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info info

Elfogadta a balatonszemesi Képvi-
selő-testület az idei költségvetést
Balatonszemes Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a február 15-
én megtartott ülésén elfogadta az 
Önkormányzat 2016. évre vonatkozó 
költségvetését.
Az egyedi ülést megelőzően Bala-
tonőszöd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületével együttesen 
megtartott ülésen a közös fenntartá-
sú, működtetési intézmények, közös 
önkormányzati hivatal és a védőnői 
szolgálat költségvetése is szintén el-
fogadásra került.
Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény alapján a központi költség-
vetés támogatást biztosít az önkor-
mányzat és intézményei működési, 
kötelezően ellátandó feladataihoz. A 
központi támogatás meghatározása 
feladat finanszírozás alapú, az önkor-
mányzat és intézményei kötelező 
működési feladatait támogatja. Ezen 
felül az önkormányzat és intézmé-
nyei a saját bevételeiből, az átvett és 
visszatérült pénzösszegekből, vala-

mint előző évi pénzmaradványból 
fedezi működési kiadásait. 
Az intézmények költségvetése be-
épül az önkormányzati költségve-
tésbe. A Balatonszemesi Közös Ön-
kormányzati Hivatal költségvetése 
az ide évben 70.755 e Ft, az engedé-
lyezett, elfogadott létszám 13 fő. A 
feladatfinanszírozás keretében ka-
pott állami támogatások csak rész-
ben fedezik a közös önkormányzati 
hivatal működését, ezért a fenntartó 
önkormányzatok megállapodás sze-
rint minden évben a saját bevételük 
terhére hozzájárulnak a közös önkor-
mányzati hivatal költségvetéséhez, 
2016. évben Balatonszemes 27.947 
ezer Ft és Balatonőszöd 4.250 ezer Ft 
összeggel.
A Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 
Könyvtár és Múzeum költségvetése 
38.480 e Ft 5 fő létszámmal, a Bala-
tonszemes Község Önkormányzat 
Közkonyhája 8 főt foglalkoztat 2016. 
évben és a költségvetése 64.135 e Ft. 
A Nyitnikék Óvoda fenntartója a 
Balatonszemes-Balatonőszöd-
Somogytúr Óvoda Intézményfenn-

tartó Társulás, melynek költségveté-
se már 2016. január 19-én elfogadás-
ra került. Az óvoda költségvetése 
50.722 e Ft, melynek működéséhez a 
három önkormányzat biztosítja a tá-
mogatást. Balatonszemes Község 
Önkormányzata 48.521 e Ft-tal járul 
hozzá az óvoda működéséhez, míg 
Balatonőszöd 1.500 e Ft összeggel és 
Somogytúr pedig 551 e Ft-ot fizet.
Balatonszemes Községi Önkormány-
zat 2016. évi működési bevételei: 
572.465 e Ft, melyből a központi, 
működési célú támogatás államház-
tartáson belül 231.318 e Ft, a közha-
talmi bevétel 228.800 e Ft, az intéz-
ményi működési bevétel 35.504 e Ft, 
a működési célú átvett pénzeszköz 
26.663 e Ft, és az előző évi pénzma-
radvány működési célú igénybevé-
tele 1.915 e Ft, valamint az intézmé-
nyek bevételei 48.265 e Ft.
Az önkormányzat felhalmozási bevé-
teleinek meghatározásánál fő szem-
pont az előző évi pénzmaradvány fel-
halmozási célra való felhasználása, az 
előző évi áthúzódó pályázatokból vár-
ható összegek, valamint hitelfelvétel. 

Pályázati Hirdetmény
Balatonszemes Községi Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan értékesítésére

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2016. (II.15.) sz. határozata értelmében 
nyilvános pályázati eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére. 

Kiíró megnevezése: Balatonszemes Községi Önkormányzat 
Kiíró címe: 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.
Kiíró telefonszáma: +36 30 235 15 72
Kiíró telefaxszáma: +36 84360282

Az eljárás célja:
A pályázat célja Balatonszemes 897/7 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 1/1 részben Balaton-
szemes Község Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesíté-
se, kizárólag abból a célból, hogy az ingatlanon gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató létesítmény, konkrétan egy 
benzinkút, ahhoz tartozó minimum két állásos kézi autómosó, valamint kereskedelmi egység (shop) valósuljon meg.

Pályázat tárgya: A Balatonszemes 897/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Az ingatlan adatai: 
Ingatlan címe: Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 897/7 hrsz.
Ingatlan területe: 3563 m2

Az ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület
Tulajdonos: Balatonszemes Község Önkormányzata

A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára: 20.000.000 Ft + Áfa, 
azaz húszmillió forint + Áfa

Az ajánlat benyújtásának módja: Balatonszemes Községi Önkormányzat címére (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs u. 23.) 
lehet benyújtani személyesen vagy postai úton zárt borítékban egy eredeti példányban.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. március 7. hétfő 16:00 óra. 

A pályázatnak tartalmaznia kell különösen:
• pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására, 
• az ajánlati árat, a fizetés módját és ütemezését, 
• amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre 

jogosult aláírási címpéldányát, 
• a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló okiratot, valamint a képviselet jogá-

ra vonatkozó továbbá az aláírás hitelességét igazoló okiratot, 
• egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély vagy „Igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről” szóló 

dokumentum hiteles másolatát, 
• természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait, 
• külföldi pályázónak hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat, illetve köteles 

belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, 
• annak bemutatását, hogy a pályázó a jövőben az ingatlant milyen célra kívánja hasznosítani 
• annak meghatározását, hogy a pályázat mely információi közölhetők a többi ajánlattevővel, 
• annak meghatározását, hogy a pályázó hozzájárul-e a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz. 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: a beérkező pályázatokat Balatonszemes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a benyújtást követő testületi ülésen bírálja el. 

Egyéb feltételek: 
• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§. (2) bekezdése szerint az államot az önkormányzat tulaj-

donában lévő ingatlan értékesítése esetén minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elő-
vásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat beszerzéséig az adásvételi szerződés nem léphet hatályba. 

• Az ingatlan megvásárlásával, az ingatlan tulajdonjogi bejegyzésével összefüggő ingatlan-nyilvántartási eljárás 
összes költsége, a jogi képviselet ellátásával összefüggésben felmerülő és az értékesítéssel kapcsolatos minden-
nemű további költség a vevőt terheli.

