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Balatonszemesen 2014-ben az önkormányzat felkérésé-
re indult meg a Barát dűlőben található Pálos kolostor-
nak, az egykori Mindszent egyházának régészeti feltá-
rása. Az önkormányzat szerződött partnereként a Civil 
Régészeti Alap Egyesület vállalta a szervezési, logisztikai 
és médiafeladatokat. A szakmai kivitelezésre a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszéke lett felkér-
ve. A 2014-ben Türk Attila vezetésével, Dr. Végh András 
és Varga Máté részvételével zajló szondázó kutatás rövid 
ideje ellenére rengeteg eredménnyel zárult. Ennek hoza-
déka egy hosszú távú kutatási program, mely 2015-ben 
vette kezdetét, Dr. Végh András vezetésével. A két félév 
alatt közel 30 régészhallgató számára biztosított gyakor-
lati képzést a pálosok egykori kolostora. Azóta egy állan-
dó kiállítás is született Balatonszemesen, mely bemu-
tatja a fehér barátok történetét a kezdetektől egészen 
napjainkig. Ez a film is ékes bizonyítéka annak, hogy egy 
település, ha nem közömbös múltja iránt, nagy eredmé-
nyeket érhet el, és szép jövőt építhet.
Az ásatásról és a kutatás jelenlegi állásáról szóló film 
megtekinthető Balatonszemes honlapján (www.
balatonszemes.hu). 

Mészáros Teréz Brigitta

Pálos atyák nyomában 
Balatonszemesen
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gyönyörű, strapabíró virágokat kap-
tunk, melyeket közösen elültettünk 
az óvoda kiskertjében. Ugyanebből 
az alkalomból a Balatonszemesi La-
tinovits Zoltán Művelődési Ház által 
meghirdetett rajzpályázaton is részt 

vettek a Méhecske Nagycsoportosok. 
Egyéni kategóriában Tábi Stefánia, 
csoportos kategóriában Benedek Vi-
rág, Moldován Csenge, Szilvai Niko-
lett, Szilvai Zsófia és Völgyi Liliom 
alkotását díjazták. A kiállított mun-
kákat meg is csodáltuk a könyvtárlá-
togatásunk alkalmával.

Ezzel a bemutatkozó verssel vág-
tunk neki, hagyományainkhoz hí-
ven, a TÉRSÉGI ÓVODÁK XII. TA-
VASZI SPORTTALÁLKOZÓJA al-
kalmából megrendezett „KIRÁLYI 
TALÁLKOZÓ”-nak. Összesen tíz 
óvoda vett részt a találkozón, köztük 
a Balatonszemesi Nyitnikék Óvodá-
ból a Méhecske Nagycsoport.
A „MÉHECSKE BIRODALOM” áll-
ta a sarat, a gyerekek bátran, ügye-
sen vették az akadályokat, kitartó-
an, a szabályokat betartva versenyez-
tek és játszottak. Többek között volt 
zászlótűzés a vár tetején, királyi ko-
rona készítés, kincsgyűjtés, setten-
kedő őrjárat, kősivatagon való átke-
lés, stb. Minden résztvevő ajándék-
kal tért haza, a jókedv volt a lényeg, 
de nemegyszer a Méhecskék teljesí-
tettek az első helyen. 
Ebben a hónapban minden csoport-
ban megtartottuk a fogadóórákat, 
ahol a szülők tájékoztatást kaptak 
gyermekük fejlődéséről, a róluk ve-
zetett dokumentumokról, melyeket 
el is olvastak. A nagycsoportosok 

TEVÉKENY ÁPRILIS A BALATONSZEMESI 
NYITNIKÉK ÓVODÁBAN

„A MÉHECSKE csoport gyors és erős,
A Királyi birodalomért ő a felelős.
A méhecske repül, szól a vidám ének,
A Nyitnikék Óvodában repülnek az évek.
A Királyi találkozón csapatban az erő,
És csapatban a Méhecskék mindig NYERŐK!”

