
Tisztelettel meghívjuk  Önt és családját az
1848–49-es forradalom és szabadságharc

emlékére rendezendő ünnepségre
március 14-én 18 órai kezdettel

a Latinovits Zoltán Művelődési Ház 
nagytermébe.

Közreműködnek a Reich Károly Általános Iskola
8. osztálya, valamint az iskola énekkara és zenetanárai.

Felkészítő tanáruk: Hosszú Csilla
Ünnepi beszédet mond

Takács József polgármester
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2017. február 20-án megtartott nyilvános ülésén elfogadta az 
Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetését.
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2017. évi működési 
bevétele: 601 893 e Ft.
– központi, működési célú támogatás államházt. 
  belül: 222 615 e Ft
– közhatalmi bevétel: 237 000 e Ft
– intézményi működési bevétel: 54 361 e Ft
– működési célú átvett pénzeszköz: 39 100 e Ft
– előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele:   

 3997 e Ft  
– intézményi bevételek: 44 820 e Ft
  
Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek meghatározásánál 
fő szempont az előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra való 
felhasználása. Ezek figyelembevételével a 2017. évi felhalmozási 
célú bevétele: 152000 e Ft.
 a) felhalmozási célú bevétel: 2000 e Ft
 b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybe-

vétele: 150000 e Ft 
A működési kiadásokat a kötelezően ellátandó önkormányzati és 
intézményi feladatok alkotják. Az önkormányzat és intézményei-
nek működési kiadásai: 601893 e Ft.

a) személyi juttatások kiadásai: 144 025 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 32 406 e Ft 
c) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12000 e Ft
d) dologi kiadások: 241906 e Ft 
e) egyéb működési célú kiadások: 165785 e Ft
f ) tartalék: 5771 e Ft

Felhalmozási kiadásainkat az előző évi áthúzódó feladatok befe-
jezése, valamint az idei célok meghatározása alkotja. Itt szerepel-
tetjük a tartalékra helyezett összeget is, amelyet majd év köz-
ben használhat fel az önkormányzat a képviselő-testület dönté-
se alapján. 
Felhalmozási kiadás: 152 000 e Ft.

a) a beruházások összege:12000 e Ft
  – ingatlanvásárlás: 4000 e Ft
  – Szt. Antal szobor: 2000 e Ft
  – Útaszfaltozó gép beszerzése: 6000 e Ft

b) felújítások összege: 0 e Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 3000 e Ft
  (fejlesztésre átadott lakástámogatás)

 d) tartalék: 137000 e Ft
Balatonszemes Községi Önkormányzatának intézményei: 
 a) Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal: 77 025 e Ft
   13 fő
 b) Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum:
   42 010 e Ft 5 fő
 c) Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája: 
   66 370 e Ft 8 fő
Az intézmények költségvetése beépül az önkormányzati költség-
vetésbe az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület az elmúlt időszakban több pályázat benyúj-
tásáról is döntést hozott, melyekre érdemi döntés a mai napig 
még nem született. 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be:
– új orvosi rendelő építésére, melynek teljes összege: 92 897 e 

Ft, ebből az önrész: 32 000 e Ft, a támogatás 60 897 e Ft
– Kajak Kenu Szövetséggel konzorciumban csónaktároló építé-

sére, mely 100 %-os támogatottságú pályázat, teljes összege: 
12 000 e Ft

– külterületi utak, Rádpusztai út fejlesztésére, melynek a teljes 
összege: 89 199 e Ft, ebből önrész mértéke: 22 300 e Ft, támo-
gatás mértéke: 66 899 e Ft  

– erőgép (traktor) beszerzésére, melynek a teljes összege 
9111 e Ft, ebből az önrész mértéke: 278 e és a támogatás 
összege 6833 e Ft.

–  az óvodabővítés kapcsán is pályázat került benyújtásra, böl-
csődei csoportszoba kialakításra. A pályázat teljes összege 
47 214 e Ft, ez a pályázat is 100 % támogatottságú. 