Balatonszemes Községi Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy érvényes pályázatok benyújtása esetén is az 
eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
Az ingatlan igény szerint előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

További információ az alábbi címen kérhető ügyfélfogadási időben:
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal Takács József polgármester
8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs u. 23. Telefon: +36 84/560-900, +36 30 235 1572

Takács József
Balatonszemes község polgármestere
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Ezek figyelembe vételével az önkor-
mányzat 2016. évi felhalmozási célú 
bevételeinek összege 386.125 e Ft, 
mely az alábbiakból tevődik össze: fel-
halmozási célú bevétel államháztartá-
son belül 38.450 e Ft, felhalmozási célú 
bevétel 1.300 e Ft, felhalmozási célú 
átvett pénzeszköz 2.000 e Ft és az elő-
ző évi pénzmaradvány felhalmozási 
célú igénybevétele 44.375 e Ft , hitel 
300.000 e Ft.
A működési kiadásokat a kötelezően 
ellátandó önkormányzati és intézmé-
nyi feladatok alkotják. Ezeket a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartal-
mazza. Az önkormányzat kiadásainak 
meghatározásánál e törvényi megfe-
lelés volt a fő szempont, valamint a 
költséghatékony és takarékos gazdál-
kodás megtervezése. Az önkormány-
zat és intézményeinek a működési ki-
adási összege 572.465 e Ft.
Felhalmozási kiadásokat az előző évi 
áthúzódó feladatok befejezése, vala-
mint az idei célok meghatározása al-
kotja. Itt szerepel a tartalékra helye-
zett összeg 45.630 e Ft is, amelyet 
majd év közben elsősorban fejlesz-
tésekre használhat fel az önkor-
mányzat a képviselő-testület dönté-
se alapján. A képviselő-testület sze-
retne több pályázatot is benyújtani, 
többek között új orvosi rendelő épí-
tésére, óvodabővítésre, felújítása, 
közkonyha építésre. Ezek a pályázati 
kiírások az év elején folyamatosan 
jelennek meg. A tartalékba helye-
zett összeg ezeknek a pályázatoknak 
az önrészére is félre tett forrás. A fel-
halmozási kiadás összege 386.125 e 
Ft.
Az önkormányzat ezen belül ingat-
lanvásárlásokra 319.000 e Ft-ot, a 
Szent Antal szobor megvalósítására 
8.400 e Ft, a napelem park pályázat 
előkészítő költségeire 4.445 e Ft-ot, 

óvodai bútorok , eszközök  beszerzé-
sére, udvarrendezésre, 2.250 e Ft-ot, 
a művelődési ház világítás korszerű-
sítésére 400 e Ft, egyéb felhalmozási 
célú kiadásra 3.000 e Ft-ot, és a 
sportöltöző felújítására átadott 
pénzeszközként 3.000 e Ft-ot különí-
tett el. 

A Képviselő-testület döntött arról, 
hogy 300 millió Ft adósságot kelet-
keztető hitel felvételét kezdemé-
nyezi a „Lidó” kemping megvásár-
lása érdekében. A hitelfelvétel Kor-
mány által kiadott engedélyhez 
kötött, hosszabb eljárás. A Képvise-
lő-testület álláspontja, hogy a tele-
pülés létfenntartása, fejlődése ér-
dekében elengedhetetlen a terü-
let kempingként való működteté-
se, a szállásférőhelyek jövőbeni 
fenntartása. Az Önkormányzatnak 
a vételár megfizetésre vonatkozó 
teljesítő képességét meghaladja a 
vételár nagysága, ezért a Kormány 
támogatását kéri és adósságot ke-
letkeztető ügylet, hitelfelvétel vál-
lalásának engedélyezésével. Ez a 
kemping a település szempontjá-
ból kiemelkedő jelentőségű. Nem-
csak a terület központi és vízparti 
fekvése miatt, hanem annak a 
fennmaradása és a jövőbeni mű-
ködtetése is létfontosságú Bala-
tonszemes számára, mivel a köz-
ségbe látogató hazai és külföldi 
vendégek jelentős számban igény-
lik a kemping szolgáltatását, mely 
helyi adóbevételek gyarapodását 
is eredményezi. A Képviselő-testü-
let már 2015-ben egy előzetes 
döntést hozott arról, hogy a Lidó 
kemping területe önkormányzati 
tulajdonba kerüljön. 
Összefoglalva az önkormányzat mű-
ködési bevételei és kiadásai egyen-
súlyban vannak, és mindez elmond-

ható a felhalmozási bevételek és ki-
adások tekintetében is. A költségve-
tés bevételi főösszege 958.590 e Ft, 
és a kiadási főösszege is 958.590 e Ft. 
Az összes létszám-előirányzata az in-
tézményekkel együtt 38 fő és 15 fő 
közfoglalkoztatott, összesen 53 fő.

Balatonőszöd Község Önkormány-
zatának 2016. évi költségvetése
Balatonőszöd Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a febru-
ár 18-án megtartott nyilvános ülé-
sén fő napirendi pontként tárgyalta 
az Önkormányzat 2016. évi költség-
vetését, melyet az alábbiak szerint 
egyhangúlag elfogadott.
Balatonőszöd Községi Önkormány-
zat 2016. évi működési bevétele: 
117.545 e Ft, ebből: központi, műkö-
dési célú támogatás államháztartá-
son belül 22.545 e Ft, közhatalmi be-
vétel 87.000 e Ft, intézményi műkö-
dési bevétel 8.000 e Ft.
Az önkormányzat felhalmozási be-
vételeinek meghatározásánál fő 
szempont az előző évi pénzmarad-
vány felhalmozási célra való felhasz-
nálása, valamint az előző évi áthúzó-
dó pályázatokból várható összegek. 
Ezek figyelembe vételével a 2016. évi 
felhalmozási célú bevétele: 62.455 e 
Ft, melyből felhalmozási célú bevé-
tel 627 e Ft, felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz 10.000 e Ft és az előző 
évi pénzmaradvány felhalmozási cé-
lú igénybevétele 51.828 e Ft.
A működési kiadásokat a kötelezően 
ellátandó önkormányzati és intéz-
ményi feladatok alkotják. Az önkor-
mányzat működési kiadásai: 117.545 
e Ft, melyből a személyi juttatások 
kiadásai 21.100 e Ft, munkaadókat 
terhelő járulékok 5.450 e Ft, az ellá-
tottak pénzbeli juttatásai 4.000 e Ft, 
a dologi kiadások 47.000 e Ft, az 
egyéb működési célú kiadások (át-
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adott pénzeszköz) 15.000 e Ft és a 
tartalék 24.995 e Ft.
Felhalmozási kiadásokat az előző évi 
áthúzódó feladatok befejezése, vala-
mint az idei célok meghatározása al-
kotja. A tartalékra helyezett összeget 
majd év közben használhatja fel az 
önkormányzat a képviselő-testület 
döntése alapján. Több pályázat be-
nyújtása tervezett, mint az orvosi 
rendelő akadálymentesítése, a falu-
ház korszerűsítése, felújítása és a tar-
talék ezeknek az önrészére is félre 
tett forrás. A felhalmozási kiadás 
62.455 e Ft, melyből beruházások 
összege 20.455 e Ft, az egyéb felhal-
mozási célú kiadás 1.000 e Ft és a tar-
talék 41.000 e Ft.
Összegezve, a Balatonőszöd Község 
Önkormányzatának működési bevé-
telei és kiadásai egyensúlyban van-
nak, és mindez elmondható a felhal-
mozási bevételek és kiadások tekin-
tetében is. A költségvetési bevételi 
főösszege 180.000 e Ft, és a kiadási 
főösszege is 180.000 e Ft. Az összes 
létszám-előirányzata 8 fő és 3 fő köz-
foglalkoztatott, így összesen 11 fő.

Változtak az intézményi 
térítési díjak
A Képviselő-testület a február 15-
én megtartott ülésén arról határo-
zott, hogy módosítja az intézmé-
nyi térítési díjak összegét. A változ-
tatás indoka, hogy 2015. szeptem-
ber 1. napjától fokozatosan életbe 
lépett a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírá-
sokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet, amely miatt a nyers-
anyagköltségek növekednek. Ez a 
jogszabályváltozás nagymérték-
ben sújtja a főzőkonyhákat is, és a 
nyersanyag előállítókat is.  A Képvi-
selő-testület úgy ítélte meg, hogy 
az étkeztetési díjat magas összeg-

ben nem lenne tisztességes emel-
ni, ugyanakkor a jelenlegi díjak 
2012. évben kerültek meghatáro-
zásra és azóta nem változott. Az 
elfogadott étkezési térítési díjak 
átlagosan 8%-os áremelkedést tar-
talmaznak. A Képviselő-testület 
helyi rendeletben szabályozta a fi-
zetendő díj összegét, mely 2016. 
április 1-től lesz hatályos. Fontos 
hangsúlyozni, hogy az intézményi 
térítési díj nem azonos fogalom a 
személyi térítési díjjal. Az intézmé-
nyi térítési díj a szolgáltatások el-
lenértékeként megállapított ösz-
szeg. A személyi térítési díj pedig 
az az összeg, amelyet az ellátott 
ténylegesen megfizet egy általa 
igénybe vett ellátásért.

