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Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja
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Kedves Olvasóink! 

Wass Albert soraival kívánunk 

minden kedves balatonszemesi 

és balatonőszödi lakosnak 

áldott húsvéti ünnepeket! 

Takács József és Antal János

polgármesterek

Wass Albert:

Tavasz-várás

Érzed? Jön a tavasz, 
a fák alá 
már tarka-fátylú verőfényt havaz. 
A messzeségből hírnök érkezett: 
madár lebeg a rónaság felett 
s fény szállt a holt avarra: Hóvirág.

Ugye testvér, 
csábítanak most halk melódiák, 
ezer kis visszatérő róna dal, 
S ugye neked is tarka a világ, 
s az álmaid megannyi könnyű lepkék: 
már nemsokára zöldül a levél, 
és visszaszáll a tavasz és a fecskék, 
és a fecskékkel ő is visszatér…

Ha jönne már… 
úgye testvér, megálmodod mi lenne?… 
S egy kis meleg 
belopódzik halkan a szívedbe…
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“Urunk a feltámadás ígéretét nemcsak a 
könyvekbe írta bele, hanem a tavaszi idő 
minden egyes levelébe.”

Luther Márton 

2 hírmondó  2017/4.

kultúraünnep

Olyan jó lenne, ha a mindennapi rohanásunkban 
meg tudnánk állni, be tudnánk hunyni 
a szemünket (ne féljünk a csendtől) és 

elgondolkoznánk húsvét ünnepéről. Okáról, céljáról, 
következményeiről, erejéről, életünkre gyakorolt 
hatásáról.
Hol kezdődött húsvét? Egy izraeli kis falu barlang-
istállójában. Isten Fia ott született, mert máshol nem 
volt számára hely. Kitették a fogadósok azt a táblát, amit 
sokszor mi is kiteszünk a szívünkre, életünkre: ”nincs 
hely, megtelt!” Nincs hely Istennek és nincs hely a másik 
embernek.
Ez húsvét előzménye, illetve ha 
ugrunk harminchárom évet, akkor 
egy hegyet látunk három kereszttel. 
Középen van Jézus. Azért mert 
döntött mellettünk! Döntött a 
Mennyországban is, döntött a 
Gecsemáné kertjében is várva Júdás 
áruló csókjára. Döntött akkor is, 
amikor a keresztről nem szállt le 
(pedig megtehette volna), hanem 
miattunk ott maradt. Nem a szegek 
tartották fenn, hanem az értünk érzett 
szeretete! (nagyobb erő kellett ott 
maradni, mint leszállni!)
Értünk halt meg és értünk támadt 
fel. Húsvét és nagypéntek elválaszthatatlan. Amikor a 
nyitott sír mellett állunk, látjuk lelki szemeinkkel a véres 
keresztet. Minden ünnep Istenről és rólunk szól. Ne 
múljanak el ezek az ünnepek nyomtalanul a fejünk fölött! 
Húsvét nem a nyuszi ünnepe meg a tojásfestésé végképp 
nem a locsolkodásról szól, hanem arról beszél, hogy 
mennyire értékesek vagyunk mi emberek Isten szemében! 
Cseri Kálmán azt mondta egyik prédikációjában, hogy 
Isten számára annyira fontosak és értékesek vagyunk, 
hogy az Ő Fiát odaadta értünk, Isten Fiának pedig többet 
érünk az életénél, hisz meghalt értünk! Max Lucado 
írja valahol, hogy „Isten inkább belehalt, mintsem hogy 
nélküle éljünk!” Érthetetlen, de erről szól a kegyelem, 
erről szól húsvét örömhíre!

648759844

Ahhoz, hogy átéljük, (megéljük) ezt az ünnepkört át 
kell nekünk is élnünk kicsiben, személyesen e három 
nap lényegét: nagypénteken Jézus Krisztus meghalt. 
Nem megölték, hanem letette önként az életét értünk! 
El kell oda jutnunk (tudom, hogy nem könnyű), hogy 
beismerjük: nem ismerjük az élet ”játékszabályát”. Isten 
nélkül (teremtőnk, megváltónk nélkül) csak elrontani 
tudunk dolgokat. Annyi sok jó ajándéka van, de ezek csak 

tönkremenni tudnak a kezeink 
között. Nem tudjuk betölteni a 
bennünk lévő „Isten alakú űrt” 
(Pascal), nincs erőnk bizonyos 
dolgok felett, amik sokszor 
leuralják az életünket. Éhes, 
szomjas a lelkünk, próbáljuk 
habzsolni az életet, de egyre 
csak éhesebb és szomjasabb a 
lelkünk. „Tudunk röhögni, de 
nem tudunk örülni”. (Gyökössy 
Endre) Érezzük, amit Váczi 
Mihály így fogalmazott meg: 
„Valami nincsen sehol”. Érzünk 
magunkban valami ős-hiányt. 
Aki ezt beismeri és azt, hogy 

szüksége van Istenre, mert vele teljes az élet és Vele 
nevezhető életnek az élet és abbahagyja élete módszeres 
tönkretételét, arra azt mondja a Biblia, hogy meghalt a 
régi életének és feltámad egy új életre. Az ilyen ember 
átéli nagypénteket és átéli - valóban, igazán – húsvétot. 
Valamit befejez, valamit elkezd.
Miután Jézus feltámadt, így búcsúzott el a tanítványoktól: 
„Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” 
Meggyőződésem, hogy velünk is van 2017-ben is! Velünk 
van a magányunkban, az örömünkben, a bánatunkban, 
a kórházi szobában és velünk lesz utolsó percünkben is, 
ahogy akkor is, amikor feltámadunk egy új életre…