Az  önkormányzat működési bevételei és kiadásai egyensúly-
ban vannak, és mindez elmondható a felhalmozási bevételek 
és kiadások tekintetében is. A költségvetési bevételi főösszege  
753 893 e Ft, és a kiadási főösszege is 753 893 e Ft. Az összes lét-
szám-előirányzata az intézményekkel együtt 39 fő és 15 fő köz-
foglalkoztatott, összesen 54 fő. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – BALATONSZEMES
Balatonszemes Községi Önkormányzat 

2017. évi költségvetése



Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2017. évi működési bevé-
telei: 105500 e Ft
 a) központi, működési célú támogatás államházt. belül:   

  49626 e Ft
 b) közhatalmi bevétel: 42300 e Ft
 c) intézményi működési bevétel: 8000 e Ft
 d) működési célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft
 e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele:                

  5574 e Ft 
  a működési hiány fedezete.
Az önkormányzat  2017. évi felhalmozási célú bevételei: 
58 500 e Ft.
 a) felhalmozási célú bevétel államháztartáson belül: 0 e Ft
 b) felhalmozási célú bevétel: 799  e Ft
 c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft
 d) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele:
  57 701 e Ft 
      a felhalmozási hiány fedezete.
A működési kiadásokat a kötelezően ellátandó önkormányzati és 
intézményi feladatok alkotják. Az önkormányzat működési kiadá-
sai: 105 500 e Ft.
 a) személyi juttatások kiadásai: 22 500 e Ft 
 b) munkaadókat terhelő járulékok: 5500 e Ft 
 c) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3000 e Ft
 d) dologi kiadásokat: 45 000 e Ft
 e) egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszköz)                          

16926 e Ft
 f )  tartalék: 12574 e Ft
Az önkormányzat  felhalmozási kiadásai 58 500 e Ft.
 a) beruházások összege: 0 e Ft
 b) felújítások összege: 419 e Ft
 c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 1000  e Ft
  (fejlesztésre lakosságnak átadott lakástámogatás)
 d) tartalék: 57 081  e Ft
A Képviselő-testület az elmúlt időszakban több pályázat benyúj-
tásáról is döntött. Ezekre érdemi döntés a mai napig még nem 
született. 
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be:
– az orvosi rendelő akadálymentesítésére, melynek pályázati 

összege: 1460 e Ft.
– a külterületi utak (Kókuszcsapás) fejlesztésére és erőgép (trak-

tor) beszerzésére, melyből az erőgép beszerzésre benyújtott 

pályázat Teleki Község Önkormányzatával közösen, konzorci-
umban történik.  A külterületi út felújításának teljes összege 
51629 e Ft, ebből az önrész: 12907 e Ft. Az erőgép beszerzés 
teljes összege: 9111 e Ft, ebből önrész mértéke: 2154 e Ft . 

– a balatonőszödi faluház felújítására, korszerűsítésére
– 1 db C típusú 90 m2 terület nagyságú kültéri sportpark meg-

valósítására

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai egyensúly-
ban vannak, és mindez elmondható a felhalmozási bevéte-
lek és kiadások tekintetében is. A költségvetési bevételi főösz-
szege 164000 e Ft, és a kiadási főösszege is 164000 e Ft. Az 
összes létszám-előirányzata 10 fő és 5 fő közfoglalkoztatott, 
összesen 15 fő.

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 
2017. évi költségvetése

Értesítjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy Balatonőszöd 
közigazgatási területén 

a 2017. évi lomtalanításra május 27-28-án kerül sor. 
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Az új év első napjai, hetei aktív munkával teltek táraságunknál. Köszön-
hetően a beköszöntött hideg téli időjárásnak, munkagépeink folyama-
tosan takarították, jég mentesítették a forgalmasabb utakat, járdákat a 
településen. Gyalogosan dolgozó munkatársaink pedig a buszmegálló-
kat, szigeteket takarították. Mindemellett a telephelyen is folyamatos 
volt a munka. Felújítottuk köztéri kukáinkat, illetve készítettünk újakat 
is. Emellett az összes vizi bejárónk új borítást kapott. 
A Széchenyi utcában egészen a Bagódombi Kempingig megtörtént a 
csiatag irtás, így az utca jóval rendezettebb képet mutat. Ugyanilyen 
munkálatokat végeztünk a Rádi telep felé vezető úton is.
Jelenleg is tart a köztéri, illetve az Élményfürdőben lévő padok átcsiszo-
lása, átfestése.
Fűnyíró gépeink, kaszáink már felújítva, átvizsgálva várják a fűnyírási 
szezon kezdetét.
Március 6-ával újra indul a zöldhulladék elszállítása is a településen.

Évforduló….
A Nyugdíjasok Szervezetei-
nek Somogy Megyei Szövet-
sége 2016. őszén, ünnepélyes 
keretek között Taszáron tar-
totta megalakulásának 25-ik 
évfordulóját. 

Ebből az alkalomból a 
Szövetség elnöke oklevele-
ket, emlékplaketteket ado-
mányozott azon szervezetek-
nek , akik a szövetség alapí-
tó tagjai voltak. Emléklapo-
kat kaptak azok a támoga-
tók, akik  évek során  anyagi 
támogatást nyújtottak a szer-
vezet működéséhez. 

