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címmel rendezték meg a Magyar Fesztiválszövetség 
Regionális Szakmai Napját Balatonszemesen 2016. 
március 29-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház-
ban. Az országos programsorozat további 7 helyszí-
nen, Nyírbátorban, Mezőkövesden,  Békéscsabán, 
Szombathelyen, Tatán, Százhalombattán és Bika-
lon került megrendezésre. A balatonszemesi találko-
zó célja volt a balatoni régióban a turisztikai szektor 
szereplői közötti kölcsönös együttműködések segíté-
se, az idegenforgalmi szezon kínálatának gazdagítá-
sa, továbbá a minőségi rendezvényszervezés támoga-
tása. Elekes Zoltán, a Magyar Fesztiválszövetség alel-
nöke köszöntötte a résztvevőket, továbbá bemutat-
ta a fesztiválok regisztrációs és minősítési rendszerét. 
A konferencián Takács József Balatonszemes Község 
polgármestere köszöntötte a térség fesztiválszervező-
it, turisztikai szakembereit. A rendezvénynek helyt adó 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház valamint az újon-
nan alakult Balatonszemesi Turisztikai Egyesület bemu-

tatkozásával a helyi kulturális és idegenforgalmi tevé-
kenységeket ismerhették meg tanácskozás résztvevői.  
A 2016-os év a gasztro-élmények éve, így a helyi ter-
mékek és a hungarikumok szerepére, valamint a 
gasztrokulturális rendezvényekre fókuszált előadásá-
ban Varga-Dani Barbara a Magyar Turizmus Zrt. Regi-
onális Marketing Igazgatóságának vezetője. E témá-
hoz kapcsolódva az NKA aktuális pályázati lehetősé-
geiről hallgathatták meg Barna Márton, a Nemzeti Kul-
turális Alap Igazgatósága főtanácsosának előadását.  
A sikeres rendezvényszervezés titka a jogszabályi kör-
nyezet betartása. A tanácskozáson az Artisjus  Magyar 
Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület területi képviselő-
je,  Kertész Csaba  Zoltán „Dalok, szerzők, jogdíjak” cím-
mel beszélt az Artisjus küldetéséről, a szervezet szak-
mai munkájáról és a rendezvényszervezők szerzői jogi 
kötelezettségeiről. „Katasztrófa védelem és a fesztivá-
lok” címmel Oláh László tűzoltó alezredes kirendeltség 
vezető, Szalay Balázs tűzoltó hadnagy, hatósági osztály-
vezető, Pfeifer Péter tűzoltó alezredes, tűzoltósági felü-
gyelő a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ságtól, valamint Ujvári György a Life-Guard Kft. ügyve-
zetője tartott érdekfeszítő szakhatósági előadásokat a 
fesztiválszervezők részére. A konferencia résztvevőinek 
lehetősége volt gyakorlatközpontú kérdéseket intézni 
az előadók felé, melyekre kimerítő válaszokat kaphattak.  
A tanácskozás nagyon sok hasznos ismerettel és isme-
retséggel zárult! 

Dóri Éva, intézményvezető

Találkozás – együTT gondolkodás 
– sikeres TuriszTikai évad! 
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Önkormányzati hírek Balatonszemes

info

Kézilabda munkacsarnok  
Balatonszemesen
Balatonszemes Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete tá-
mogatta a Magyar Kézilabda Szö-
vetség kezdeményezését, hogy 
Balatonszemesen nemzetközi mé-
retű kézilabdapályával, 300 fős le-
látóval, szükséges öltözőkkel, ki-
egészítő helyiségcsoportokkal egy 

Sportegyesület,
Civil szervezet megnevezése

2016. évi  
támogatás 

összege
1. Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány 100.000 Ft

2. Községi Sportegyesület 5.000.000 Ft

3. Dél-Balaton FC 3.000.000 Ft

4. Vöröskereszt 100.000 Ft

5. Latinovits Alapítvány 600.000 Ft

6. Református Egyház 100.000 Ft

7. Katolikus Egyház 100.000 Ft

8. Balatonboglári Evangélikus Egyházközség 100.000 Ft

9. Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége 100.000 Ft

10. Siketek és Nagyothallók Megyei Szövetsége 50.000 Ft

11. Balatonszemes-Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egy. 100.000 Ft

12. Horgászegyesület 70.000 Ft

13. Tehetséges Hátrányos Helyzetű Tanulók Segélye Alapítvány. 100.000 Ft

14. Balatoni Futár Bt. 30.000 Ft 

15. Balatonboglári Önkéntes Tűzoltóság 100.000 Ft 

16. Dél-Dunántúli Temetkezési Egyesület 50.000 Ft 

17. Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete  50.000 Ft

18. Országos Mentőszolgálat-Balatonlelle Mentőállomás 100.000 Ft

19.  Tartalék 148.000 Ft

  Összesen: 9.998.000

A helyi civil szervezetek támogatása
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költ-
ségvetésről szóló 4/2016 (II.15). önkormányzati rendeletében az egyesületek, 
civil szervezetek és egyházak támogatását szolgáló támogatási  9.998 ezer Ft 
összeget az alábbiak szerint biztosítja: 

kézilabda munkacsarnok építése 
megvalósuljon.  A Képviselő-testü-
let a tervezett beruházás helyszí-
nének a Balatonszemes 2040/2 
hrsz-ú önkormányzati ingatlant je-
lölte meg.
A munkacsarnok tervezési, kivitelezé-
si munkálatainak egyeztetése folya-
matban van a Magyar Kézilabda Szö-
vetséggel.

Lomtalanítás 
Balatonszemes közigazgatási terüle-
tén 2016. április 23-24-én lesz a lom-
talanítás. Az elszállításra szánt tárgya-
ikat kizárólag a fenti két napon szí-
veskedjenek kirakni.  Tilos kirakni épí-
tési törmeléket, gumiabroncsot, fes-
ték és vegyszermaradványt, sík- és 
hullámpalát!

Pótoltás 
Balatonszemesen
2016. április 15-én (pénteken) 
7.00-8.00 óráig tart a Községháza 
előtti parkolóban.

Az oltás díja:  4.000.- Ft/eb
Háznál oltás esetén:  5.000.- Ft/eb
Chippel történő ellátás:  4.000.- Ft/eb
Eboltási könyv:  500.- Ft/eb

Az eboltási könyvet kérjük, mindenki 
hozza magával! Az elpusztult ebeket 
kérjük bejelenteni, és egyidejűleg az 
elpusztult eb oltási könyvét szívesked-
jenek leadni az önkormányzati hiva-
talban.
Az ebek ellátása és oltása a kutyatu-
lajdonos felelőssége, ezek hiánya el-
járást vonhat maga után.

