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Összesen 209 település nevezett idén 
a Virágos Magyarországért versenyre - 
közölte a Magyar Turizmus Zrt. A szerve-
zők és a projektgazda Magyar Turizmus 
Zrt. örömtelinek tartja, hogy a jelentke-
zők között nagy arányban jelentek meg 
olyan települések, amelyek még nem 
vettek részt a versenyben, és a jelentke-
zők Magyarország teljes területét lefedik.  
Idén településünk, Balatonszemes a Bala-
toni Szövetség különdíjában részesült.

A két évtizedes múltra visszatekintő 
Virágos Magyarországért Környezetszé-
pítő Verseny Szervező Bizottsága az idei 
év márciusában hirdette meg a 2015. 
évi Virágos Magyarországért versenyt, 
amelyre a jelentkezés ezúttal is ingye-
nes volt. A verseny célja a kulturált és 
vonzó országkép kialakítása, a fenntart-
ható fejlődés szempontjainak követke-
zetes alkalmazása, a településen élők 
összefogásának ösztönzése, az életmi-
nőség javítása, a környezettudatos gon-
dolkodás és szemlélet erősítése, a ter-
mészeti és az építészeti örökség meg-
őrzése és gyarapítása. A tavalyi év folya-
mán elkezdett reformtörekvések szel-
lemében a versenyben a szervezők a 
minőségre helyezik a hangsúlyt. A meg-
mérettetés települési lélekszám szerin-
ti kategóriákban zajlik majd: külön ver-
senyeznek Budapest kerületei, a 2000 fő 
alatti és feletti falvak és az 50000 fő alat-
ti és feletti városok.

Az idei év kiemelt témája: a települé-
sen a templom vagy vallási épület kert-
jének gondozottsága (kiemelten figyel-
ve a közelgő jubileumi emlékévekre: 
2015-ben a katolikus hitélet újjászerve-
zésének 300. évfordulója és 2016-ban 
a Szent Márton emlékév). A versenyre 
jelentkezett települések bírálatát júni-
us közepétől augusztus végéig kertész, 
tájépítész és turisztikai szakemberek-
ből álló zsűri végezte. A zsűri fokozott 
figyelemmel volt a bírálat során a tele-
pülés gondozottsága, tisztasága és virá-
gos összképe mellett a település zöldfe-
lületi programjára, fejlődésére, valamint 
a közösségi részvételre és a nevelési-
oktatási intézmények környezettudatos 
programjára és eredményeire is. Fontos 
szempont a bírálat során a korszerű hul-
ladékgazdálkodás és megújuló energia 
felhasználás, illetve a település turisztikai 
jelentősége és felkészültsége, látogató- 
és vendégbarát szemlélete, valamint az 
önkormányzat erőfeszítése, fenntartói 
szerepe és stratégiai gondolkodása.

A Virágos Magyarországért kiíró-
ja a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 
Magyar Turizmus Zrt., a Földművelés-
ügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, a Belügyminisztéri-
um, az Országgyűlés Fenntartható Fej-
lődés Bizottsága, a Virágzó Magyar Kert-
kultúráért Alapítvány, Budapest Főváros 
Önkormányzata, a Magyar Önkormány-
zati Főkertészek Szövetsége, a Város- és 
Faluvédők Szövetsége, a Magyar Kert-
építők Országos Szövetsége, a Magyar 
Tájépítészek Szövetsége és a Balatoni 
Szövetség. 
A verseny fődíja hazánk képviselete a 
2016. évi Európai Virágos Városok és Fal-
vak Versenyében (Entente Florale Euro-
pe) két település számára.

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG 2015

info/szemes

A Magyar Turizmus Zrt. 
Balatoni Regionális Marketing 
Igazgatóságának gratuláló levele 
Balatonszemes részére:

Tisztelt Takács József  
Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy Lafayette Ron 
Hubbard szavaival gratuláljak a 
2015. évi Virágos Magyarországért 
Verseny díjkiosztóján a Balatoni 
Szövetség által Balatonszemesnek ítélt 
különdíjhoz.

„… Ha mások nem segítenek 
megóvni és jobbá tenni a 
környezetet, lehet, hogy a 
boldogsághoz vezető útnak - 
amelyen haladhatnánk – egyáltalán 
nem lesz alapja…”

Balatonszemes a Balaton régió 
egyik legszebb települése, fekvése, 
gyönyörű környezete, turisztikai 
szolgáltatásai kedvelté teszik a 
vendégek körében. A település 
méltán vívja ki évről-évre a 
szakértők, valamint a szép és 
rendezett környezetet szeretők 
elismerését.
További munkájukhoz sok sikert 
kívánva,

Varga-Dani Barbara 
igazgató

Balatonfüred, 2015. október 26.
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2015. október 19-én tartott nyilvá-
nos ülést Balatonszemes Község Ön-
kormányzata. 

Fő napirendként szerepelt a képvi-
selő-testület előzetes tájékoztatása 
az önkormányzat 2015. évi költség-
vetésének 3. negyedévi teljesítéséről, 
valamint a tárgyévi költségvetési ren-
delet módosítása.

Főbb változások:
A költségvetés volumene az ere-

deti 787.230 ezer Ft-ról 797.990 ezer 
Ft-ra változott, ebből működési be-
vétel és kiadás: 567.301 ezer Ft-ról 
574.502 ezer Ft, a felhalmozási be-
vétel és kiadás: 219.929 ezer Ft-ról 
223.488 ezer Ft összegben került 
meghatározásra. A többletbevételt 
főleg a helyi adó (ebből is kiemel-
kedően az idegenforgalmi adó) és 
az állami támogatások növekmé-
nye eredményezte. A rendelet mó-
dosításával rendezésre kerültek az 
év közben hozott fejlesztési, felújí-
tási és beszerzés tárgyában hozott 
döntések.

A háromnegyed évi beszámoló 
novemberben ismét napirendre ke-
rül, ahol kiemelten szerepelni fog a 
január 1-től kft-től átvett feladatok 
(köztemető, élményfürdő stb.) és az 
év közbeni iskola működtetés átadá-
sának eredménye.

 
Balatonszemes községi önkormány-
zat Képviselő-testülete a művelődési 
ház környékének térburkolatára – 
egyszerűsített eljárással -  meghirde-
tett és arra benyújtott árajánlatokat 
megtárgyalta és azt megköszönve a 
munkavégzést 2016. évre elhalasz-

totta, ezért eredményt nem hirde-
tett.

A Horvátország-Magyarország Együtt- 
működési Program támogatásával 
létesített kerékpárút pihenőjében 
megvalósuló egy darab érintőképer-
nyős turisztikai információ terminál 
beszerzésére, beüzemelésére vonat-
kozó ajánlatok közül a Képviselő-tes-
tület a legkedvezőbb ajánlatot vá-
lasztotta. Kivitelezője: a Chrome-Soft 
Kft (Alsóörs) mely ajánlat összege 
bruttó 6.499,99 €.

Döntött a Képviselő-testület arról 
is, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat 
Somogy Megyei Főigazgatóságánál 
kezdeményezi a Balatonszemesen 
székelő szolgálat további elhelyezé-
sére vonatkozó megállapodás meg-
kötését. Elsődlegesen a szakszolgálat 
elhelyezésére az általános iskola épü-
letében, alternatív lehetőségként a 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház 
emeleti termében kerülhet sor. A 
székh ely áthelyezését  a kastélyépü-
let turistaszállóvá történő átalakítása 
teszi szükségessé.