Az önkormányzatnak 
2012. szeptemberétől van szorosabb kapcsolata a Szövet-
séggel. Ettől az időponttól szervezik a Szépkorúak őszi 
táboroztatását  Balatonszemesre. Ez évente 100-110 főt 
jelent utószezonban, ami az önkormányzat költségveté-
sét növeli. 

Az összes bevétel, idegenforgalmi adó plusz állami 
normatíva,  600.000.- Ft. körüli összeget jelent.

A képviselők, Polgármester úr javaslatára úgy dön-
töttek, hogy ebből az összegből valamennyit visszajuttat-
nak a szövetséghez támogatás formájában. Ezt a gesztust 
köszönte meg Stikel János elnök úr ezzel az emléklappal.

Az évforduló alkalmából egy összefoglaló könyvet 
jelentett meg a szövetség, mely bemutatja  a hozzá tar-
tózó közel 180 somogyi klub, csoport, egyesület mun-
káját színes fotókkal, rövid ismertetőkkel, a megalaku-
lástól napjainkig.

Akit érdekel ez a kiadvány, 2.000.-Ft-ért megrendelhető. 

Boór Miklósné

MEGHÍVÓ
Balatonőszöd Község Önkormányzata
Tisztelettel meghívja Önt  és Családját 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
emlékére rendezendő ünnepségre

2017.március 15-én, szerdán 17 órai
 kezdettel a balatonőszödi Faluházba.

Ezúton tisztelettel és nyomatékosan szeretnénk kérni a lakosságot és az 
üdülőtulajdonosokat, hogy a következő szabályok betartásával és figye-
lembevételével helyezzenek ki zöldhulladékot az ingatlanjuk elé:
• fű- és lombnyesedék elszállítása kizárólag zsákba téve történik meg. 
A zsákok száját NE kössék be!
• a gallyakat, ágakat maximum két méteres darabokban lehet kitenni, 
összekötve zsinórral, vagy valamilyen madzaggal – NEM fém dróttal! 
• az egy alkalommal kitett zöldhulladék mennyisége nem haladhat-
ja meg a 1 m³-t!
• a zöld nyesedéket kitenni kizárólag hétvégén lehet, szombat és vasárnap!
• a zöld hulladék elszállítása minden hét hétfőjén történik meg. A hét 
többi napján kitett nyesedéket NEM SZÁLLÍTJUK EL!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Rigó István
Ügyvezető igazgató

KFT HÍREK
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Az óvodai tanulásnak már az említése is megosztja a fel-
nőtt világot mind hazai, mind nemzetközi szinten. Van-
nak végletes felfogások, az egyik szerint ebben a korban 
minden megtanítható, elsajátítható, tehát minél korábban 
kell megkezdeni a kisgyermek tanítását. A másik véglet 
szerint egyáltalán nem szabad tanítani, semmiféle tudatos 
és tervszerű folyamatba bevonni, hagyni kell spontán fej-
lődni. Sok ország van, ahol már 3-5 éves kortól iskolaszerű 
tudatos tanítás-fejlesztés folyik, ahol már az olvasást, írást 
kezdik tanítani ebben a korban, s vannak országok, ahol a 
tanítás szó kimondása is véteknek tűnik. A hazai óvodák-
ban ez hogyan valósul meg? 
Az óvodai tanulás értelmezését napjaink kihívásainak 
megfelelően újra kell gondolnunk. A tudásalapú társada-
lom, az élethosszig tartó tanulás, a tudás minőségének el-
lenőrzése és értékelése, a versenyképesség, az önérvényesí-
tés társadalmi szempontból vet fel új helyzetet.
Mind ezek ellenére azt kell mondanunk, hogy alapvetően 
nem a gyerek lett más, aki tanul, hanem a helyzet válto-
zott, amiben tanul. 
Játék a 3-7 éves korú gyermekek legfontosabb és legfej-
lesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghaté-
konyabb eszköze. A játék nemcsak azért kitűnő talaja a 
fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyer-
mek, hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbál-
hatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló 

szituációkat, az őt érő élményeket. Ugyanakkor megoldá-
si módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselke-
désre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, problémáit és 
újra élheti kellemes élményeit. A környező világról, sőt a 
világegyetem egészéről is a játékon keresztül közvetíthet-
jük a legtöbb ismeretet a kisgyermek felé.
A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvo-
dában is a felnőtt - a szülő és az óvodapedagógus. Utánoz-
ható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a sza-
bad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, 
illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat 

elakad. A felnőtt jelenléte teszi 
lehetővé a gyerekek közötti já-
tékkapcsolatok kialakulását is. 
A játékhoz megfelelő helyre és 
egyszerű, alakítható, a gyerme-
ki fantázia kibontakozását segí-
tő anyagokra, játékszerekre van 
szükség. Az óvoda és az óvoda-
pedagógus feladata, hogy meg-
felelő csoportlégkört, helyet, 
időt, eszközöket és élményszer-
zési lehetőségeket biztosítson a 
különböző játékformákhoz. 
Óvodánk, a Balatonszeme-
si Nyitnikék Óvoda erre nagy 

