa - Szabó Eszter
Országos Serdülő Bajnokság középdöntő
Figyelmeztetések: 1 illetve 1 Kiállítások: semmi illetve 2 perc Büntetők: 4/4 illetve 3/1
Balatonszemes KSE: Somogyi (k) - Schmal G. 3, Toldi 5 (1/1), Molnár 3, Balogh 1, 
Kadlicsek 12 (3/3), Tóth 1 CSERÉK: Farkas, Kelemen, Andrasovits, Szűcs, Gáspár 
Edző: Kocsis Géza
Pécsvárad góllövői: Kálmán 2, Marián 1, Kálmán D (5), Bayer 3, Tóth 3, Németh 1 
Edző: Gál Petra, Valentai Csaba 

FARSANgi BáL UTóZÖNgE

KézilaBDa híreK

hírek
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Nagyböjt a Húsvét ünnepét megelőző bűnbánati 
időszak. Magyarországon ebben az időszakban 
nem főztek, sütöttek állati eredetű zsírral; a nagy-
böjt kezdete előtt mindent a kamrába tettek, 
amitnegyven napig nem fognak használni (zsí-
ros edényeket, szalonnát stb.). Mindennap csak 
kétszerettek: ebédre levest, böjtös pitét, vacsorára 
olajos káposztát, savanyú paprikát, diót és mézet. 
A hagyományos böjti étrendben helyet kapott még 
sokféle főzelék, aszalt gyümölcs, tojás- és halétel. 
Böjti időszak alatt tilos volt lakodalmat, mulatsá-
gokat tartani. Szemesen hagyomány volt a „Bőgő-
temetés”. Húshagyó kedden vagy az előtte levő far-
sangi bálon, a nagybőgőt eltemették. Nagyböjtben 
szokás a keresztút-járás. Katolikus templomokban 
láthatók a keresztút stációi (14 vagy 15, ahol a fel-
támadásnak is állítanak stációt). Jézust lélekben, 
imádságban követjük keresztútján, kérve, hogy 
felismerhessük, hogy Ő is velünk járja a mi életünk 
keresztútját. 
Balatonőszödön csütörtökönként 17.00 órakor, Ba-
latonszemesen péntekenként 16. 30-kor végzünk 
keresztutat. A húsvétot megelőző vasárnap, Virág-
vasárnap a Nagyhét kezdete, Krisztus diadalmas 
jeruzsálemi bevonulásának az ünnepe. Ennek em-
lékére barkás körmenet tartanak. A virágvasárnapi 
barka hamujával hintjük meg fejünket a következő 
nagyböjt kezdetén, Hamvazószerdán („emlékezz 
ember porból lettél, porrá leszel”). 
Nagycsütörtökön tartjuk az utolsó vacsora em-
lékmiséjét (bűnbánat szentsége, Oltáriszentség 
és papság alapításának ünnepe, „Ezt cselekedjé-
tek az én emlékezetemre!”). Nagycsütörtökön a
Dicsőség éneklésekor megszólalnak a harangok, 
majd a feltámadási miséig 3 napra elhallgatnak. 
(„Rómába mennek a harangok”).