 
Kötelezően tárgyalandó napirend 
volt a családsegítő és gyermekjóléti 
feladatellátási kötelezettségek ügye. 
A Képviselő-testület elismerve, hogy 
a Balatonföldvár Többcélú Kistérségi 
Társulás által működtetett családse-
gítői és gyermekjóléti szolgálat jól 
funkcionált és kifejezetten elégedett 
a balatonszemesi családgondozó 
szakember munkájával: az eddigi 
eredményekre is tekintettel a feladat-
ellátást elsősorban társulás formájá-
ban kívánja megoldani. A további 

működést azonban oly módon vál-
toztatná, hogy kezdeményezi annak 
kisebb térségben való közös feladat-
ellátását. Ezért felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy Balatonszárszó 
Nagyközség és a hozzá tartozó tele-
pülések, valamint Balatonőszöd köz-
ség önkormányzatainál kezdemé-
nyezze ennek megtárgyalását.

Balatonszemes Községi Önkor-
mányzat a működésképtelenné vált 
Reich Károly Iskola Alapítvány műkö-
dővé tétele érdekében felhatalmazta 
a polgármestert és a jegyzőt, hogy  
a Kaposvári Törvényszéket keressék 
meg. A megkeresés oka, hogy az 
egykori Trio-Play Kft, mint alapító 
megszűnt, a kuratórium tagjainak 
száma pedig 1 főre csökkent, ezért  
a Törvényszék jogosult az alapítói jo-
gok gyakorlására.

Az önkormányzat 4 fő köztisztelet-
ben álló személyt javasolt a kuratóri-
umi tisztségre.

Rövid önkormányzati hírek
Balatonszemesről
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Anyakönyvi hírek

Elhalálozások:
BALATONŐSZÖD 

Bálint Sándorné 2015.09.04. 

életének 90. évében
 

BALATONSZEMES
Rajner Gábor 2015.09.20. 

életének 75. évében
Makkó István 2015.09.12. 

életének 74. évében
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2015. október 21-én tartott nyilvános 
ülést Balatonőszöd Község Önkor-
mányzata.

Fő napirend a ¾ évi gazdálkodás 
előzetes tájékoztatóján túl a költségve-
tési rendelet módosítása volt.

A költségvetési rendelet eredeti 
124.500 ezer Ft előirányzata 161.610 ezer 
Ft-ra módosult, ezen belül 117.829 e Ft 
tárgyévi és 43.781 e Ft előző évi pénz-
maradvány. Az örvendetes emelkedés 
oka azon tényadatokból eredt, hogy a 
helyi adó a tervezetthez képest meg-
duplázódott. Ennek fő oka az Iparűzési 
adó, (4-szeres) mely az Erzsébet Szállók 
részéről érkezett, de kisebb mértékben 
valamennyi adónemben túlteljesítés 
mutatkozik. 

A tárgyévi bevételből működési ki-
adás 73.300 ezer Ft-tal lett tervezve, 
míg a fejlesztési előirányzat 45.791 
ezer Ft volt, ez utóbbinak több, mint 
fele pályázati önerőként céltartalékot 
képezett. Év közben azonban a kép-
viselő-testület több olyan határozatot 
is hozott, amely eredetileg nem volt 
tervezve. Szerencsére a többletbevétel 
az előző évi pénzmaradvány igénybe-
vételét visszapótolhatja, így lehetővé 
válik, hogy megközelítőleg azonos ös-
szegű pénzmaradvánnyal zárjunk, hi-
szen az év közbeni beruházási, beszer-
zési és felújítási célok megvalósíthatók-
ká váltak, miközben a tartalék összege 
42.519 ezer Ft-ban került rögzítésre. 

LED lesz…
2015. október 22-én munkaterület 

átadással megindult a közvilágítás kor-
szerűsítésének kivitelezése.

Barbár munka E- On módra
„Állítólag” a közepes feszültség 

hálózatának érdekében „barmolták” 
össze a Balatonőszöd Kápolna köz 
�atal fáit. Az állítólag szó arra utal, 
hogy fényképfelvételek és a valóság 
mai napig tanúsítja, hogy a villamos 
vezetéket meg sem közelítették a 
pár évvel ezelőtt ültetett fák, tehát 
azok visszanyesése nem lett volna 
indokolt. A szépen fejlődő – de las-
san növő - kétoldali fasor egyik olda-
lán mégis szinte derékon vágták ki 
a lombos fákat. A felháborodásnak 
több oka is van:

 Sem a polgármesternek, sem a 
közös hivatalnak a készülő munkákról 
előzetes bejelentést nem tettek, az 
önkormányzat csak utólag – munka 
végeztével – értesült a kárról.

A fák visszanyesése lombhullatás 
után, vegetációs időszakban aktuális 
és nem lombhullatás előtt.

A visszanyesés - még ha indokolt is 
lett volna – akkor is nélkülözött min-
den hozzáértést, szakszerűséget és 
kíméletet.

Pálinka házi út „itatás nélkül”
November első napjaiban kezdőd-

het a Pálinka-házi csapás útjának 
rendbetétele. A kivitelezést az önkor-
mányzat úgy valósítja meg, hogy az 
5 m-es útpályát fél-fél méteres ne-
mesített padka egészíti ki. Az útala-
pok kiékelése és tömörítése az idén 
megtörténik, de a felületi zárásra 
(bitumenes itatására) 2016-ban, vagy 
azt követő évben kerül sor.

Balatonőszöd nem 
változtatott

A Képviselő-testület megtárgyalta 
és döntött, hogy továbbra is Balaton-
földváron marad az orvosi ügyelettel.

Mint arról korábban hírt adtunk 
Balatonszemes döntést hozott, hogy 
2016. január 1-től a Balatonboglári 
családorvosi ügyelethez csatlakozik. 
A döntést részben anyagi megfonto-
lás (évente kb. 1 millió Ft)  pénzügyi 
megtakarítás, részben a lakosság és 
az üdülő tulajdonosok, ide érkező 
vendégek igénye, de Balatonföld-
várral szemben érkezett lakossági 
panaszok is befolyásolták. Balaton-
őszöd képviselő-testülete azonban 
ezen kérdések helyett főleg azokat 
a szakmai érveket helyezte előtérbe, 
hogy az ellátási központ Siófok, ezért 
Balatonföldvár ügyelete menetirány-
ba esik. A lakosság és az üdülő tulaj-
donosok szokás szerint Balatonföld-
várra járnak. Bár anyagilag Balaton-
boglár előnyösebb volna, de „csak” 
önkormányzati megtakarítást jelen-
tene. Azon betegek számára viszont, 
akiknek Siófokra kell az ügyeletből 
mennie többletidőt és költséget je-
lentett volna.

Egyetértés a családgondozói 
és gyermekjóléti intézmény 
működtetésében

Balatonszemes Községi Önkor-
mányzata október 19-én tárgyalta 
meg a családgondozói és gyermek-
jóléti szolgálat további működteté-
sének kérdését. Képviselő-testület 
elismerve, hogy a Társulási Tanács 
által működtetett családsegítői és 
gyermekjóléti szolgálat jól funkcio-
nált és kifejezetten elégedett a Bala-
tonszemesi családgondozó szakem-
ber munkájával: az eddigi eredmé-
nyekre is tekintettel a feladatellátást 
elsősorban társulás formájában kí-
vánja megoldani. A további műkö-

Rövid önkormányzati hírek
Balatonőszödről

info/őszöd



info/őszöd

5hírmondó  2015/8.

Alulírott dr. Valkó Zsuzsanna /Sz.: Rimóc, 
1956.06.07 An.: Vincze Margit/ 8637 
Balatonőszöd, Kápolna u. 27. sz. alatti lakos 
kérem, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 63. § (1) bekezdés f) 
pontja szerint 2015. december 20-i időponttal, 
vagy az Önök által meghatározott, ennél korábbi, 
vagy későbbi, de még 2015. évben lejáró 
időpontban  jogviszonyom felmentéssel 
megszüntetni szíveskedjenek.