megkapták az iskolai beiratkozáshoz 
szükséges ÓVODAI SZAKVÉLE-
MÉNYT. A szülők segítségét és véle-
ményét kértük kérdőív formájában, 
nagyon köszönjük azoknak, akik ki-
töltötték és visszahozták részünkre!
Április 22.-én megemlékeztünk a 
Föld Napjáról. Az Iván Kertészettől 
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A szemesi Turisztikai 
Egyesület hírei
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akció ma hazánk leg-
nagyobb önkéntes mozgalma. Idén 
immár hatodik alkalommal valósult 
meg, melyhez Balatonszemes is csat-
lakozott a Turisztikai Egyesület szer-
vezésében. A településen 2016 április 
29-én, 8 helyszínen szedték a szemetet 
a helyi óvodások, általános iskolások és 
a Pöttöm Sziget önkéntesei. A szemét-
szedőket a találkozási ponton meleg 
teával, ásványvízzel és pogácsával vár-
tuk, ezután indultak a kijelölt helyszí-
nekre. Az ovis apró kezek a móló egyik 
felét, míg a hatodik osztály a másik felét 
tisztította meg. A többi osztály a part 
menti utcákon (Semmelweiss, Arany 
János, Berzsenyi utca), a strandokon és 
a futballpálya mentén gyűjtötte a hul-

ladékot! Összesen 10 zsák szemét gyűlt 
össze, melyet a Szemesért Kft. szállított 
el. Ki kell emelnünk, hogy az országos 
átlaghoz képest a településen kevés 
hulladék gyűlt össze, köszönhetően az 
Önkormányzat és a Szemesért Kft. min-
dennapi munkájának. 

Szeretnénk a helyi magánszállás-
hely kiadókat összefogni és segíte-
ni. Ezzel kapcsolatban június 9-én, 
csütörtökön 17.00 órakor fórumot 
tartunk, melyre minden érdekel-
tet várunk szeretettel a Latinovits  
Zoltán Művelődési Házba. 

Bagdi Bernadett
elnök

ÉlmÉnyfürdő nyitás
A próbaüzem időszaka alatt június 15-18 között  

a fürdőhasználat ingyenes! 
Május 31-ig a polgármesteri hivatalban 10 % kedvezménnyel 

vásárolhatóak meg a bérletek. 
A teljes áru bérletek: 10 órás: 5200,- Ft; 20 órás: 9700,- Ft;  

25 órás: 12000,- Ft; 30 órás: 14000,- Ft.

A községi intézmények közül most 
a könyvtárba látogattak a nagycso-
portosok, ahol a sok könyvre rácso-
dálkozhattak a gyerekek. Lelkesen 
vetették bele magukat a keresésbe, 
mindenki kedvére válogatott a köny-
vek közül. Főleg képes könyveket né-
zegettek, de néhányan már a betűk-
kel ismerkedtek és olvastak is. A Mé-
hecske csoport beiratkozott a könyv-
tárba, majd közösen kiválasztottunk 
és kikölcsönöztünk egy meseköny-
vet. Jó hangulatban telt el az ott töl-
tött idő, többen ígéretet tettek arra, 
hogy szüleikkel is ellátogatnak majd 
a könyvtárba.
Ősszel a nagycsoportosok színház-
bérletet vásároltak a siófoki Kálmán 
Imre Kulturális Központ színházi 
előadásaira. Idén is színvonalas, szó-
rakoztató, jó előadásokat láttunk: volt 
zene, tánc, mesejáték, monda, tele hu-
morral, vidámsággal és nagyon kre-
atív, esztétikus díszletekkel. A gyere-
kek nagyon jól érezték magukat.

Mint mindig, a tavasz legszebb ün-
nepéről, az Anyák napjáról sem fe-
ledkeztünk meg. Minden csoportban 
verssel, dalokkal, énekes játékokkal 
készültek a gyerekek. Nagy örömmel 
festették, ragasztották az ajándéko-
kat, süteményt sütöttek, de nem csak 
az anyukáknak, hanem a nagyma-
máknak is.
Izgatottan várjuk a következő idő-
szak eseményeit, hiszen rengeteg 
színes programot tartogat még szá-
munkra a május: erdei kerékpározás, 
kirándulás, gyermekhét…

Erdélyi-Horváth Enikő és Salamonné 
Kiss Andrea óvónők
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Tisztelt Olvasó! 