Megalakult a Balatonszemesi 
Turisztikai Egyesület
Február 10-én a Latinovits Zoltán 
Művelődési Házban tartotta alaku-
ló ülését a helyi turisztikai egyesü-
let, melyben Balatonszemes és Ba-
latonőszöd Községi Önkormányza-
tok is tagok kívánnak lenni. Az 
egyesület alakuló ülésén vendég-
látással, szállás üzemeltetéssel, 
egyéb idegenforgalmi tevékeny-
séggel foglalkozó helyi vállalkozá-
sok, magánszemélyek szép szám-
ban részt vettek. A tagok Bagdi 
Bernadettet választották meg el-
nöknek, elnök helyettesnek pedig 
Szentiványi-Gelencsér Adélt. 
Az egyesület bejegyzése még folya-
matban van, de a tagok kifejezték 
szándékukat, hogy a helyi turisztikai 
egyesület tagjaként együttműködve 
a Dél-Balatoni turizmusban érintett 
egyesületekkel, civil szervezetekkel 
részt vesznek a térségi turisztikai 
szervezet létrehozásában. A fejlesz-
tések megvalósítása érdekében pá-
lyázatokon vesznek részt.

 Új orvosi rendelő építésére, 
korszerűsítésére pályáznak 
az Önkormányzatok
A balatonszemesi Képviselő-testület 
az elmúlt ülésén megtárgyalta az új 
orvosi rendelő építésére vonatkozó 
pályázati kiírást és úgy határozott, 
hogy a TOP-4.1.1-15 számú ”Egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése” tárgyú felhívásra támo-
gatási kérelmet nyújt be. A Képvise-
lő-testület korábban már döntött ar-
ról, hogy a jelenlegi orvosi rendelő 
mögötti területet 6 millió Ft-ért 
megvásárolja. Majd a telekegyesítést 
követően, a 1128 hrsz-ú ingatlanon 
tervezi az új orvosi rendelőt meg-
építtetni, amennyiben kedvezően 
bírálják el a benyújtott pályázatot.  A 
tervezett építési beruházás értéke 
bruttó 87 millió 880 ezer Ft. A projekt 
teljes megvalósítási költségéből 60 
millió Ft-ra 100%-os vissza nem térí-
tendő állami támogatást lehet el-
nyerni, az ezen felül a szükséges ön-
erő összegét a 2016. évi tartalék ter-
hére biztosítja Balatonszemes Ön-
kormányzata.
A pályázat benyújtására Balaton-
őszöd Községi Önkormányzattal 
konzorciumi együttműködés formá-
jában kerül sor. Az együttesen el-
nyert pályázati keretből a balaton-
őszödi orvosi rendelő akadálymen-
tesítése is megvalósulna, melynek 
tervezett értéke közel 1,5 millió Ft. 
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A januári hónapban kihasználtuk 
az igazi téli időt, hógolyóztunk, hó-
embert építettünk és megnéztük 
többször a fagyos Balatont is.
Sétáink során kerestük az itthon tele-
lő madarainkat, megosztottuk egy-
mással a velük kapcsolatos élménye-
inket. A gyerekek versenyeztek, hogy 

ki talál több madárfészket a megko-
paszodott fák ágai között. A mada-
rakról gondoskodunk is, készítettünk 
madáretetőket és napraforgóma-
gokkal etetjük őket, az ablakból pe-
dig figyeljük, ahogy csipegetnek. 
Az óvodai nevelőmunka egyik célki-
tűzése, hogy gyermekeinket megis-
mertessük lakóhelyünkön az élő ha-
gyományokkal, azok értelmével, szo-
kásaival.
Óvodánkban sok éve hagyomány a 
farsang megünneplése. Hosszas 
készülődés előzi meg a mulatozást. 
Verseket, táncos játékdalokat tanul-
nak a gyerekek, díszeket, álarcokat 
készítenek az óvónők segítségével. 

Feldíszítik az óvoda öltözőit, cso-
portszobáit, tornatermét, és amikor 
mindez megvan, elérkezik a mulato-
zás napja.
Idén már január végén a farsangi 
mulatságra készülődött minden 
csoport. Az egész óvodára „farsangi 
jelmezt” adtunk, mellyel a hangula-

„Hármat néznek a naptárban: farsangot, 
ünnepnapot, névnapot”- tartja a közmondás

tot fokoztuk. A farsangi hét tényleg a 
vidámságról, mulatságról, táncról 
szólt. Az óvodában különböző prog-
ramok voltak, melyeket minden cso-
port szívesen fogadott. Ellátogattak 
hozzánk a zeneiskolások és az iskolai 
bábcsoport, akik előadásaikkal elkáp-
rázatták a gyerekeket. Egy bohóc is 
érkezett óvodánkba, aki különböző 
figurákat hajtogatott lufiból a gyere-
kek nagy örömére. 
A Szülői Szervezet közreműködésé-
vel a gyerekek palacsintát, üdítőt és 
farsangi fánkot is kaptak. A jelmezbál 
előtti napon minden gyermek ka-
pott egy „csillámtetkót” a kezére, me-
lyet két szülő készített, így a „nagy 
napon” mindenki tündökölhetett. 
Február 5-én tartottuk meg az óvo-
dában a jelmezbált, ekkor minden 
gyermek és több óvónő, dajka néni is 
beöltözött. 
Idén sokan készültek egy jelmezbe-
mutató verssel, amelynek megfogal-
mazásában a szülők is aktívan részt 
vettek. Nagyon jól sikerült, szeret-

Szelektív hulladékgyűjtő edények és komposztáló ládák kiosztásáról

Értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy megérkeztek településünkre a Délnyugat Balatoni Hulladékgaz-
dálkodási Társulás által, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0031 pályázat keretében beszerzett 240 literes szelektív hulladék-
gyűjtő edények és a komposztáló ládák. Balatonszemes Községi Önkormányzat vállalta az edények szétosztását a 
községben. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi feltételek mellett lehet jelentkezni az edényekre.

A hulladékgyűjtő edények és komposztáló ládák kiosztása jelentkezési sorrendben történik.

Amennyiben valakinek díjtartozása van, mégis igényt tart az edényekre, úgy a díjtartozás rendezését igazolnia 
szükséges a szolgáltató (Pelso-Kom Kft.) által kiadott igazolással.
Az edények kiosztása előtt előzetes igényfelmérést tartunk. Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a 
korlátozott mennyiség miatt igyekezzenek az igényüket minél hamarabb leadni.

Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 8:00-12:00 óra között a „Szemesért” Nonprofit Kft.-nél a 06 84 360 018-as telefon-
számon, vagy személyesen a telephelyen a Bajcsy-Zs. utcai irodájukban.