Nagypéntek, Jézus szenvedéseink és kereszthalá-
lának az emléknapja. A katolikus templomokban 
egyedül ezen a napon nincs szentmise, hanem 
igeliturgia, kereszthódolat és áldozás. Jézus szen-
vedés-történetét, a passiót éneklik, egyes helyeken 
misztériumjátékokat rendeznek. A lepellel borított 
feszületet a pap hozza be a templomba és három-
szor énekli „Íme, a Szent Keresztfa, rajta függött 
valaha a világnak váltsága!”. A hívek énekelve vá-
laszolnak: „Jöjjetek, hát keresztények, hódolattal 
hajtsunk térdet, üdvözlégy szent keresztfa!”. Az ol-
tárnál a Szent Kereszt előtt hódolnak térdhajtással, 
esetleg csókkal illetik azt. Nagypénteken és Nagy-
szombat napközben szokás a Szent  Sír látogatás a 
templomokban.
Nagyszombaton este a feltámadási szentmisében 
tűzszentelést (Krisztus világossága legyőzi a bűn 
sötétségét) és vízszentelést (keresztségi fogadás 
megújítása) tartanak. A szertartás végén követke-
zik a feltámadási körmenet. A körmenetben viszik 
a feltámadt Krisztus szobrát, a Húsvéti Gyertyát és 
a pap az Oltáriszentséget ünnepélyes baldachin 
(sátor) alatt. A hívek, kezükben égő gyertyával, 
énekelve vonulnak a baldachin előtt és mögött a 
körmenet útvonalán. Amerre a körmenet halad, 
a házak ablakaiba is égő gyertyákat helyeznek. 
A Feltámadás bizonysága minden ember öröme, 
amit énekléssel fejez ki („Feltámadt Krisztus e 
napon, Alleluja!”). Ezzel azt is kimutatjuk, hogy 
Krisztushoz tartozónak valljuk magukat. 
A negyvennapos böjt után az emberek teli kosa-
rakkal indultak meg a templomok felé, hogy az 
abban vitt sonkát, főtt tojást, kalácsot és tormát 
már megszentelve (ételszentelés), megáldva fo-
gyaszthassák el a húsvétvasárnapi ünnepi asztal 
körül ülve.

Gyümölcsoltó  
Boldogasszony ünnepe
Március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, 
kilenc hónappal Jézus születése előtti nap, melyen 
Gábor főangyal megvitte Názáretbe Máriának a 
megtestesülés örömhírét. Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony napja nevét onnan kapta, hogy a gyümölcs-
fákat ekkor oltották és ekkor végezték a szemzést. 
A néphit szerint ugyanis ezen a napon fogadta 
méhébe Szűz Mária Jézust, másfelől ekkor indul 
meg igazán a mezők növényeinek növekedése. A 
beoltott fát nem volt szabad letörni vagy levágni, 
mert vér folyt volna belőle.
Gyümölcsoltó Boldogasszony a legszélesebb érte-
lemben vett termékenység ünnepe. A kereszténység 
tanítása szerint Isten a teremtéskor bőséggel vette 
körül az embert, és olyan világot teremtett szá-
mára, amelyről „látta, hogy jó”. E világot Isten az 
emberre bízta, hogy „művelje és őrizze”. A legfőbb 
Istenanya és a nőivarú, az isten� ú-gyümölcsöt 
termő világfa, egymásnak megfelelő képek. A Bibli-
ában a kép hasonlat-szinten maradt fenn, a messi-
ási próféciákban, és az angyali üdvözlet szavaiban: 
„áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus”.
Krisztus fogantatásának, az angyali üdvözletnek 
fényes napja a természet erejének, a termékeny-
ségnek nagy ünnepe. Amint a nap gyönyörű 
magyar neve is mutatja, a gazdák e napon oltották 
a kisfákat abban a hitben, hogy Máriához hason-
lóan gazdag termést hoznak termőkorukban, s ha 
helyenként a metszést még nem is kezdhették meg 
a fagy miatt, jelképesen egy-egy vágást ejtettek 
a fákon. 
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A NAGYBÖJT IDEJÉN

Házasság hete – „Megtartó hűség”
Idén a Házasság Hete országos programsorozat alkalmából február 13-án pénteken Balatonszemesen is megin-
vitáltuk a házaspárokat, vagy a még házasság előtt álló fi atal érdeklődőket a „Fogadom” című fi lm vetítésére. A 
megindító történet sok olyan kérdést vetett fel, melyeket a fi lmnézés utáni kötetlen beszélgetéseken hozhattunk 
egymás elé.
Egy baleset, a legváratlanabb pillanatban, még váratlanabb, mindent megváltoztató következményekkel. Van-e re-
mény arra, hogy mindent onnan lehet folytatni ahol abbahagytuk? Maradhat-e minden a régiben? A házasság hete 
idei üzenete és az igaztörténetet megjelenítő fi lm konklúziója az, hogy: Nem! De sok munkával és mindenekelőtt 
felülről jövő segítséggel, van lehetőség újat kezdeni!