Floch Gábor Barnabás
baptista lelkipásztor
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – BALATONSZEMES
EGYESÜLETEK, CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében az egyesületek, civil szerve-
zetek és egyházak támogatása céljára meghatározott, 11.000.000 Ft támogatási összeg felosztásáról döntött az aláb-
biak szerint: 

Egyesület, civil szervezet és egyház megnevezése      2017. évi támogatás összege
1. Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány 200.000 Ft
2. Balatonszemesi Községi Sportegyesület 5.000.000 Ft
3. Dél-Balaton FC 2.000.000 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 Egyesület 200.000 Ft
12. Horgászegyesület 70.000 Ft
13. Tehetséges Hátrányos Helyzetű Tanulók Segélye Alapítvány 100.000 Ft
14. Balatoni Futár    100.000 Ft 
15. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság   200.000 Ft 
16. Dél-Dunántúli Temetkezési Egyesület 100.000 Ft
17. Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete  100.000 Ft
18. Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 100.000 Ft
19. Siófoki Állatvédő Alapítvány 200.000 Ft
20 Balatonszemesi Turisztikai Egyesület 570.000 Ft
21. Balaton Futó és Szabadidő Egyesület 150.000 Ft

ÚJ URNAFAL KÉSZÜL A BALATONSZEMESI TEMETŐBEN
Veres Zoltán műkőkészítő ajánlatát fogadta el a balatonszemesi Képvi-
selő-testület, mely szerint a korábbi urnafalakkal azonos 12+6 kazettás 
urnafal készül a helyi temetőben. A beruház értéke 1.350.000 Ft.

Április 15-től új 
művelődési ház vezető lesz 

Balatonszemesen
A balatonszemesi Képviselő-testü-
let a Latinovits Zoltán Művelődé-
si Ház, Könyvtár és Múzeum intéz-
ményvezetői pályázatát érvényesen 
lezárta.  A kiírásban szereplő jelent-
kezési határidőre 3 pályázat érkezett, 
melyből 2 volt érvényes. A Képvise-
lő-testület március 27-én zárt ülésen 
hallgatta meg a jelentkezőket, a pályá-
zatok alapján és a meghallgatások 
eredményeként Kissné Tordai Beáta 
kaposvári közművelődési szakembert 
nevezte ki 2017. április 15-től  a helyi 
művelődési ház vezetőjének. Gratulá-
lunk a kinevezéshez és sikeres, prog-
ramokban gazdag munkát kívánunk!
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Haláleset:
Marton László 

2017.02.25. 
életének 62. évében
Gerlai Györgyné

2017.03.11. 
életének 84. évében

 
Születés:

Szlovák Laura 
és Szlovák Lídia 

2017.03.15.
anyjuk neve: 

Gergely Tünde Zsuzsanna
apjuk neve: Szlovák Dávid

 
Lénárt Gábor 

2017.03.21.
anyja neve: Molnár Judit

apja neve: Lénárt Gábor Károly

Anyakönyvi hírek
Bizonyára már többen értesültek róla, hogy 2016. márciu-
sában 14 alapító taggal megalakult a Balatonőszöd Közsé-
gért Egyesület.
Alapító tagok a középkorosztályból és a fiatalabb lakosok-
ból szerveződtek. Az Egyesület közérdekű célokat tűzött 
ki. A kulturális hagyományok ápolásán és új hagyomá-
nyok teremtésén túl több közösségformáló attrakciót ter-
vezünk. A település rendezvényeit személyes közreműkö-
déssel támogatjuk.
A településen a tisztaság, a rendezettség fokozása érdeké-
ben önkéntes fizikai munkával járulunk hozzá a közterüle-
tek, a parkok szépítéséhez. Céljaink megvalósítása érdeké-
ben pályázatokon veszünk részt.
2017. évi terveink
-  Nemzeti ünnepeink megemlékezésének megszerve-

zése helyi iskolások, óvodások és Banya-tanya tagjaival 
közösen

-  Faluszépítés, dekorációkészítés
-  A település rendezvényein való közreműködés
-  Strandröplabda és foci szervezése
-  Augusztus 20.-án Új Kenyér Ünnep szervezése
-  Szüreti felvonulás és Bál szervezése
-  TeSzedd! Hulladékgyűjtési akcióhoz csatlakozni
-  Novemberben Liba-lakoma szervezése
-  Betlehemezés
Csatlakozni tagként és pártoló tagként belépési nyilatko-
zat leadása után van lehetőség. Belépési nyilatkozatok a 
vezetőségi tagoktól beszerezhetőek. Mindkettő tagsági 
viszony díjfizetést von mag után.
Egyesület vezetősége:
Winklerné Csehi Mónika, Androsics Ferenc, Farkasné Valkó 
Diána, ifj Antal János, Vinkler Szilárd
Minden az egyesülettel kapcsolatos kérdésben, ötletekkel, 
javaslatokkal forduljanak hozzánk!

Winklerné Csehi Mónika 

Balatonőszöd Községért Egyesület

Tájékoztatás a zöldhulladék-
szállítás rendjéről

Értesítjük a lakosságot és az üdülőtulajdonosokat, 
hogy Balatonőszödön  

2017. április 1-től –május 28-ig kétheti 
rendszerességgel, keddi napokon 

háztól-házig menő módon  gyűjtik össze 
a zöldhulladékot és nyesedéket.

Szállítási napok: április 4; 18. május: 2; 16; 30
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Balatonlellei 
irodánk kiadó 

nyaralóházakat illetve 
apartmanokat keres 

Balatonszemesen már 
az idei  szezonra is.