FELHÍVÁS ÓVODAI 
BEÍRATÁSRA
Balatons zemes- Balatonős zö d -
Somogy túr Óvoda Intézményfenntar-
tó Társulás határozata alapján értesítjük 
a Szülő ket, hogy a 2016/2017. nevelési 
évre a Balatonszemesi Nyitnikék Óvo-
dába a beíratás:
2016. május 10.-én (kedd)  

8.00-16.00 óráig
2016. május 11.-én (szerda)  

8.00-16.00 óráig
2016. május 12.-én (csütörtök)  

8.00-16.00 óráig
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A beíratáshoz szükséges:
• a gyermek személyazonosítására al-

kalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány, 

• a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata

• a szülő személyi azonosítót és lakcí-
met igazoló hatósági igazolványa

• a gyermek TAJ kártyája

Kérjük, amennyiben lehetséges a 
szülő vigye magával beíratandó 
gyermekét. 
Kötelező beíratni azt a gyerme-
ket, aki a 2016. augusztus 31. nap-
jáig harmadik életévét betölti.
A gyermeknek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson kell 

részt vennie. A szülő az óvodai neve-
lésben történő részvételre jogszabály 
alapján kötelezett gyermekét köteles 
beíratni az önkormányzat által közzé-
tett közleményben vagy hirdetmény-
ben meghatározott időpontban. In-
tegráltan nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermek óvodai felvételével 
kapcsolatban érdeklődjön Szentivá-
nyi Jánosné óvodavezetőnél.
A szabálysértésekről, a szabálysérté-
si eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 247. § a) pontja alapján az 
a szülő vagy törvényes képviselő, aki 
a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be, szabálysér-
tést követ el. Amennyiben a szülő 
beíratási kötelezettségének nem 
tesz eleget, szabálysértési eljárás in-
dítható ellene.

info

A Szemesért Kft 
rövid hírei
Társaságunk az elmúlt időszakban első-
sorban a település „felső” részén tevé-
kenykedett.
A Csillag utcában kiszélesítettük és 
rendbetettük az utat, és még húsvét 
előtt megkezdődött a Toldi utcában a 
csapadékvíz elvezető árok lecsövezé-
se, valamint a járda építése.
A Balaton-partján megkezdtük az 
uszadék gyűjtését is, amely folyamatos 
munkát ad kollégáinknak.
A Berzsenyi utcában folytatódott az 
utca mindkét oldalán a parkolók kiépí-
tése és a murvázás.
Fűnyíró gépeink műszaki átvizsgálá-
sa is megtörtént, így felkészülten állunk 
neki, a mintegy 60 hektárnyi zöldterület 
karbantartásának.
Kikátyúztuk a Szőlőhegyi utat, mur-
váztuk a Szeder, Németh Pál, Táncsics 
Mihály utcát, a rendezvényparknál lévő 
átkötő utat.
Murvázásra, felújításra kerültek a 
Berzsenyi és Semmelweis utca közötti 
átkötő utak is.
Virágágyásainkat előkészítettük a virá-
gosításra, gyomtalanításuk, talajlazítá-
suk megtörtént.
Társaságunk az idei évre készíttetett 17 
darab virágládát, amelyek a település 
különböző pontjain lesznek kihelyezve.
A temetőben is elkészültek a plusz 
vízvételezési pontok, így összesen 4 
helyen lehet vízhez jutni közteme-
tőnkben.
Köztéri kukáink javítása, felújítása és 
festése is megtörtént, májustól folya-
matos lesz a kihelyezésük.
Május elsejére rendbe tesszük kijelölt für-
dőhelyünket, a Berzsenyi strandot is.

Tájékoztatás a zöldhulladék szállítás rendjéről

Értesítjük a lakosságot és az üdülőtulajdonosokat, hogy Balatonszemesen 
2016. április 4-től heti rendszerességgel, hétfői napokon háztól házig 
menő módon egyelőre a „Szemesért” Nonprofit Kft gyűjti össze a zöld
hulladékot és nyesedéket. Az első hónap egy próbaidő időszak. A végleges 
szállítási rendről későbbiekben tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat.

A zöldhulladék kihelyezése 
szigorúan csak a szállítást megelőző nap lehetséges!

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a fű és lombhulladékot zsákok
ba helyezzék ki a lakóingatlanok elé. A zsákokat nem kell bekötni. Az 
ágakat maximum 2 méteres darabokban, összekötve rakják ki, hogy az 
ágaprító géppel való feldolgozást megkönnyítsék. A nyesedéket összekö
tő anyag fém nem lehet!
Ugyanakkor kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a saját ingatlanon 
belül keletkező fűnyesedéket és lombhulladékot elsősorban komposztál
ják, ezzel is csökkentve az elszállítandó zöldhulladék mennyiségét.

Takács József
polgármester

240 literes szelektív hulladékgyűjtő 
edények még igényelhetők 

a “Szemesért” Kft elérhetőségein:
06-84/360-018, 

info@szemesertkht.hu
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Pályázati lehetőség a falu-
ház felújítására
Balatonőszöd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a “Településképet 
meghatározó épületek külső rekonst-
rukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés (felhívás kódszáma: VP-
6-7.4.1.1-16) pályázat kapcsán pályáza-
ti kérelem benyújtásáról határozott a 
8637 Balatonőszöd Szabadság u. 91. - 
66/2 HRSZ – önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlan fejlesztésével 
kapcsolatban. A pályázat benyújtásá-
ra március végén kerül sor. A pályázat 
kedvező elbírálása esetén a közösségi 
faluház felújítása, külső-belső korsze-
rűsítése valósulhat meg közel 40 mil-
lió Ft értékben. A beruházáshoz szük-
séges önerő összegét, 10 millió Ft-ot 
a Képviselő-testület biztosítja.

Közút céljára korábban le-
jegyezett területek vissza-
adása
Balatonőszöd Község Önkormány-
zata a Napfény utcába a közút léte-

sítése során feleslegessé vált és köz-
út céljára kártalanítás nélkül leje-
gyeztetett területet az érintett tu-
lajdonosoknak térítés nélkül vissza-
adja, azzal a kikötéssel, hogy az 
érintett ingatlantulajdonosoknak 
kell a telekalakítási eljárást elindíta-
ni, a telekegyesítési vázrajzot elké-
szíttetni és annak költségeit viselni. 
További információ ezzel kapcsola-
tosan a polgármesteri hivatalban 
kérhető.

A hivatal és a posta akadály-
mentesítése
Balatonőszöd Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete elfo-
gadta a Balaton-Út Kft ajánlatát a 
Hivatalhoz történő mozgássérült 
feljáró építésére 432.500 Ft+ Áfa 
összegben, valamint a posta bejára-
tának akadálymentesítésére vonat-
kozó ajánlatot 591.300 Ft+ Áfa ösz-
szegben. A vállalkozási, kivitelezési 
szerződés aláírását követően a 
munkálatok a közeljövőben meg-
kezdődnek.