„ Ma gyermeke 
a holnap felnőttje”

HOGYAN TANUL 
AZ ÓVODÁS GYERMEK?
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hangsúlyt fektet. Kirándulá-
sokkal, sétákkal, ünnepek-
kel, projektjeinkkel (szüret, 
családoknál végzett ker-
ti munkák, süteménysütés) 
a mindennapi életben fel-
kínált sokféle érdekes té-
mákkal, tevékenységekkel 
gyerekeknek változatos él-
ményt, tapasztalatot bizto-
sítunk. Nagyon fontosnak 
tartjuk olyan hangulatok, 
ingerek, tárgyi lehetőségek 
megteremtését, melyek-
nek hatására a gyermekek 
spontán játéka, tevékenysé-
ge önmagától beindul. Ez 
természetesen nem jelenti 
azt, hogy nincs szükség a pedagógus által kezdeményezett 
vagy irányított játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 
3 éves kor táján még kifejezetten igényli a gyermek a fel-
nőttel való együtt játszást. A játék tehát olyan komplex te-
vékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan 
kell felhasználnia a nevelés folyamatában céljai eléréséhez.
A tanulás modern felfogása szerint tehát a tanulás és a já-
ték, a játékosság nem egymást kizáró, hanem feltételező fo-
galmak. 
A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik 
óvodáskorban. A gyermek esetében a tevékenységi vágy 
ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben 
minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, 
azaz tanul a kisgyermek. Játék közben, játékosan, szinte 
észrevétlenül tanul, tehát a játék az óvodai tanulás egyik 
legfontosabb színtere. A tanulási tevékenység esetén is 
azt szeretnénk elérni, hogy örömmel és önként vegyen 
részt ebben a folyamatban a gyermek, ne csupán külső 
motiváció (jutalom, a felnőtt kívánsága) késztesse erre. 
A cél az, hogy megfelelő színvonalú feladatok elé állít-
suk a gyermeket. Természetesen minden gyermek ese-
tében képességeinek megfelelő feladatokról van szó. 
A követelményeket az egyéni teljesítőképességhez kell 
mérni. A sikerélmények erősítik a gyermek önbizalmát 
és bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb problémák 
megoldásához. A sorozatos kudarcok ellentétes hatást 
váltanak ki. Mindezekből látható, hogy az óvodai tanu-
lás körébe „minden” beletartozik. A kisgyereknek szin-
te minden, amit csinálnia kell, újnak tűnik, és ezért azt 
meg kell tanulnia. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? Miután a felsorolt területe-
ken minden gyerek a saját szintjén kerül óvodába, ezért el-
sősorban önmagához mérten kell fejleszteni saját képessé-
geinek sokoldalú és teljes kibontakoztatása céljából, egyéni 
módszerekkel és eszközökkel segítve és motiválva, a cse-
lekvései során kialakult tempóban. Ezért olyan fontos a 
gyerek megismerése, nyomon követése és a tanulás egyéni 
útjának tudatos megtervezése. A korszerű módszerek kö-
vetése (projekt, kooperatív tanulás, drámajáték), alkalma-
zása - amelyben újra gondoljuk a tanulás tartalmát, mód-
szereit, eszközeit.  
A jó óvodában a gyerekeket nem tanítják iskolás módon, 
abban a tevékenységben vehet részt, amiben szeretne. Az 
óvodás gyermek tanulásának legfőbb formája a spontán 
utánzás. Utánozza, amit hall és amit lát maga körül, el-
játssza, elmeséli, lerajzolja: élményeit feldolgozza, átéli, 
kompetencia élménye erősödik. Az óvodapedagógus fel-
kínálhat tevékenységi lehetőségeket a gyermeknek, meg-
teremti ezek feltételeit az egyedüli és/vagy közös cselek-
vésekre. Az ezekben történő részvétel mind tanulás. Ha 
a gyermek kérdez, a felnőtt válaszol. De soha nem tanít 
– a szó iskolás értelmében.
Jót és jól játszani - ez a gyermek dolga az óvodában.
Azt reméljük, hogy a február 21-24-ig tartó nyílt hé-
ten a szülők is betekintést nyertek, tapasztalatot szerez-
tek óvodásaink játékába, tanulásába, mindennapi tevé-
kenységeibe. 