Kérelmemet azzal indokolom, hogy a nők 
negyven év jogosultsági idővel történő 
kedvezményes nyugellátásához szükséges 
feltételekkel rendelkezem és azt igénybe kívánom 
venni. Ennek igazolására rendelkezem a 
nyugdíjbiztosítási igazgatóság 2013. XII.31-ig 
elszámolt szolgálati jogviszony kimutatásával, 
mely szerint akkor 39 év 188 nappal 
rendelkeztem, amelyből 39 év 162 nap a nők 
kedvezményes nyugdíjához számításba vehető 
idő. A mai napra több, mint 42 évi jogviszonyom 
alapján, nyugdíjba úgy vonulhatok, ha 
jogviszonyom megszűnik.

Jelen kérésemben a felmentésem úgy jelöltem 
meg, hogy abba a két hónapos felmentési idő 
belefér, a folyamatban lévő ügyek átadhatók, 
illetve elegendő idő van arra, hogy pályázattal az 
állás betölthető legyen.
Az ennél korábbi idő, vagy közös megegyezéssel 
történő más időpontot is el tudok fogadni, mivel 

a jelenlegi időszak egy olyan aránylag nyugalmas 
időpont, amely nem okozhat fennakadást az 
ellátandó feladatok terén, annál is inkább, mivel 
helyettesem biztosított. 
A munkaterv szerinti képviselő-testületi ülések 
ez évben az általam megjelölt időig bezárható és 
már utódom tudja előkészíteni a jövő évi 
munkatervi és költségvetési gazdálkodási 
terveket.

A fentiek alapján kérem a közszolgálati 
jogviszonyom megszüntetését.

Végezetül személyes jellegű köszönetemet 
fejezem ki Önöknek, akikkel együtt éveken 
keresztül szívesen dolgoztam és küzdöttünk 
annak érdekében, hogy a két település lakossága 
elégedett legyen az önkormányzati munkával. 
Köszönöm Önöknek és Önökön keresztül a 
Képviselő-testület valamennyi volt és jelenlegi 
tagjának, hogy lehetőséget adtak arra, hogy 
összességében közel 20 évet tevékenykedhettem 
Balatonszemes és Balatonőszöd településeken, 
ahol otthonra lelhettem. Ezúttal ajánlom fel, 
hogy nyugdíjasként bármiben is segítségére 
lehetek a települések önkormányzatainak, úgy 
azt teljes szívemből és örömmel teszem meg 
amennyiben azt igénylik.

Tisztelettel: Dr. Valkó Zsuzsanna

Balatonőszöd, 2015. október 15.

désnek azonban oly módon kíván 
eleget tenni, hogy kezdeményezi 
annak kisebb térségben való közös 
feladatellátását. 

Felkérte a Polgármestert, hogy 
Balatonszárszó Nagyközség és  hoz-
zá tartozó két településnél, valamint 

Balatonőszöd község önkormányza-
tainál kezdeményezze ennek meg-
tárgyalását.

Balatonőszöd Községi Önkormány-
zat a balatonszemesi döntést is ismer-
ve október 21-én tárgyalta a kérdést 

és egyetértett azzal, hogy továbbra is 
társulásban lenne célszerű a feladat-
ellátás. Ugyanakkor a kisebb térségű 
társulás gazdaságosságának működ-
tetését kétségekkel fogadta, ezért az 
egyeztetésre számszaki kimutatást is 
kérni fog.

Dr. Valkó Zsuzsanna, 
8637 Balatonőszöd Kápolna u. 27.
Balatonszemes és Balatonőszöd Község Polgármestereinek

Tisztelt Takács József Polgármester Úr! Tisztelt Antal János Polgármester Úr !
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A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás hatá-

rozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Székhely: Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Bajcsy-

Zs. u. 23.
Kirendeltség: Somogy megye 8637 Balatonőszöd, Sza-

badság u. 89 
Ellátandó feladatok: A Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekez-
désében, továbbá más jogszabályok által meghatározott 
jegyzői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Közös 
Önkormányzati Hivatal vezetése, jegyzői feladatainak el-
látása. Tevékenysége során felelős a Hivatal jogszabályok-
nak megfelelő működéséért.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közös 
hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az 
irányadók.

 
Pályázati feltételek: 

Magyar állam polgárság, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet, főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jog-
tudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigaz-
gatási menedzser szakképesítés, legalább 5 év közigaz-
gatási gyakorlat, legalább 5 év feletti szakmai tapasz-
talat, közigazgatási szakvizsga, vagyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Közigazgatási (önkormányzati) vezetői tapasztalat, - leg-
alább 5 év feletti szakmai tapasztalat, - számítógép keze-
lői ismeret, ECDL vizsga, - önkormányzati szaktanácsadói 
végzettség, - B kategóriás jogosítvány, - saját gépkocsi;

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1- melléklete szerinti 
formátumú szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, kép-

zettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata. A pályá-
zó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötele-
zettség teljesítésének vállalásáról. 90 napnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi 
bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény 
másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84.§ 
(1) bekezdése és a 85.§ szerinti összeférhetetlenség nem 
áll fenn vele szemben. A pályázó írásbeli nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázó nyi-
latkozata arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati 
anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2016. január 1-től
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 15.
A polgármesterek a jegyző kinevezésekor 6 hónap pró-

baidőt határoznak meg. A polgármesterek fenntartják a 
jogot a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvánítására. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Takács József polgármester nyújt, a 84/560-900-os, Antal 
János 84/360-312 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályá-
zatnak a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, 
Bajcsy-Zs. u. 23.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati https://kozigallas.
gov.hu/ adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: jegyző.
Személyesen: Takács József polgármester, Somogy me-
gye, 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A Jegyzőt Balatonszemes Község polgármestere és 
Balatonőszöd Község polgármestere együttesen nevezi 
ki lakosságarányos többségi döntéssel. A kiírt a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 04.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.balatonszemes.hu;  www.balatonoszod.hu 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 28.

Balatonszemes és Balatonőszöd Község polgármestere 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet  Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 

JEGYZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

info
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oktatás

Kedves Olvasó!
Amikor e lapnak a szerkesztője meg-
kért, hogy az októberi történésekről 
számoljak be, azt gondoltam, nem fo-
gok tudni mit írni. Október az a hónap, 
amikor az iskolában „csak úgy megy a 
tanítás”!  Nincsenek különleges ese-
mények, min denki „építkezik”. Aztán 
azért mégiscsak összeállt egy cikkre 
való anyag.

Október 6.-án, mint minden év-
ben, a hatodik osztályosok adtak 
műsort, az Aradi vértanúk emléké-
re. A megemlékezésen az énekkar 
is szerepelt. Valkóné Kovács Már-
ta tanárnő vezetésével alakult ki a 
műsor, amit a gyerekek az aulában 
adtak elő. Így tisztelegtünk az 1848-
49-es szabadságharc mártírjai előtt.

A második osztályosok szülői segítség-
gel kirándulni mentek. Az egyik osztály 
egy erdei kirándulás után Dombi Gá-
bor és Vastag Éva otthonában ismer-
kedhetett a fára mászással, háziálla-
tokkal, kicsit a korongozással. A szülők 
pedig főztek a gyereknek. Szerencsére 
az időjárás is jó volt.
A másik második pedig kerékpárral 
indult útnak, mert az őszödi strandon 
volt nekik megszervezve a program. 
Homokvár építő verseny volt. A gye-
rekek kis csapatokba álltak össze, már 
előre eltervezték, talán többen be is 
gyakorolták, hogy mik készülnek. A 
szülők és a kísérő pedagógusok se-
gédmunkások voltak ezen a napon. 
Hordták a vizet, a homokot, úgy, ahogy 
a gyermek főnökség azt kérte. Termé-
szetesen itt is volt �nom ebéd.

