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Kedves Édesanyák!

Szeretettel köszöntjük 

Önöket Dsida Jenő versével!

Takács József és Antal János

polgármesterek

Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
– itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 
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Szeretettel várunk 
GYERMEKNAPI rendezvényünkre,

melynek időpontja : 2017. május 28. 14 óra
Helyszín: balatonőszöd művelődési Ház udvara

Programok:
légvár

ügyességi versenyek
csillámtetoválás

kézműves foglalkozás
népi játékok

lufi hajtogatás
17.30 órától „zenés nap Vikivel” 

(interaktív zenés előadás)
és még sok meglepetés vár rátok!

KeréKPárod, FoCiCsUKád, Labdád se HaGYd ottHoN!

büfé: sütemény vásár, szendvics, virsli, üdítő, kávé
Gyerekeknek a palacsinta és  az üdítő ingyenes!

balatonőszöd Község Önkormányzata 
és a balatonőszöd Községért egyesület szervezésében.
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Tisztelt Baptista Gyülekezet!
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének nevében ezúton fejezem ki köszönetem 
Balatonszemesen, a Rózsapark melletti játszótér 
felújításában tett áldozatos munkájukért! 
Mivel a játszótér községünk szívében található, 

településünk színvonalát nagymértékben növeli, 
ezért ez a helyreállítás a helyi és az ide érkező, nya-
raló gyermekek és felnőttek örömére szolgál. 
További önzetlen munkájukhoz 
sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Takács József polgármester

Különleges alkalomra került sor a húsvétot követő 

hétvégén a balatonőszöd-balatonszemesi refor-

mátus gyülekezetben: teológushallgatók érkez-

tek hozzánk Pápáról hétvégi szolgálatra. Erre a találko-

zóra már régóta készültünk, hiszen az őszödi gyüleke-

zet egy ifjú tagja, Marton Krisztián 4. esztendeje tanul 

a teológián. 

Szombat délután az ifjúsági szállására vártuk a kiszál-

lás résztvevőit, akik Dr. Balla Ibolya rektorhelyettes veze-

tésével meg is érkeztek. A közös étkezés után követke-

zett az, amire igazán vártunk, hogy megismerkedjünk a 

hallgatókkal. A gyülekezet tagokat leginkább az a kér-

dés foglalkoztatta, hogy a fiatalok életében mi volt az a 

meghatározó esemény, ami elindította őket a lelkipász-

tori hivatás felé. Csodálatos bizonyságtételeket hallot-

tunk, melyek által mi magunk is gazdagodtunk a hitben. 

Másnap, először Balatonőszödön, utána pedig Balaton-

szárszón szolgált a küldöttség, az igét Dr. Balla Ibolya 

rektorhelyettes hirdette az Apostolok Cselekedeteiről 

írott könyv 2. fejezetének válogatott versei alapján. Az 

igehirdetést követően a teológusok énekkel, bizonyság-

tétellel szolgáltak a gyülekezetek közösségében, majd 

egy rövid összefoglalást hallhattak az istentiszteleten 

részt vevők a teológia életéről.  

Öröm volt számunkra ez a találkozás, hogy megismer-

hettük a lelkipásztori hivatásra készülők egy kis cso-

portját és látva lelkesedésüket, elhivatottságukat, mi 

magunk is áldást kértünk a teológusok tanulmányaira és 

Pápai teológusok szolgálata 
a balatonőszödi református templomban

magára a lelkészképzésre. Ezúton köszönöm meg mind-

azoknak a gyülekezeti tagoknak a segítségét, akik bár-

milyen módon hozzájárultak a felemelő alkalom lebo-

nyolításához.

Konc Gáll László

református lelkész
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Új orvosi rendelő 
épül Balatonszemesen
Örömmel tájékoztatjuk az Olvasókat, hogy Bala-
tonszemes Község Önkormányzatának az „Egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
című felhívás keretében benyújtott támogatási 
kérelmét kedvezően bírálták el. Az új orvosi ren-
delő építésére Balatonszemes Község Önkor-
mányzata 60 millió Ft összegű támogatást nyert. 
A beruházás teljes értéke a költségkalkuláció 
alapján 92 millió Ft, melyhez a Képviselő-testü-
let saját forrásként  a támogatási összegen felül 
még 32 millió Ft-ot biztosít. A pályázat Balaton-
őszöd Község Önkormányzatával konzorciumi 
együttműködésben került benyújtásra, így ebből 
a támogatási összegből 1,5 millió Ft értékben 
a balatonőszödi rendelő akadálymentesítése is 
meg fog valósulni. A támogatási szerződés aláírá-
sa folyamatban, majd ezt követően kerülhet sor 
a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a 
kivitelezés megkezdésére.

bölcsődei csoporttal 
bővül az óvoda épülete 
Balatonszemes Község Önkormányzata a „ A foglalkozta-
tás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 
felhívás keretében még 2016-ban támogatási kérelmet nyúj-
tott be a Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda családbarát fej-
lesztése címmel az óvoda épületének mini bölcsőde csoport-
tal történő bővítésére.  A 100 %-ban támogatott projekt ter-
vezett teljes költsége 47 millió Ft, melyre a benyújtott pályá-
zatot szintén kedvezően bírálták el és az Önkormányzat 
pályázati támogatást nyert a mini bölcsőde megépítésére. A 
támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
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Őszödi Falunap
szeretettel hívunk és várunk minden kedves 

érdeklődőt 

FalunapunKRa!

Időpont: 2017. június 24.
Egész napos rendezvényünk kiváló kikapcsolódás 
minden korosztály számára. A helyszínen délelőtt 
sportvetélkedők, légvár, kézműves foglalkozás, 

csillámtetoválás, főzőverseny, süti sütő verseny, ingyenes 
egészségügyi szűrések várják az érdeklődőket. 