 Nyárádi Zoltánné Miklós Andrea
 Óvónő



Tisztelt Olvasó!
Iskolánk életében február már a versenyek és a farsang –

meg az in�uenza – ideje.  Alsósaink Balatonföldváron mérték 
össze tudásukat mesemondásban a környék iskolásaival. Büsz-
kék is vagyunk  a teljesítményükre!  Papp Emese elsős és Moór 
Bercel harmadik osztályos tanulónk arany, Havalecz Anna má-
sodik osztályos és Benedek Luca negyedikes tanulónk pedig 
kiemelt arany minősítést kaptak.  

Matematikából a Zrínyi Ilona megyei versenyre több gye-
rekünk is megírta a feladatot. Ez egy nagyon rangos verseny, 
és Ligeti Ábelt behívták Kaposvárra, ami azt jelenti, hogy az 
első 10-ben biztosan benne van, de hogy ott hányadik, azt 
nem tudjuk még.

Nyelvész versenyünk iskolai fordulóján is túl vagyunk, de 
még nem tudjuk, kik érik el a megyeire való behívást jelen-
tő ponthatárt.

A József Attila megyei szavalóversenyre a házi döntőn va-
gyunk túl. Ez a felsősöket érintő verseny, ahol Dombi Natasa 
és Rajczi Rita arany minősítést kaptak a korosztályukba, míg 
a megyei versenyre már nevezhető hetedik és nyolcadik osz-
tályos korcsoportba Dombi Nóra és Iván Szonja voltak akik 
meghívást kaptak. Mire e lapot olvassák, már tudjuk az ered-
ményüket is, de most, amikor írom, még csak reménykedhe-
tünk, hogy ott is sikeresek lesznek lányaink.

Február 13.-án volt a 14. Jégvirág terematlétikai bajnoksá-
gunk, amire megint több, mint 10 iskola nevezett csapatot. 
Közel 150 gyerek mérte össze atlétikai számokban az erejét, 
képességét. Sajnos azt látjuk, hogy mindennapos testnevelés 
ide, mindennapos testnevelés oda, az iskolák egyre nehezeb-
ben jönnek el versenyekre. Máskor 200 felett volt a jelentke-
zők száma, és neves sportiskolák még messziről – Dunaúj-
város, Paks, Szombathely – is el szoktak jönni. Most utazási 
költségre, és egyebekre hivatkozva nem tudtak jönni. Nem 
igazán értjük, mert egy-egy ilyen verseny annyi többletet ad, 
amihez képest az útiköltség jelentéktelen hányad. Sajnáljuk, 
hogy az iskolák így gondolkodnak, hiszen nincs jobb motivá-
ció egy gyereknél, mint a tisztességes, komoly verseny. Akik vi-
szont itt voltak, nagyon jó élményekkel távoztak. Gyerekeink 
szokásnak megfelelően nagyon jól teljesítettek, bár tény, hogy 
most éppen a kinevelés időszakában vagyunk, a nagy ered-
mények sportban két év múlva fognak jönni. De a korcsopor-
tos eredmények bíztatóak, jó az út amin járunk.

Február legnagyobb esemény azonban idén a farsang volt. 
Erről a rendezvényről most igazán csak az elismerés szavaival 
tudok beszélni. Sok farsangot láttam éltem már át, de az idei 

mind közül a legjobban sikerült volt. Ez egyértelműen a szü-
lői munkaközösség és a szülők hihetetlen lelkesedésének kö-
szönhető. A szervezés is nagyon magas szintű volt, mindenki 
jó kedvvel tette a vállalt feladatát a gyerekekért, a rendezvé-
nyért.  Volt légvár, csocsóbajnokságot szerveztek, amihez az 
iskola két asztala mellé még hozattak másikakat, mert annyi 
volt a jelentkező.  Az iskolai pályázatos trambulint is befog-
tuk, így aztán minden gyerek megtalálta a neki kedves játé-
kot, mozgást.

Mégis a jelmezes rész volt az, ami igazán nagy élmény volt 
még nézőként is. Annyi, és olyan ötletes jelmez készült ott-
hon, hogy a zsűrinek több, mint egy órájába került, mire a sok-
sok kategóriában eredményt tudott hirdetni. A sok kategória 
lehetőségét pedig a szülői munkaközösség, és a rendezvényt 
támogató vállalkozók, szervezetek, és magánszemélyek ado-
mányai tették lehetővé. Nagyon szép gesztus, hogy eleve ren-
geteg kategória volt, hiszen így nagyon sok gyerek – és szü-
lei - kaptak méltó elismerést.  Mindezek mellett a tombola is 
gazdag volt, sokan vásároltak szerencséjükben bízva jegyet.