Mire ez a lap kiadásban megjelenik, alig 
egy hónap lesz vissza az iskolából. Fel-
gyorsultak ez események, úgy repül-
nek el hetek, hogy észre sem vesszük, 
annyira zsúfolt a programunk. 
Áprilisban a szünet után azonnal 
papírgyűjtéssel kezdtünk. Bár ősszel 
is volt, azért egy konténernyi megint 
összejött. A bevétel az osztályoké, és 
általában kirándulásra szokták a gye-
rekek fordítani.  Idén is voltak a nyílt 
napok. Minden évben két napot szá-
nunk arra, hogy a szülők bejöhesse-
nek, és gyermeküket órán is megnéz-
hessék. Persze ez egy kicsit mindig 
más, mint amikor nincsenek szülők, 
de azért elég pontos képet ad mind 
a gyerekekről, mind a pedagógusok-
ról. Ezért is olyan nagy az érdeklő-
dés. Azt gondolom, hogy sokaknak 
tanulságos, amit tapasztalnak.  A nyílt 
napokat a szülői értekezletek követik, 
hogy a friss élményeket meg lehes-
sen beszélni, és ahol még baj van, 
ott legyen idő javítani. A szülői érte-
kezletek után pedig az SZMK szokott 
összeülni, hogy az év vége esemé-
nyeire felkészüljön. Így volt ez idén is.
A középiskolai felvételi eredmé-
nyekről előző számban írtam. Most 
már hivatalosan is meg tudom erősí-
teni, hogy minden diákunk oda mehet 
tanulni, amit szeretett volna választani. 
A jelenlegi 8. osztályból 11-en mennek 
gimnáziumba, – ez több, mint az osz-
tály fele! - 4-en szakgimnáziumba – ez 
a szakközépiskolák új hivatalos neve. 
A többiek a szakképzést – régen szak-
munkás képzés volt – választották. 
A márciusi Házi népdalverseny győz-
tesei közben Szennán, a megyei dön-
tőben is megmérettettek. Büszkék 
lehetünk a gyerekekre, hiszen gyö-

nyörű eredményekkel tértek haza, 
Harsányi Zita is és a Csicsergő cso-
port – Bálint Rhodé, Bánó Tekla, Békei 
Varga Blanka, István Ajsa, Kucserák 
Panka, Sipos Kovács Sarolta - is arany 
minősítést kaptak, Moós Bercel, Bánó 
Tekla, Benedek Luca pedig ezüstöt. 
Luca közben továbbjutott a Röpülj 
Páva területi válogatójából. Őt a házi 
népdalversenyen fedezte fel magá-
nak a zsűri szakember elnöke. Lám, 
erre is jó egy házi verseny!  Sok 
sikert Luca! Ezen a versenyen szere-
pelt még Kucserák Panka, ő bronz 
minősítést kapott.
Mi is részt vettünk a TESZEDD sze-
métgyűjtő akcióba. Tanulóink főleg a 
Balaton partját járták végig, de volt osz-
tály, aki a Bagódombi Camping feletti 
területen gyűjtötte a szemetet. Hasz-
nos volt a munkánk, bár szerencsére 
nem volt túl sok szemét. Egyrészt a Kft. 
is hatékonyan, minőségben dolgozik, 
másrészt mintha a lakosság is jobban 
vigyázna a rendre, tisztaságra.  Köszön-
jük a Művelődési ház és a Kft dolgo-
zóitól kapott segítséget, és Szentivá-
nyi Gelencsér Adél, mint a Balatonsze-
mesi Turisztikai Egyesület vezetőjének 
támogatását!
Április 29.-én volt a 14. Diákmu-
zsika. Soha még ennyi iskola nem 
vett részt a rendezvényen. 4 megyé-
ből 20 iskola képviseltette magát, és 
összesen 87 produkciót kellett a zsűri-
nek értékelni. (64 egyéni és 23 kama-
ra) Idén a Művelődési Házzal koope-
rálva rendeztük a versenyt, mert a 
zsűri értékelésre szánt ideje alatt a 
vendégek az Imaházból átmentek a 
Művelődési Házba, ahol az Eastwing 
együttes koncertjét nézhették meg. 
Köszönjük a koncertet, mint ahogyan 

a Baptista közösségnek pedig az Ima-
házat köszönjük, hiszen annál szebb 
környezetet el sem lehetne képzel-
ni a rendezvény számára. Diákjaink 
komoly művészi értéket adó verseny-
darabokat adtak elő. 
Ősszel örömmel írtam a tornacsar-
nokra felszerelt napelem rendszer-
ről. Nos, most már kezdjük látni, mit 
várhatunk, mennyit termel. Márci-
usban és áprilisban az energiater-
melés olyan mértékű volt, hogy 
az iskola fogyasztásának több mint 
dupláját termelte a rendszer. A nyári 
hónapokban akár többszöröse is 
lesz majd a termel energia a felhasz-
náltnak. Úgy tűnik, hogy az iskolán 
kívül az önkormányzati intézmé-
nyek közül az óvoda energiaszük-
séglete, de talán még a művelődési 
házé is fedezve lesz!  A rendszer egy 
része pedig a konyha fogyasztását 
tudja teljesen fedezni. Ez azt jelen-
ti, hogy a közintézmények – hiszen 
a polgármesteri hivatalon is van-
nak napelemek – teljesen megújuló 
energiával működnek.
Engedjék meg, hogy néhány 
mondatot szóljak az iskola támo-
gatásáról. Az iskola működést sokan 
támogatják különböző segítség-
gel, adományokkal. Ezeket nagyon 
köszönjük, hiszen olyan fejlesztéseket 
tudunk belőlük megvalósítani, amik 
a gyerekek oktatását, nevelését segí-
tik. A Szülői Munkaközösség legutób-
bi gyűlésén arról döntött, hogy jelen-
tős támogatásban részesíti az isko-
lát, aminek egy részét sporteszkö-
zökben, - labdák, ütők, ugrálókötelek 
– másik részét sporteszközök felújí-
tásába való segítségként – udvari 
pingpongasztalok felcsiszolása, javí-