Lomtalanítás 
Balatonőszödön 2016. május 21-22-
én lesz lomtalanítás. Az elszállításra 
szánt tárgyaikat kizárólag a fenti két 
napon szíveskedjenek kirakni.   Tilos 
kirakni építési törmeléket, gumiab-
roncsot, festék és vegyszermarad-
ványt, sík és hullámpalát!

Pótoltás Balatonőszödön
Balatonőszödön 
2016. április 13-án (szerda) 
7.00-8.00 óra között lesz. 

Az oltás díja:  4.000.- Ft/eb
Háznál oltás esetén:  5.000.- Ft/eb
Chippel történő ellátás:  4.000.- Ft/eb
Eboltási könyv:  500.- Ft/eb
Az eboltási könyvet kérjük, minden-
ki hozza magával! Az elpusztult 
ebeket kérjük bejelenteni, és az el-
pusztult ebek oltási könyvét szíves-
kedjenek leadni az önkormányzati 
hivatalban.
Az ebek ellátása és oltása a kutyatu-
lajdonos felelőssége, ezek hiánya eljá-
rást vonhat maga után.

Az előző lapszámban értesülhettek a Kedves 
Olvasók a Balatonszemesi Turisztikai Egyesület 
megalakulásáról. Az elmúlt időben adminisztratív 
feladatokat láttunk el. Sok érdeklődő kérdés érkezett 
a vezetőség felé, ezért szeretnénk mielőbb egy újabb 
gyűlést összehívni, ahol igyekszünk választ adni 
minden felmerülő kérdésre. A gyűlésre várjuk minden 
olyan személy részvételét, aki bármilyen formában 
érintett a település turizmusát illetően, s tagja kíván 
lenni az Egyesületnek, vagy csupán érdeklődik iránta. 
Csatlakozni tagként és pártoló tagként bármikor van 
lehetőség az elnökség megkeresésével. Mindkettő 
tagsági díjfizetést von mag után, utóbbi 50 %, ennek 
megfelelően kevesebb jogosultsággal jár.

A teljesség igénye nélkül néhány példa a tagságra:
vendéglátás: büfé, falatozó, étterem, pizzéria, cukrászda, 
fagyaltozó, kávézó, stb.
szálláshely-szolgáltatás: magánszálláshely, panzió, szál lo
da, kemping
kereskedelem: ételital kerekedés, strandcikk kereskedés, stb.
egyéb: sportszerkölcsönző, stb.
magánszemély: állandó lakos, nyaraló tulajdonos

Az elnökség célja, hogy egy olyan Egyesületet hozzunk 
létre, amely komplexen összefogja a turizmusban érintett 
személyeket és vállalkozókat. Az Önkormányzattal 
szorosan együttműködve olyan szervezetet igyekszünk 
kialakítani, amely az érintettek közös döntése alapján 

Balatonszemesi Turisztikai Egyesület 

Önkormányz   ati hírek Balatonőszöd
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oktatás

IskolaI hírek

formálja a település turizmusának jövőjét és ennek 
megfelelően pályázatokat nyújt be, programokat 
szervez, kiadványokat ad ki, utazáskiáltáson jelenik 
meg, reklámozza önmagát, problémát old meg, stb.
Általánosságban elmondható, hogy minden sikeres 
turizmusból élő településen vagy település együttesben 
működik Turisztikai Egyesület. Így minden érintett 
közösen dönthet a saját sorsát illetően és részesülhet ennek 
pozitív hozadékaiból. Szándékunk a közeljövőben egy 
színvonalas honlap és kiadvány létrehozása, melyben a 
tagok ingyenes megjelenése biztosított.

Rövid bemutatkozó: 
Elnök: Bagdi Bernadett
11 éve dolgozom családi vállalkozásunkban a Balaton
szemesi Berzsenyi utcai strandon. (Napsugár Élményfürdő 
Étterem). Gimnázium után a Gyöngyösi Károly Róbert 
Főiskolán szereztem közgazdász diplomát idegen forgalom 
és szálloda szakon (rendezvényszervezés és attrakció

menedzsment szakirány). Közvetlen ezután a Pécsi 
Tudományegyetem Természettudományi Karán turizmus 
szakértőként diplomáztam (borturizmus szakirány).

Bagdi Bernadett: +36/30 598 2681

Alelnök: Szentiványi-Gelencsér Adél
Balatonszemesi lakos vagyok születésem óta. 15 
éve a családi vállalkozásunkban (Gely’s Grill Büfé, 
Balaton szemes, Kisfaludy utca 10.) dolgozom. A 
gimnázium elvégzése után közgazdász diplomát 
szereztem idegen forgalom és szálloda szakon 
(wellness és gyógyturizmus szakiránnyal) Budapesten. 
Közvetlen ezután pedig nemzetközi tanulmányok 
szakon diplomáztam Veszprém ben. Jelenleg gyeden 
tartózkodom a kislányommal. 

SzentiványiGelencsér Adél: +36/70 629 1916

Minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban addig is fordul-
janak hozzánk bizalommal!

Kedves Olvasó!
Az iskola tavaszi élete megkez-
dődött. Sorra jönnek a rendezvé-
nyek, versenyek, ahol diákjaink 
megmérettetnek. A felvételi 
eredményekről az előző lapban 
beszámoltam. Azóta a legtöbb 
diák már megkapta az értesítést. 
Úgy tűnik, mindenkinek sikerült 
a megjelölt iskolába bejutni.
Zeneiskolásaink versenyeiről Be-
nedekné Gyarmati Klára írását 
olvashatták.  Magyarból is sorra 
jönnek a versenyek. A József At-
tila Szavalóverseny iskolai fordu-
lójában: 5-6. osztályban kiemelt 
aranyat kapott: Iván Szonja és 
Dombi Anna Nóra, míg a 7-8. 
osztályban kiemelt aranyat ka-
pott: Molnár Panna és Iván Ta-
mara.   A területi versenyen mind 
a négyen továbbjutottak a me-
gyei fordulóra.

A Bendegúz Nyelvész verseny 
megyei döntőjében Benedek Lu-
ca 2. míg Dombi Fanni 5. helye-
zett lett. Luca második helyével 
lehet, hogy bejut az országos 
döntőbe is, mert a megyei elsők 
mellé, még 10 diákot beválogat-
nak a másodikak közül. 
A gamási Helyesírási verseny te-
rületi fordulóján Rádi Nimród: 2. 
Dombi Anna Nóra: 1. D o m b i 
Fanni 1. helyezettek lettek.
Mészáros Szabolcs a szép ma-
gyar beszéd verseny kaposvári 
döntőjén ért el kiemelkedően 
szép helyezést.  Úgy tűnik a taní-
tó nénik, és Hosszú Csilla tanár-
nő is jó alapokat adnak a gyere-
keknek. 