Ezúton köszönöm az adományozóknak az adományokat, 
a szülőknek a szendvicseket, a fantasztikus sütemény költe-
ményeket, az üdítőket, a szervezést, a fáradtságot nem isme-
rő munkát!  Az összefogás, a lelkesedés olyan farsangot adott 
a gyerekeknek, ami élmény volt, és marad sokáig.  Talán attól 
volt különleges még, az idei farsang, hogy a jelmezek igénye-
sebbek lettek még az eddigiektől is. Persze tudom, hogy ezek 
egy részét a szülők készítik – ki más – de rengeteg olyan volt 
köztük, ahol tudjuk, hogy a család együtt alkotta meg a jel-
mezt, amivel az nem csak értékesebb lett, hanem a mai ro-
hanó és egymásra nem �gyelő világunkba visszahozta a kö-
zös alkotás, és az együttlét örömét. Sok szülő mesélte, hogy 
jelmezkészítés közben milyen jókat beszélgettek, nevettek 
együtt.  Lehet, hogy több farsang kellene?

Talán még egy észrevétel. Az idei farsangon a gyerekek, 
a sok program miatt is, meg talán a jelmezekhez való szoro-
sabb kötődés miatt is fegyelmezettebbek voltak, mint máskor. 
Fegyelmezettebbek, és önfeledten vidámak. Köszönöm min-
denkinek, hogy ilyen élmény részesei lehettünk! 

Kedves Olvasó!   
Ezek voltak a februári történéseink. Zajlik az életünk. Egy 

kolléganőnk, a fejlesztőpedagógus Tóth Anikó tanító néni szü-
lés előtti szabadságra ment, helyette sikerült a szakszolgálat-
tól, Siófokról Králikné Hajnit hazacsábítani.  Baranyainé Luki 

AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE
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Ildikó tanító néni pedig olyan minősítő vizsgát tett, hogy a bi-
zottság csak felsőfokon tudott nyilatkozni a beadott, bemuta-
tott anyagról. Igaz, ilyen vélemény volt a korábban minősült 
Németh Kornélné, Cseh Tiborné, Istvánné Nyári Krisztina, Val-
kóné Kovács Márta, Móroczné Anita és Reichertné Weisz Bea 
tanárnők minősítő vizsgájáról is. Ez nekünk természetes, hogy 
ők ilyen kiválóan teljesítenek, de a bizottság külsős tagjai el-
mondták, hogy máshol azért van, hogy nehezen tudnak dön-
teni. Márciusban Batki Balázs kollégánk fog minősülni, és idén 
még ketten állnak minősítés előtt.  

Tisztelettel!   
Boór Miklós igazgató

Szőlőműveléshez megbízható, szorgalmas 
munkaerőt keresek alkalmi munkára.

Érdeklődni írásban a következő email címen: 
rajczi.m@hotmail.com

Rajczi Mónika
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Születés:
Bársony Márton 

2016.12. 29. anyja: Sáfrán Ildikó, apja: Bársony Sándor Jenő
Csehi Zsombor 

2017. 01. 23.  anyja: Szilvai Renáta, apja: Csehi Tamás

Házasságkötés:
Kui Mirella Katalin – Kiss Imre 

2017. február 3.

Haláleset:
Grósz Józsefné 2016.12.01. életének 95. évében
Steinitz Béláné 2017.01.12. életének 91. évében

András Jánosné  2017.01.18. életének 79. évében
Weisz Henrik 2017.01.29. életének  91. évében
Szabó Zoltán 2017.01.30. életének 65. évében
Szabó Imréné 2017.02.05. életének 91. évében

Spanics Istvánné 2017.02.05. életének 85. évében
Valkó Ferencné 2017.02.12. életének 77. évében

Anyakönyvi hírek

A Balatonszemesi 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház 
kiemelt márciusi programjai
MÁRCIUS-ÁPRILISI PROGRAMOK
március 13.  14.00 kezdettel szavaló verseny általános 

iskola alsó tagozatosai

március 14.  18.00 kezdettel Ünnepi megemlékezés beszé-

det mond Takács József polgármester úr, közreműköd-

nek az Általános Iskola 8. osztályos tanulói, énekkara és 

zenetanárai

március 17.  17.00 kezdettel: tanszaki koncert Zeneiskolás 

növendékek közreműködésével

március 18.  18.00 kezdettel: Táncház Baglas Néptánc 

Egyesület fellépése, a Bojtár zenekar kíséretével Küküllő 

menti táncok, Dió Banda táncház

március 25.  18.00 A színházi világnap alkalmából: A 

chioggiai  csetepaté  vígjáték két felvonásban. A Sárvári 

Irodalmat Kedvelők Klubja előadásában.