Iskolai hírek
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tása – adja. Döntés született arról is, 
hogy kapunk egy olyan kis fa házikót, 
amiben az alsósok játszhatnak. Mind-
ezek mellett kaptunk még 200 ezer 
Ft-ot az SZMK-tól egy olyan faszerke-
zetes épület építéséhez, ami egy tel-
jes osztálynak, illetve nyáron a napkö-
zis gyerekeknek elegendő méretű.  Ez 
az udvaron lesz felállítva/elkészítve. 
A megvalósításához azonban kellett 
még a balatonszemesi és a balaton-
őszödi önkormányzatok anyagi segít-
sége, az iskola saját bevételének egy 
része is, melyet ezúton is köszönünk.
Kaptunk még az SZMK-tól egy olyan 
digitális kamera mikroszkópot, amivel 
pillanatok alatt 500-szoros nagyítá-
sú képet tudunk a gyerekeknek kive-
títeni bármiről, ami a mikroszkóp alá 
befér. Ezzel egy olyan világot tudunk 
a gyerekek előtt megnyitni, amiről 
csak beszélni egészen más, mint ami-
kor bele is láthatnak.
Egy Uniós pályázatban rengeteg 
sporteszközt kaptunk. Lassan min-
den meg is érkezik. Ezekkel a sportszer-
tárunk jelentősen gazdagodott. Sajnos 
a pályázatban nyert eszközök minő-
sége erősen kifogásolható. A rollerek, 
amiből 10 db-ot kaptunk, egyike sem 
bírt ki többet 300 m-nél, a tornacsar-
nok sima parkettáján sem!  Köszönjük 
Hegyi Árpádnak és kedves feleségének, 
hogy felvállalták a csapágyak beszer-
zési költségét!  A karbantartók besze-
relték azokat, és mostantól használha-
tók a rollerek. Csak mellékesen jegy-
zem meg, hogy a pályázaton nyertes 
beszállító, még csak nem is reagált a 
hiba bejelentésére.
Külön szeretném megemlíteni 
Micsuch László balatonszemesi 92 
éves nyugdíjas nyaralótulajdonost, 
aki miután szerettei már nem élnek, 
a nyaraló eladásakor arra gondolt, 
hogy különleges állatbőrökkel, tró-
feákkal ajándékozza meg az iskolát. 
Ezeknek megkeressük a méltó helyet, 

hogy a gyerekek tanulását segítsék. 
Köszönjük!
Egy iskola minőségét a versenyered-
mények is jól tükrözik. Úgy tűnik, 
„beindult a szezon”! Diákjaink sorra 
mennek a különböző tantárgyi és 
sportversenyekre, és ott szépen meg 
is állják a helyüket!  Sokszor mond-
tuk már, hogy a versenyek célja nem 
a dicsőség, hanem az a motiváci-
ós hatás, amit jelent, de azért mégis 
nagyon jó érzés szülőnek, diáknak, 
nekünk, hogy sikert sikerre halmoz-
nak a tanulók, tanárok.

Versenyeredmények 
áprilisban
Az elmúlt időszak versenyeinek 
az eredményei:  
• Dombi Natasa 4. osztály 
– Tudásbajnokság Megyei döntő, 

Magyar irodalom 1. helyezett, 
bejutott az országos döntőbe

– Gamási helyesíró verseny 5. helye-
zés

– Balatonföldvári Területi Mesemon-
dó verseny, Arany fokozat

– Helyi versmondó verseny, Kiemelt 
Arany fokozat

• Kudich Antal, Keresztúri Matema-
tika verseny 11. helyezés

• Matematika megyei tanulmányi 
verseny Török Marci 3. osztályos 
tanuló - első helyezés

• Sevter Ákos - tudásbajnokság 
megyei első, országos döntőre 
megy

• Szolfézs megyei verseny Balaton-
almádi – Dombi Natasa, Mórocz 
Milla, Iván Szonja ezüst fokozat

A BENDEGÚZ levelező versenyen 
7 tanuló indult két kategóriában. 

• ANGOL KEZDŐ Tudásbajnok-
ság megyei forduló: Iván Szon-
ja megyei 4., Herencsár Milán 
6., Dombi Anna Nóra megyei 10. 
lett.