Kis kézilabdásaink egy területi vi-
adalon lettek harmadik helyezet-
tek, ami azért elismerendő, mert 

korban két évvel fiatalabbak vol-
tak a többieknél.  Bíztató ered-
mény.
Floorballos gyerekeink az orszá-
gos elődöntőkre készülnek, 
nagyjából a lap megjelenésekor 
lesznek ezek a viadalok, Dunaúj-
városban és Pakson. 

Március 15.-én nemzeti ünne-
pünkön a 8. osztályosok és az 
énekkar adtak emlékezetes mű-
sort. Külön köszönet Béni Jó-
zsefné, Iván Dorottya felkészítő 
tanároknak, és a zenei támoga-
tást adó zeneiskolai tanári kar-
nak.
Az iskolában közben volt drog-
prevenciós előadás, amin a 7. és 
8. osztályos tanulók vettek részt. 
Az előadást a siófoki rendőrkapi-
tányság szakemberei tartották. 
Tanulóink rengeteg hasznos in-
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formációt kaptak, ami a megelő-
zést, a felelősségteljes gondol-
kodást segíti.
 Volt állatvédelemmel foglalkozó 
előadás is, amin egy menhelyről 
jött szakember mutatta be a gye-
rekeknek az állattartás felelőssé-
gét. Külön érdekessége volt az a 
két kutyus, akiket a diákok szere-
tettel kényeztettek.
Közben a médiából folyamato-
san érkeznek a hírek pedagó-
gus sztrájkról, tüntetésekről, a 
KLIK megszűnéséről, a kerek-
asztal megbeszélésekről.  Mi 

nem sztrájkoltunk, nem men-
tünk tüntetni. A megbeszélé-
sekről érkező hírek bíztatóak, 
bár sajnos a politika bevonult a 
történetbe. Nagyon reméljük, 
hogy a szakmaiság kerekedik 
felül, és az eredmény egy haté-
konyabb, és gyermekközpontú 
oktatás lesz.  A folyamat elején 
tartunk, és bár szeptemberre 
van ígéret, azért a változások-
hoz, a szakmai alapossághoz 
több időre, legalább két évre 
szükség lesz. Kérek minden 
szülőt, legyen türelemmel!  Mi 

Vegyes tanszaki 
hangverseny
2016. március 22.-én 17 órai kezdettel tartottuk meg az 
első tavaszi kiskoncertünket. Azok a növendékek léptek fel 
ezen a hangversenyen, akiknek volt kész előadási darab-
juk és azt szívesen eljátszották szüleiknek és a zenét szere-
tő közönségnek. 

Zeneiskolánk minden növendéke megmutatja a tavasz 
folyamán, hogy meddig jutott el hangszeres tanulmánya-
iban. Többször adunk lehetőséget szereplésre azoknak a 
gyerekeknek, akik versenyen képviselik iskolánkat, hogy 
gyakoroljanak közönség előtt is. Gyerekeink a tavasz folya-
mán a következő versenyeken képviselik iskolánkat és Bala-
tonszemest:

Áprilisi versenyek: -     
Megyei Rézfúvós verseny (15.-én Balatonföldvár)
Dél-Dunántúli népdalverseny (15.-án Szenna)
I. országos Fuvola verseny (23.-án Szentendre)
XIV. Diákmuzsika (29.-én Balatonszemes)

Házi népdalverseny
2016. március 23-án megrendezésre került az iskolai, házi 
népdalverseny, melynek a Művelődési ház adott otthont. 
A versenyre 32 gyermeket készített fel Dóri néni és Ildi néni 
(Németh Kornélné), köszönjük munkájukat. Nagyon ügyes, 
szép hangú tanulókat hallhattunk a délután folyamán, aki-
ket egy háromtagú zsűri értékelt. A három tagú zsűriben 

iskolán két zenetanára - Bencze Ágnes ütőtanár, Benedek-
né Gyarmati Klára, és Ágoston Guszti bácsi aki népdalgyűj-
tő, népzene  és ének tanár Siófokon a Vak Bottyán Általá-
nos Iskolában). 
Guszti bácsi kiemelte, hogy mennyire fontos dolog ma a 
népdal, mert a hagyományok magyarságunkat képviselik, 
és külön megköszönte a szülőknek, a felkészítő tanároknak 
és a gyerekeknek, hogy ezeket az értékeket nem hagyják 
veszni.  Kiemelte, milyen nagy dolog, hogy ennyi gyerek 
készült fel. Sok iskolába jár, de ilyen nagy létszámmal sehol 
nem találkozott.
A verseny végén elmondta, hogy legalább 6 olyan tanuló 
van, aki olyan tehetség, hogy szülőknek, diáknak komolyan 
el kell gondolkodnia, hogyan tovább!

Arany minősítésre értékelt tanulók: 
Ligeti Zita 1.o., Mihály Zoé 1.o., Petkes Boglárka 7.o.
Arany + Különdíjban részesült 5 tanuló: Kucserák Panka 
2.A., Moós Bercel 2.B., Benedek Luca 3.o., Harsányi Zita 4.o., 
Andri Cintia 5.o. 
Arany+ Különdíj + népdalverseny kiemelt győztese: 
Bánó Tekla 2.A., aki a zsűrielnök különdíját nyerte el.
A különdíjas tanulóink képviselhetik iskolánkat Szennán, a 
Dél-Dunántúli népdalversenyen április 16.-án. 
Köszönjük ezt a szép, tartalmas délutánt minden sze-
replőnek, felkészítő tanáraiknak és nem utolsósorban a 
szülőknek! 

Nagyon szép tavaszi szünetet kívánok!
Benedekné Gyarmati Klára

tanítunk, és a gyerekek jó he-
lyen vannak az iskolában!  

Egy szomorú hírrel zárom sorai-
mat. Hosszan tartó súlyos beteg-
ség után Tóth Tamásné Ági néni, 
iskolánk volt tanára, életének 74. 
évében elhunyt.  Temetésére a 
tantestületből és ismerősökből 
álló csoport utazott Szombat-
helyre. Férje, Tóth Tamás köszö-
netét fejezte ki mindenkinek, aki 
osztozott fájdalmában.