Az esti órákban borverseny-díjkiosztó, majd helyi és 
meghívott fellépők műsorai következnek. 

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Részletes programmal a következő számban jelentkezünk!

VÉDŐNŐI FELHÍVÁS
Használt ruhák ingyen!

A volt katolikus plébánián (Bajcsy Zs . u 33.)  
ingyen lehet használt ruhákat, kabátokat, cipőket  
próbálni és hazavinni! Ugyanitt és a nyitvatartási 
időpontokban elfogadunk adományokat is.
Nyitva:
Hétfőn :10-11 óráig, Csütörtökön: 15-16 óráig.

Schmal Kinga, területi  védőnő

Védőnői Szolgálat
8636 Balatonszemes, Szabadság u. 18.

Tel :06/84/560-083, mobil :06/20/8862-359

Tájékoztatás a Rendezési Terv 
felülvizsgálatáról
Tisztelettel tájékoztatom Balatonszemes, Balaton-
őszöd lakosságát, üdülőnépességét, hogy Balaton-
szemes és Balatonőszöd Községek Önkormányzatai 
elhatározták, ez évben elindítják a Településfejlesz-
tési Koncepcióik és a Településrendezési Eszköze-
ik (településszerkezeti tervek, helyi építési szabály-
rendelet és az ahhoz tartozó belterületi és külterüle-
ti szabályozási tervek) felülvizsgálatát, melyet 2018 
évben kívánnak befejezni és elfogadni.
Az Önkormányzatok a Településrendezési Eszközeik, 
valamint a Településképi Arculati Kézikönyv és Telepü-
lés-képvédelmi rendelet partnerségi egyeztetésére ren-
deletet alkottak, melyek szerint a lakossággal, üdülőné-
pességgel, tulajdonosokkal a tervkészítés különböző 
fázisaiban a tervet lakossági fórumokon, honlapon való 
közzététellel lapunkban erről szóló külön értesítés mel-
lett ismertetni fogjuk és előzetesen is kérjük ebben Part-
nereink aktív közreműködését.

Nagy László
önkormányzati főépítész

Kertmozi bérbeadása
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadta a Sacravia Színház ajánlatát, 
mely az Esztrád Színház kiemelt partnere, és bérbe 
adta a Balatonszemes, Kossuth u. 2. szám alatti 
Kertmozit. Az ingatlant 5 év időtartamra, évente 
bruttó 2.000.000 Ft összegért a Sacravia Színház – 
az ingatlanok eredeti funkciójának megtartása mel-
lett – szabadtéri színház és közösségi tér kialakítá-
sát valósítja meg, melynek teljes körű felújítási költ-
ségét és működésének finanszírozását a Sacravia 
Színház biztosítja.
Céljuk, hogy minden nyáron színházi előadásokat és 
filmvetítéseket tarthassanak az itt nyaraló, táboro-
zó családok és gyermekek részére.
Terveik között szerepel, hogy pihenőhelyet alakítsa-
nak ki a kerékpárosok részére, így biciklis kertmo-
ziként, egy új színfolt lehet az erre tekerő csoportok 
részére.
A beruházás megvalósulását követően idén június 
16-tól indítanák programjaikat.
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Bár ennek az újságnak a hasábjain elvből nem 

jelennek meg vitairatok, vagy politikai hangvéte-

lű írások, most egy kicsit kivételt tennék, töreked-

ve arra, hogy inkább tényközlés legyen, amit írok.

Az ok, amiért teszem, hogy a minap egy ismerő-

söm, egy közösségi honlapról részleteket küldött 

át, azzal, hogy én is érintett vagyok, olvassam el, 

mikkel vádolnak minket, képviselőket. Elolvastam. 

A „beszélgetés” arról szólt, milyen ostoba, és nem-

törődöm a mostani testület, mennyire nem gon-

dolkodunk, mennyire érzéketlenek vagyunk a tele-

pülés dolgait illetően. A vélemények kiváltója most 

éppen a Berzsenyi utcai Tuskó öböl volt, ahová az 

önkormányzat betontömböket hordatott, egy jövő-

beli partvédműhöz.

Akik nem ismerik, azoknak előzetesként: ez a sokak 

által kedvelt partszakasz a volt fizető strandtól 

1 km-re, Lelle felé található. Homokos röplabda 

pálya, pár kis pad, szép öböl a két nádas között. 

Gyerekeseknek ideális, mert még a régi, fövenyes 

partszakasz, ahol lehet homokvárat építeni, egé-

szen kicsi gyerekekkel is lehet élvezni a strando-

lást, és ahol a víz még természetes módon tisztít-

ja önmagát, frissül fel. Két éve már van egy öltö-

ző „kabin” is. Sajnos WC még nincs, de ennek okát 

később leírom. 

Ez a partszakasz talán az egyetlen, ami még nem 

betonos, vagy köves. Ezért is szeretik, akik ide jár-

nak, de pont ez a probléma oka is. Több, mint egy 

évtizede, hogy a Balaton komolyan megkezdte a 

part rombolását. Amíg a nagy fűzfa gyökerei áthá-

lózták a parti fövenyt, az ellenállt a hullámzásnak. 

A fa azonban kipusztult, gyökerei elkorhadtak, így 

az elmúlt 10 évben majdnem 15 métert jött kifelé a 

víz, és a folyamat felgyorsult.