Amit kínálunk, hetes 
vagy kéthetes - főleg 
külföldi - vendégek 

(20 éves német 
partnerkapcsolat), 

korrekt együttműködés. 
Árak  megállapodás szerint.

Érdeklődni: Gréta Tours 
Utazási Iroda Balatonlelle 

06-30-500-1874 
vagy 06-85-554-161

NYARALÓ-
TULAJDONOSOK 

FIGYELEM!
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Bormustra Balatonőszödön
10 évvel ezelőtt Fias László, Varga Csaba és Varga Attila 
kezdeményezése révén szervezték meg az első Bormustrát 
Balatonőszödön.
A szervezők a mustrát minden évben a borverseny előtt egy hónappal 
tartják meg, mert még van idő a borok minőségének javítására. Idén a 
boros gazdák segítői Boór Miklós, Bodó Gyula és Papp László voltak, akik 
a gazdákkal együtt kóstolták végig a több mint 30 mintát és megosztották 
tapasztalataikat. Mindenkinek lehetősége nyílt elmondani tapasztalatát, 
véleményét.  Elsőskörben a fehér és a rosé borok kerültek kóstolásra, majd 
rövid szünet után a vörös borok. A szervezők minden évben gondoskodnak 
arról, hogy egy kis harapni való is kerüljön az asztalra. 
A Borverseny március 31.-én lesz Balatonszemesen, érmek átadása pedig 
a balatonőszödi Falunapon ahol megtudhatjuk milyen eredményt értek el 
borosgazdáink. 

Winklerné Csehi Mónika
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Több, mint másfél évtizedes kitartó, színvonalas, példamutató 

munkánk újabb mérföldkőhöz érkezett- büszkén viselhetjük 

az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” kitüntető címet. Április 

4-én Kaposváron ünnepélyes keretek között adták át Somogy 

és Tolna megyék arra érdemesnek talált intézményeinek (szám 

szerint 22-nek, melyből 4 óvoda, a többi általános iskola, szak-

képző intézmény, gimnázium, középiskolai kollégium, szak-

szolgálati intézmény). 

Mit jelent Bázisintézménynek lenni: olyan állami köznevelési 

közfeladat-ellátásban részt vevő intézmény, 

 amely a nevelő-oktató munkája során mindenna-

pi nevelési, oktatási és egyéb tevékenységeikben lát-

ványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő 

szakmai innovációk;  

 amely az általa folytatott tevékenység vagy tevékeny-

ségek tekintetében jó gyakorlatként követésre érde-

mes és alkalmas a hasonló típusú intézmények köré-

ben; 

 amely minden érdeklődő intézmény számára elérhe-

tő, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosít 

műhelymunkák, bemutató foglalkozások, tevékeny-

ségek, továbbképzések számára, s így kész és képes a 

hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben, vagy 

a partnerintézmény saját környezetében; 

 amely bázisintézményi tevékenységével is katalizálja 

majd a pedagógiai szakmai közélet fejlődését.  

A kiválasztott intézmény nyitott arra, hogy szakmailag 

támogassa a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények 

szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka 

eredményességét.

Milyen kötelezettségeknek kellett megfelelnünk:

 az intézmény vezetője és vezetőtársai (intézményve-

zető-helyettes, munkaközösség-vezető) elkötelezet-

tek a szakmai-módszertani fejlesztések mellett, az arra 

irányuló folyamatokat huzamosabb ideje támogatják, 

a bázisintézményi szerepből adódó többletfeladatot 

vállalják, 

 az intézmény a megye adott intézménytípusában 

rendelkezik több éve eredményesen működtetett és 

dokumentált pedagógiai innovációkkal és jó gyakor-

latokkal, vállalja ennek bemutatását,  

 az intézményből kikerült gyermekek jól megállják  

a helyüket az iskolában, 

 a fenntartó által végzett törvényességi ellenőrzések 

eredményei bizonyítják a szakszerű, jogszabályoknak 

megfelelő működést, és az elmúlt 3 évben nem tártak 

fel súlyos, jogszabályba ütköző szabálytalanságot, 

 az intézmény vállalja, hogy a szakmai támogatását, 

segítségét igénybe vevő intézmények részére 

– legalább havi egy alkalommal, de esetenként 

igény szerint – lehetőséget biztosít hospitálásra, 

műhelymunkákat tart, valamint igény szerint 

helyet biztosít a POK által szervezett pedagógus-

továbbképzések és egyéb szakmai programok, 

rendezvények számára,  

 az intézmény vállalja, hogy az általa alkalmazott 

pedagógiai módszertani modellhez hozzáférést 

biztosít az érdeklődő intézmények számára,  

 az intézmény vállalja, hogy a vezető által megbízott 

pedagógus a területileg illetékes POK- kal (Pedagó-

giai Oktatási Központ) együttműködésében szervezi, 

koordinálja a bázisintézményi feladatok ellátását,  

 az intézmény rendelkezik az adott szakmai feladat 

ellátásához szükséges infrastruktúrával (helyiségek, 

termek, taneszközök és IKT-eszközök), és jól megköze-

líthető.

Beadott pályázatunk tartalmazta azt a munkát, amit a jelen-

legi, és már más intézményekben dolgozó, valamint ma már 

nyugdíjas kollégáink végeztek el sok éven át. Színvonalas tevé-

kenységükből természetesen a hozzánk járó gyermekek gaz-

dagodtak. Úgy éreztük, hogy amit mi eredményesnek ítéltünk 

meg, azt másoknak is meg kell mutatni, létjogosultságát ezzel 

is bizonyítanunk kell. Új, a mai kor kihívásaira felelve kerestünk 

új módszereket a gyermekek nevelésére. Jó gyakorlatunkra 

felfigyelt a szakma, érdeklődést mutattak más intézmények is. 