Várhatóan a 240 literes hulladékgyűjtő edényeket az Önkormányzat fogja kiszállíttatni az ingatlanokra, a komposz-
táló ládák átvétele pedig személyesen, előre megadott helyszínen történik majd. A beérkezett igények összesítését 
követően, a kiosztás dátumáról további információt a későbbiek folyamán közlünk.

Balatonszemes, 2016. február 11.       Takács József
          polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Komposztáló ládák
Azok az ingatlantulajdonosok vehetik igénybe, akiknek:
önálló udvarral rendelkező lakóházakra és üdülő ingat-
lanokra vonatkozó éves hulladékdíj előfizetésük van.
A szolgáltató a Pelso-Kom Kft felé nincs díjtartozásuk.
Összesen: 251 db kerül kiosztásra a jelentkezés sor-
rendjében.

240 literes szelektív hulladékgyűjtő edények
Azok az ingatlantulajdonosok vehetik igénybe, akiknek:
önálló udvarral rendelkező lakóházakra és üdülő ingat-
lanokra vonatkozó éves hulladékdíj előfizetésük van.
A szolgáltató a Pelso-Kom Kft felé nincs díjtartozásuk.
Összesen: 754 db kerül kiosztásra a jelentkezés sor-
rendjében.

Anyakönyvi hírek

Születés
BAlATonszemes

mórocz nóra  született: 2016. február 4.  
anyja: Barabás Zsófia, apja: Mórocz Viktor

Balatonőszöd
lőrincz nóra  született: 2016. február 28.  

anyja: Antal Anita, apja: Lőrincz József
 

Haláleset
BAlATonszemes

Takács lászlóné  2016.01.14.  életének 86. évében
 BAlATonőszöd

mihály lászló 2016.01.18.   életének 59. évében
Ajzert Ferenc  2016.01.28.  életének életének 89. évében

25 éve, Önként, önzetlenül 
a Szépkorúakért!

Kedves Adózó!
A Szülők, Nagyszülők 

nevében kérjük, adója 1%-val 
támogasson bennünket. 

Nyugdíjasok Szervezeteinek 
 Somogy Megyei Szövetsége
Adószámunk: 19195325-1-14

honlap: 
www.somogyiszepkoruak.hu

SZJA 1 %
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Az iskolák életében a január és február eleje mozgalmas 
időszak. Vége az első félévnek, a gyerekek megkapták a 
félévi értesítőket, néhányan talán otthon még hozzá a 
megérdemelteket. Összességében nincs érdemi válto-
zás. Az iskola átlaga 4,095, ami gyakorlatilag az előző 
tanév félévi átlaga. A bukások száma is közel azonos. Az 
idei év „érdekessége”, hogy felvételiző nyolcadik osztá-
lyos tanulónak is sikerült buknia. Sokan gondolhatják 
most, hogy milyen tanár az, aki ilyenkor buktat? Sze-
retném megindokolni, miért jártak el igazságosan, akik 
ilyen „szívtelenek” tudtak lenni. Mindegyik tanuló az 
előző tanév végén is bukott. Azzal a feltétellel kapták 
meg az elégségest, hogy nekiállnak tanulni. Már nov-
emberben jeleztük nekik, ha így folytatják, nem fogják 
az elégségest megkapni! Korrepetálásra, felzárkóztató 
foglalkozásokra mindenkinek kell járni, aki veszélyben 
van. Sokan voltak, akik éltek a lehetőséggel. Akik végül 
is buktak, ők bejártak, de nem készültek. A felvételi eljá-
rásban nem okoz gondot, ha év végére javítanak, akkor 

az a jegy számít. Azonban nekünk az is a felelősségünk, 
hogy ne hagyjunk egy a tanulás alóli felmentést támo-
gató szokást elharapódzni, miszerint úgyis megadjuk a 
kettest... A kettes elérhető eredmény. Nagyon sokat kell 
tenni azért, hogy ne legyen meg!
A hiányzások száma sem változott, csak azt látjuk, 
hogy ebben a tanévben korábban kezdődött egy 
influenzás időszak. Ami jobb, mint az előző tanévben 
volt, az az igazolatlan órák száma, mert idén nem volt 
ilyen. Az előző tanévben egy tanuló nem tudott egy 
hetet igazolni. 
Ennek az időszaknak a legfontosabb mutatója a központi 
felvételi eredménye.  Míg a térségi átlag matematikából 
20,75, addig mi 27 pont felett teljesítettünk, sőt a tankerület 
iskoláiból is mi lettünk a legjobbak. Magyarból az átlag 
27,6 pont volt, mi 33,5-öt teljesítettünk. A hírek szerint 
magyarból is mi voltunk tankerületi szinten a legjobbak. 
Az biztos, hogy a teljesíthető 50 pontból Borbély Barbara és 
Dombi Fanni 44 pontos teljesítménye kiemelkedően jó, de 

nénk, ha jövőre is így lenne. A közép-
ső csoport egy kis műsorral is ké-
szült, amit a többi csoport örömmel 
fogadott. A produkció után kezdetét 
vette az igazi mulatság, közös ének-
lés, táncolás.  
Délután minden csoportban játék-
délutánt tartottunk, melyre a szülő-
ket sok színes játékötlettel vártuk. A 
játékdélután igazán jó farsangi han-
gulatban telt, legnagyobb jellemzői 
az önfeledt szórakozás, móka és kaca-
gás voltak. Többek között volt seprű-
tánc, éneklés a szülőkkel, lufi terelge-
tés, bohócfej készítés műanyag tá-
nyérból és még sok-sok játék. 
Február 6-án a felnőtt farsangi 
bál került megszervezésre, melyet a 
Szülői Szervezet rendezett. A bál idén 
is nagyon jó hangulatban telt, töb-
ben beöltöztek farsangi jelmezbe. 
A többségében óvodás szülők cso-
portja, és az „Őszödiek” egy-egy ze-
nés táncos produkcióval lepték meg 
a közönséget. Az ütemes taps azt je-

lezte, hogy nagyon tetszett a közön-
ségnek a műsor.  A tombolasorsolás 
hosszú ideig tartott, mert igen so-
kan, igen értékes díjakat ajánlottak 
fel erre a célra. A mulatság hajnalig  
tartott. 
Köszönjük a szervezőknek és a részt-
vevőknek ezt a jó hangulatú, és még 
sokáig emlékezetes mulatságot!
Az is hagyomány, hogy minden év 
februárjának utolsó hetében, idén 
február 23-26 között nyílt hetet 
tartottunk a középső és a nagycso-
portban. Célunk volt ezzel, hogy a 
szülőknek lehetőséget biztosítsunk 
betekinteni gyermekeik óvodás nap-
jaiba, hogy megnézhessék a külön-
böző tevékenységeket, nevelési és 
tanulási helyzeteket, az óvónők al-
kalmazott módszereit, és a játékos 
tanulásra teremtett lehetőségeket,  a 
gyermekek egyéni fejlettségének és 
életkori sajátosságainak figyelembe-
vételével. Megoldási módokat mu-
tattunk nevelési helyzetekre, a kö-

zösségi létben való eligazodásra. 
Láthatták, hogy milyen érdeklődés-
sel vesznek részt ezekben a tevé-
kenységekben gyermekeik, valamint 
melyek a legkedveltebb játékok a 
gyermekek körében. 
Munkánkat speciális szakemberek is 
segítik. Logopédus, fejlesztő peda-
gógus, gyógy- testnevelő, akik a va-
lamely területen lemaradást mutató 
gyerekek fejlesztésében vesznek 
részt. Szervezünk az egy-egy terület 
iránt nagyobb érdeklődést mutató 
nagyobb gyerekek számára is foglal-
kozásokat- kézműves, floorball, ovi-
foci, zeneovi. Ezeket a tevékenysé-
geket is megtekinthették a szülők, 
valamint azok az iskolai pedagógu-
sok, és a fenntartó önkormányzatok 
képviselői, akik szintén meghívást 
kaptak a hétre.  Nagy öröm szá-
munkra, hogy sokan éltek a felkínált 
lehetőséggel!