A jelenlegi „érzéketlen, nemtörődöm testület” évek 

óta keresi a megoldást. Emiatt Polgármester Úr is, 

Baranyai Lajos műszaki vezető úr is, és Rigó Úr is 

többfelé érdeklődött. Elmentek, megnéztek hason-

ló problémával küzdő partszakaszokat, beszélget-

tek polgármesterekkel, ottani GAMESZ vezetőkkel. 

Elmentek a vízügyhöz, megkérdezték a szakembe-

reket, mit tehetünk meg, mit nem, mivel orvosol-

hatjuk a problémát, kérve őket, mondjanak lehet-

séges megoldást. A cikk apropóját adó, bennünket 

minősítő „beszélgetésben” persze erről nincs szó, 

sőt az egyik szereplő szerint ő az ideális és kul-

turált megoldást már évek óta tudja, mondja, de 

nekünk nincs rá hajlandóságunk. És bár volt olyan 

pozícióban, amikor hivatali beosztásából adódóan 

munkaköri kötelessége, feladata lett volna a véde-

kezést elvégezni, akkor érdekes módon nem tette. 

Igaz, akkor még beljebb volt a part.

A szerinte felvázolt kulturált, tökéletes megoldás, 

ami állítólag Balatonfenyvesen jól működik, a víz-

ügy részéről tett nyilatkozat szerint nem vált be, 

így önálló facölöpös védművet támasztó kő vagy 

beton támasztás nélkül értelmetlen létesíteni, mert 

egyszerűen a hullámzó víz még méteres mélység-

ből is kimozgatja a facölöpöket, azok pedig egy-

szerűen felúsznak a vízre. Persze elmentünk, meg 

akartuk nézni, de már nincs meg! Fenyves polgár-

mestere elmondta, hogy sajnos a Balaton kimozdí-

totta a cölöpöket, kiemelte őket, így amiben bíztak, 

az nem vált valóra. Ők is szerették volna megőriz-

ni a régi partok hangulatát, a gyerekeknek a játék 

lehetőségét biztosító fövenyt. Hasonló a szeme-

si mólónál van, de ott az egészet védi a betongát. 

A vízügyi hatóságok csak a beton partvédőművet 

javasolták a biztonságos partél védelmére. Azt a 

régi partvonalnál is elkészíthetnénk, és a mögötte 

lévő, jelenleg már medret képező részt feltölthet-

nénk, de csakis a mederből származó fövennyel. 

Ehhez nekik van is gépük. Kaptunk is rá ajánlatot, 

Kedves Olvasónk!
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olyat, hogy évtizedekig lehetne fizetős a strand, 

akkor se jönne be ez az összeg. (És ha valaki itt 

megkérdezi, hogy akkor a mederfövennyel most mi 

is a helyzet, azt is megértem! Oda, ahol gyerekek 

játszanak oda mehet. Viszont nem használható fel 

ingoványos területek feltöltésére a faluban, mert 

veszélyes anyag. Mitől lesz ott az? Ártereken éven-

te gazdagítja a talajokat, lásd Nílus, Tisza ártere, 

stb. De veszélyes! Lehet, hogy valakiknek üzlet?)

Egy biztos!  A part rombolódását meg kell állí-

tanunk!  Ez nem halogatható tovább. Ezért arra 

gondoltunk, hogy a vasútépítéstől ingyen meg-

kapott, darabonként egy tonnás betontömböket 

helyeznénk be a mederbe hasonló formában, mint 

a mólókapu, úgy, hogy a hullámokat megtörje. A 

funkciója összetett. Meg kell, hogy fogja a viha-

ros hullámokat, egyben a zajló jégnek is ellen kell 

állnia. Nem szeretnénk azt, hogy betontömbök a 

föveny fölé érjenek, de mindenképpen meg kell, 

hogy fogja mind az előtte, mind a part felől felho-

mokozott közterületet mely jelenleg meder.  A szak-

emberek részéről javasolt technológia, amely egy-

ben lidós (homokos),ugyanakkor ellenáll viharnak 

és jégnek is, gyakorlatilag nincs. A jelenleg meg-

valósítandó gyakorlatilag darabokból összerakott 

mobil védmű állaga – a vízügyi szakemberek sze-

rint is - csak folyamatos karbantartással tartha-

tó fenn. Példaként említem és kérdezem: a két évti-

zeddel ezelőtt, a volt Berzsenyi D. u-i fizető strand 

előtti, vízkiszorítással készült fövenyes, lidós part-

szakasz, mely 13 millióból készült, majd további 

5 millióért elbontásra került kibetonozott partvé-

dőmű hol van ma? Hol van a BAHART jobb olda-

li mólógát jobb oldalán készült, a hullámverés-

től kőszórással biztosított felhomokozott strand-

ja? Mindkettő vízügyi szakemberek irányításával, 

tervszerű kivitelezésével történt!

Az önkormányzati közterületünk védelmében léte-

sítendő védmű mobilis, ha a jég kimozdítja, visz-

szarakható, ha nem működik kiszedhető. A mögöt-

te kialakuló meder visszatölthető, amit meg is ten-

nénk. Abban reménykedünk, hogy így talán meg-

maradna a gyerekeknek a homokozás lehetősége, 

megmaradna a hangulata a partnak, a két nádfal 

közötti szélvédett zug. 

Sok a kérdés, a bizonytalanság. Csak az a biztos, 

hogy ha stabil beton gát készülne kőszórással, ezek 

mind-mind megszűnnének. Sajnos, ha ez az elkép-

zelés nem válik be, más lehetőségünk nem iga-

zán marad. Balatonszemes 5 km hosszú vízparttal 

rendelkezik, túlnyomó részt Önkormányzati tulaj-

donban lévő partszakasszal. Ezeknek a partszaka-

szoknak az évenkénti karbantartása milliós tétel. 