Somogy megyéből több óvoda, de távolabbról Monor óvodá-

ja kért fel bennünket arra, hogy ismertessük meg velük az álta-

lunk már kipróbált, eredményes nevelési módszert. 

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” lettünk
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Napi óvodai gyakorlatunkba ezek a módszerek beépültek, min-

denki a régi bevált nevelési eljárások mellett, ezeket is alkalmazza- 

projekttel nevelés, kooperatív eljárások, drámajáték. 

Jó gyakorlatunk azokat a lehetőségeket tartalmazza, projek-

tekbe foglalva, amelyek hozzásegítik a gyermekeket a mai kor 

kihívásainak való megfeleléshez. A tanulási eljárások alkalma-

zása során a gyermekek életszerű helyzetekben saját tudá-

suknak megfelelően teljesítenek, kommunikálnak egymással, 

pedagógussal, aki indirekt módon irányít a gyermekek jelzése-

ire reagálva. Fejlődik az önálló döntés, tervezés, helyzetmegol-

dás képessége.

A gyermekeket nyitottá, érdeklődővé kívánjuk nevelni az őket 

körülvevő világ iránt. Legyenek beszédükben, gondolkodá-

sukban, kapcsolatfelvételükben nyíltak, bátrak. Barátságos, 

nyitott, érzelmi biztonságot nyújtó, élményekben gazdag óvo-

dai élet megteremtésére törekszünk, melyben a gyermekek 

egyéni adottságaiknak megfelelően játékban, játékkal, újsze-

rű tanulási eljárások segítségével esztétikus környezetben fej-

lődnek. Így készítjük fel őket azokra a kihívásokra, amelyeknek 

meg kell felelniük az iskolában. 

Mi azonos életkorú gyermekek csoportjaiban próbáltuk ki és 

alkalmazzuk, de ajánljuk mindenkinek, mert bizonyított, hogy 

a gyerekek szívesebben vesznek részt a közös munkában, a 

csoport valamennyi tagja aktív. A lassabban fejlődők, a hátrá-

nyos helyzetű gyermekek felzárkózási esélye nagyobb. Látvá-

nyos a szociális és érzelmi fejlődés.

Ezt a munkát nem lehet máshogyan végezni, csak úgy, hogy 

intézményünk dolgozói mellett ott vannak a segítők - szü-

lők, szakszolgálat dolgozói, iskolai pedagógusok, helyi intéz-

mények és a fenntartó önkormányzatok vezetői, képviselői. 

Köszönjük nekik is az együttműködést azzal, hogy ezután is 

számítunk segítő hozzáállásukra.

Szentiványi Jánosné 

óvodavezető

Szeretettel és tisztelettel köszön-
töm Önöket, mint a Latino-
vits Művelődési Ház, Könyvtár 
és Múzeum újonnan kinevezett 
igazgatója!
Hálásan megköszönve Balaton-
szemes Község Polgármestere és 
Képviselő-testülete
támogatását, remélve, hogy mun-
kámmal elnyerem a szemesi csa-

ládok, lakosok bizalmát,állok neki vezetői megbízatásomnak.
Munkámra úgy tekintek egyrészt, mint az elődeim örökségének 
folytatására. Főként atelepülés, ill. a településhez kötődő híressé-
gek - Latinovits Zoltán, Bujtor István és Reich Károly - szellemisé-
gének ápolása, munkásságuk továbbvitele, átörökítése a jelen 
generáció számára a fő törekvésem. Tenni mindezt a helyi civil és 
egyéb szervezetek, iskola, óvoda bevonásával gondolom, hiszen 
Ők ismerik a helyi tradíciókat, gyökereket - hiteles képviselői, aktív 
részesei Balatonszemes jelenének, múltjának.
Másodsorban szeretném, ha az intézmény falain belül és kívül,  
a nyári szezonban és azon túl is találnának olyan elemet, progra-
mot, lehetőséget, ami miatt érdemes hozzánk ellátogatni. Fon-
tosnak tartom a kulturált szórakozási formák rendszeres és kiszá-
mítható biztosítását, legyen szó színházi (gyermek és felnőtt egy-

aránt) előadásokról, népszerű előadók, zenészek, együttesek fel-
lépéséről, ismeretterjesztő hétvégékről, gyermek, ifjúsági pályáza-
tokról, országos, felmenő rendszerű rendezvényekbe való becsat-
lakozásról.
A kevesebb több, elvén a minőségi és a helyi igényekhez mért 
tradicionális rendezvényeket, szórakozási, rekreációs, képzési stb. 
formákat kívánom erősíteni, rendszerbe foglalni, ami hiányzik, azt 
pedig megteremteni.
Végül azt szeretném, hogy nem megbontva a település nyugal-
mát, kiszámítható életritmusát, de betagozódnánk közművelő-
dési, szakmai értelemben is a Balaton-parti települések sorába, 
hogy idővel közös programjaink szülessenek, melyek szabad átjá-
rást biztosítanak a déli part egész éves programkínálata között.
Egyébként két kisgyermek boldog, és az új kihívás miatt izgatott 
édesanyja vagyok.
Nógrád megyében, a Börzsöny lábánál születtem és nőttem 
fel, Esztergomban, majd Pécsett szereztem meg diplomáimat. 
Budapesten értem dolgozó nővé, idővel két gyermekes anyává. 
Három éve Kaposváron élek a családommal. Nem vagyok balato-
ni lány, segítsenek ötleteikkel, kapcsolataikkal, tudásukkal, taná-
csukkal, hogy idővel azzá váljak!
Bizalmukat, támogatásukat előre is köszönöm!