Nyolcadik osztályosaink a Somogy 
Megyei Iparkamara segítségével indul-
tak útnak. (Az Iparkamara állja a busz 
költségeket és az étkezést.)  Végzőse-

ink Siófokra, a Krúdy iskola által szer-
vezett szakmabemutatóra mentek el, 
hiszen nekik lassan végleg el kell dön-
teni, merre szeretnének továbbtanulni. 
Sokan voltak már középiskolai nyílt na-
pokon is, hogy a döntés megalapozot-
tabb legyen.

A Kaposvári Táncsics Mihály Gimná-
zium Somogy megyében az Arany 
János Tehetséggondozó program 
kijelölt intézménye. Ez a program a 
hátrányos helyzetű és a sokgyerekes 
családok segítségre jött létre. Olyan 
különleges szolgáltatásokat kapnak az 
ide felvételt elnyerő tanulók, amilyet a 
többi iskola nem tud nyújtani. Rend-
szeresek a színházlátogatások, kötele-
ző az úszásoktatás, megtanítják őket 
vezetni. Gyakoriak a bent maradásos 
hétvégék a kollégiumban, amikorra 
komplett programokkal kötik le az oda 
járó tanulókat.  Ilyenkor ősszel pedig 
az a szokás, hogy az előző évben oda 
felvett diák jön el régi iskolájába, és itt 
mutatja be, milyen is az élet a kapos-
vári tanintézetben. Ez a tájékoztató is 
segítheti a pályaválasztás előtt állókat 
a döntésben, hogy merre is tovább.

Volt táncház is. A kőröshegyi Borkút 
táncegyüttes vezetője tartott a teljes 
iskolának bemutatót és táncházat. A 
cél az volt, hogy felkeltse az érdeklő-
dést, és ha van rá igény, akkor esetleg 
az iskola és a Latinovits Művelődési 
Ház közös szervezésével elinduljon 
Szemesen újra a rendszeres néptánc 
oktatás. Sajnos még jelentkező, érdek-
lődő nem volt. Pedig a néptánc kiváló 
eszköz a gyermekek közösségi kompe-
tenciáinak fejlesztésére, a rendszeres 
mozgás pedig nemcsak egészséges, 
hasznos időtöltés, de a hagyomány-
őrzés a mások számára is élményt 
adó tevékenységgel párosulva sajátos 

értékeket hordoz magában. Gondol-
junk csak a csíkszentdomokosiak au-
gusztusi műsorára, vagy az évről-évre 
mindannyiunk örömére megrende-
zett szüreti felvonulásunkra! Őszintén 
reméljük, hogy a szülők és a gyerekek 
felismerik a néptáncban rejlő értéke-
ket, és hamarosan sikerül elindítanunk 
egy új utánpótlás csoportot, melynek 
tagjai rendszeres műsoraikkal is hozzá-
járulnak Szemes hírnevének és értékei-
nek gyarapításához!

Zeneiskolai tanárok adtak nagyon szép 
koncertet, szintén a Művelődési Ház-
ban. Megtelt a nagy terem nézőkkel, 
ami nemcsak az elismerés jele, hanem 
azt is mutatja, hogy elindult valami, 
ami a kultúra iránti igényt mutatja. Az 
ilyen rendezvények „hozadéka”, hogy 
zenetanáraink külső megítélése is és 
hitelessége is jelentősen javul.

Október 22.-én volt a Reich Rajzver-
seny. Idén a 14. alkalommal rendezte 
meg az iskola a környékbeli intézmé-
nyekben jól rajzoló gyerekek részére 
a versenyt. A témát Baranyainé Luki 
Ildikó találja ki, még hónapokkal ko-
rábban. Természetesen erről tájékoz-
tatjuk a jelentkezőket, így aztán van 
lehetőség a felkészülésre. A zsűriben 
neves művészek foglalnak helyet. Idén 
Pósa Ede és Fülöp Bornemisza Szilvia 
vállalta a nem is egyszerű feladatot. 
Ennek a rendezvénynek különleges 
missziója is van. Minden évben bemu-
tatunk egy környékben élő és alkotó 
művészt a diákoknak. A célunk, hogy 
a gyerekek megismerjék őket, és hogy 
rajtuk keresztül közelebb kerüljenek a 
képzőművészethez, hogy elhiggyék, 
a művész élő ember. Ezzel motiváljuk 
is őket arra, hogy a képességeiket fej-
lesszék, hiszen érdemes. Az idei ren-
dezvény különleges vendégművésze 

Az iskola októberi hírei
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oktatás

„Hull a levél, szelíd napfény mosolyog,
Itt van az ősz: Tudjátok-e mit hozott?...”
/Gedeon Ferke: Őszi vers/

Hozzánk sok-sok izgalmas, örömmel és élménnyel teli 
percet, napot, hetet.
Kihasználva a ragyogó napsütést, kellemes időjárást, 

nagyon sok időt tölthettünk a szabadban. Nemcsak az 
óvoda udvarát töltöttük meg zsivajjal és vidámsággal, 
hanem sétálva és biciklizve különböző helyszínekre jutot-
tunk el, amit a gyerekek kitörő lelkesedéssel fogadtak. 
Sétáink során „felfedeztük” az óvoda környékét, gyűjtöt-
tünk az ősz kincseiből, valamint folyamatosan figyelem-
mel kísértük és rácsodálkoztunk a természet változásaira. 
A középső és nagycsoportos gyerekekkel egy színvonalas 
zenés mesejátékot néztünk meg az Igazmondó juhászról, 
melyet a Latinovits Zoltán Művelődési Ház szervezett.
A gyerekeknek újra lehetőségük van arra, hogy tehetsé-
güknek, érdeklődésüknek és igényeiknek megfelelő fog-
lalkozásokon vegyenek részt, hiszen elindultak a tehetség-
gondozó és felzárkóztató foglalkozások: zeneovi, ovifo-
ci, floorball, kézműves, gyógytestnevelés, preventív torna, 
logopédia és fejlesztő foglalkozás.
Bogárháton bemutató volt az óvodában, melyen felejt-
hetetlen és élménnyel teli perceket töltöttek a középső és 
nagycsoportosaink. A foglalkozáson vidáman és játszva 
tanultak a rovarok felkészüléséről a téli időszakra, a rova-
rokkal táplálkozó madarak, emlősök, hüllők viselkedésé-
ről. Fejlesztő pedagógiai és élménypedagógiai elemekkel, 
makettek, élő példányok segítségével, interaktív módon 
ismertették meg a gyerekekkel a rovarvilág csodáit.
A hagyományoknak megfelelően, a nagycsoportos óvodá-

Kovács Erzsébet – Zsóka néni – volt, 
aki civilben az iskola iskolatitkára. 
Mellesleg még maratoni futóver-
senyek rendszeres résztvevője is, 
sok-sok szép eredménnyel.  Büszkék 
vagyunk Zsóka nénire, aki egyébként 
a Művelődési Házban szervezett 
balatonszemesi művészek tárlatán is 
kiállította képeit.

Hetedik osztályos tanulóink megtisztelő 
és felelősségteljes feladata az Október 
23.-i emlékműsor bemutatása, a tele-
pülési megemlékezésen.  Idén Hosszú 
Csilla tanárnő készítette fel osztályát.  Az 
énekeket pedig az iskola énekkara adta 
elő. Bár ezek a műsorok nagyon sok időt 
vesznek el a tanításból, rengeteget kell rá 
készülni a diákoknak, maga a szereplés, 
a színpadon való fellépés, a felelősség 
megtapasztalása a gyerekek nevelésé-

hez, személyiségük fejlődéséhez na-
gyon jó feltételeket teremtenek.  
Volt gesztenye gyűjtés. Szülői segít-
séggel, idén is közel 3 tonna geszte-
nyét szedtek a diákok, amit el is vitt a 
szállító. Bár az így összegyűlt pénz nem 
túl sok, de osztálykiránduláson egy kö-
zös fagyizás, sütizés kikerül belőle.