Úgy gondolom, ha az állam tulajdonában lévő víz 

állami jege összetöri az önkormányzat tulajdo-

nát képező partvédőművet nem biztos, hogy azt 

az önkormányzatnak kellene felújítani. Milliár-

dos bevételek vannak a hajóztatásból, vitorláski-

kötők bevételéből, horgászjegyek értékesítéséből, 

de a meder karbantartására, kotrására, az elpusz-

tult halak összegyűjtésére, az avas letört nád usza-

dék kiszedésére, a parti védmű kövezésére, kövezés 

védműre történő felhúzására ebből a bevételből 

az önkormányzatok nem részesülnek. Sajnos a fel-

adatok és hatáskörök keveredése rendkívüli kötele-

zettségeket ró önkormányzatunkra, mely összegek 

mértéke az önkormányzat részére biztosított álla-

mi támogatásban nem fellelhető.

Eddig kerestük a megoldást, vártuk a javaslatokat, 

de jobbat, és hivatalosan is kivitelezhetőt, engedé-

lyezettet még nem kaptunk. Nyújtottunk be pályá-

zatot facölöpös védműre, mely kísérleti jelleggel, 

mint bemutató létesítmény valósult volna meg 

ezen a partszakaszon. Sajnos az elmosott hasonló 

létesítmények után a mással nem kombinált facö-

löpös modell megvalósítása leállt.  
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Tisztelt Olvasó!
Amennyire kényelmes volt az év eleje, olyan 
mértékben pörögtek fel most az események 
iskolánkban. Az április – még ha volt is szü-
net – már az utolsó nagy nekirugaszkodás 
hónapja. 
Nyílt napokkal kezdtük a hónapot. Szülők 
százai nézték meg a tanítást, gyermeküket 
iskolai környezetben, a pedagógusokat mun-
ka közben. Hasznos, jó dolog, hiszen sokan 
el sem hiszik csemetéjükről, hogy tud jól vi-
selkedni, jelentkezni és az órai munkába sem 
beszél bele. 
A nyílt napokat szülői értekezletek követték 
–, hogy a tapasztaltakat is be tudják építe-
ni a szülők a kérdéseikbe, állásfoglalásaikba. 
Köszönjük, hogy ilyen nagy számban eljöttek 
– igaz, lassan a csillárra is széket kell tenni, de 
sok jó ember kis helyen is elfér!
A versenyek, megmérettetések is célegyenes-
be fordultak. A legtöbbnél megyei fordulókon 

kell már bizonyítani, teljesíteni. A tisztességes 
munka most hozza meg a gyümölcsét – leg-
alábbis reméljük!
Balatonkeresztúron voltunk matematika te-
rületi versenyen, éppen Húsvét előtt. Négy 
induló diákunk közül Békei Varga Bendegúz 
(negyedikes tanulónk) 2. lett, Török Marci 3., 
Bondor Ábel 3 . (3/a osztályos tanulók), Lige-
ti Ábel (3/b osztályos diákunk) 5. helyezést 
ért el.
A Gamási Nyelvhelyességi Versenyre hat ta-
nulóval érkeztünk. Bánó Tekla  (3/A) 2. helye-
zett lett,  Gáspár Zsombi (4. o. ) 3. helyezést 
ért el, Floch Kira (5.o)  első helyezett lett, 
Rádi Nimród (6.o) első helyezett lett, és szin-
tén első lett Molnár Panna (8.o.) tanulónk, de 
nagyon szépen teljesített, éppen az élmezőny 
mögött végzett Tóth Lili (7.o.) is.
A levelező versenyek közül a legszínvonala-
sabbon, a Tudásbajnokságon indultunk diák-
jainkkal.  Országos döntőbe jutottak a megyei 
döntő megnyerésével:

És akkor a cikk elején említett WC-ről. Méltatlan, 

és közegészségügyi szempontból kritikus állapot, 

hogy ezen a strandon nincs WC. Tudjuk. Ki lehetne 

tenni mobil WC-t, és WC konténert is. Volt is, mind-

kettő, de pont a bennünket kritizáló úr adta el a 

Kft. mobil WC készletét és felújított WC konténerét 

arra hivatkozva, hogy nincs rá igény, és a tisztán 

tartásuk megoldhatatlan, mert olyan a haszná-

lói kultúra. Tudjuk, hogy a Tuskó-öböl közösségétől 

nem kellene félteni egy WC-t. A baj az, hogy amikor 

eljön az éjszaka, az „erős és bátor vandálok ideje”, 

akkor ezek a WC-k is, - mint ahogyan a viráglá-

dák, közlekedési táblák oszlopai, a kereszteződé-

sekbe kihelyezett tükrök, a játszótereink játékai, 

szemétgyűjtő edényzeteink, facsemetéink - mind-

mind legyőzendő prédává válnak, és rendre vesz-

tesként, romjaikban hevernek reggelre. A hősök 

pedig büszkék baráti körükben. Büszkék, hiszen 

milyen nagy és bátor tett bélsárral összekenni egy 

WC-t, és hasonló dolgokat megtenni!  Akik reggel 

az eredményt látják, azok mégis az önkormányza-

tot minősítik, akinek pedig meg kellene találni azt 

az alkalmazottat, aki mindezeket képes eltűntetni, 

helyreállítani. 

Ennek ellenére tervezzük, hogy legyen WC, sze-

retnénk játszótéri eszközöket is kitenni, homoko-

zót készíteni. mert úgy gondoljuk, hogy azok, akik 

ott szeretnek strandolni, nem lehetnek kárvallott-

jai mások minősíthetetlen viselkedésének, vanda-

lizmusának. És talán jól látjuk, hogy az emberek 

többsége egyre inkább ad a tisztaságra, óvja az 

értékeket. 