Kassai Patrícia óvónő

Tisztelt Olvasó!

Barbi matekból is 42 ért el, míg Valkó Judit matematika 38 
pontja is a harmadik legjobb eredmény a Balaton-parton. 
A 21 diákból 12-en írtak központi felvételit, ami több, mint 
50%, ami szintén 15-17%-kal több, mint a környékbeli 
átlag. Úgy gondolom, ennél jobb minőségi mutatót sem 
diák, sem az őket felkészítő pedagógus és iskola nem tud 
felmutatni. Dicséret illeti a tanító néniket, akik az alapokat 
lerakták, és Béni Józsefné Marikát, valamint Hosszú Csilla 
tanárnőket, mint szakosokat. 
A területi döntőket követően a Szép magyar beszéd 
versenyen két tanulónk indulhatott Kaposváron. Iván 
Szonja ugyan nem ért el helyezést, de hetedikesként bent 
lenni a mezőnyben, már sejtet valamit jövőre. Mészáros 
Szabolcs megyei harmadik helyezése megsüvegelendő 
teljesítmény.
Zeneiskolásaink a szóládi és a szemesi óvodának adtak 
farsangi koncertet. Nekik a fellépés a közelgő hangszeres 
versenyekre felkészülést, az óvodásoknak pedig szép 
élmény adott. Zeneiskolásaink ifjúsági hangversenyre is 
mentek. Fontos, hogy a kultúra ilyen módon is el tud 
jutni hozzánk is!
Más!  Mostanában sokat hallani a KLIK gaz dál kodá-
sáról. Sajnos nálunk sem nagyon más a helyzet. A 
KLIK tartozik a szolgáltatók felé, három hónapja 
kész a projektorunk, de nem kapjuk meg, mert nincs 
kifizetve a javítás. Amiket megrendelünk, azok hónapos 
késéssel érkeznek meg. Ezért nem a siófoki tankerület 
vezetője e felelős, mert ő fentebbről nem kap anyagi 
forrást. Viszont örömteli, hogy központi forrásból 
kaptunk 26 db teljesen új számítógépet, és lecserélik a 
régi monitorokat. Ez nagy fejlesztés lesz, hiszen így az 
informatika teremben mindegyik gép teljesen új lesz, és 
a még jó régi gépekkel jelentősen fel tudjuk javítani a 
többi tanterem és a könyvtár informatikai eszközeit. 
Az is jó hír, hogy a testnevelők által megpályázott 
eszközök is lassan mind ideérnek. Igaz felháborító, 
hogy a 10 db kapott roller közül nyolc már tönkrement, 
mert olyan minőségű csapágyak voltak bennük, hogy a 
tornacsarnokban két kör után széthullottak a kerekek. 
Abban bízom, hogy találok vállalkozót, aki 40 db 
normális csapággyal ki tud minket segíteni. Sajnos a 
központi közbeszerzésből származó eszközök egy része 
ilyen silány minőségű. Ezért is tiltakoztunk többek közt 
ez ellen is a Kossuth-téren.

Tisztelt Olvasók!
A szülőket részletesen is tájékoztattam a tantestület 
álláspontjáról a médiában hallott és látott pedagógus 

követelésekről. Most nagyon röviden Önöket is 
tájékoztatom arról, mi mit szeretnénk elérni, mert 
ez egyáltalán nem azonos a sok hírcsatorna által 
elmondottakkal. 
• Az első és leginkább felháborító, hogy folyamatosan 

azt halljuk, hogy a bérünkért lázadunk. Ez nem igaz!  
Megbecsüljük, és értékeljük azt, amit kaptunk, azt a 
béremelést, ami a többi állami működtetésű szakma 
esetében – mentősök, ápolók, tűzoltók - még nem 
valósult meg. Igaz, a hírekben hallott 50 %-ot senki 
nem kapta meg, mert az öt év alatt teljesül, és csak 
az alapbérre vonatkozik, és arról sem szólnak a hírek, 
hogy eltörölték a 13. havi fizetést, a túlóradíjakat, a 
helyettesítési pénzeket, a kafetériát, a minőségi és 
egyéb pótlékokat. Így a valós emelés jó, ha 20%-ot 
jelentett a bérpapíron. De mi legalább kaptunk!  A 
takarítók, a karbantartók, az iskolatitkárok viszont 
egy fillért sem, sőt, még amit az önkormányzat adott 
nekik, azt is el akarták venni. Végül most az van, 
hogy ők addig helyben járnak, amíg utol nem éri őket 
papíron a hivatalos bérük.

• Mi szakmai átalakításokat szeretnénk. Azt, hogy végre 
hallgassanak meg bennünket, és fogadják el, hogy a 
tanulók tananyagterhelését kell csökkenteni! Hogy 
az megtanulható legyen az iskolában délelőtt, és a 
napköziben, hogy ne kelljen a gyerekeknek még késő 
este is tanulni! Szeretnénk elérni, hogy az életkorhoz 
legyen a tananyag igazítva! Mindennek meg van 
a maga ideje!  Ha erőltetjük, csak megutáltatjuk 
a tanulást, és elvesszük a gyerek kedvét, nem lesz 
sikerélménye, sőt! Kudarcként fogja a tanulást, az 
ismeretszerzést megélni, leromboljuk a személyiségét. 
Amíg a felvételiknél, központi méréseken nem 
mérsékelik a követelményt, kénytelenek vagyunk mi 
is igyekezni azt megtanítani. DE látjuk, és évek óta 
jelezzük, hogy sok, nem jó!

• Szeretnénk jobb tankönyveket. Lehet, hogy a mostanit 
is ki fogják javítani, de addig hadd legyen jogunk 
választani!

• Tényleg szeretnénk, ha a KLIK anyagilag rendezetten 
működne!  Az nem megoldás, hogy négy hónap 
késéssel jön meg valami, vagy ennyivel késik a 
kifizetés. Annyi minden másra jut!  