Műszakilag is gazdagodik az iskola. 
Folyamatban van annak a napele-
mes energetikai programnak a  ki-
vitelezése, ami a tervek szerint an-
nyi áramot fog tudni termelni, ami 
az iskola éves szükségletét fedezni 
képes. A napelemek a tornacsarnok 
tetőszerkezetére kerültek felszere-
lésre. Ezzel a fejlesztéssel komoly 
lépést tettünk a környezetvéde-
lem terén is. A gyakorlatban is meg 
tudjuk mutatni tanulóinknak, hogy 

teszünk is, nem csak tanítjuk a kör-
nyezetvédelmet.
Folyamatban van a képviselő testület 
által megszavazott tanterem bővítés 
is. Az iskola aulájának emeleti részéből 
alakítunk ki egy 12 diák befogadására 
alkalmas foglalkoztató termet. Elsősor-
ban a délutáni szakköri elfoglaltságok 
teremgondját fogja könnyíteni, de 
szeretnénk, ha a gyerekek közül azok 
is, akik két foglalkozás közt nem tudnak 
haza menni használatba vennék. Az 
őszi szünet utáni héten már rendelke-
zésre fog állni a terem.
Kedves Olvasó!  Így telt az október az 
iskolában. Ezúton is köszönöm a ren-
dezvényeinken, eseményeinken való 
megjelenésüket, támogatásukat, az 
önkormányzat és az SZMK anyagi se-
gítségét.

Boór Miklós

OKTÓBER AZ ÓVODÁBAN
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saink idén is részt vettek a szüreti felvonuláson. Nagyon 
élvezték a lovas kocsin való utazást, és minden helyszínre 
nagy örömmel, izgatottan, és „éhesen” érkeztek. Néha úgy 
tűnt, hogy a gyerekek „kis bendője” feneketlen, de ugyanezt 
elmondhatjuk az örömükről, lelkesedésükről és kitartásuk-

ról is, hiszen amilyen lelkesen énekeltek az első állomásnál, 
ugyanolyan örömmel és vidáman énekeltek az utolsónál is. 
A rossz idő ellenére sokan voltak kíváncsiak ránk, a vendég-
látóink pedig nagyon sok finomsággal készültek és kínáltak 
a gyerekek nagy örömére. Ezúton is köszönjük mindazok 
segítségét, akik bármilyen módon részt vettek, illetve támo-
gattak minket, hiszen ennek köszönhető, hogy felnőttek és 
gyerekek együtt élveztük a felvonulás minden pillanatát. 
A helyszíneken vidám szüreti játékok is zajlottak a tán-
cos bemutatók után, és a vándor kupát újra az óvoda 
csapata nyerte.
Az elkövetkezendő időszak sem fog eseménytelenül zajlani: 
november 4-én Játékdélután lesz, ahova szeretettel várjuk a 
szülőket és gyerekeket egy közös játszásra, barkácsolásra, 
19-én pedig az apukákat várjuk nagy szeretettel Apák napja 
alkalmából egy kis délutáni játékra, a nagycsoportosok szín-
házi előadáson vesznek részt Siófokon, de mindezekről rész-
letesen majd a következő számban.

oktatás

Latinovits Zoltán Művelődési Ház aktuális programajánlója 
11.05. 14.00 Kreatív hobby kör Garbai 
Judittal
11.06. 16.30-17.30 Gyógytorna
11.07. 10.00-11.00 Salsa
11.09.  17.00-18.00 Játékos tánc  
gimnasztika 5-8 éveseknek
11.11.  9.30-11.30 Pöttöm Sziget  
baba-mama klub
11.11. 15.00-16.00 Pilates
11.11. 17.00-18.00 Játékos tánc  
gimnasztika 5-8 éveseknek
11.13.  13.30-16.30  „Minden lépés szá-
mít!” NORDIC WALKING alapképzés 
minden korosztálynak! (Találkozó a 
művelődési házban. Botot biztosítunk!) 
Vezető: Galambos László, a Magyar 
Nordic Walking Akadémia alapítója
11.13. 16.30-17.30 Gyógytorna
11.14. 10.00-11.00 Salsa
11.14. 19.00 LIBABÁL  
(asztalfoglalás: 06 70/ 235 76 85)
11.16. 17.00-18.00 Játékos tánc  
gimnasztika 5-8 éveseknek
11.18. 15.00-16.00 Pilates torna
11.18. 17.00-18.00 Játékos tánc  
gimnasztika 5-8 éveseknek

11.19. 16.30 Fűben-fában orvosság / 
Darázs Gábor kóstolóval egybekötött elő-
adása a gyógynövényekről
11.20. 16.30-17.30 Gyógytorna
11.21. 10.00-11.00 Salsa
11.23. 17.00-18.00 Játékos tánc gim-
nasztika 5-8 éveseknek
11.25. 9.30-11.30 Pöttöm Sziget baba-
mama klub 
11.25. 14.00-17.00 Szemesi képzőmű-
vész kör
11.25. 15.00-16.00 Pilates
11.25. 17.00-18.00 Játékos tánc gim-
nasztika 5-8 éveseknek
11.27. 10.30. 16.30-17.30 Gyógytorna
11.27. 16.00 Szemesi táncházi estek – 
Családi játszóház, termény-kézműves fog-
lalkozás, tánctanítás és táncház a DIÓ 
bandával
11.28. 10.00-11.00 Salsa
11.28. 18.00 ADVENTI GYERTYA-
GYÚJTÁS I. a Katolikus Egyházközség 
ünnepi műsora
november 30. hétfő, 14.30-18.00  
VÉRADÁS a művelődési házban

DECEMBERI PROGRAM ELŐZETES: 

december 03. 14.00 Kreatív hobby kör 
Garbai Judittal. Téma: karácsonyi 
díszek készítése. A részvétel díjtalan!
december 04. 11.00 legkisebbek  
Mikulás-ünnepe / Szemesi Bölcsisek 
Köszöntése 
december 05. 9.30-12.00 Adventi 
kézműves-foglalkozás
december 05. 18.00 ADVENTI GYERTYA-
GYÚJTÁS II. a Baptista Gyülekezettel
december 12. ADVENTI GYERTYA-
GYÚJTÁS III. a Református Hitközséggel
december.12.  9.30-12.00 ADVENTI 
VÁSÁR  helyi kézművesportékák és kará-
csonyi praktikák
december 18. Mézes nap- mézeskalács 
sütés, karácsonyi készülődés / játszóház, 
kézműves foglalkozás
16.00 órától Szemesi táncházi estek –
tánctanítás és táncház a DIÓ bandával
12.19.  ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS IV./ 
FALUKARÁCSONY
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A Latinovits Alapítvány, Balatonszemes Község Önkormányzata 
és a Magyar Versmondók Egyesülete a Magyar Művészeti Akadémia,  

a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával 

„CSÖND VAGY TE, CSÖND VAGY TE SZÍNÉSZKIRÁLY”  
címen konferenciát szervez Latinovits Zoltán művészetéről. 

Célunk elsősorban a fiatalabb nemzedékkel megismertetni Latinovits Zoltán 
meghatározó erejű művészetét. 

A konferencia három téma köré szerveződik: 
– Latinovits a színházművészetben (színész és rendező), 

– a filmszínész Latinovits, 
– Latinovits, a verset mondó előadóművész.