Kedves Olvasó!  Ha mindezek után is úgy gondol-

ják, jogos az említett közöségi oldalon bennünket 

ért kritika, akkor tisztelettel azt fogadjuk el.

Tisztelettel:

Boór Miklós  

képviselő
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•	 John Szabó Zsombor 2. osztályos, Li-
geti Ábel 3/B osztályos tanulók mate-
matikából,

•	 Szövegértésből a 4. osztályos Bene-
dek Luca,

•	 Irodalomból és nyelvtanból is Dombi 
Anna Nóra első, angolból második lett. 
Az ő eredménye azért is megsüvegelen-
dő, mert elvileg egy diák legfeljebb két 
tárgyból mehet, de ő háromból indult, 
viszont csak kétszer 45 percet kapott a 
feladatok megoldására. Neki ez is elég 
volt a gyönyörű eredményhez.

Ugyan elsők nem lettek, de gyönyörű ered-
ményeket hoztak elsőseink környezetismeret-
ből. Völgyi Liliom 2.,  Moós Bende 4., Mireider 
Lola pedig megyei 5. helyezett lett.
Második osztályból John Szabó Zsombor a 
megnyert matematika mellett környezetből is 
indult, Ligeti Zita pedig matematikából indult 
– alig maradtak le az élmezőnytől.
Sevter Ákos harmadik osztályosunk megyei 
14. helyezett lett, matematikából.  Ligeti Ábel 
is indult környezetből is, és megyei 4. lett, 
míg Sziksz Roland ugyanitt ötödik helyen vég-
zett. Szekér Viktória 12. helye is szép ered-
mény. Schmal Kitti szövegértésből jutott be a 
megyei tízbe. 
Negyedikeseink közül hét diák indult, össze-
sen tíz tantárgyból. Közülük Benedek Luca or-
szágos döntőbe jutott, Török Marci harmadik, 
míg Gáspár Zsombor ötödik lett. Marci mate-
matikából is indult, és 8. , míg Zsombi anya-
nyelvből 6. helyezést ért el.
Felsőseink angolból, magyar irodalomból és 
nyelvtanból indultak.  Angolból Dombi Nóri 
megyei 2., Herencsár Milán 3., Valkó Ramóna 
5., Ivány Szonja 9., és Andri Cintia 17. lett.
Irodalomból Dombi Nóra és Iván Szonja beju-
tottak az országos döntőbe, Dombi Natasa és 
Herencsár Milán pedig 4. helyezettek lettek.
Nyelvtanból Dombi Nóri első, Dombi Natasa 
2. helyezett lett.

Megyei szavalóversenyen három tanulónk in-
dult, Dombi Natasa, Dombi Anna Nóra és Iván 

Szonja. Közülük Szonja különdíjjal jutott be az 
országos döntőbe.
Zeneiskolásaink közül az elmúlt időszakban 
Petkes Panna és Bánó Tekla, elsős zongorista 
növendékek voltak Barcson négykezes verse-
nyen és ezüst minősítést kaptak.

Sportolóink közül atlétika megyei döntő-
be jutottak a 2. korcsoportos fiúk, - Farkas 
Csabi, Békei Varga Bendegúz, Varga Csongi, 
Dombi Sólyom, Szabó Zsolt, Nyárádi Kriszti-
án -, egyéniben Farkas Csaba első lett, Békei 
Bendegúz pedig 2. helyezést ért el.  Ebből a 
korosztályból a lányok képviseletében Sziksz 
Anna 3. helyen végzett.
A 3. korcsoportos lányaink közül Vida Karina, a 
©úk közül pedig Sövény Zoli végzett a 2. helyen. 
Ebben a korcsoportban a ©ú csapat 2. helye-
zett lett – Bálint Rajmi, Rózsa Bendegúz, Petrus 
Tomi, Kovásznai Ákos, Sövény Zoltán, és Kucse-
ra Kornél –, míg a lányok – Androsovits Elina, 
Takács Dominika, Szabó Viktória, Vida Karina, 
Varga Eszter, Floch Kira – 4. helyen végeztek.

Versenyzőinknek, szüleiknek és felkészítő ta-
náraiknak gratulálunk a szép, kimagasló ered-
ményekhez!

Nyolcadik osztályosaink felvételije is jól sike-
rült. A hivatalos felvételi eredményt már csak 
két tanulónál nem ismerjük. A többieket fel-
vették a választott iskolájukba. Ügyesek vol-
tak, gratulálunk nekik is!

Zeneiskolásaink legnagyobb rendezvénye pe-
dig most következik. A XV. Diákmuzsika híre 
messzire jutott – erre az alkalomra 170 zene-
iskolai tanuló jelentkezett be, mely kimagasló 
részvételi szándékot mutat, hiszen sosem je-
lentkeztek még ennyien!  

Kedves Olvasó!  Nagyjából ezek történtek ve-
lünk az elmúlt 4 hétben, itt az iskolában.  