Tisztelettel!   
Boór Miklós igazgató
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Hagyományainknak meg
felelően Nőnapot ünne-
peltünk az oviban, ahol a 
nagycsoportos fiúk titok
ban készültek: verset tanul
tak, ajándékot készítettek 
lánytársaiknak és az óvoda 
dolgozóinak, majd március 
8.án lelkesen köszöntöttek 
bennünket. 
Óvodánkban fontosnak 
tart juk a gyermekek nem
zeti identitásának erősítését, 
így idén is megünnepel-
tük Március 15.-ét, ami az 
1848-49-es forradalom és 
szabadságharc ünnepe. Egy 
óvodás életében egy törté
nelmi eseményforradalom 
nehezen érthető, nekünk fel
nőtteknek az a feladatunk, 
hogy élménnyé, közelivé, 
érthetővé tegyük a gyerekek 

oktatás

Elmesélem az elmúlt időszak 
történéseit, amelyek sok iz
galommal, ünneppel és él
ménnyel gazdagon teltek.
Nyílt napokat tartottunk 
az oviban február 23tól 
26ig a középső és nagy
csoportban. Célunk az volt, 
hogy a kedves szülők, és ér
deklődők betekintést nyer
jenek a gyermekek minden
napjaiba, csendes megfi
gyelőként megtapasztalják, 
hogy a gyermekek hogyan 
kapcsolódnak be az óvónők 
által felkínált játéklehető
ségekbe, társaikkal milyen 
kapcsolatot alakítanak ki, 
milyen aktivitással vesznek 
részt a különféle tevékeny
ségekben. Nagyon köszön
jük azoknak, akik ezeken a 
napokon megtiszteltek min
ket jelenlétükkel, akik fon
tosnak érezték, hogy meg
ismerjék az óvónők, az ő 

HÍREK A BALATONSZEMESI 
NYITNIKÉK ÓVODÁBÓL

„Itt a tavasz, itt van itt! 
Mesélek hát valamit…”

/Pósa Lajos: Tavaszkor/

munkájukat segítő dajkák, 
fejlesztő pedagógusok (lo
gopédus, pszichopedagó
gus, gyógytestnevelő, isko
lai testnevelő) tevékenysé
gét, és a gyerekek óvodai 
életét.

számára. Fontos, hogy a gye
rekek életkori sajátossága
iknak megfelelő módon le
gyenek részesei nemzeti ün
nepeinknek. Érezzék, hogy 
az ÜNNEP mindig másabb, 
különlegesebb nap életünk
ben: tisztelgünk, megemlé
kezünk régi korok hőseiről 
ezzel is megteremtve csírá
ját a szülőföld, a haza szere
tetének.
Mi, nagycsoportosok ab
ban a szerencsés hely
zetben voltunk, hogy az 
egész hetet az ünnep kö
ré tudtuk tervezni, ezért 
már a hét elejétől köny
veket nézegettünk a for
radalomról, huszárokról, 
beszélgettünk arról, hogy 
Magyarország a mi ha
zánk, magyarok vagyunk, 
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magyar az anyanyel
vünk. Várakat építettünk, 
kardoztunk, katonai in
dulókat hallgattunk, 
készí tettünk többek között 
nemzeti színű zászlókat, 
kokárdát, a lányok pár
tát, és természetesen az 
ünneppel kapcsolatos 
da lo kat és verseket is 
tanultunk. Mindezeket az 
ünnepnappal koronáztuk, 
amikor nemcsak a gye
rekek, hanem az óvoda 
is ünneplőbe öltözött. A 
közösségi helyiségünkben 
közös játékkal, versek
kel, énekkel, a Himnusz 
meghallgatásával, a cso
portok egymás megaján
dékozásával, és végezetül 
az emlékműhöz tett közös 
sétánkkal emlékeztünk, 

ahová kitűztük az általunk 
elkészített zászlóinkat.
Nem maradt el a Víz Világ-
napjáról való megemléke-
zés sem. A nagyobb gyere
kek már tudják, hogy a víz 
állandó körforgásban van, 
és felsorolják annak sokol
dalú felhasználását. Tudják, 
hogy az élőlények számá
ra létfontosságú, azaz víz 
nélkül nincs élet a Földön. 
Azt is tudják, hogy az ivó
vizünk a természetes vizek
ből, a talaj alatti vizekből 
ered, ezért nagyon fontos 
a környezetünk tisztántar
tása, valamint a víz takaré
kos felhasználása. A három 
csoporttal közösen is em
lékeztünk, amikor lesétál
tunk a Balatonra, megnéz
tük a vizet, az ott úszká

ló kacsákat és hattyúkat, a 
partról összeszedtük a sze
metet, fogócskáztunk, és jót 
játszottunk.
Nagyon örülünk, hogy vég
re itt a tavasz, bízunk ben
ne, hogy a meleg is hamar 
megérkezik hozzánk, és az 
elkövetkezendő óvodai ese
mények nagy része a sza
badban fog zajlani. Ter
mészetesen majd ezek

ről is beszámolunk, most 
Kálmánczy Zsófi Költögető 
című versének egy részleté
vel köszönök el:

„…Itt az idő kikeletre, 
vágyunk már a langymelegre. 
Ébredj tavasz, hozz meleget!
Váltsd fel végre már a telet!”

ErdélyiHorváth Enikő 
óvónő

Tisztelt Balatonszemesiek és Balatonőszödiek! Kedves Olvasók!

 kérjük, ajánlják  fel személyi jövedelemadójuk (szja)
 1%-áT a jövőnk generációjának!

A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely, a törvényi feltéte-
leknek megfelelő szervezet javára. A nyilatkozat nem kötelező: amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik, 
úgy adójának ez a része is a központi költségvetés részévé válik. Amennyiben él azzal a lehetőséggel, hogy befize-
tett adójának 1%-át célirányosan használják fel, úgy erre vonatkozóan rendelkezhet. A nyilatkozatnak  tartalmaz-
nia kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja (de nem kötelező!) a szervezet nevét is.  Ha felajánlja 
adójának 1%-át, garantáltan a helyi óvodánk gyermekeinek fejlődését segíti ezzel elő.

Az Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány működésének célja, hogy az óvoda nevelési programjában megfogalma-
zottaknak megfelelően a gyermekek egészséges  fejlődéséhez szükséges eszközrendszert fejlessze. Szeretnénk, ha a gyere-
kek minél több egészséges ételt fogyasztanának. Kiemelt célunk, hogy  az udvari és tornatermi sportszerek beszerzését és 
a nyelvtanítás tárgyi feltételeinek biztosítását elősegítsük. Ezt az alapítványunk bevételeiből tudjuk fedezni, melynek részét 
képezte eddig is a személyi jövedelemadók felajánlott 1%-a. KÖSZÖNJÜK az eddigi és a jövőbeni felajánlóknak, hogy  adó-
juk 1%-áról Alapítványunk javára rendelkeztek és rendelkeznek, és ezzel elősegítették vagy elősegítik, hogy a balatonszemesi 
óvodába járó gyermekek egészségesebbek, boldogabbak legyenek ! 

Az Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány adószáma: 18772126-1-14.