 
Helye: FÉSZEK Művészklub, 1073 Budapest, Kertész u. 36 

Ideje: 2015. november 6. 14-18 óra (18 órától állófogadás)  
november 7. 10-15 óra

A KONFERENCIA PROGRAMJA:
November 6.  
14 óra  Megnyitó: 
  Takács József Balatonszemes polgármestere 
14,15   A KÖDSZURKÁLÓ IDŐSZERŰSÉGE 
  Szigethy Gábor színháztörténész,  
15,00  „KI VAGYOK ÉN” Latinovits hatása a mai fiatal 
 színészekre 
  Bakos Kiss Gábor korreferátuma
15,30  „A lét tegyen rendet, ne a halál”
  Frigyesi András rendező a budaörsi Latinovits 
  Zoltán Színház Igazgatója 
16, 00  Szünet
16,15   LATINOVITS PÉLDAMUTATÓ ÖRÖKSÉGE
  Lukácsi Huba, pedagógus-rendező a Latinovits 
  Zoltán Diákszínpad vezetője 

17,00   Korreferátumok 
  Farka Dénes, 
  Fehér Tibor

a Nemzeti Színház művészei, a Magyar Versmon-
dók Egyesülete növendékei, valamint fiatal színé-
szek, illetve a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
hallgatói

18,00   Állófogadás

November 7 .
10,00   AKI AZ ÉLETÉVEL JÁTSZOTT 
  Kelecsényi László író, filmesztéta,
11,00   A LATINOVITS - BUJTOR JÁTÉKSZÍN ARCPOETIKÁJA 
  Oberfrank Pál rendező, a Veszprémi Petőfi Színház   
  igazgatója,
SZÜNET
12,20  „SZABÁLYTALN VERSMONDÁS?”  
   – Latinovits pódiumi tevékenységéről - 
  Tóth Zsuzsanna előadóművész, drámapedagógus, 
 13,10  „ ...A MADARAK KIREPÜLNEK”  
  Havas Judit Phd. irodalomtörténész előadóművész
13,30   Korreferátum
14,00    Zárszó – Kiss László
 
Moderátor: Lutter Imre előadóművész 
Házigazda: Kiss László rendező, a Latinovits Alapítvány és az 
MVE elnöke 

Hívjuk és várjuk Latinovits művészetének tisztelőit és a buda-
pesti színházak művészeit. A konferencián való részvétel ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött. 

Részvételi szándékát kérjük, hogy a latinovitsa@gmail.com 
e-mail  címen jelezze. 
Médiapartner: a Versmondó folyóirat és a vers.hu



11hírmondó  2015/9–10.

sport

Legkisebbjeink a 2015-2016-
os bajnoki szezonban 4 korosz-
tályban kerültek benevezés-
re a Magyar Kézilabda Szövet-
ség megrendezésében induló 
Országos Gyermekbajnokságra. 
U11, U10, U9 és U8. Ebben a 
négy korcsoportban a 2004 és 
2008 között született gyerekek 
játszhatnak. Az U11-es korosz-
tályban eddig 1 győzelem és 3 
vereség a mérleg (Androsovits 
Elina 24 gólos), az U9-ben 3 
vereséget gyűjtöttünk be, a 
másik két korosztály küzdelmei 
még nem indultak el.

A versenyeztetés elsődleges 
célja, hogy egy újabb gene-
ráció fejlődjön ki, és lépjen 
Schmal Petra, Schmal Lídia , 
Toldi Luca és a többi - jelenleg 
junior korú - kézisünk nyomá-
ba, akik a Kis Iskolák Országos 
Döntőjében többször akaszt-

hatták a nyakukba a csillogó 
ARANY érmet.

Jelenlegi „csemetéink”: Varga 
Eszter, Sziksz Anna, Androsovits 
Elina, Takács Dominika, Benedek 
Bianka, Szűcs Szimonetta, Gás-
pár Margaréta, Szabó Viktória, 
Vida Karina, Mészáros Zille, Far-
kas Bonita, Vida Kata, Schmal 
Kitti, Bedegi Rebeka, Maxmilián 
Tamara, Csők Vivien, Androsovits 
Kitti, Békei - Varga Blanka, Szabó 
Virág, Kucserák Panka. 

Ebből a korosztályból vár-
juk továbbra is a kézilabdáz-
ni vágyókat! Ha szeretnél egy 
jó csapathoz, egy jó közösség-
hez tartozni, akkor gyere várunk! 
Nem ígérjük, hogy könnyű lesz! 
De Hemingway szavaival élve: 
„A sport megtanít becsületesen 
győzni, vagy emelt fővel veszí-
teni. A sport tehát mindenre 
megtanít.”

Dátum Nap Somogy Megyei Bajnokság Veszprém Megyei Bajnokság U11 U10 U9
22-Okt csütörtök 17.30 Alsóőrs - Bszemes
25-Okt vasárnap 10.00 KESE - Bszemes junior
30-Okt péntek 18.00 Bszemes - Nemesvámos
6-Nov péntek 18.00 Ajka - Bszemes

7-Nov szombat 9.10, 11.10 és 12.40 
Siófokon

8-Nov vasárnap 16.00 Bszemes junior - Barcs
14-Nov szombat 16.00 Bszemes junior - Kutas 13.00 Bszemes - Pápa

15-Nov vasárnap 14.30 és 16.20 
Bszemesen

17-Nov kedd 18.00 Bszemes - Fűzfő
20-Nov péntek 18.00 Bszemer junior - KESE
21-Nov szombat Csurgó
22-Nov vasárnap 13.00 Motax Pápa - Bszemes
28-Nov szombat 18.00 Bszemes - Ősi

29-Nov vasárnap 13.00 Kadarkút - Bszemes junior 11.45 és 15.25 
Bbogláron

5-Dec szombat 18.00 Bszemes junior - BBSC junior 9.10, 11.10 és 12.40 
Csurgó

3-Dec csütörtök 18.00 Várpalota - Bszemes
12-Dec szombat 16.00 Bszemes  - Haladás

13-Dec vasárnap 14.30 Barcs - Bszemes junior 9.55 és 13.35  
Kozármislenyben

Balatonszemes KSE hírek
Újra bajnoki mérkőzésen  
pattog a labda a Reichsuliban
Újra a balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola 
termében játszanak a balatonszemesi kézis lányok. 
A csapat juniorjai két fronton is helyt állnak, hiszen 
a Somogy Megyei felnőtt női bajnokságban játsza-
nak, mint junior csapat, illetve pár felnőtt játékossal 
kiegészülve küzdenek a Veszprém Megyei Női baj-
nokságban is.

Eddigi eredmények a  Somogy Megyei Bajnokság-
ban:

Kutas NKC - Balatonszemes Junior 31 - 22
Balatonszemes KSE Junior - Kadarkúti KC 42 - 33
Balatonszemes KSE Junior - Balatonboglár SC 

Junior 38 - 28
Góllövő lista az első 3 forduló után: Schmal Petra 

28, Kadlicsek Zea 19, Toldi Luca 14, 
A Veszprém Megyei Bajnokságban eddig egy 

mérkőzésen vagyunk túl:
Balatonszemes KSE - Úrkút SK 34 - 32 
Góllövők: Schmal Lídia 9, Toldi Luca 9, Schmal 