Tisztelettel:    
Boór Miklós 

igazgató
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Az elmúlt időszakban sokszor megtréfált bennünket az 
időjárás: tavaszból nyár lett, majd hirtelen tél. Mindez 
azonban nem szegte kedvünket, hiszen nagyon sok 
izgalmas esemény történt a Balatonszemesi Nyitnikék 
Óvodában a gyermekekkel és a felnőttekkel egyaránt.
Hagyományainkhoz híven, idén tavasszal is 
meghívtuk óvodánkba egy szakmai beszélgetésre, 
tapasztalatcserére a Reich Károly Általános Iskola 
igazgatóját, igazgatóhelyettesét, az alsó tagozatban 
tanító pedagógusokat, a testnevelő tanárokat és a 
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársait. 
Örömmel hallgattuk az első osztályban tanító 
kolleganő beszámolóját, miszerint a tavaly búcsúzó 
óvodásaink nagyon érdeklődőek, aktívak és megállják 
a helyüket az iskolában. 
Minden csoportban megtartottuk a fogadóórákat, 
ahol a szülők tájékoztatást kaptak gyermekük 
fejlődéséről, a róluk vezetett dokumentumokról, 
melyeket el is olvashattak. A nagycsoportosok 
megkapták az iskolai beiratkozáshoz szükséges 
ÓVODAI SZAKVÉLEMÉNYT is. A nagycsoportosaink 

Hírek a balatonszemesi
Nyitnikék óvodából

„A nap az égen karikázik,
A sok pitypang a réten ázik.
Eső esik és tócsa-hab,
S egy gomba, mely épp most kinő,
Így szól: Minő bolond idő!”

/Sebők Éva: Április/

szüleitől segítséget és véleményt kértünk kérdőív 
formájában, amit nagyon köszönünk azoknak, akik 
kitöltötték és visszahozták részünkre!
Április 6-án SZAKMAI NAP volt az óvodánkban, ahol 
az általunk kidolgozott „Jó gyakorlatok” és sok éves 
tapasztalataink megismerésével gazdagodhattak az 
idelátogató óvodapedagógusok és óvodavezetők. 
Gyakorlati példákat a projekttel való nevelésről és az 
újszerű tanulási módszereinkről, a nagycsoportban és 
a középső csoportban láthattak az érdeklődők Nyárádi 
Zoltánné és Vargáné Paulusz Edit óvónők jóvoltából. 
A gyerekek is nagyon jól érezték magukat. Lelkesen 
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vettek részt a felkínált tevékenységekben, örömmel 
mutatták meg tudásukat, hiszen ők már ismerik, és 
nagyon szeretik a kooperatív és a drámajátékokat. 
Sikeresen zajlott le a nap, és külön öröm számunkra, 
hogy Tolna megyéből Dombóvárról és megyénk 
távolabbi településeiről – Nagyatádról, Szabásról, 
Kaposvárról   is kíváncsiak voltak ránk. Közelebbről, 
Kötcséről jött el a vezető óvónő. Köszönjük az 
érdeklődést!
A Húsvét közeledtével a gyermekek izgatottan várták 
a nyuszi érkezését az óvodánkba. Örömmel szedték 
kosaraikba a friss füvet, és lelkesen vettek részt a 
fészkek készítésében az udvaron. Türelmetlenül 
várták a nyuszi felbukkanását, miközben az óvónőkkel 
együtt tojásokat, nyuszikat festettek, ragasztottak és 
gyurmáztak. Beszélgettek a húsvéti népszokásokról, 

a fiúk pedig locsolóverset tanultak. A középsősök 
pogácsát sütöttek, majd ezt kosárba rakva minden 
csoportba „Komatálat” vittek.
A tavasz legszebb ünnepéről, az Anyák napjáról sem 
feledkeztünk meg. Minden csoportban versekkel, 
dalokkal, készültek a gyerekek, a nagyobbak pedig 
dramatikus játékot adtak elő. Nagyon lelkesen 
készítették az ajándékokat és süteményt is sütöttek, 
hogy megvendégelhessék az anyukákat és a 
nagymamákat.
Az elkövetkezendő időszak is rengeteg színes 
programot tartogat számunkra: erdei kerékpározás, 
kirándulás, gyermekhét…, de mindezekről majd 
később számolunk be.

Erdélyi-Horváth Enikő
óvónő
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KFT HÍREK
A nyár közeledtével a legfontosabb feladataink 
egyike lakó- és üdülőövezeteink rendbetéte-
le, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy a 
lakosság, az ideérkező üdülővendégek, illetve 
a csak „átutazók” is rendezett faluképpel, tisz-
ta utcákkal és közterekkel, gondozott, virágos 
parkokkal szembesüljenek. Mint minden Bala-
ton-parti település, Balatonszemes elsődleges 
bevétele is az idegenforgalmi adóból származik. 
Ahhoz, hogy az ideérkező vendégek máskor is 
szívesen látogassanak községünkbe, „jó benyo-
másokkal” gazdagon kell távozniuk.

Ennek érdekében munkatársaink mindent meg-
tesznek. Folyamatosak a fűnyírások, a sövények 
vágása, köztereink, közparkjaink takarítása. A 
szezon kezdetére elkészültek felújított vízi be-
járóink, munkatársaink a Baptista Gyülekezettel 
és az Önkormányzattal közösen felújították ját-
szótereinket is, ezen eszközök kihelyezése folya-
matos. A nyári szezonra való tekintettel kollégá-
ink az év elején készítettek még több, nagyobb 
köztéri hulladékgyűjtő edényeket is. 
Az idei évben módosítottunk a nyári virágok faj-
táján és szín összetételén is.
Bálint Sándor csapatával közösen megtervezve 
megpróbálunk olyan virágokat ültetni a virág-
ágyásokba, amelyek jobban ellenállnak az idő-
járás viszontagságainak. Beszerzésre került egy 
csepegtető rendszer is kísérleti jelleggel, ame-
lyet a Hivatali parkba fogunk telepíteni. Bízunk 
benne, hogy a szezon idején Balatonszemes így 
még színpompásabb szebb képet tud majd mu-
tatni az idelátogató vendégeknek.