Kissné Tordai Beáta
igazgató

Kedves Olvasóim!
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Pörögnek a napok, mennek a hetek, és lassan célegyenes-
be fordul az iskolai év is. Gyerekeink készülnek a nagyobb 
versenyek döntőire, megyei szinten, sőt vannak, akik már 
az országosra is bejutottak. Jön a hajrá időszaka, ami valljuk 
be, nem kis terhelés lesz a diákoknak, hiszen helyt kell állni-
uk a tantárgyaknál is, de helyt akarnak állni a versenyeken 
is, mert azt meg ők vállalták, és nekik lesz dicsőség, ha szép 
eredményekkel érnek célba. 

Nekünk pedagógusoknak is jó érzés, ha a tanulóink megyei 
szinten is jól teljesítenek, hiszen a megmérettetésnek nem 
csak a gyerekekre van motiváló hatása, hanem a peda-
gógusokra is. Egyrészt a cél erőt ad, másrészt az eredmé-
nyekből tudjuk lemérni, jó úton haladunk-e. Amire nagyon 
ügyelünk, hogy kudarcélményt ne okozzon egy verseny 
a gyerekeknek! Ezért felelősséggel tartozunk nekik, hogy 
úgy készítsük fel őket, hogy legalább a középmezőnybe 
ott legyenek. Tudjuk, a kudarcot is meg kell tanulni kezelni, 
de a cél az, hogy a kitartó, tisztességes munka gyümölcsét 
tudjuk beérlelni. Mert ha a gyerekek kihozzák magukból  
a legtöbbet, és az „csak” – és idézőjelbe teszem még itt is  
a csak-ot! – egy középmezőnyre elég, az nem kudarc!  
Az azt jelenti, hogy ő mindent megtett, és ezzel ezt  
az eredményt érte el. De egy megyei szintű versenyen  
a középmezőnybe végezni, az azt jelenti, hogy ő a jók 
között is előkelő helyen van. Meg kell tapasztalni ezt is, és 
le kell vonni a tanulságot, hogy legközelebb az eredmény 
még jobb lehessen. A versenyek a leghatékonyabb moti-
váló eszközök, és rengeteget lehet belőlük tanulni.

Nézzük az eddigi eredményeket!

Megyei döntőbe jutott szavalóversenyen Dombi Natasa, 
Dombi Anna Nóra, és Iván Szonja. Erős mezőnyben lettek 
ők a legjobbak, azokat is dicséret illeti, akik nem jutottak 
tovább! Mindenki komolyan vette a felkészülést, és ez talán 
a legfontosabb. A három bejutóért pedig szorítunk, hiszen 
azon a szinten, már nagyon komoly lesz a megmérettetés!

Megyei nyelvész versenyre bejutott Dombi Anna Nóra, és 
ott harmadik helyezett lett, míg Dombi Natasa, 15.-ként 
végzett, és alig valamivel mögöttük Nyerges Veronika, és 
Vinkler Nóri is a középmezőny elejében voltak. 

Ligeti Ábel a talán legrangosabb Zrínyi Ilona matematikai 
versenyen megyei 6. helyezésével nagyon büszke lehet a 
teljesítményére.

Alsósainknak még csak házi szavalóverseny volt, ami attól 
volt különleges, hogy olyan sok nevező indult volna, hogy 
már osztályon belül előválogatót kellett tartani. Örvende-
tes, hogy a zsűrit jól megdolgoztatták a kicsik. Egyre töb-
ben érzik úgy, hogy komolyan kell venni a versenyeket, és 
a szavalatok minőségén ez látszik meg. Ligeti Zita 2. osz-
tályos tanulónk kiemelt aranyat kapott. A 3. és 4. osztályo-
sok közül pedig Gáspár Zsombor érte el ezt a szintet. Osz-
tály szinten pedig az elsősöknél Moór Bende, a másodiko-
soknál Reidl Bese, 3/A osztályban Kucserák Panka, 3/B-ben 
Petkes Panna, negyedikben Török Marci, akik a legjobbak 
lettek. 

Sportolóink is kitettek magukért! A körzeti futóversenyen, 
- ahol végre nem esett a havas eső, mint eddig szinte min-
den évben -  az I-es korcsoportos lányok Mireider Lola, 
Szabó Virág, Kucserák Panka, Békei Varga Blanka és Bene-
dek Virág összeállítású csapat első lett, és Virág egyéniben 
is megnyerte a számot. Sajnos nálunk még nincs megyei 
verseny, de majd ha nagyobbak lesznek!

Ugyanitt a II-es korcsoportos lányok csapata is nyert, beju-
tottak a megyei döntőre, ahol a nagyon tisztességes és elő-
kelő ötödik helyen végeztek. Sziksz Anna, Benedek Luca, 
Mórocz Milla, Somogyvári Karmelina és Tallián Orsolya vol-
tak a csapat tagjai.

A fiúk közül Rózsa Bendegúz negyedik helyezése országos 
döntőbe jutást jelent. 

Floorballos gyerekeinknek most kezdődik az igazi meg-
mérettetés. A nagypályás II-es korcsoportos fiú csapat, 
Gáspár Zsombor, Dombi Sólyom, Sziksz Anna!!!!, Farkas 
Csaba, Varga Csaba,  Békei Varga Bendegúz, Nyárádi Krisz-
tián, Erdélyi Martin, Novák Andrea!!!! – kapus – összeállítás-
sal a területi válogatót megnyerték, és országos döntőbe 
jutottak.