Petra 7.
A lenti táblázatban olvashatják csapataink őszi 

fordulójának időpontjait is.
 Üdvözlettel: Kertész Adél

Idén 4 korosztályban versenyeznek
legkisebb kézilabdásaink

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Dél-Balaton FC -től lapzártáig 
nem érkezett híranyag szerkesztőségünk részére.
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A Márton nap a 40 napos adventi böj-
töt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű 
és gazdag falatozás, vigasság megen-
gedett. Ezen a napon rendszeresek vol-
tak a lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok 
helyen táncos mulatságot csapnak, ahol 
az asztalról nem hiányozhat egy libafo-
gás és az újbor.
A hagyomány szerint a fiatal libát meg-
tisztítják, kibelezik, besózzák és meghin-
tik friss majorannával, kívül-belül. Befűtik a 
kemencét, és lehetőleg nagy cserép- vagy 
öntöttvas tepsiben szép pirosra, ropogós-
ra sütik. Ha elkészült, feldarabolják. A mell-
csontjáról óvatosan lefejtik a húst (úgy át 
kell sülnie, hogy ez könnyen elvégezhe-
tő legyen), és szemügyre veszik a csontot, 
hogy megjósolják belőle, milyen lesz a tél. 
Ha barna volt, esős, ha fehér akkor havas 
telet vártak
Egyéb időjárással kapcsolatos „jóslások” is 

kötődnek ehhez a naphoz: ha Márton 
napján havazik, gyakran elhangzott: „Eljött 
Márton szürke lovon.” “Ha Márton fehér 
lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény 
tél várható.” Sokfelé azt tartják, hogy a 
Márton napi idő a márciusi időt mutat-
ja. Egyes területeken úgy hiszik a Már-
ton-napi jeges eső korai tavaszt jelent.   
A néphit szerint a Márton-napi eső nem 
jelent jót, mert utána rendszerint fagy, 
majd szárazság következik.
Néhol tartják a szokást, miszerint Márton 
hetében sem mosni, sem szárogatni nem 
szabad, mert különben marhavész lesz. A 
liba húsából szokás volt küldeni a papnak 
is, mégpedig az állat hátsó részéből. Innen 
ered „püspökfalat” szavunk is. Magyar hie-
delem, hogy aki Márton éjszakáján álmo-
dik, boldog lesz. Viszont aki spicces lesz 
a bortól Márton-napján, az a következő 
évben megmenekül a gyomorfájástól és 

a fejfájástól. Aki ezen a napon csak répát 
eszik, ágyba vizelő lesz.
A pásztorok ilyenkor egy csomó ves-
szőt adtak ajándékba azoknak a gazdák-
nak, akiknek a barmai kijárnak a legelőre, 
a csordába. Ez a nyaláb vessző volt a Szent 
Márton vesszeje.
A köztudatban azonban ezzel a nappal 
kapcsolatban a Márton-napi lakomák a 
legismertebbek. A hiedelem szerint ludat 
illik enni ezen a napon, mert, aki Márton-
napján nem eszik libát, az majd egész 
évben éhezik.  Úgy hitték minél többet 
isznak, annál egészségesebbek lesznek. 
Tipikus ételek ezen a napon a libaleves és 
libasült párolt káposztával és zsemle- vagy 
burgonyagombóccal. Márton az újbor 
bírája is, ilyenkor ugyanis már iható az 
újbor. A Márton-napi lúdpecsenyés vacso-
ra végén már kiforrott újborral szokás koc-
cintani, ezt hívják Márton poharának.

A kertészkedésnek is megvannak a maga slágertémái, amiről a 
szenvedélyes hobbikertészek órákat tudnak vitatkozni. Ősz tájé-
kán, levélhulláskor rendszerint ilyen témává válik a diófa leve-
leinek komposztálhatósága, mely általában kétségeket ébreszt a 
gazdákban, egyesek szerint - és ez az általános vélekedés - a dió 
semmiképp nem való a komposztba, míg mások állítják, hogy ez 
balga tévhit, vannak pedig, akik az óvatos középutat képviselik, 
és azt mondják, hogy lehet a diót komposztálni, csak sokkal több 
idő kell hozzá, mint a “sima” komposzt esetében. És vannak olya-
nok is, akik egy huszáros vágással oldják meg a problémát, a dió-
levelet elégetik, és annak hamuját teszik a komposztálóba (vagy 
máshová). Kinél lehet az igazság?
A diólevél komposztálás tipikusan az a probléma, ami kicsit nagyobb 
jelentőséget kapott, mint amennyit megérdemel. Tény ugyanakkor 
az is, hogy egy roppant közkedvelt és elterjedt fáról van szó, mely dús 
lombozata okán ősszel jelentős mennyiségű levelet termel, ezekkel a 
halmokkal pedig valamit kezdeni kell. A dió (és egyéb) avar elége-
tése több okból nem a legjobb ötlet, szóba jöhet még az elszállítta-
tás is, de a biokertészek és a komposztálás hívei ilyenkor dilemmába 
kerülnek, mehet-e a komposztládába a dió, vagy nem? Az ellenérvek 
elsősorban a diólevélben megtalálható növekedésgátló anyagokkal 

kapcsolatosak. A juglon a diófa természetes védekezőrendszerének 
eleme. A diófa sérülésekor (rovar, betegség, gombafonal) a juglon 
megtámadja a behatolót, mérgező hatással van rá. 
A dió komposztálásával kapcsolatban több praktika forog közszá-
jon. Az egyik azt mondja, hogy természetesen komposztálható, csak 
a benne megtalálható növekedés gátló anyagok miatt sokkal több 
időre van szükség, az emlegetett időintervallumok 9 hónap és 4-5 
év között mozognak, vagyis ennyi ideig kell a diólevelet külön kom-
posztálóedényben tárolni, ezután lehet a rendes komposzttal vegyí-
teni. Ezt az elméletet némileg cáfolja az a gyakorlatba átültetett kísér-
let, mely szerint a diólevél lebomlása már 56 nap után megfelelő volt, 
vagyis a diós komposzt már ennyi idő után használhatóvá vált.
A dió tehát, mint komposztanyag egyáltalán nem az ördögtől való. 
A nagymennyiségű lehullott diólombot ugyanakkor érdemes pár 
hónapig külön komposztálóba gyűjteni, már csak azért is, mert a 
komposztálásnál általában nem jó, ha az őszi szezonban hirtelen 
nagy tömegben jelentkező hullott leveleket egyszerre pakoljuk a 
komposztládába. A levelek egy részének elégetése, és a hamu kom-
posztra szórása is szóba jöhet.
forrás: Megyeri Szabolcs kertész internetes blogja / http://kertesz.
blog.hu/2013/10/27/jo_komposzt-e_a_dio

info

KERTÉSZKEDÉS

Kalendárium
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A rehabilitációs hatóságok folyamatosan vég-
zik az egészségkárosodottak, „leszázalékoltak”  

esedékes felülvizsgálatait.

Az írásos értesítés kézhezvétele után  
8 nap áll rendelkezésre a dokumentáció visszaküldésére.

A családsegítő szolgálatnál segítséget nyújtunk  
ezen ügy intézéséhez is!

(Értelmezés, tájékoztatás, kitöltés segítése, stb.)

További információ a családgondozónál:
Fónainé 06-30/30-427-30

A fogadóórán: a balatonőszödi 
polgármesteri hivatalban: szerda 12-14 óráig,

a Balatonszemesi művelődési házban:  
hétfő 9-11 és csütörtök 12-14 óráig.

Tisztelt Olvasó!
Engedje meg, hogy röviden bemutassuk a cégünket, 
az ATENA –PERSONAL CONSULTING .r.o.-t. Egészség-
ügyi és gondozói munkahelyek közvetítésével fog-
lalkozunk. Jelenleg több, mint 500 munkalehetőség-
gel szolgálunk, csapatunkba gondozókat, egészség-
ügyi nővéreket és orvosokat keresünk. Aktuális, a kül-
földi munkapiacon kínált munkalehetőségeinket a 
melléklet ábrán olvashatják. Minden olyan lakosért, 
aki cégünkön keresztül vállal munkát, 100€ pénzügyi 
támogatást nyer a község.
Ha bármilyen kérdése van, kérem, vegye fel velünk a kap-

csolatot. 