• Egyáltalán nem lázadunk az iskolában eltöltendő 
munkaidőnk miatt. Eddig is ennyit voltunk itt, 
csak akkor azt nem kellett dokumentálni. Most a 
bizalmatlanság korszakát éljük. Azt gondolom, nem 
érdemeltük ki!
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Kalandozások Balatonszemes 
és környéke régmúltjában
Egy három részes előadás-sorozat vette kezdetét Balatonszemesen, mely visz-
szavezet Szemes vidékének ősiségébe. Mindhárom este egy különleges sze-
letét villantja fel a település történelmének. Az első, amely február 24-én volt 
mindjárt egy messzi földre vivő kitekintést adott, lévén Szemes aktív részese a 
teljes történelmünket újra értelmező oroszországi expedíciónak. A helyi civil 
kezdeményezések mellett a távoli vidéken zajló kutatómunkába is beleláthat-
tak a jelenlévők. Czigóth Sándor operatőr személyes tapasztalatokkal is meg-
fűszerezett beszámolója és Sebestyén Erzsébet helytörténeti munkássága iz-
galmas pillanatokat tartogatott. Ez a Balatonszemes által is segített kutatás vá-
laszt adhat arra, honnan is jött valójában Árpád népe, melynek egyik rangos 
harcosát pont itt, Balatonszemesen temették el, ahol 1988-ig pihent háborítat-
lanul. Ezzel már el is érkeztünk a második előadás témájához, amely március 
16-án, szerdán 17.00 órakor kezdődik a Latinovits Zoltán Művelődési Ház föld-
szinti kistermében Balatonszemes és környékének tárgyi emlékei az őskortól a 
középkorig címmel. Papp Attila és Rétfalvi Teofil, a Civil Régészeti Alap Egyesü-
let képviseletében egy átfogó ismertetéssel érkeznek. Céljuk, hogy minél töb-
ben megismerjék, mit is rejtett az a föld, amin nap, mint nap járnak Balatonsze-
mesen. Számos csodát, komoly értéket adott már a község földje, hogy bele-
lássunk a régmúltba. Kőkori emberek, kelták, rómaiak és hunok egyaránt nyo-
mot hagytak ezen a tájon. Éltek itt gótok, és erről a vidékről indultak 568-ban a 
langobárdok meghódítani Észak-Itáliát. Az avaroktól és honfoglaló őseinktől is 
sok tárgyi emlék maradt ránk. Szemes a középkorban templomos falu lett, 
majd Pálos atyák építettek kolostort a település határában. Ezzel érünk a har-
madik előadáshoz, melyet Dr. Végh András régész tart a Mindszent kolostor-
nál zajló ásatásokról április 20-án, 17.00 órai kezdettel. Itt bárki betekintést nyer-
het egy varázslatos munkának, a régészetnek a műhelytitkaiba, melynek oly 
sok csodás eredményét láthatjuk a múzeumokban. Ez az este rengeteg infor-
mációt ad a Pálos rend emlékeiről. Megtudhatjuk, mit árulnak el, a Barát-dű-
lő  leletei az egykoron itt élő és alkotó fehér barátok életéről.
Szeretettel látunk minden érdeklődőt előadásainkon!

Papp Attila

Az idén nagykorúvá vált Balatonsze-
mesi Katolikus Ifjúsági Találkozó idei 
fő témája az irgalmasság az egyén 
életében volt. A gyülekezés és az 
egész találkozó ideje alatt a zenét, 
mint minden eddigi alkalommal a 
nagykanizsai Magvető Közösség 
szolgáltatta.
Első előadóként Nyeste Pál piarista 
atyát hallgathattuk meg, aki a szerze-
tesi életen keresztül világított rá az is-
teni irgalmasságra. A szerzetes életével 
Isten országának köztünk való megva-
lósulását jelzi. A szerzetes fogadalmak-
kal – mint például engedelmesség, 
cölibátus – megajándékozott ember, 
Isten irgalmasságának a jele. Pál atya 
arra is felhívta a figyelmet, hogy az ir-
galom gyakorlása minden ember fel-
adata egész élete során azáltal, hogy 
észrevesszük a jót a másikban, hiszünk 
másokban, és ha még néha nehéz is, 
nem ítélkezünk mások felett. 
Pál atya előadása után a találkozó té-
máját illetően kiscsoportos beszél-

getés keretén belül lehetőség volt a 
személyes gondolatok megosztásá-
ra is, a kisebbeknek pedig kézműves 
foglalkozáson való részvételére.
Az agapé után Gáspár Klára, a nagy-
kanizsai Piarista Iskola tanára tartott 
előadást az irgalmasságról, az isteni 
irgalomról. Előadásában kiemelte, 
hogy Isten kivétel nélkül mindenki-
hez lehajol, mindenkit meg akar 

gyógyítani, aki szomorú, szükség-
ben, betegségben él. 
Ezután szentségimádással készül-
tünk a találkozó szentmiséjére, mely-
nek főcelebránsa Arányi Zoltán, a 
Nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia 
káplánja volt. Nyeste Pál atya a 
szentmisén elhangzott prédikációjá-
ból egy olyan gondolatot szeretnék 
kiemelni, amelyet fontos szem előtt 

tartanunk: akármilyen kicsiknek is 
érezzük magunkat, ha Istent választ-
juk, akkor már nagyot választottunk, 
mert Isten valami nagyobbra hív 
minket. Ő szentségre hív, Magához 
hív minket. Arra hív, hogy Benne él-
jünk minden nap. Ez nagyobb, mint 
bármi, amit remélhetnénk.
A keresztény közösségben és jó han-
gulatban eltöltött nap végén hitünk-
ben megerősödve térhettünk haza, 
gazdagodva a tanítással és tudva, 
hogy Isten irgalma, melynek forrása 
az isteni szeretet mindenkor átjárja 
életünket.

öKUmenIKUs ImAHÉT
Ebben az évben január 27-től 30-ig tartottuk 
Balatonszemesen és Balatonőszödön a Krisz-
tus-hívők egységéért megrendezett ökumeni-
kus imahét alkalmait. A szerdától szombatig 
tartott közös találkozásokkal a keresztyén-ke-
resztény felekezetek kinyilvánították összetar-
tozásukat, eleget téve Jézus Krisztus parancsá-
nak. Az idei év mottója: „Arra hívattunk, hogy 
az ÚR nagy tetteit hirdessük!” (1Pét 2,9) A 2016. 
évi imaheti programot a lettországi keresztyé-
nek állították össze, melynek során fontosnak 
tartották, hogy felidézzék Péter apostol össze-
foglaló szavait, melyek Isten népének ismertető 
jelei. Ezek az ismertető jelek mind Krisztus egy-
házára vonatkozó kifejezések, olyanok, mint 
„választott nemzetség”, „királyi papság”, „Isten 
szent népe”, „Isten tulajdonába vett nép”. A ka-
tolikus, evangélikus, baptista és református 
igehirdetők estéről estére ezeket a témákat vet-
ték sorra, valamint azokat a tetteket, amelyek-
ről nem hallgathatunk, sem egyénileg sem kö-
zösségileg, mert felhívást kaptunk az egyház 
Urától, hogy hirdessük! Megerősödhettünk ab-
ban, hogy a hívők közössége igazi ajándék és 
boldogok lehetünk, ha ebbe a közösségbe elhí-
vást nyerünk az élő Istentől.

Konc Gáll László
református lelkipásztor

Ezekért mentünk fel a demonstrációra. Ami békés volt, 
és politikamentes!  És talán a legszebb része az volt, 
amikor a végén, hogy jelezzük, nem egy hőzöngő bagázs 
vagyunk, öt percig néma csend volt a Kossuth-téren. A 
legtöbben még a mobiljukat is kikapcsolták.
Itt szeretném megköszönni – mert máshol nem lesz 
módom, és talán nyaralótulajdonos budapesti olvasónk 
is van – azt a türelmet, amivel Pesten találkoztunk. 
Senkitől még csak egy rossz pillantás sem jött, pedig 

felborítottuk a város nyugalmát, rendjét. Külön köszönet 
e rendezőknek és a rendőrségnek, akik profi módon 
irányították a forgalmat, a parkolást, és levezényelték a 
rendezvényt. És köszönöm mindazoknak a támogatást 
és a megértést, akik bízva bennünk, erkölcsileg tá mo-
gatnak bennünket. A gyerekeink biztos jövőjéért, és 
a hivatásunk minőségéért vállaljuk fel, amit teszünk. 
Nincs bennünk politikai szándék!