• ANGOL HALADÓ:  A verseny 

megyei fordulójában Siófokon, 
Valkó Judit 4. helyen végzett.

• MATEMATiKA
• Iván Szonya megyei 6.

• Hegyi Levente megyei 4.

• Valkó Judit megyei 3.

• Borbély Barbara, megyei 1.

• Benedek Luca anyanyelv megyei 
második, olyan magas ponttal, 
hogy bejutott az országos döntő-
be, és irodalomból megyei első, és 
országos döntős. 

• Somogyvári Karmelina környe-
zetismeretből megyei második

• Rajtuk kívül még ott van a megyei 
10-ben Gáspár Zsombor, Szabó 
Zsolt, és Tallián Orsolya

• Iván Szonja és Iván Tamara – 
országos döntőbe jutottak a 
megyei Szavaló és prózamondó 
verseny különdíjasaiként

• Dombi Nóri és Dombi Fanni a 
Megyei tudásbajnokságon iroda-
lomból és nyelvtanból lettek elsők, 
így szintén országos döntősök.

• MOZAIK ANGOL HALADÓ kategó-
riában induló 210 versenyzőből 
Valkó Judit országos 22. helyen 
végzett. 

• MOZAIK MATEMATIKA : a 248 
versenyzőből Valkó Judit orszá-
gos 14. helyen végzett.

TUDÁSBAjNOKSÁG MEGyEi 
DöNTŐ:
• Matematika Ligeti Ábel 3. Petkes 

Panna 8. helyezés

• Környezetismeret Ligeti Ábel 3. 
Szekér Viktória 5. helyezés

• Szövegértés Schmal Kitti 8. helye-
zés, 

XiV. DiÁKMUZSiKA
Ezüst minősítést kapott:

• Mórocz Milla – fuvola Talián 
Orsolya – fuvola, Bondor Ábel 
– trombita, Gáspár Zsombor – 
kürt, Kenyeres Flóra – kürt, Weisz 
Netti – klarinét, Mórocz Emánuel 
– klarinét
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Arany minősítést kapott:

• István Ajsa – fuvola, Molnár 
Panna – klarinét, Dombi Natasa – 
zongora, Mórocz Milla – zongora   

Kiemelt arany minősítés:

• Mészáros Szabolcs – zongora, 
Iván Tamara - furulya

SpOrT
II. korcsoport leány  Nagypá-

lyás floorball országos döntő  
7. helyezés 

• Novák Andrea, Benedek Luca, 
Tallián Orsolya, Varga Eszter, 
Vida Karina, Sziksz Alexandra

III. korcsoport fiú Nagypályás 
Floorball országos döntő  III. 
helyezés

• Gáspár Zsombor, Kudich 
Antal, Maxmilián Tibor, Sövény  
Zoltán, Geiger Bence, Farkas 
Csaba, Varga Csongor, Békei-
Varga Bendegúz

Atlétika körzeti döntő: II. korcsoport 
fiú   I. helyezés

• Farkas Csaba, Sövény Zol-
tán, Békei-Varga Bendegúz, 
Maxmilián Tibor, Varga Csongor 

Atlétika egyéni

• Farkas Csaba   1. helyezés, Sövény 
Zoltán 2. helyezés, Békei-Varga 
Bendegúz  3. helyezés

Atlétika II. korcsoport leány  csapat  
3. helyezés

• Vida Karina, Varga Eszter, Sziksz 
Anna, Szabó Viktória, Mórocz 
Milla

• Atlétika egyéni – Vida Karina  
2. helyezés  

JuBILEuM
Gyémánt diplomát kap és ezért 
tisztelettel gratulálunk Vass 
János tanár úrnak, iskolánk volt 
igazgatójának, aki idén 60 éve, 
hogy megkapta diplomáját. 
Ezúton kívánunk neki egészsé-
get, további örömökben gazdag 
nyugdíjas éveket!