Köszönettel: Androsics Ferenc, az alapítvány kuratóriumának elnöke.
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04.13. szerda  11.00 Költészet napja – válogatás a magyar iro-
dalom legszebb verseiből. Rendhagyó irodalomóra a Túlpart 
Együttessel 
04.15. péntek  20.00 Költészet Napi örömzene Kistóka Szabolcs 
és a Második vonal zenekar közreműködésével 
04.20. szerda  16.00 Szemesi Házitündér képző - Fókuszban a 
természetes kozmetikumok
 04.20 szerda  17.00 Pálosok Balatonszemesen Dr. Végh And-
rás ásatásvezető régész előadása 
04.22. péntek  10.00 Könyvtárpedagógia – Olvasásnépsze-
rűsítés  
04.22. péntek  21.00 Péntek esti DISCO láz SZEPIVEL 
04.23. szombat  15.00 Föld napi programok: kiállítás megnyitó, 
biciklis kresz tanpálya és kirándulás
17.00 gyermek és ifjúsági táncház, kézműves-foglalkozással
19.00 felnőtt táncoktatás és táncház 
04.28. csütörtök  17.00 Természetgyógyászati előadás: Mi áll a 
betegségek hátterében? 

04.30 szombat  10.00 órától MAJÁLIS a Berzsenyi utcai stran-
don (rossz idő esetén a művelődési házban)

Májusi előzetes: 

május 12. szerda  16.00 Házi szappanfőzés Kovács Erikával
május 20. péntek  17.00 gyermek és ifjúsági táncház, kísérő-
program: kézművesfoglalkozás
19.00 DŰVŐ  együttes népzenei koncertje
20.00 felnőtt táncház és tánctanítás

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 Adamcsek Erzsébet fejlesztőpedagógus vezetésével 
néptánc: szerdánként 18.30-20.30 között Szabó Zsolttal 
falugazdász fogadóóra: péntekenként 8.30-10.15 között 
Simor Ákos falugazdász 
(A programváltoztatás jogát a szervezők  fenntartják!)

reich károly Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola 

2016. április 29.-én 12 órától rendezi meg 
a XIV. Diákmuzsika, zenei találkozót.

a versenyt az eastwing együttes 
koncertje zárja. 

A rendezvényre minden zenét szeretőt 
szeretettel várunk!

helyszín: Baptista imaház.

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE! 
 

Csapatok jelentkezését várjuk 
a 2016. április 30-án, szombaton 

14.00 órai kezdettel megrendezendő 

CIVIL FŐZŐVERSENYRE! 
Jelentkezni lehet Komáromi Krisztánál  

a 06304759712 telefonszámon április 28án 14 óráig. 

latinovits zoltán művelődési Ház áprilisi programjai

„Az Eastwing zenéje attól egészen különle
ges, hogy náluk egyáltalán nem, vagy csak rit
kán válik szét a többnyire magyar, néha cigány, 
vagy más népi muzsikát, például indiait fel
használó folklór rész a dzsesszestől, hanem 
annak szervesen részévé válik, s odavissza is 
hatnak egymásra. Ennek legfőbb okát és alap
ját Frankie Lato és Agócs Gergely adja. Agócs 
ugyanis ha bármelyik hangszeren is játszik, 
legyen az furulya, tilinkó, duda, vagy koboz, 

mindegyiken már a népi anyagot is olyan vir
tuózan szólaltatja meg, hogy azzal tökéletesen 
illeszkedik a dzsessz improvizációs stílusába 
is, s a mikor tényleg odaérkezik képes „ráten
ni még egy lapáttal”, muzikalitásának nagysá
gát viszont az is mutatja, hogy csak akkor és 
annyiban kapcsolódik bele a dzsesszes anyag
ba, amikor azt a népzenei folklór is „hitele
sen” lehetővé teszi.” 

(forrás: http://archiv.baralib.hu)

A versenyre alapanyag hozzájárulást  
(korlátozott mennyiségben) biztosítunk!  

További információ a művházban…

Kultúrák fúziója
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R A J Z P Á L Y Á Z A T
a Balatonszemesi latinovits Zoltán Művelődési 

ház rajzpályázatot hirdet a Föld Napja (április 22.) 
alkalmából, hogy felhívjuk a figyelmet  

a Föld természeti környezetének 
megóvására.

Pályázni három kategóriában lehet:
Óvodások (3-7 éves)

Általános iskola alsó tagozat (6-10 éves)
Általános iskola felső tagozat (10-14 éves).

a kategóriákon belül egyénileg és csoportosan  
is lehet nevezni!

a pályaművek szabadon választott technikával készít-
hetők, de maximum 70x50 cm-es méretben! a legkrea-

tívabb alkotások különdíjban részesülnek!
a pályaműveket a latinovits Zoltán Művelődési ház 

könyvtárában lehet leadni. 

A pályázat beadási határideje: 
2016. április 20. 16.00 óra

kérjük, hogy az alkotás hátlapján az alkotó neve, életko-
ra, az oktatási intézmény, a csoport vagy osztály, vala-
mint a felkészítő pedagógus neve legyen feltüntetve!
A kiállítás megnyitójára és a díjkiosztó ünnepségre  

2016. április 23-án, szombaton délután 15.00 órakor 
kerül sor a Művelődési Házban.

Sikeres alkotómunkát kívánunk! 

ÁPRILIS – SZENT GYÖRGY HAVA – SZELEK HAVA
A gazda mondókája szerint: 
György-nap előtt, ha nem esik, 
György-nap után sok is esik. 
Hogyha Vitális didereg, 
Tizenötször lesz még hideg. 
Áprilisnak szárazsága 
Jó gazdának bosszúsága, 
Áprilisnak nedvessége 
Fáknak termőképessége.

Áprilisban “hét tél és hét nyár van” - tartja a mondás, utalva a 
szeszélyes időjárásra.  
Április hava esős legyen, hogy a gyökér igyon-egyen, jó bor le-
gyen a szőlőhegyen. De ha túlságosan nedves, a csigáknak kedvez. 
Áprilisi hőség után ritka a bőség. Az áprilisi fagy kevés gyümöl-
csöt hagy. Ha áprilisban dörög, musttal telik majd a csöbör. Minél 
korábban virágzik a kökény, annál hamarabb lesz aratás. Ha bő-
ven terem a mezei saláta, bő évre számíthatunk. Ha táncra perdül 
a lepke, ültethetünk virágot a kertbe, mert a lepke a szedervirágot 
kedveli és: ha kivirágzik a szederfa, a hideg fagy nem tér vissza.