április10.  10.00 kezdettel: rendhagyó irodalom óra a 

Kultúr Találka Trió zenés vers koncertje

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Pöttöm Sziget: szerdánként 9-12

Kerámia szakkör: március 9. és március 23. csütörtök 16-18 

Pilates: szerdánként 15-16

Fitt-dance: csütörtökönként 17,30-tól

Néptánc: csütörtök 18-tól

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,

Felelős szerkesztő:
Dr. Kelemen Csilla

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.

FELHÍVÁS
Március 28-án Kaposváron mammográfiai rákszűrés lesz 

a balatonszemesi és balatonőszödi 45-65 év között nők részére 
azoknak, akik 2 éven belül nem voltak vizsgálaton.

Jelentkezni lehet: Benedek Jenőné Zsuzsánál 
a 84/360-094 telefonszámon.

Kérjük mielőbbi jelentkezésüket, mert maximum 
45 főt fogadnak a vizsgálaton.



INGADOZÓ TELJESÍTMÉNY
Két bravúr mellett több fájó pontvesztés-
sel zárta az őszt a Balatonszemes
Sóstai Csaba vezetőedző nyilatkozott a 
Somogy Sportjának (lásd 19. évfolyam 3. 
szám 2017. 01. 24.) a Balatonszemes őszé-
ről – több találkozót is ki lehet emelni 
pozitív, illetve negatív irányban is, a vég-
eredmény viszont nem lett a legfénye-
sebb.

Tizenegy pont, kilencedik hely – mek-
kora az elégedettség az ősz után Bala-
tonszemesen?

Ősszel az első nyolcba kerülést jelöltem 
meg célkitűzésként, melyet sajnos nem 
sikerült teljesíteni. A vezetőség elfogadta 
az őszi beszámolómat és továbbra is bizal-
mat szavazott számomra. Így a tavasszal 
kisebb változtatásokkal ugyan, de szeret-
nénk ezen célkitűzésünket megvalósítani.

Ki kell emelnünk külön a Lengyeltóti 
elleni összecsapást – a Szemes volt az 
egyetlen, amely megverte a listaveze-
tőt. Mi történt ott?

Nem volt egyszerű a veretlen, addig 
100%-os Lengyeltóti otthonában 
úgy pályára lépni, hogy az egysze-
rűbbnek tűnő mérkőzéseket mi 
veszítettük el.  Az előző fordulók-
ban is lehetett érezni a csapaton, 
hogy nem erre a tabellán elfoglalt 
pozícióra hivatott, ha teljes kerettel 
és fegyelmezetten játszunk. Ezen a 
mérkőzésen sikerült fegyelmezett és 
nagyon jól koncentrált játékosokból 
álló csapattal pályára lépni, előjött a 
játékosokból a korábban is többször 
tapasztalható ötletes játék. Nem kis 
dolog volt az sem, hogy a bajnok-
ságban a második helyen álló Bala-
tonberény csapata ellen is megér-
demelten sikerült itthon tartanunk a 
három pontot. 

Mi kellett volna ahhoz, hogy előrébb 
végezzen a csapat?

Csapatunkban jelenleg nincs vezér-
egyéniség, aki bent a pályán segíte-
né, irányítaná azon játékosokat, akiket 
elragad a mérkőzés és fegyelmezetle-
nül, nem a megbeszélteket végrehajtva, 
elhagyja védekező területét. Ilyenkor az 
ellenfélhez ráadásul még a szerencse is 
párosult és pont, vagy pontok vesztésé-
vel büntettek bennünket. Nagyon fon-
tos ezt a hiányzó láncszemet valamilyen 
módon pótolnunk a télen.

Borzasztóan szoros a tabella alsó 
része, egy-egy győzelem több helyezést 
is jelenthet – melyik volt az a meccs 
ősszel, ami most hiányzik?

Több ilyen mérkőzés is volt, ahol kötele-
ző lett volna begyűjtenünk a pontokat. 
Ezek közül csak hármat emelnék ki. Az 
első mérkőzés Kéthely ellen, ahol végig 
vezettünk, de a mérkőzés után örülhet-
tünk az egy pontnak is. A másik Andocs 
ellen, ahol a 90. percben egyenlített az 

ellenfél, míg harmadikként a telepü-
lés örök riválisa ellen Balatonszárszón, 
ahol háromgólos hátrányból felállva a 
91. percben veszítettünk pontokat. Ezek 
az elvesztett pontok hiányoznak talán a 
legjobban.

Mi lesz a cél tavasszal akár helyezés-
ben, akár játékban, akár csapatépítést 
tekintve?