Ezentúl ismételten szeretnénk felhívni a lakosság 
�gyelmét, hogy a zöldhulladék szállítással kapcso-
latos időpontokat szíveskedjenek betartani!

Csak a hétvégén rakjanak ki zöldhulladékot, 
amelyet mi a rákövetkező hétfőn szállítunk el.
Kérjük, hogy hétköznap NE rakjanak ki zöldhul-
ladékot, őrizzük együtt településünk tisztasá-
gát!

Hopp Juliska,  
Hopp Mariska,  

Hej, gyere vélem 
Egy pár táncra...”

Táncra Fel!
2017 szeptemberétől a Horváth János Alapfokú 
Művészeti Iskola várja a néptánc iránt érdeklődő-
ket a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési 
Ház, Könyvtár és Múzeumba.
Az iskola a zeneiskolához hasonlóan működik, heti 
4 tanórai néptánc foglalkozást tartunk a gyerekek 
számára szakképzett táncpedagógus vezetésével.
A foglalkozások lehetőséget adnak a népzene és 
néptánc hagyományainak megismerésére, a ké-
sőbbiekben pedig a megszerzett tudás rendezvé-
nyeken és versenyeken való bemutatására.
Az éves térítési díj várható összege 6.000 Ft/év (A 
�zetés alól mentesül az a gyermek, aki hátrányos, 
vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve aki 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül.)
A mellékelt előzetes jelentkezési lapot kérjük vissza-
juttatni a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelő-
dési ház, Könyvtár és Múzeumba, 2017. június 2-ig.

Beiratkozás várható időpontja  
2017. augusztus vége

Bővebb felvilágosítás a +36-30/462-0827-es tele-
fonszámon, Rónai Balázstól kérhető.

Várjuk a táncos kedvűeket nagy szeretettel!

Előzetes jelentkezési lap 
Szülői nyilatkozat

Hozzájárulok, hogy gyermekem, (név, osztály)
……………………………….………………. 

…………………………………………………  
a 2017/2018-os tanév folyamán néptánc  

oktatáson vegyen részt.
Kelt: ………………………………   
…………………………………….

aláírás
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 Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a Latinovits Emlékmű Alapítvány, 

a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház 
és a Magyar Versmondók Egyesülete

a Kárpát-medencei középiskolás és felnőtt versmondóknak, meghirdeti a 

XXIII. LATINOVITS ZOLTÁN 
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓT ÉS VERSENYT. 

A versmondóknak két verset, vagy prózai művet kell megjelölni, 
XX. században született magyar író vagy költő alkotásaiból. 

A Latinovits Zoltán Vers- és Prózamondó Találkozó időpontja: 

2017. június 2-3. (péntek-szombat) 
Helyszíne: Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 

8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.

DÍJAZÁS:
Felnőtt kategória: 

I. díj: Latinovits Zoltán-díj 
II. díj: 20 000,- Ft értékű jutalom 
III. díj: 15 000,- Ft értékű jutalom

I�úsági kategória: 
I. díj: 20 000,- Ft értékű jutalom 
II. díj: 15 000,- Ft értékű jutalom 
III. díj 10 000,- Ft értékű jutalom 

továbbá a szponzorok és a támogatók által felajánlott különdíjak. 
A rendezők fenntartják a jogot a díjak összevonására.

Nevezési határidő: 2017. május 15.
Az i�úsági kategóriában a nevezés díjmentes. A felnőtt kategóriában nevező versenyzőktől 1 000,- Ft regisztrációs 

díjat kérünk. A regisztrációs díjon felül az alábbi kedvezményes szállás/étkezés költségek egyéni igények szerint 
�zetendők a HELYSZÍNEN: 

szállás: 1 éjszakára 2 500,-; reggeli: 400,-; ebéd: 950,-; vacsora: 650,- Ft 
Áfás számlaigény esetében csak a be�zető fél számára áll módunkban számlát kiállítani! 

 
A nevezési lap letölthető a www.vers.hu/versenyek oldalról.

A jelentkezési lapokat kérjük, a muvhaz.latinovits@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton a balatonszemesi 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum

8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1. címre szíveskedjenek
 „Latinovits versmondó verseny” megjelöléssel küldeni.

Jelentkezésük után visszaigazolást és a találkozóról részletes programot küldünk címükre.
Információ (művelődési ház): Tel 06 84 361 204: muvhaz.latinovits@gmail.com

Információ (Magyar Versmondók Egyesülete): Kiss László 30/922-3573 e-mail: elnok@vers.hu
www.szemesimuvhaz.hu, www.vers.hu
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Tisztelt Hölgyem és Uram!
Amennyiben egyetért az   Ordoszi Napsugár 
Alapítvány célkitűzéseivel, és a már megvaló-
sított és elért eredményeivel, alapítványunk 
arra kéri Önt, támogasson bennünket anyagi és 
pénzügyi eszközeivel.
Ha megteheti, kérem keresse meg Alapítvá-
nyunkat a Facebook oldalon és győződjön meg 
arról, hogyan valósította meg az eddig kitűzött 
céljait.
Magamról:
Sebestyén Erzsébet vagyok, Telekiben, a Bala-
ton déli partjához közel élek. Kilenc éve veze-
tek - mint alapító - egy a magyar őstörténelem-
mel foglalkozó, és a magyarság eredetét kutató 
alapítványt. A kutatást a Kuratórium tagjainak 
segítségével végzem, akik szívvel-lélekkel dol-
goznak a kijelölt célok megvalósításáért.
Az eddig elvégzett munkáinkból:
2012. augusztus 18. A Pálos Kegyhely avatása, 
mely a XVII. században Telekihez tartozott, de 
a határmezsgyék átalakítása miatt most Bala-
tonszemeshez tartozik.
2012. szeptember 18-án a Telekiben található 
300 éves berkenyefa védelem alá helyezése.
2013. Az Év Fája versenyben Telekiben a 300 
éves Berkenyefa az Országos Erdészeti Egyesü-
let Különdíját kapta.
2013 júniusában megnyílt „Az emberek Arany-
ban” c. régészeti kiállítás Balatonszemesen, 
melynek egyik szervezője az Ordoszi Napsugár 
Alapítvány volt.
2014 novemberében a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem BTK Régészeti Tanszéke Dr. Türk Atti-
la vezetésével elkezdte a Pálos Kegyhely ásatá-
sát az Alapítvány anyagi támogatása mellett.
2015-ben az Alapítvány kuratóriumi elnöke, 
Czigóth Sándor, meghívást kapott a három 
– Orosz-Magyar-Uráli – régészeti expedíció 
filmes dokumentációjának elkészítésére. A film 
2017-ben került nyilvános bemutatásra.
2016 tavaszán kapcsolataink felhasználásá-
val, a Civil Régészeti Alappal együttműköd-
ve Pogányszentpéter, Iharos, Somogycsicsó 
és Szenta külterületén mikrotérségi régészeti 
kutatást szerveztünk. A kutatás során a négy 
település határának átvizsgálásával több, a 