Tisztelettel! Boór Miklós

Irgalmasok, mint az Atya”
(Lk 6,36)

XVIII. Balatonszemesi Katolikus Ifjúsági Találkozó
2016. február 6.
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Kyokushin Karate  Balatonszemesen

Balatonszemes KSE tavaszi versenyidőpontok
Dátum Nap Somogy megyei bajnokság Veszprém megyei bajnokság Gyermekbajnokság

2. 27. szombat U11 Kozármislenyben 12.40, 16.20

2. 28. vasárnap 15.00 Barcsi VSE - Bszemes junior

3. 5. szombat 17.00 Úrkút - Bszemes

3. 11. péntek 18.00 Bszemes - Alsóőrs

3. 12. szombat U10 Siófokon 8.40 és 10.40

3. 13. vasárnap U11 Csurgón 9.55 és 11.45

3. 19. szombat 18.00 Bszemes junior - Kadarkút KSE U9 Siófokon 9.00, 10.20, és 12.30

3. 20. vasárnap 15.00 Nemesvámos - Bszemes

3. 25. péntek 18.00 Bszemes junior - BBSC junior

4. 2. szombat 18.00 Bszemes - Ajka KK U10 Bszemesen 8.00, 9.20 és 11.20

4. 3. vasárnap 15.00 Bszemes junior - Barcsi VSE

4. 9. szombat 11.00 Kilián DSE Pápa - Bszemes

4. 10. vasárnap 16.00 Bszemes junior- Kutasi NKC

4. 16. szombat 17.00 Bszemes - Sport Oázis Pápa

4. 17. vasárnap 15.00 Bszemes junior - Kaposvári ESE

4. 23. szombat 15.30 Kadarkúti KC - Bszemes junior

4. 24. vasárnap 13.00 Ősi SE - Bszemes

4. 30. szombat 17.00 Kutasi NKC - Bszemes junior

5. 7. szombat 17.00 Bszemes - Várpalota

5. 8. vasárnap 15.00 Bszemes junior - BBSC junior

5. 14. szombat 15.00 Szombathelyi KK - Bszemes

5. 15. vasárnap 15.00 Kaposvári ESE - Bszemes j.

5. 21. szombat U9 Bszemesen 9.00, 10.20 és 11.40

5. 22. vasárnap 14.30 Barcsi VSE - Bszemes junior

hírmondó
IMPRESSZUM

Kiadók: 
Balatonőszöd Községi 

Önkormányzat 
Képviselőtestülete, 

Balatonszemes 

Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete

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

Antal János, Takács József,  
Dr. Kelemen Csilla,

Dóri Éva 

Felelős szerkesztő:
Dóri Éva

Megjelenik  havonta, 
800 példányban

Elérhetőségeink: 
oszod.szemes.

hirmondoja@gmail.com; 
Telefon:  0630 665 4384

Nyomdai kivitelezés:
Raszter Nyomda Kft.

Felelős vezető: 
Pokorny Vilmos 

ügyvezető igazgató

A szerkesztőség  a beküldött  
írásművek  tartalmi, stiláris hibáiért 

felelősséget nem vállal..

Tisztelt Olvasó!
A Balatonszemes KSE- n belül műkö-
dő karate szakosztály 2015 – ben ismét 
sikeres versenyszezont zárt. Összesített 
mérlegeredmény azt mutatja, hogy az 
Oyabun Dojo versenyzői csapata szak-
águnk országos, és nemzetközi élmező-
nyében foglal helyet. 
2015 –évben elért eredmények: 9 I. 
helyezés, 7 II. helyezés 5 III. helyezés és  
egy Világkupa IV. helyezés formagyakor-
latban.  Statisztikailag elmondható, hogy 
a csapat átlagban a versenyek tükrében 
90 %- os teljesítményt nyújtott. Ehhez 
mindig hangsúlyozni kell a nem kevés 
illetve könnyű edzésmunkát.  Felkészí-
tő edző Sensei Hosszú Attila, aki által 
1996 – óta elérhető a karate Balatonsze-
mesen.  Köszönjük fáradhatatlan mun-
kásságát. 
Maga a sport nem kifejezetten a ver-
senyzésről szól, ezért szeretném minden 

kitartó, lelkes karatéka megfelelő, támo-
gató hozzáállását megköszönni. Nagy-
mértékben hozzájárulnak a versenyzői 
csapat sikerének.  Fontos számunkra az 
utánpótlás bevonása, nevelése. Óvodai 
csoportunk is szemmel láthatóan fejlő-
dik, biztosan mondhatom hamarosan 
hallunk felőlük is.
Folyamatosan várunk minden elszánt, 
érdeklődőt a foglalkozásainkra a Bala-
tonszemesi Ovóda Tornatermébe : 

Ovódai csoport 
 Hétfő – Péntek  16.15-17.00
 Gyermek, Felnőtt  
Hétfő   17.00- 18.00  
Péntek 17.00-18.30
Nem utolsó sorban köszönjük 
a Balatonszemesi Önkormányzat 
támogatását. 
Köszönöm a figyelmet, 
Senpai Pető Gyöngyi

Dél-Balaton FC következő mérkőzések
Somogy megye II. U-19, Észak, 14. forduló 

2016. március 13., vasárnap, 12:30
U19 Öreglaki MEDOSZ SE - U19 Dél-Balaton FC 

Somogy megye II., Észak, 14. forduló 

2016. március 13., vasárnap, 14:30 
Öreglaki MEDOSZ SE - Dél-Balaton FC
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Latinovits Zoltán Művelődési 
Ház aktuális programajánlója
ÁllandÓ proGraMok:

játékos tánc-gimnasztika 5-8 éveseknek: minden hétfőn és szerdán 17.00-18.00 
között Antal Róbert vezetésével
szemesi Pöttöm Sziget Baba-mama klub: szerdánként 9-30-12.00 között. Kéthe-
tente Adamcsek Erzsébet fejlesztőpedagógussal
néptánc: szerdánként 18.30-20.30 között Szabó Zsolttal
falugazdász fogadóóra: péntekenként 8.30-10.15 között Simor Ákos falugazdász

március 3. (csütörtök) 17.00 Természetgyógyászati előadás
március 3. (csütörtök)  14.00 Kreatív hobby kör Garbai Judittal
március 8. (kedd) 11.00 Látásvizsgálat
március 15. (kedd) 17.00 Ünnepi műsor az 1848-1849-es forradalom és szabad-
ságharc emlékére 
március 16. (szerda) 17.00 Kalandozások az időben: Balatonszemes és környéké-
nek tárgyi emlékei az őskortól a középkorig helytörténeti előadás Papp Attila, dr. 
Rétfalvi Teofil közreműködésével.
március 19. (szombat)  9.00-12.00 HÚSVÉTI VÁSÁR és tavaszi  kézműves-foglalkozás
10.30-tól bábszínház
március 23. (szerda) 16.00 Szemesi HÁZITÜNDÉR-KLUB Kovács Erikával Téma: 
Méregtelenítsünk és spóroljunk – mossunk, takarítsunk vegyszerek nélkül: mosás, öblí-
tés vegyszerek nélkül – hogyan lesznek ruháink tiszták, illatosak vegyszerek nélkül is. 
Némi időráfordításért cserébe jelentős összegeket spórolhatunk. Vízkőoldás, fertőtlení-
tés – természetes anyagok felhasználásával – avagy domestos nélkül is van bacimentes 
élet! Egyéb vegyszer mentes praktikák: pl. házi illatosító, lefolyó tisztító, vágódeszka 
szagtalanítás, ablaktisztító stb. Létszám: alkalmanként min. 4 fő, maximum 9 fő a haté-
konyan munka reményében ; Az 1-2. előadásra csak 18 év feletti jelentkezőket foga-
dunk (a lúg veszélye miatt), a többire bárki jöhet. Megpróbáltuk úgy alakítani a temati-
kát, hogy ne épüljenek teljesen egymásra az egyes részek, így később is tudnak csatla-
kozni… jelentkezni lehet: a muvhaz.latinovits@gmail.com e-mail címen, vagy telefo-
non az elérhetőségek megadásával a 84/ 361 204 –es számon.
március 28. hétfő  15.00 órától: Húsvéti családi délután 16.00 órától meseszínház
március 29. (kedd) 10.00 A Magyar Fesztiválszövetség Regionális Szakmai Napja