Boór Miklós igazgató

MEGHÍVÓ
Balatonszemes Község Önkormányzata, 

a Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 
Könyvtár és Múzeum, a Latinovits Alapítvány 

„40 éve Latinovits nélkül…” 
címmel emlékkonferenciát rendez 

Latinovits halálának 40. évfordulójának előnapján
A tanácskozás helyszíne: Latinovits Zoltán Művelődési Ház

Nyilvános programok: 
14.00  Takács József Balatonszemes Köz-

ség polgármesterének köszöntője
14.15  Kiss László, a Magyar Versmondók 

Egyesületének elnöke: 
A Latinovits Alapítvány küldetése és szak-

mai munkája
14.30  Szigethy Gábor színháztörténész: 

„A ködszurkáló időszerűsége”
15.15  Frigyesi András, a Budaörsi Lati-

novits Színház igazgatója: „A lét 
tegyen rendet, ne a halál”

15.45  Tóth Zsuzsanna előadóművész, drámapedagógus: „Szabályta-
lan versmondás”

16.00  dr. Havas Judit gondolatai Latinovits Zoltán versmondás taní-
tásáról

17.00  Koszorúzás Latinovits Zoltán sírjánál 
 Havas Judit előadóművész, az irodalomtudományok doktora 
 megemlékezése
18.00  Kamara kiállítás: filmtörténet-töredék – képek Latinovits 

Zoltán ritkábban játszott, nem körülrajongott, kevesek által 
ismert filmjeiből. Emlékképek a zseniális színész megszám-
lálhatatlanul sokféle arcáról. Kiállítás megnyitó: dr. Szigethy 
Gábor színháztörténész előadása. 

Helyszín: művelődési ház kisterem
20.00  Utazás a koponyám körül – filmvetítés

XXii. Latinovits Vers- és prózamondó Találkozó / 2016. június 4-5. 
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves családját a XXII. Latinovits 
Vers- és Prózamondó Találkozóra 2016. június 4-5-én a művelődé-
si házba.
helyszín: Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 

 8636 Balatonszemes, Szabadság u.1.
június 4. szombat, 10.00 
  köszöntők, elődöntők, kb. 18.00 a döntőbe jutottak kihirdetése
június 5. vasárnap, 10.00 
  órától döntők, díjkiosztó
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A Föld napja alkalmából hirdetett 
rajzversenyünkre több közel 100  alkotás érkezett. 

A DíjAZOTTAK: 
óvodás korcsoport: egyéni: Tábi Stefánia, 
csoportos: Szilvai Zsófia, Silvai Nikolett, Moldován Csenge, 
Benedek Virág és Völgyi Liliom
alsó tagozatosok: Pádár Szabolcs és Ligeti Ábel
felső tagozatosok: Meiszterics Emese, Petkes Boglárka, Csóka 
Jázmin és Molnár Eszter

GRATULÁLUNK!

A Dél-Balaton FC U19-es csapata

A Dél-Balaton FC felnőtt csapata

Az öltöző bővítése

Dél-Balaton FC hírek
2016. április közepén elkezdődött a balatonszemesi sportöltöző felújítása, 

mely egy lassan két éve indult projekt eredményeként, méltó körülménye-

ket teremt a Dél-Balaton FC csapatai számára. 

2014. január 20-án döntött úgy a korábbi balatonszemesi képviselő-

testület, hogy támogatja a Dél-Balaton FC-t abban, hogy pályázatot nyújt-

son be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a meglévő labdarúgó pálya és a 

hozzá tartozó sportöltöző fejlesztése céljából. A pályázati kiírás alapján 3 év 

alatt összesen bruttó 30 millió Ft-ot lehetett volna létesítményfejlesztésre 

fordítani. A pályázati konstrukció szerint évente bruttó 7 millió Ft-os támo-

gatást nyújtott volna a Magyar Labdarúgó Szövetség, a balatonszemesi 

képviselő-testület pedig vállalta, hogy a bruttó 3 millió Ft-os pályáza-

ti önrészt a projekt teljes ideje alatt biztosítja a Dél-Balaton FC számára. A 

Dél-Balaton FC sikeres pályázata után, a Magyar Labdarúgó Szövetség csak 

2015-ben tudott támogatást nyújtani, így a bruttó 30 millió Ft helyett végül 

bruttó 10 millió Ft-ot lehet a sportöltöző fejlesztésére fordítani.

Ebből a keretösszegből csak a felújítás első üteme valósulhat meg, a 

sportöltöző épülete egy új szárnnyal bővül, mely a tervek szerint a jövőben 

a hazai felnőtt csapat öltözőjeként szolgálna, valamint a teljes sportöltö-

ző egy vadonatúj tetővel lesz ellátva. A munkálatokkal a kivitelező, Ramiép 

Team Kft. a megfelelő ütemben halad, a Szemesért Nonprofit Kft. munka-

társainak segítségével. A Magyar Labdarúgó Szövetség előírása szerint a tel-

jes felújításnak 2016. június 30-ig kell befejeződnie.
Vasicsek László
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Kyokushin Karate Hírek
Az Oyabun Dojo növendékeinek verseny-
eredményei az elmúlt időszakban: 

NYÚL KUPA 2016. április. 2.
Takács Zoltán I. hely
Szabó Dávid II. hely
Horváth Brendon III. hely
Czinkóczi Barnabás II. hely
Kiss Krisztián III. hely 

PÉCEL KUPA 2016. május. 7.
Szabó Dávid III. hely
Horváth Brendon III. hely
Bak Dorina III. hely +Legharcosabb  
női versenyző különdíj
Kiss Krisztián III. hely
Takács Zoltán II. hely
Czinkóczi Barnabás II. hely

 
Verseny felkészülést tovább folytatjuk a 2016. 06. 25-én 
Szentesen megrendezendő Világbajnokságra. 