Április 1. BOLONDOK NAPJA - Régen sok népnél évkezdő ünnep 
volt. A tavaszi napéjegyenlőséget, az újjászülető természetet ünne-
pelték. A keresztény változások nyomán “komolytalan” újév, bolond 
nap lett. Bolondnak tartották, aki ezen a napon vetett, mert a hie-
delem szerint az ilyenkor vetett mag nem kel ki, nem lesz belőle bő 
termés. Nem jó kezdőnap, bolond napon nem jó új dologba kezdeni. 
SZÓVAL NE VESS, INKÁBB NEVESS MA! Különben magadra vess! 

Ha Irén napján (április 6.) esik az eső, nagyon szűk lesz az esztendő.

Ha Tibor napján (április 14.) virágos a cseresznyefa, virágos lesz 
a szőlő is. “Tibor a pacsirta megszólaltatója” Ha ilyenkor már szép 
zöld a vetés, a rét is kizöldült, akkor jó szénatermésre számíthatsz – 
vélik a Mura vidéken. Azt is megfigyelték, hogy ezen a napon szo-
kott megszólalni a kakukk.

Április 24. SZENT GYÖRGY NAPJA  A gazdasági év kezdőnapja, 
pásztorünnep, különösen mágikus erejűnek tartott jeles nap a nép-
hit szerint. Boszorkányjárás ellen tüskés zöldellő ágat tesznek a ka-
pura. A Szent György napi harmatszedés - termékenység-, bőség-, 
szépség-, szerelemvarázsló praktika. A nők a sarjadó vetésről ab-
rosszal, lepedővel itatták föl a hajnali harmatot, ezt otthon edény-
be gyűjtötték, néhány cseppet használtak minden kenyérsütésnél, 
vajköpülésnél, de meg is mosdottak vele.

ÁPRILIS 25. MÁRK NAPJA - Márk napján tartják a búzaszentelést.  
Ezen a napon szólalnak meg a békák és pacsirták. Rámutató negy-
venes nap. 40 napig e nap időjárásához hasonló várható. Dologtiltó 
nap is a férfiak számára. Semmit sem szabad vetni ezen a napon!

forrás: netfolk.hu
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A rutin hiányzott az őszi szezonban a 
Balatonszemes együttesénél, de a ne
hezen működő gárdánál kénytelenek 
voltak a fiatalítás mellett dönteni  a 
Somogy Sportja kérdéseire Vasicsek 
László válaszolt.

Hogyan értékelik az őszi szezont, 
mennyire úgy alakult, mint ahogy 
várták?

Az előző évek tapasztalatából tanul
va a csapat megbízott vezetőedzője 
(Sóstai Csaba) azt vállalta, hogy a ne
hezen működő felnőtt csapatunknál 
radikális fiatalítással megpróbál egy 
egységes csapatot kialakítani. Ennek 
tükrében felemás őszi szezont tudha
tunk a hátunk mögött.  

Mi hiányzott az előrébb kerüléshez?
Rendkívül fiatal felnőtt csapatunk 
(több 16, 17, 18 éves játékos) hazai pá
lyán minden együttessel szemben ko
moly játékerőt tudott felmutatni, de 
így is többször előfordult, hogy akár 
kétgólos előnyről sem sikerült meg
nyerni, vagy döntetlen állásról a ma
gunk javára fordítani a mérkőzést. Az 
idegenbeli mérkőzéseken viszont nem 
tudtunk hasonló teljesítményt nyúj
tani, de ennek is megvannak az okai, 
melyek könnyen orvosolhatóak a ta
vaszi szezonra. Három játékosunkat is 
megműtötték ősszel keresztszalagsza

kadás miatt, valamint kettő futballis
tánk több fordulót is kihagyott hátsé
rülése miatt.

Milyen változások vannak a ke-
retben?

Érkezett: Boda Norbert (Balatonbog
lár BB), Kántor Jenő (Zamárdi Petőfi 
SE), Barta Dániel (Zamárdi Petőfi SE), 
Madarász Bálint (Karád SC)
 Távozott: Bíró Ferenc (Látrányi LSZ), 
Lengyel Máté (Siófoki Bányász SE), 
Lengyel Ádám (Somogybabod SE), 
Gergely Tihamér (Sóskút SKE), Béládi 
Benjamin (Sóskút SKE), Márkus Ist
ván (Karád SC)

Hogyan alakult a felkészülés, meny-
nyire elégedett az edző?

Első alkalommal rendeztük meg a 
téli kispályás műfüves bajnokságot, 
amiről már olvashattak egy beszá
molót a Somogy Sportjában, a pozi
tív visszajelzéseket figyelembe véve a 
következő téli időszakban is kiírjuk 
ezt a versenysorozatot az MLSZszel 
együttműködve. Szinte végig edzés
ben maradt a felnőtt csapat, a tény
leges felkészülési időszakban heti két 
edzéssel és hétvégi edzőmérkőzések
kel készültünk a tavaszi folytatás
ra. A téli hónapokban az utánpót
lás csapataink (U7,U9,U11,U19) 
sem álltak le.

Mi lesz a cél tavasszal, mivel lenné-
nek elégedettek?

A csapat gerincét alkotó játékosain
kat sikerült megtartani a téli átigazo
lási időszakban és az érkezőkkel, va
lószínű, hogy még erősödött is a csa
pat. Lassan a sérült (műtött) játéko
sok a rehabilitációjuk után be tudnak 
kapcsolódni a közös munkába, így 
számolhatunk velük is a bajnokság 
során. Elsősorban a stabilitás elérése 
lesz ennek a tavasznak a feladata. Mi 
nem csak beszélünk róla, tényleg több 
U19es korú játékos szerepet kapott 
már a felnőttek közt és ez a folyamat 
tavasszal is folytatódni fog.

Mi a helyzet az utánpótlással, ho-
gyan működik a rendszer?

Mivel a felnőtt csapatunkban már több 
16 éves játékos is szerepet kapott az 
ősszel, az U19es együttesben is egy 
nagyon fiatal átlagéletkorú közösség 
jött össze, akik a 34 évvel idősebb el
lenfelek ellen is megállták a helyüket. 
Ezek a fiatalok szeretnek focizni és szí
vesen jönnek akár edzésre vagy mér
kőzésre is. Az ősszel folyamatosan bő
vült a csapat létszáma és már a tavaszi 
edzésekre is bekapcsolódtak korábban 
a futballtól eltávolodó helyi fiatalok.

Radikális fiatalítás 
Balatonszemesen
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felelősséget nem vállal..

Egyesületünk az elmúlt évben is igazi sikertör-
ténetet tudhat magáénak.

Számtalan versenyen, kupán 
és bajnokságban öregbítet-
ték az egyesület és Balaton-
szemes jó hírét. 