középkortól korban távolodó, régészetileg 
fontos területet sikerült pontosan behatárolni 
és több új régészeti lelőhely került látókörbe.
A kutatómunka következményeként a Magyar 
Nemzeti Múzeum és a PPKE összefogásában 
ez évben megvalósulhat a pogányszentpéteri 
pálos kolostor feltárása. A többi régészeti 
objektum feltárása azonban még várat magára.
2016 októberében a 300 éves berkenyefa meg-
óvásán és újjáalakításán dolgoztunk, melyben 
a szakértői munkát a budapesti Garden Fasor-
karbantartó Kft. végezte el az Alapítvány szer-
vezésében.

A további terveink között szerepel:
A kegyhely faszerkezetének felcsiszolása és 
újrafestése.
A kegyhelyhez vezető út és járda kiépítése 
a látogatók számára.
Érvényes befogadott pályázatot adtunk be 
a teleki templomhoz tartozó terület talajra-
daros vizsgálatának megvalósulására. Ennek 
a vizsgálatnak a célja a török korban létező vár 
nyomainak a felkutatása. A vizsgálat alapjául 
szolgálhat egy későbbi régészeti feltárásnak.
Az Alapítványt az Emberi Erőforrás Minisztéri-
uma beválasztotta az Elektori szavazatot adó, 
és a pályázatokról szakmai véleményt adók 
közé.

Alapítványunk kéri az Önök munkánkat megse-
gítő támogatását. Kérjük, segítsen nekünk ado-
mányokkal, illetve adója 1%-át nekünk adó nyi-
latkozatával.
 
2017. március 6.

Tisztelettel: 
Sebestyén Erzsébet az Alapítvány alapítója, 

Czigóth Sándor kuratóriumi elnök
 

Elérhetőségeink: 
Ordoszi Napsugár Alapítvány, 

8626 Teleki, Rákóczi út 40., 
Telefon: 06-20-365-7203
Adószám: 18784921-1-14

Számlaszámunk: 
OTP  11743040-20073950
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Dél-Balaton FC hírek

Április közepén a Dél-Balaton FC 
utánpótláskorú igazolt játékosai, 
akik az U7-es, U9-es és az U11-es 
korosztályokban az OTP Bank Bo-
zsik-programban edződnek hétről-
hétre, egy vadonatúj stoplis cipővel 
gazdagodtak a klub TAO - program-
jának jóvoltából. A gyerekek boldo-
gan vették birtokba az új lábbeliket, 
melyekben remélhetőleg nagyon 
sok gólt lőnek majd a Bozsik-torná-
kon!
Szintén ez év áprilisában került be-
szerzésre a Dél-Balaton FC U19-es 
csapatának egy komplett garnitúra 
új szerelés, mely az egyesület és a 
település színeit hordozza magán 
(sárga-kék). Ebben a hónapban az 
egyesület utánpótláskorú játékosai 
összesen közel fél millió forint ér-
tékben kaptak sporteszközt a klub 
(a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által jóváhagyott) TAO - programjá-
hoz megszerzett támogatásoknak 
hála. Egyesületünk minden esetben 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy já-
tékosaink a lehető legjobb feltéte-
lek mellett  szerepelhessenek a leg-
kisebbektől egészen a felnőttekig.

Vasicsek László
Dél-Balaton FC elnök
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KRESZ TANFOLYAM indul 
a Latinovits Művelődési Házban!
Tanfolyam indító megbeszélés: 
2017. május 16., kedd 18 óra
Kategóriák: kis- és nagymotor, 

személygépkocsi
Információ: Zrínyi László, 

Tel.: 06-20/228-2089

ŐSEINK NYOMÁBAN 
A DÉL-URÁL VIDÉKÉN

Czigóth Sándor és a Kanizsa TV 
közös gyártásában készült filmbemutató 

a  3. Orosz-Magyar Uráli Régészeti Expedíció 
szakmai útjáról

2017. május 23., kedd 11 óra
BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN

MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
(Balatonszemes, Szabadság u. 1.)

Ünnepi köszöntőt mond: 
Takács József, Balatonszemes polgármestere

A filmet az érdeklődők figyelmébe ajánlja: 
Dr. Türk Attila régész, expedícióvezető

MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, 
PPKE Régészeti Tanszék 

KRESZ TANFOLYAM

16 hírmondó  2017/5.