A cél továbbra sem változik: egy masz-
szív csapat kialakítása és bekerülni az 
első nyolc közé. Úgy gondolom, hogy 
ezt a jelenlegi játékosállománnyal telje-
síteni tudjuk, igaz csak akkor, ha csapat-
ként tudunk továbbra is működni a mér-
kőzéseken.

Terveznek-e változást a keretben, 
van-e esetleg már konkrétum?

Természetesen, mivel a jelenlegi csapat-
ban több játékos munkájából is kifolyó-
lag, nem mindig tud rendelkezésre állni, 
így a keretet bővítenünk kell. Nem aka-
runk létszámot növelni, hanem valóban 
erősíteni szeretnénk.

Dél-Balaton FC hírek
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14. forduló 2017. 03. 11. 14:30 Zamárdi Petőfi SE – Dél-Balaton FC

16. forduló 2017. 03. 25. 15:00 Dél-Balaton FC – Kéthelyi SE

17. forduló 2017. 04. 02. 16:00 Öreglaki Medosz SE– Dél-Balaton FC

18. forduló 2017. 04. 08. 16:30 Dél-Balaton FC – Buzsák KSE

19. forduló 2017. 04. 16. 16:30 Andocs Jeans-Tex SE – Dél-Balaton FC

20. forduló 2017. 04. 22. 17:00 Dél-Balaton FC – NKSE Balatonszárszó

21. forduló 2017. 04. 30. 17:00 Balatonberényi SE – Dél-Balaton FC

22. forduló 2017. 05. 06. 17:00 Dél-Balaton FC – Balatonföldvári SE

23. forduló 2017. 05. 13. 17:00 Fonyódi Petőfi SE – Dél-Balaton FC

24. forduló 2017. 05. 20. 17:00 Dél-Balaton FC – Lengyeltóti VSE

25. forduló 2017. 05. 28. 17:00 Szőlősgyörök KSE – Dél-Balaton FC

26. forduló 2017. 06. 04. 17:00 Dél-Balaton FC – Balatonszabadi LE

Hogyan alakul a felkészülés?
A téli holt időben sem álltunk le tel-
jesen. Bár ebben az időszakban szaba-
don választható volt, többen igényelték, 
igénylik a téli edzéseket. A felkészülési 
időszak alatt természetesen, csak enge-
déllyel lehet hiányozni, mivel a játéko-
soknak kell legtöbbet tenni azért, hogy 
a kitűzött célunkat elérjük. A felkészülé-
si idő alatt négy edzőmérkőzést játszunk, 
melyeken nem csak az új játékosokat sze-
retném felmérni, hanem az utánpótlá-
sunkban jól szereplőknek is szeretnénk 
lehetőséget adni.

BENYÚJTOTT, EL NEM 
FOGADOTT LEMONDÁS
Az őszi szezon végén, az utolsó mérkőzés 
után Sóstai Csaba benyújtotta a lemon-
dását a vezetőség felé, ám az ezt nem 
fogadta el, így a tavasszal is ő irányítja 
majd az együttest. Sóstai azzal indokol-
ta a lemondást, hogy nem sikerült elér-
ni a kitűzött célt, vagyis az első nyolc hely 
valamelyikét, de a vezetőség úgy döntött, 
hogy inkább folytassa ő a munkát.

Vasicsek László
Dél-Balaton FC elnök

DÉL-BALATON FC 2016-2017 
NYÁRI ÁTIGAZOLÁSOK:
Érkezők:
Mátyás László (Lengyeltóti VSE)
Gergely Tihamér (Sóskút SKE)
Réti Attila (Balatonlelle SE)
Kadlicskó Balázs (Balatonboglár BB)

Távozók:
Boda Norbert (Somogybabod SE)
id. Bihari Árpád (Somogybabod SE)
Rentler Dávid (Balatoni Vasas SE)
Barta Dániel (Zamárdi Petőfi SE)
Madarász Bálint (Andocs II - Nágocs)

DÉL-BALATON FC 2016-2017 
TÉLI ÁTIGAZOLÁSOK:

Érkezők:
Perger András (Siófoki Bányász SE)
Nagy László (Balatonboglár BB)
Barta Dániel (Zamárdi Petőfi SE)
Inotai Ferenc (Siófoki Bányász SE)
Magyari Norbert (Ferencvárosi FC)

Távozók:
ifj. Bihari Árpád (Somogybabod SE)
Petrus Tamás (Siófoki Bányász SE)
Bálint Rajmund (Siófoki Bányász SE)
Rózsa Bendegúz (Siófoki Bányász SE)
Dél-Balaton FC 2016-2017 tavasz:
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