Karate szakosztályunk több nemzetközi tornán 
is szerepelt az elmúlt évadban és a fi atalok mind-
annyiszor dobogós helyezést értek el. Megméret-
tették magukat több nemzetközi tornán is. Létszá-
muk az előző évhez képest majd a duplájára nőtt és 
jelenleg is folyamatos bővülést mutat.

Kézilabda szakosztályunknál is folyamatos a 
létszámbővülés, hiszen már tavaly is foglalkoztunk 
a legkisebbekkel – 8 évesek - szorosan együttmű-
ködve az iskolával és a szülőkkel. Jelenleg is 3 kor-
csoportban foglalkozunk gyerekekkel, fi atalokkal. 
Junior korú játékosainkat a megyei bajnokságban 
indítottuk, de szerepelnek a Veszprém megyei baj-
nokságban is. Mindkét tabellán az előkelő II. helyen 
zártak az őszi fordulót követően. Az NB-es szerep-
lést, hosszas mérlegelés után azért adtuk fel átme-
netileg, mivel a felnőttek elfogytak a csapatból, já-
tékosok vásárlására nincs pénzügyi keretünk. A ju-
niorok pár év múlva teljesen beépíthetők, a kicsik 
pedig akkora már junior korúvá serdülnek.

Sakk szakosztályunk a megye bajnokságban a 
tavalyi évben a negyedik helyen zárt. Emellett el-
indultunk kisebb környékbeli versenyeken is. Több 
játékos az idén is meghívást kapott az NB-II-be, mi-
vel tehetségük és tudásuk alapján kiérdemelték, de 
sportolóink hűek maradtak egyesületünkhöz. 

Komáromi Krisztina

Beszámoló a Balatonszemes 
KSE 2015. évi tevékenységéről

Anyakönyvi hírek

Haláleset:
BALATONSZEMES
Maxmilián Tiborné 

2016.02.18. 
életének 69. évében

Krecskó Istvánné 
2016.02.22. 

életének 72. évében
Turcsik Ferencné 

2016.02.24. életének  
92. évében
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Megkésett, de vég
re itt az április kö
zepi tavasz. Ösz

szegyűjtöttem néhány ilyen
kor aktuális teendőt. Magve
tés, palántázás, gyümölcsfák 
és szőlő metszése, virágülte
tés. El lehet kezdeni a meleg
igényes zöldségfélék (bab, pó
réhagyma, mángold, cseme
gekukorica, kobakosok) mag
vetését a szabadföldbe. Már 
kiültethetjük a korai fejes ká
poszta, a karalábé, a kelká
poszta palántáit és elvethet
jük a bimbóskel magját is.
Most vesse el a  kúszó növé
nyek  (hajnalka, tűzbab, egy
nyári komló, sarkantyúka, 
szagosbükköny stb.) magja
it. Ezek a növények 23 mé
ter magasra is felfutnak, ezért 
kiválóan alkalmasak a te

rasz árnyékolására és a luga
sok befuttatására. Gyors nö
vekedésükhöz bőséges víz és 
tápanyag ellátásra van szük
ségük! Vessen a kert sarká
ba, vagy a kerítés mellé nap
raforgómagot. A kikelő nö
vényeket és beérő tányé
rokat örömmel fogadják 
majd jövő télen a madarak. 
Ha a pázsitban a téli hóna
pok folyamán elszaporod
tak a mohák, akkor most meg 
kell a gyepet levegőztetni. Er
re a célra kiváló, elektromos 
árammal működő gépek áll
nak rendelkezésre. A na
gyon mohás foltokra szórjon 
ki négyzetméterenként 56 
dkg oltott mészport, amely 
csökkenti a talaj savanyodá
sát.  A kertekben és a parkok
ban a  mohásodást  gyakran 

az okozza, hogy a környezet
ben élő fák és bokrok meg
nőttek és árnyékot vetnek a 
gyepre. Ezen csak az árnyék 
csökkentésével lehet segíteni! 
Tapasztaltabb kertész a tavaszi 
rügyfakadás után is metszhet, 
mert nem dörzsöli le az ilyen
kor már erre érzékenyebb 
rügyeket. Sőt virágzásban 
metszve pontosabban tudjuk 
a termést szabályozni, és állí
tólag egyes betegségeket is ke
vésbé terjesztünk a metszőol
lóval, fűrésszel. A legtöbb ta
pasztalat a lombos állapotban 
végzett nyári zöldmetszéshez 
kell, ilyenkor nehezebb átlátni 
a növényzetet, viszont ez a nö
vény számára a legkímélete
sebb, ekkor gyógyul leggyor
sabban a sebzés is.

forrás: Bálintgazda.hu

ELADÓ
BALATONSZEMESEN FEHÉR HÁLÓSZOBA 

BÚTOR GARNITÚRA (SZEKRÉNYSOR, 
FRANCIAÁGY, ÉJJELISZEKRÉNY), 

VALAMINT EGY BARNA 
SZEKRÉNYSOR ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL ELADÓ. 

ÉRD: 06305723613

ELADÓ: 
Balatonszemesen 

a víztorony mögött 
400 nöl-es telek-
szántó eladó. Érd: 

06305723613

Szőlő megmunkálásához megbízható 
segítséget  keresek Szemesen 
vagy  a környéken. Feladatok: 

gyomirtózás, kaszálás. 
Részleteket emailben.

Kérem a következő e-mailre írjon: 
rajczi.m@hotmail.com, Csonkáné

KERTÉSZKEDŐ 
Tisztelt 
Ebtulajdonosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 
Somogy Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztálya elrendelte 
az ebek számának összeírását a 
hatósági állatorvosok részére.
Az összeírás érdekében kérjük, hogy 
minden ebtulajdonos 2016. év 
április hó 30. napjáig jelentse be az 
illetékesség szerinti Polgármesteri 
Hivatalban a következőket:
- az eb tulajdonosának neve,  

elérhetősége,
- az ingatlan pontos címe ahol az 

ebeket tartja,
- az ingatlanon tartott ebek 

száma, fajtája, színe.
A bejelentést megtehetik szemé-
lyesen - ügyfélfogadási időben 
a lakóhely szerinti Polgármesteri 
Hivatalban, vagy  e-mailben 
Balatonszemesen az 
onkormanyzat@balatonszemes.hu 
címre, írásban: 
8636 Balatonszemes, 
Bajcsy-Zs. u. 23. címre;

A balatonőszödieknek e-mailben:  
balatonoszod@gmail.com, írásban: 
8637 Balatonőszöd, 
Szabadság utca 89. címre.

Felhívjuk az ebtulajdonosok � gyel-
mét, hogy amennyiben bejelentési 
kötelezettségüknek nem tesznek 
határidőben eleget, úgy az Állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. 
és 43. § -a alapján állatvédelmi 
bírsággal sújthatóak, melynek 
összege 15.000,- Ft.

Együttműködésüket előre is 
megköszönjük!
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