Balatonszemesi Baptista Gyülekezet

hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
HALÁLOZÁS

Balatonszemes:
Dimitrás Imre 

1939.01.06.– 2015.02.01.
..........................................................

Balatonőszöd:
Papp Sándorné

Beke Mária 
1909.12.09.-2015.02.17.
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Február 9-én Takács József Polgármester Úr, 
Hajdúné Bertha Katalin Szociális ügyintéző, 
valamint Benedekné Takács Katalin és 
Kovácsné Bíró Mónika gondozónők szemé-
lyesen köszöntöttük otthonában 90. szüle-
tésnapja alkalmából Pajor Lajosnét, született: 
Papp Annát, aki 1925 február 8-án, Csab-
rendeken látta meg a napvilágot. Fiatal lány-
ként került szemesre, munkát keresve. Itt 
ismerkedett meg élete párjával, akivel 1945-
ben kötött házasságot. Két gyermekük szüle-
tett, 4 unokával és egy dédunokával büszkél-
kedhet. Az egész életét tisztességgel, becsü-
lettel dolgozta végig, és máig aktívan tölti 
hétköznapjait! Nap, mint nap láthatjuk, hogy 
apró lépteit szaporán szedve megy végig kis 
falunk utcáin. És mindenkihez van egy-egy 
kedves szava! Annus néni most is nagy 
figyelmet fordít arra, hogy személyesen 
meglátogassa régi  barátait, rokonait, egy kis 
időt eltöltve velük. Igazán példaértékű ez a 
kapcsolattarás ebben a rohanó világban! 

Szépkorúak köszöntése 

Február 14-én köszöntöttük a 90. születés-
napját ünneplő Pavelka Istvánt otthoná-
ban, aki 1925-ben született Balatonszeme-
sen.  Pista bácsi, mint mindig most is 
mosolyogva fogadott bennünket és élve-
zettel mesélte nem mindennapi élete útját. 
Itt megtudtuk azt is, hogy bizony a II. 
Világháború következtében még fogságba 
is esett, de szerencsésen visszatalált család-
jához, majd többször alakulhatott volna 
úgy, hogy elhagyja szülőfaluját Szemest, de 
a honvágy mindig visszahúzta őt ide. Tra-
dicionális asztalos családként még kitünte-
téssel is büszkélkedhet. Népes család veszi 
körül. 11 unokával és 15 dédunokával 
büszkélkedhet, akik rajongásig szeretik és 
tisztelik mindannyiunk Pista bácsiját. 
Kívánjuk, hogy még sok szép, boldog, 
egészségben gazdag évet tölthessenek sze-
retteikkel! 
 

Pajor Lajosné

Pavelka István
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Tisztelettel invitálunk mindenkit 
2015. március 21-én, szombaton 18.00 órára 

a Latinovits Zoltán Művelődési Házban tartandó 

Zenei időutazás billentyűkön: 
Klasszikusoktól a jazz-ig

című zongoraavató koncertre

Közreműködnek: 
OLÁH KÁLMÁN zeneszerző, zongoraművész 

és OLÁH KRISZTIÁN zongoraművész

Szeretettel várunk mindenkit 
2015. március 28-án, szombaton 

18.00 órai kezdettel 
a művelődési házban bemutatásra kerülő 

Szentivánéji álom
 című színházi előadásra 

a Ságvári Irodalomkedvelők közreműködésével.

ÜNNEPELJEN VELÜNK 
A SZÍNHÁZI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL

Téli szellők fújjatok csak
játszatok a hajamon.
Olvassz havat, melengető
márciusi szép napon.

Fagyos folyó megáradjon,
vessen bimbót minden ág,
Szebb a somfa gyenge szirma
mint a szürke jégvirág.

Március van, március van,
ember s állat érzi már.
Dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár.

Jó volna a nagykabátot,
félredobni, s könnyeden
játszadozni, s birkózni a
városvégi zöld gyepen.

Jó volna már munkálkodni,
arra vár a kert, mező.
Szép reményhez, szorgalomhoz
kell a fény, a jó idő.

Pacsirtának kék magasság,
vetőmagnak tiszta föld,
Jöjj el tavasz, földről-égről
már a telet eltöröld!
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Szécsi Margit: Március