Információ: Mgr. Renata Serkiová, egyuttmukodes@atena.sk, 

+36 70 2 452 051,  +36 70 2 452 104, +36 70 2 452 140

hírmondó
IMPRESSZUM

Kiadók: 
Balatonőszöd Községi 

Önkormányzat 
Képviselőtestülete, 

Balatonszemes 

Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete

NYTSZ: 2.2/7424/2/2000
Szerkesztő-
bizottság: 

Antal János, Takács József,  
Dr. Valkó Zsuzsanna,

Dóri Éva 

Felelős szerkesztő:
Dóri Éva

Megjelenik  havonta, 
800 példányban

Elérhetőségeink: 
oszod.szemes.

hirmondoja@gmail.com; 
Telefon:  0630 665 4384

Kiadványt gondozta: 
Terc Kft. – Nyomdai 

és Kereskedelmi 
Ágazat (TPR15-0200)

A szerkesztőség 
a beküldött írásművek 

tartalmi, stiláris hibáiért 
felelősséget nem vállal..
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2015. október 17-én kiállítás megnyi-
tó volt a Latinovits Zoltán Művelődési 
Ház földszinti kisteremében. A borongós 
októberi délután ellenére a nagyszámú 
érdeklődő közönség egy igazán jó hangu-
latú közösségi program részese lehetett! 
A közreműködők olyan szemesi alko-
tók, akikkel hétköznapjaink során nap-
mint nap találkozunk, de nem ismer-
jük alkotásaikat. A legtöbben közülük 
csak szabadidejükben foglalkozhatnak 
a festészettel, de munkáik önmagukért 
beszélnek: egy nagyon színes, témában 
és technikában is változatos tárlat jött 
létre, amely mindannyiunk számára tar-
togat igazi élményt, és sok-sok meglepe-
tést! Intézményünk örömmel ad helyet 
az ilyen kezdeményezéseknek, és bízunk 
benne, hogy a jövőben számos hason-
ló programnak adhatunk még otthont! 
A kiállításon Adamcsek Erzsébet, Barta 
Rózsa, Heiningerné Sipka Eti, Kovács 
Erzsébet, Murányi Eszter, Németh-Király 
Andrea, Dr. Milcsák Ágnes, Rajczi Zoltán 
és Dombi Gábor képei várják a látogató-
kat 2016. január 20-ig, a művelődési ház 
nyitvatartási idejében.

Régi álmom teljesült! 2015.10.24.-
én, 21 év után ismét szüreti fel-
vonulás volt Balatonőszödön. Már 
a falunapi fellépésre sikerült egy  
lelkes kis csapatot összeszednem, 
akikkel megbeszéltük, hogy idén 
ősszel egy szüreti bált is szerve-
zünk. Szeptemberben el is kezdtük 
a próbákat. 25 évvel ezelőtt szintén 
szervezője voltam a szüreti bálok-
nak, - annak idején nagyanyám és 
testvére tanította be nekünk a tán-
cot, amit fiatal korukban minden 
évben ők is előadtak. Most is azok-
ra a dalokra táncoltunk, Jeszenszky 
Tamás felkészítésével, amit ez úton 
is köszönjük Neki! Időt, energiát 
nem sajnálva küzdött velünk, mert 
a 9 párból csak igen kevesünknek 
volt néptáncos múltja, - így hát 

Tamásnak sem volt könnyű dolga!  
Az időjárás is velünk volt, cso-
dálatos napsütésben, csikósunk-
kal az élen indult el a négy fogat-
ból és egy traktorból álló szüre-
ti menetünk. Elsőként az Öreg-
hegyi pihenőhelyre érkeztünk, ahol 
Tomanek Péter atya megáldotta 
az ez alkalomra elkészült Aposto-
li keresztet. Köszönjük a vendég-
látást a szőlős gazdáknak! Vidá-
man indultunk tovább a Bíróné-
hoz (Toldi Rebeka) és a Bíróhoz 
(Winkler Dominik), majd meglá-
togattuk a balatonszemesieket is, 
ahol szintén kedves vendéglátás-
ban volt részünk! Innét a bala-
tonőszödi Napfény utcába veze-
tett utunk, ahol nagyon kedvesen 
fogadtak bennünket. Utolsó meg-

Szeptember 26-án került megrendezés-
re a hagyományos szemesi szüreti felvo-
nulás, melyen a borongós idő ellenére a 
falu apraja-nagyja képviseltette magát. 
Az idei felvonulás is élményekben gaz-
dag, örömteli pillanatokat adott mindan-
nyiunk számára. Az ovisok – akiknek fel-
készüléséért és kitartásáért külön köszö-
nettel tartozunk - vidám műsora mellett 
ismét összeálltak az egykori Berbencések, 
és remek menettánccal kápráztatták el a 
közönséget! 
A szüreti mulatság jó alkalmat adott a 
közösségi kemencénk felavatására is, 
melyet a Hermann Ottó Intézet Szelíd 
térségfejlesztési modellek a gyakorlatban 
című, úgynevezett „kisléptékű” gazdaság-
fejlesztési programján elnyert pályázati 
támogatásból építhettünk fel. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönetünket fejezzük ki a 2015. 
évi Szüreti felvonulás és Bál megrende-
zéséhez nyújtott segítségért és közremű-
ködésért:

A menettáncban való közreműködésért:
Böröczky Bottyánnak, Takács Katalinnak, 
Nagy Róbertnek, Durcsán Zsuzsanná-
nak, Molnár Franciskának, Molnár Mártá-
nak, Babodi Anikónak, Nágocsi Líviának, 
Medovarszki Máriának, Szekér Dalmának, 
Nagyné Benedek Zsuzsának, Fias László-
nak, Kovács Lajosnak, Babodi Lászlónak 
és Tschepen Attilának! 
Szabó Zsoltnak a betanításért
A bírónénak: Tompa Hajnalkának és a bíró-
nak: Papp Gyulának!
A kisbírónak: Nyárádi Gyurinak!!!
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Szemesi alkotók I. kiállítása 
a Magyar Festészet napja alkalmából
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A kísérő zenekarnak: Líviának, Szazsónak, 
Babodi Lacinak és Dömének! A Borkút 
táncegyüttesnek az esti műsorért!
Köszönet a Nyitnikék óvoda intézményve-

zetőjének, Szentiványi Jánosné Icának, az 
óvonéniknek!
Petrohai Virágnak és a szülői szervezet-
nek a szervezőmunkában való részvéte-

lért, valamint a Szemesért Nonprofit Kft-
nek a segítségéért!
A Hegyközségnek, Takács József polgár-
mester úrnak, Boór Miklós alpolgármester 
úrnak, minden balatonőszödinek és Antal 
János Polgármester Úrnak, a Csokonai 
utca lakóinak és Rikának a vendéglátásért!
A fogatosoknak: Kiss Jenőnek, Balogh 
Bálintnak, Lőricz Lászlónak, Szántó Gyulá-
nak, Szennyai Istvánnak és Baranyai Ödön-
nek, és végül, de nem utolsó sorban: 
Táskai Balázsnak és Tóth Jánosnak a gulyá-
sért és a langallóért!!!!

A szüreti játékok vándorserleg nyertese az 
ovis gyermekek lettek!

Köszönjük a község lakosainak és ven-
dégeinknek, hogy velünk tartottak!

Közérdekű közlemény: a kisbíró szövege a 
könyvtárban elérhető, aki szeretné, lefény-
másoltathatja magának
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állóhelyünk a Művelődési Ház volt, 
ahol eltáncoltuk a záró táncot. A 
Banya Tanya nagyon finom boj-
tárlevessel látott vendégül minden 
résztvevőt és kezdetét vette a haj-
nalig tartó mulatság, melyhez a 

zenét a Fox együttes szolgáltatta. 
Köszönöm mindenkinek a segít-
séget és a részvételt! Bízom abban, 
hogy ezt a szép régi hagyományt a 
továbbiakban is ápolni fogjuk!
Winklerné Csehi Mónika
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