Zeneiskolásaink is kitettek magukért. A Március 15.-i emlék-
műsoron a nyolcadik osztály és az énekkar kiegészülve 
a zenetanárok, és zeneiskolások produkcióival, művészi 

Kedves Olvasó!
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élményt adó módon, igazán méltóvá emelték a megemlé-

kezést. Őszintén mondom, sajnálatosnak tartom, hogy egy 

településen az érdektelenség ilyen szintű, hiszen a műsor 

maga megérte volna azt, hogy rengetegen lássák. Pedig az 

idő is jó volt, az út sem csúszott. Ha egy kis közösség nem 

tart össze, nem becsüli meg, és nem tiszteli a saját értékeit, 

az nem biztos, hogy jóra vezet. 

Külön kiemelném zeneiskolásaink közül azokat a gyereke-

ket és kollégákat, akik a Földvári Fúvós Zenekarban is ját-

szanak. Abban a zenekarban, amit Kapus János, és Budai 

Attila tanárurak alapítottak 25 éve, és ahol tanárainkkal 

együtt a zenekar negyede szemesi. Akik az újévi koncertet 

látták itt Szemesen, tudják, nem véletlenül nyertek orszá-

gos első helyet versenyeken! A mostani 25. éves szülina-

pi koncertjük pedig olyan megható, bensőséges szép ren-

dezvény volt, ami kárpótolta a gyerekeket és tanáraikat a 

több éves kitartó, nagyon kemény munkáért. Mert ezek 

a gyerekek és kollégák minden héten szombatonként 4-5 

órát áldoznak fel a szabadidejükből, a tanárok és a szülők 

szervezik a szállítást azért, hogy egy ilyen élmény szület-

hessen. Ragyogtak a büszkeségtől a gyerekek is és a taná-

rok is a színpadon, a szülők, családtagok, barátok pedig a 

nézőtéren! Joggal! Köszönet mindenkinek, aki ilyen mun-

kában így vesz részt!

Március elejétől több kiskoncertet szerveztünk a fafúvós 

versenyre készülő gyerekek részére. Felléptek növendé-

kek a nőnapi rendezvényen az önkormányzatnál és az 

iskolánál.

Március 22.-én klarinétos tanulók –Farkas Florina, Mórocz 

Emánuel, Molnár Panna, 24.-én pedig a fuvolások, Ist-

ván Ajsa, Mórocz Milla, és Tallián Orsi képviselték iskolán-

kat a csurgói „Csupor László” Regionális Fafúvós Versenyen, 

ahol 40 nagy zeneiskola legjobb növendékei mérték össze 

tudásukat. Gyerekeinkre és felkészítő tanáraikra büszkék 

lehetünk, hiszen Molnár Panna a klarinétosok között 3. 

helyezett lett, felkészítő tanára, Benedekné Gyarmati Klára 

pedig különdíjat kapott felkészítő munkájáért, ami szakmai 

berkekben is igencsak nagy megtiszteltetés! Fuvolistáink 

közül pedig Tallián Orsolya 2. Mórocz Milla 3.helyezett lett. 

és Ajsa is minimális hátránnyal csúszott le a dobogós hely-

ről, a nagyon erős mezőnyben.  Márkus Kata ugyan nem 

kapott külön elismerést, de az eredmények  alapján őt is ki 

kell emelni!  A zeneiskola egy összetartó csapat. Istvánné 

Nyári Krisztina zongorakísérete, Horányi Ákos tanár úr kür-

tös kísérete, és Iván Dorottya tanárnő szolfézsos munkája 

és az énekkar is benne van ezekben az eredményekben. 

Sokszor elmondtam már, hogy a zeneiskola értékteremtő. 

Nem csak a kulturális élményeket értem ezalatt, hanem azt 

a nevelő hatást is, amit a gyerekekre közvetlenül tesz. Sőt, 

a közvetett hatása, a sikerek, a hangulat, a példa, a többi 

gyerekre, az iskola egészére is hat. Mindezeknek az érté-

keknek is köszönhető, hogy az ide érkező, az iskolát meg-

látogató szakemberek, kollégák mindegyike azt mond-

ja, kis sziget a mi iskolánk, ahol a hangulat, a légkör sokkal 

barátibb, emberibb, gyermek központúbb, mint amit más-

hol tapasztaltak. Ez pedig csapatmunka, kollégák, tanu-

lók, szülők, és a háttérben a biztonságot adó önkormány-

zatok között.

Itt szeretném megköszönni az önkormányzati elismerést 

a zeneiskola munkáságáért. A gyerekek részére ingyenes 

utazási lehetőség biztosított a település Budapestre, egy 

koncertre. Ez volt a jutalomút, a többletmunkáért. 

Közben volt két nyílt napunk, ahol a szülők belepillanthat-

tak az iskola hétköznapjaiba, ami azt gondolom, fontos, 

hiszen más látni, megélni az eseményeket, mint hallomás-

ból jutni információhoz.

Batki Balázs kollégánk pedig túl van a minősítő tanítá-

sán, sikeresen megvédte a portfólióját. Az őt minősítő két 

szakember példa értékűnek nevezte a beadott anyagot, 

a látott két órát, és sok sikert kívánt a további munkához. 

Mire ezt a lapot a Kedves Olvasó a kezébe veszi, Rajcziné 

Petrus Ildikó tanítónő is túl lesz a minősítésen. Amilyen pre-

cizitással és gondossággal készült rá, és ahogyan a min-

dennapokban teljesít, kétségem sincs afelől, hogy milyen 

eredménnyel fog teljesíteni.

Mi pedig mindannyian készülünk az év végi hajrára!