GrATuLÁLuNK A VErSENyZőKNEK!     OSu 

Idei első véradásunk 2016. 04. 25-én volt, 40 fős 

megjelent véradócsapattal. Ez úton is köszönetünket 

fejezzük ki a 6 fő először vért adónak az önzetlen és 

bátor segítségéért, aktivistáinknak munkájukért és az 

Iskolakonyhának az aktív és „finom” támogatásáért! 

Következő véradásunk július 25-én lesz 
„karneváli” hangulattal és szeretettel várunk 

mindenkit!

Tóthné Bazsó Krisztina 

Anyakönyvi hírek
Balatonszemes

születés:
Horváth Hanna 2016.04.01.

anyja: Feszli Éva  apja: Horváth Tibor
 

nyárádi márton Dominik 2016.04.13.
anyja: Kassai Cintia Éva   apja: Nyárádi György

 
Haláleset:

Vajda lajos  2016.03.20. életének 83.évében
Reichert lászló 2016.04.01. életének 82. évében
Vastag József 2016.04.14.  életének 78. évében

 
BalatonőszöD
Házasságkötés:

takács Bettina-muszta Roland 2016.04.02.

lakossági HirdetÉs
Balatonszemesi öreghegyen / dózsa gy. út 87./, szőlős zártkert 
gyönyörű balatoni panorámával eladó. 1969m2-es telek, pince, 

présház és terasz. a bejárat betonútról megközelíthető. 
Érdeklődni telefonon vagy e-mailben lehet: 

Csonkáné mónika (tel: 0630 9271322, e-mail:rajczi.m@hotmail.com
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i. OrSZÁGOS 
„NyiTNi-KéK” 

FUVOLAVErSENy

2016. április 22-24-én 
Szentendrén rendezték meg 
az I. Országos „Nyitni-Kék” 

Fuvolaversenyt, melyen 
3 kislány képviselte a 

balatonszemesi zeneiskolát.
Balatonőszödről Tallián Orsolya 
3. osztályos tanuló fuvolázott, 
a felkészítő tanára Márkus Kata, 
zongorakísérője Istvánné Nyári 
Krisztina volt.

Az ország minden részéből érkező 
fiatalok és tanáraik előtt 2 helyszí-
nen nyíltak ki a kapuk. Több mint 
300 lelkes fuvolista regisztrált a 
versenyre és mutatta be tudomá-
nyát fuvolaművészekből álló szak-
mai bíráló bizottság előtt. 7 korcso-
port volt, Orsi a „mini korcsoport-
ban” indult 73 diákkal együtt. Pén-
tek délután 14 óra után került sorra, 
először a verseny kötelező anyagát: 
Bántai-Kovács: Válogatott etűdök 
fuvolára I. kötet 10-es etűdjét adta 
elő, majd a szabadon választott 
darabját fújta el, mely Baklanova 
Körtánca volt.

Orsi és a másik 2 szemesi kisdi-
ák Mórocz Milla és István Ajsa 
szinte azonos pontszámot kap-
tak, (45/44/46), ami a 60 pont-
ból nagyon szép eredmény! Nagy 
élménnyel tértek haza, némi izga-
tott várakozás után hamar eljött 
a fellépés, majd a délutáni lán-
gosozás és fagyizás ideje is. A 
lányok még a szentendrei Mar-
cipán Múzeumba is ellátogattak 
és délután még belehallgattak a 
nagyobb korosztály előadásaiba.

Gratulálunk!
Winklerné Csehi Mónika

A szemesi Majális megrendezéséhez nagyon kegyes volt hozzánk az időjárás.  
A Berzsenyi strandon délelőtt 10.00 órától vártuk a gyerekeket különböző 
versenyekre, valamint Ribizli bohóc szórakoztató műsorára. 
Délután 14.00 órakor elkezdődött a civil főzőverseny, ahol 8 csapat mérette meg 
az ízek világában való tudományát. Mindeközben a színpadi programok sorában 
bemutatkoztak a szemesi jazz-balettes lánykáink, fantasztikus műsort adott a 
Gulliver együttes valamint a Lajti Banda. A Szedemice Néptánc egyesület tagjain-
ak produkcióját követően Maksa Zoltán szórakoztatta a nagyérdeműt. Az este a 
Viharock zenekar várva-várt koncertjével vette kezdetét, majd a legkitartóbbak a 
Royal Band könnyed dallamaival köszönthették május elsejét!