Enyhe, furcsa telünk van, (vagy volt?).  
Sokszor volt meleg, nem volt olyan 
hideg, hogy a talaj átfagyjon. Szinte 
egész télen lehetett volna ásni. Sok a 
csapadék is. Mindezek óvatosságra inte-
nek bennünket. Mire kell vigyázni?
Az enyhe idő miatt a kártevők nagyon 
nagy számban élték, vagy fogják átélni a 
telet. Arra kell felkészülni, hogy az év ele-
jén kemény, és határozott növényvéde-
lemmel lehet csak elejét venni a későbbi 
támadásoknak.
Ez konkrétan azt jelenti, hogy két lemosó 
permetezéssel számoljon mindenki, főleg 
azok, akik barackkal, cseresznyével, megy-
gyel foglalkoznak.  Az első védekezést akár-
mikor meg kell tenni, ne várjanak vele!  
Legyen benne feltétlenül rezet pótló, de ha 
van még a vegyszeres kamrában réz, akkor 
az! Jó töményen, mert a monília, a tafrina – 
őszibarack levélfodrosodás - gombái már  
0 0C felett fertőznek!  Ha kimennek a kert-
be, láthatják, hogy a rügyek duzzadtak, a 
rügy-gyapot látszik. Legyen ott a réz!  Ne 
adjanak esélyt a gombáknak! Ha lehet, olaj 
is legyen a keverékben, mert a kártevők 
ellen meg az a leghatékonyabb most. 
A második védekezést akkor ejtsék meg, 
amikor a rügyek beindulnak!  Akkor már 
nem kell a hivatalos lemosós tömény-
ség, de a nyári permetezéshez képest 
3-4-szeres dózist tegyenek bele kéntar-
talmú és réz, vagy rézpótlóból.  És ezzel 
még nincs vége!  Tavasszal legyenek 
következetesek, és inkább eggyel több-
ször permetezzenek, mint egyet kihagy-

nak!  Ezek a szerek a többihez képest 
olcsók! Ne a felszívódó, drága szereket 
használják, hanem az olcsó, egyszerű-
eket, hiszen, még nincs, ami felszívja a 
hatóanyagot.
Mire ügyeljenek még?  Bár tudom, hogy 
sokan metszették készre a fáikat, de talán 
vannak, akik még előtte állnak. Aki még 
nem metszett, - legyen az szőlő, vagy 
barack, de bármi más – arra ügyeljen, 
hogy hosszú vesszőket hagyjon, és két-
szer annyit, mint kellene, és akár ne is 
vágja még most le a vesszővégeket! 
Ugyanis, ha lesz egy korai fakadás, - 
mert az amúgy sem hideg talaj felme-
legszik, és a gyökerek beindulnak – aztán 
meg jön egy lehűlés, akkor, ha kész-
re metszettek, a friss hajtások, virágok 
elfagynak. Ha hosszú vesszőket hagy-
nak, azoknak a végei fognak csak kifa-
kadni, a tövüknél viszont alvó állapotban 
maradnak a rügyek, amik, ha a felettük 
lévők elfagynak, utána kifakadnak. Arra 
viszont ügyeljenek, hogy a fagyveszély 
elmúltával a felesleges vesszőket azon-

nal el kell távolítani, mert túlterhelhetik 
a fát, a tőkét, és besűrűsödhet a lombo-
zat. Tudom, hogy nem mindenkinek van 
erre lehetősége, de aki megteheti, idén 
bebiztosíthatja magát így is.
Az enyhe tél miatt a metszési sebek 
kezelésére is fordítsanak nagyobb hang-
súlyt! Ápolják le azokat, mert ebben  
az enyhe időben a farontó gombák aka-
dálytalanul jutnak be a sebfelületeken.  
A kertekben lehet kezdeni a mák,  
a borsó a petrezselyem, sárgarépa 
vetését, az udvar füvének kezeléséhez 
pedig lehet előkészíteni a gyeplazítót, 
és kezdhetik a fűnyírók karbantartását, 
mert lehet, idén korán elő kell venni 
ezeket is!  
Aki melegágyat készít, az kezdje a trá-
gyát berakni, önözze meg, mert lehet, 
idén úgy jön meg a tavasz, hogy ha vár 
még, elkésik.
A rigók reggelente már nagyon tavaszt 
fütyülnek!

Jó kertészkedést!  
B. M.  

Kedves Kertészkedő Olvasó!

2015. tavaszán alakultunk Balatonőszödön, azzal 
a nem titkolt szándékkal, hogy a Falunapon  fellé-
pésünkkel örömöt, meglepetést szerezzünk a falu 
lakóinak.  A húsz alapító taggal kezdtük a táncot, 
ami egy bajor tánc volt. Csapat azóta csak bővült.  A 
csoport különlegessége, hogy tagjai 10 és 50 év kö-
zötti helyi lakosok. Táncos koreográfiáinkat Jeszenki 
Tamás tanítja be. Nevünk is ezért lett Jeszi Tanoda. A 
helyi fellépések sikere után egyre több meghívásnak 
tettünk  eleget a környező települések rendezvénye-
in is. Együvé tartozásunkat nem csak a közös tánc 
erősíti, aktívan részt veszünk a község rendezvénye-
inek lebonyolításában is. Karácsonyra Betlehemes 
játékot tanultunk be, most pedig  készülünk ismét 
a Falunapra. Próbáink vidám hangulatban telnek a 
Művelődési Házban, Balatonőszödön.

Winklerné Csehi Mónika

A Jeszi Tanoda 
Ifjoncai”

Felhívás
Balatonszemes Község Önkormányzata szeretettel várja azon 

jelentkezőket, akik munkanélküliek és a Balatonszemesi 
Élményfürdőben, szezonális időszakban, szívesen és felelősségteljesen 

vállalnának munkát az alábbi munkakörökben:

Úszómester  Gépész  Vizi mentő

A megjelölt munkakörök betöltésének egyik fontos feltétele  
a megfelelő végzettség.

A meghirdetett munkakörökre történő jelentkezést előzetesen, telefonon 
történő időpont egyeztetéssel, személyesen Takács József polgármesternél 

lehet megtenni, a megfelelő végzettséget igazoló okiratokkal.

Szőke Farkas 
SZESZFŐZDE NagycSEpElyEN

Várjuk az igényes pálinka kedvelőket 
Nagycsepelyen a bérpálinka főzdében!

A legkorszerűbb technológia, és a 
hagyományos magyar párlatkészítés 

találkozásának színtere. 

A főzést 50 liter cefrétől vállaljuk! 

Telefon: 0630/924-23-11
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