Boór Miklós igazgató
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 Ahogy a versben Szabó 
Lőrinc is leírta, „..ébred 
a hegy, a völgy..”, elérke-
zett hát az igazi tavaszi idő, 
amire nem csak mi felnőt-
tek, hanem már a gyere-
kek is nagyon vártak.  Nem 
csak a téli hónapok teltek el 
tartalmasan, hiszen nálunk 
már a tavasz első hónapjá-
ban is sok-sok eseményen, 
programon vettünk részt a 
nagycsoporttal. Március ele-
jén a nagycsoportos fiúk 
lázasan készültek a Nőnapra. 
Verset tanultak, ajándékot 
készítettek az óvoda dolgo-
zóinak, valamint a csoport 
lányainak is. Ekkor a fiúk 
kiemelt figyelmet fordítottak 

az udvariassági szokásokra, 
melyeknek a lányok nagyon 
örültek. Ebben az időszak-
ban készültünk a március 
15-i ünnepségre is; videókat, 
képeket nézegettünk várak-
ról, fegyverekről, ágyúkról, 
katonákról, indulókat hall-
gattunk, melyekre mene-
teltünk. Főleg a fiúknak 
tetszett ez nagyon, hiszen 
egyik nap kardozhattak is 
itt a csoportban. A lá nyok 
pártát készítettek és „főztek” 
a „katonákra”. Sokat 
beszélgettünk erről az ese-
ményről óvodás nyelven.  
A nemzeti színek felhaszná-
lásával ajándékot készítet-
tünk a kiscsoportnak.  

„...Nyitni kék! Ébred a hegy, a völgy, 
tudom mire gondol  a néma föld. 
Ő volt a szája, a Nyitnikék, 
elmondta a holnap üzenetét:

(Szabó Lőrinc: Nyitnikék)

TISZTELT BALATONSZEMESIEK 
ÉS BALATONŐSZÖDIEK! 

KEDVES OLVASÓK!
Kérjük, ajánlják fel személyi 

jövedelemadójuk (szja)1%-át a jövőnk generációjának!

Az Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítványnak

 Alapítvány adószáma: 18772126-1-14.

Köszönettel: Androsics Ferenc, 

az alapítvány kuratóriumának elnöke

Szivárvány csoport
Az óvodás ünnepségre 
ezúttal  a mi csoportunk egy 
mesedramatizálással készült. 
A Szívtelen csiga című mesét 
játszottuk el a többieknek. 
Március második felében 
Színházban voltunk, ahol a 
„Zűrbolygó” című előadást 
néztük meg. Ez az előadás 
nagy sikert aratott a gyer-
mekek körében. Ők voltak 
a „tudósok”, akik különböző 
akadályok leküzdésében és 
több kérdés megválaszolá-
sával segítették a „Zűrboly-
gó” lakóit. Sok-sok fényjáték 
és egy drón tette színesebbé, 
izgalmasabbá az előadást.
A Víz Világnapját is meg-
tartottuk az óvodában. Már-
cius 21-én ellátogattunk a 
DRV-hez, ahol bepillan-
tást nyertünk a vízeresztő 
és a hajózsilip működésé-
be. A gyerekek csodálkoz-
va nézték a rendszer műkö-
dését, melyről sok-sok érde-
kes információt is megosz-

tottak velünk az ott dolgo-
zók. A mi csoportunknak ez 
az élmény egy jó indítás volt 
a tervezett „víz-projekthez”, 
melyet a szülők bevonásá-
val, segítségével szervez-
tünk. A gyerekek könyve-
ket hozhattak be a csoport-
ba, különböző „vizes” kísér-
leteket végezhettek otthon, 
melyeket itt elmondhattak, 
lerajzolhattak vagy bemu-
tathattak.
A jó időt kihasználva sokat 
tartózkodunk az udvaron, 
amennyire az idő engedi a 
legtöbb tevékenységet kint 
végezzük.. A következő idő-
szakban tervezünk biciklitú-
rát, megyünk még egy szín-
házi előadásra. Készülünk 
egy szakmai napra, ahol a 
környék érdeklődő óvoda-
pedagógusainak megmu-
tatjuk, hogyan tanulnak 
nálunk a nagy és a középső 
csoportban a gyerekek.

Kassai Patrícia óvónő
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A tavasz első napjaitól új erőre kaptak felújítási munkálataink is. Az 
önkormányzattal és a Baptista Gyülekezet képviselőivel közösen, 
nekiláttunk játszótereink felújításának, illetve két új játszótér kiala-
kításának, a Tuskó – öbölnél és az őszödi strandon.
Örömmel jelentjük, hogy a munkálatok lassan a végéhez 
érnek, így a szezon kezdetére megújult, illetve teljesen  
új játszótereket vehetnek birtokba az itt élő, illetve az ideláto-
gató gyerekek. 
Március 6-ával újra indult a zöldhulladék elszállítása is a 
településen. Sajnos erőfeszítéseink ellenére még mindig 
akadnak olyan ingatlantulajdonosok, akik fittyet hányva a 
kialakított rendszerre a hét közepén is kirakják zöldhulladé-
kukat- mondván, most érnek rá, most vannak csak itt. Így 
viszont a Kft munkáját nehezítik hétről-hétre, mivel hiába 
takarítjuk össze a hét elejére a települést, ha a hét közepére 
egyik-másik utca újra zsákokkal és/vagy faágakkal van tele.
Éppen ezért újra tisztelettel és nyomatékosan szeretnénk 
kérni a lakosságot és az üdülőtulajdonosokat, hogy a követ-

Az idei évben több mint 350 nevezés futott be a Szentesen 2017.03.04-
én megrendezett Kyokushin Knock Down Diákolimpiára.  Gyermek, serdü-
lő, ifjúsági lány döntő, ifjúsági fiú, junior kategóriában kelet-magyarországi 
forduló volt.   Az előző évekhez hasonlóan a Balatonszemes KSE karatékái is 
indultak ezen a rangos eseményen. Fantasztikus parázs küzdelmeket láthat-
tunk. A verseny lebonyolítás remekül, zökkenőmentesen zajlott.