a bicaj-ügyességi verseny első három helyezettje: 
1. Harmatos Albert, 2. Dombi Sólyom, 3. Neugebauer Dániel
A joghurt etető versenyen a három leggyorsabb párja: Kadlicsek Zea és Vida 
Karina, Kenyeres Flóra és Szappanos Fanni, valamint Papp Angelika és Papp 
Lili volt.
A kötélhúzásban a lányok fölényes győzelmet arattak a többségben lévő fiúk 
csapata felett… :)
A futóverseny eredményei: 
óvodások: 1. Benedek Virág 2. Baji Alexandra 3. Török Tóth Zoltán
1-2. osztály: 1. Dombi Sólyom 2. Bíró Dávid 3. Sevter Ákos
3-4. osztály: 1. Sövény Zoltán 2. Bíró Mihály 3. Benedek Luca
5-6. osztály: 1. Rózsa Bendegúz 2. Rajczi Rita 3. Harmatos Anna 

gratUlálUnk minden rÉsZtVeVőnek!

A civil főzőverseny eredményei: 
1. Színezők csapata (KSE): csülkös körömpörkölt
2. „Munkás Team”: marhalábszár pörkölt
3. KFT: csülkös babgulyás
A vidám közös főzés résztvevőinek ezúton is köszönetünket fejezzük ki, a 
győzteseknek pedig fogadják elismerésünk!

Legközelebb a július 2-án megrendezendő civil szezonnyitón lesz mód 
bográcsos „visszavágó” hirdetésére!

Majális



11hírmondó  2016/5.

info

2016. május 29.-én otthoná-
ban köszöntötte 90.évi születés-
napja alkalmából Weisz Henrik 
szépkorú Balatonszemesi lakost 
Takács József polgármester és 
Hajduné Berta Katalin szociális 
ügyintéző.
Weisz Henrik 1926. május 8-án 
született Somogymeggyesen. 
1957-ben költözött Balatonszemesre, kőművesként dolgozott és fele-
ségével 2 gyermeket neveltek fel, tisztességgel. Bauer Lídiával 1952-ben 
házasodtak össze, és egy kis nádfedeles parasztházban kezdték el éle-
tüket, majd együtt felépítették közös otthonukat. Felesége 1990-ben 
elhunyt. Jelenlegi házastársával 1993-ban kötöttek házasságot. Eme 
jeles napon Weiszné Rostási Máriával, valamint leány gyermekével,  
Weisz Líviával nagy szeretettel és szerénységgel fogadták a köszöntést. 
Weisz Henrik 8 unoka nagypapája és 14 dédunoka dédpapája.
Gratulálunk a kis népes családhoz, és kívánunk további jó egészséget, 
és szeretetteljes életet.

születésnap

Pályázat az óvoda épületének 
mini bölcsőde csoporttal történő bővítésére
Balatonszemes Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a TOP 1.4.1-15 
kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, mun-
kába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 
felhívás keretében a balatonszemesi óvoda épületének mini bölcsőde 
csoporttal történő fejlesztésére vonatkozóan.

Az óvoda három község gyermekeinek óvodai nevelését látja el köz-
oktatási intézményfenntartó társulás alapján, de évek óta jellemző, 
hogy más településekről is választják az intézményt a szülők gyermekeik 
nevelésére- jelenleg Nagycsepelyről, Balatonszárszóról, Balatonboglár-
ról, Karádról, jövő tanévtől Somogybabodról is fogad még gyermekeket.

Pár éve szükségletként jelent meg a három év alatti gyermekek óvodai 
felvétele, különösen a 2 év felettieké, hiszen bölcsőde már nem működik 
településünkön. A jogszabályi változás lehetővé tette a 2.5 évesek óvodai 
nevelését, amellyel intézmény élt is évek óta. Egy óvónő elvégzett egy 60 
órás képzést ennek a korosztálynak megfelelve. Egy óvónő pedig több 
éven keresztül családi napköziben dolgozott, vezetett- gyakorlata van az 
1-3 éves korosztály nevelésében, gondozásában is. 

A pályázat kedvező elbírálása esetén lehetőség nyílna maximum 8 fős 
mini bölcsőde csoport létrehozására, működtetésére, ehhez szükséges 
infrastrukturális feltételek megteremtésére, mind új épületrész építésé-
vel, eszközbeszerzéssel járó fejlesztések megvalósítására. 