Eredményeink:
Szabó Dávid Ifjúsági (fiú - 60kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. hely 
Bak Dorina Ifjúsági (lány+60kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.hely 
Horváth Brendon  (Gyerek I +45kg)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. hely
Kiss Krisztián (Gyerek I +40kg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. hely
Kuti-Kiss Milán (Gyerek I +40kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. hely
Gratulálok az eredményekhez és eredményes 
felkészülést kívánok a következő versenyre!

Osu! Senpai Pető Gyöngyi

kező szabályok betartásával és figyelembevételével helyezze-
nek ki zöldhulladékot az ingatlanjuk elé:

•  fű- és lombnyesedék elszállítása kizárólag zsákba téve törté-
nik 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 
haladhatja 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

Diákolimpia Szentes 2017  – Kyokushin Karate

KFT HÍREK
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A Rózsapark szomszédságában 
került elhelyezésre az eddig Balaton-
bogláron a Vasutas üdülőnél hosszú 
időn át kiállított MÁV tulajdonú 275-
040-es pályaszámú legendás gőz-
mozdony, amely annak idején a Nya-
lóka becenevet kapta. A mozdony 
28,55 tonna, hossza 8,67 m, széles-
sége 3 m, magassága pedig 3,885 
m.  Különleges közúti szállítóeszkö-
zön szállították a helyszínre, s már-
cius 15-én már a helyiek és az utazó 
közönség is láthatta. 
A község ezzel is a helyi vasúthoz 
kötődő közlekedéstörténeti értékeit, 
emlékeit szeretné továbbőrizni.
A legendás mozdonyból 1928-
1940 közötti időszakban a budapes-
ti MÁVAG gyár 148 darabot gyártott.
Főleg személy- és tehervonatok 
továbbítására használta a MÁV a 
mellékvonalakon. Vonattovábbítás 
közben ezek a mozdonyok elérhet-
ték a 70 km/óránkénti sebességet 
is. Hivatalosan a gőzvontatás 1984-
ben szűnt meg Magyarországon. 
Ilyen 275-ös típusú szobormozdony 
Nyíregyháza-Sóstón, Tiszafüreden 
a vasútállomáson és Budapesten a 
Vasúttörténeti Parkban is látható.
Sóstón a tavalyi évben vasutasok 
újították fel a Nyalókát, mintegy 25 
munkaóra alatt, ehhez a Vasuta-
sok Szakszervezete Vasutas Kulturá-
lis Alapítványa nyújtott támogatást.

A szűrés az önkormányzat 
támogatásával valósult meg, 
köszönjük a lehetőséget és 
támogatást.
A szűrésén 52 fő vett részt, 
mely során PSA vérvizsgá-
lat és manuális vizsgálat tör-

tént, Dr Farkas József urológus 
közreműködésével. A vérvé-
telt pedig Fodor Anita végez-
te nagyon ügyesen és precízen. 
Az eredmények megérkez-
tek, akinél pozitivitást tapasz-
taltam, már kiértesítettem és 

továbbküldtük további vizsgá-
latokra. Akinek háziorvosa Dr 
Lóth Imre, az átveheti a sze-
mesei rendelőben, rendelési 
időben, Bősze Zsuzsannától a 
negatív eredményeket. 

Schmal Kinga védőnő

Megérkezett a várt mozdony 

Rákszűrés 
Szemesen 
2017.03.08-án  a Művelődési 
Házban prosztata rákszűrést  
tartottunk,  a 45 év feletti 
férfi  lakosoknak.

Balatonszemesen több muzeális jel-
legű jármű található, például a pos-
takocsi, amely a Bajcsy-Zsilinszky 
utcai Postamúzeumban van kiállít-
va és a Fő utcában látható tűzoltó 
kocsifecskendő is. 
A védett és műszaki emlékként 
őrzött mozdony Balatonszemes-
re történő hozatalának megkísérlé-
se 2011. nyarán kezdődött.  A hely-
szín már akkor is adott volt, a helyi 
vasútállomás melletti megüresedett 
teherkirakodó részen, a Rózsapark-
ban lévő játszótér mellett.
A mozdony birtokba vételének és 

átszállításának ügyében sok év mun-
kája fekszik.
A mozdony sérülésmentes emelésé-
hez, mozgatásához, szállításához a 
Magyar Honvédség, illetve a Honvé-
delmi Minisztérium segítségét kér-
tük, mivel ők rendelkeztek a meg-
felelő gépparkkal. Mind a Miniszté-
rium, mind a MÁV képviselete végig 
támogatásukban részesítették a tele-
pülést, a MÁV História Bizottság is 
Balatonszemes gondozására bízta a 
gőzöst.
2013-ban Műtárgy Birtokbaadási 
Szerződés megkötésére is sor került, 

melyben a Magyar Államvasutak Zrt. 
15 évre birtokba adta Balatonszemes 
Községnek a mozdonyt.
A megfelelő engedélyek beszerzé-
sére, a technikai feladatokkal kap-
csolatos egyeztetésekre folyamato-
san került sor, ami nem volt egysze-
rű feladat.

Ezzel a kis visszatekintéssel bizako-
dunk, hogy a mozdony a végleges 
méltó helyére került az érdeklődő 
vasútbarátok, a helyi és az ide érkező 
nyaraló gyermekek és felnőttek nem 
kis örömére.
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