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Kedves Édesanyák!

Szeretettel köszöntjük 

Önöket Dsida Jenő versével!

Takács József és Antal János

polgármesterek

BALATONSZEMES ÉS BALATONŐSZÖD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK HAVILAPJA

hírmondóhírmondó
2017/6

Gazdag programkínálattal, f inom ételekkel, 
hűvös borospincékkel  várja Önt és kedves 

családját a nyári hónapokban is: 
Takács József és Antal János, 

Balatonszemes és Balatonőszöd polgármestere.



BALATONŐSZÖDI FALUNAP
2017. 06. 23-25.

Balatonőszöd Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját, a 2016.június 23-25-én tartandó falunapjára.

2017. 06. 23.(péntek)
18.30 óra Ökumenikus Szentmise a Katolikus templomban

Balatonszemesi zenetanárok koncertje
2017. 06. 24. (szombat) központi helyszín: Faluház

9.00 óra Kispályás labdarúgó torna
9.00 óra Főzőverseny nevezés a helyszínen

10.00 óra Ügyességi versenyek nem csak gyerekeknek 
(nevezés a helyszínen)

12.00 óra Süteménysütő versenyre nevezés 
(otthon készített 12-20 db süteménnyel, édes-sós kategóriákban)

13.00-14.00 Falunapi ebéd
13.30 Versenyek eredményhirdetése

16:00 Önként és Dalolva Társulat
18.00 Borverseny díjkiosztója

Fellépnek: Gyimesfelsőloki KESICE tánccsoport, 
Happiness Tánc Klub, Balatonszemesi Nyugdíjas csoport

Balatonőszödi Banya Tanya,”Jeszi Tanoda” Ifjoncai
21:00  MEGAROX Zenés –táncos összeállítás RETRO 

és ROCK&Roll ö sszeállítás : „ Csavard fel a szőnyeget…”
Utcabál

Napközben: légvár, népi játékok, csillámtetoválás, egészségügyi mérések
2017.06.25.(vasárnap)

15:00-tól Strandröplabda és Strandfoci bajnokság nevezés a helyszínen

SZERETETTEL VÁR MINDENKIT
Balatonőszöd Képviselő-testülete!



Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy szeretettel köszöntöm Kedves Vendé-
geinket, köszöntök minden egybegyültet, hogy 
ismét együtt ünnepelhetünk. Köszöntöm a kis-
térségek nyugdíjas csoportjainak tagjait, őket 
kísérő vendégeinket, és a környező települések 
Polgármester Asszonyait, Polgármester Urait.

Külön öröm számomra, hogy ilyen sokan 
eljöttek, itt vannak, hiszen legfőbb célja eme 
nemes napnak, hogy jól érezzék magukat, szó-
rakozzanak, szép tartalmas napot töltsenek 
együtt. 

Köszönetet szeretnék mondani a rendezvény 
szervezőinek, a nyugdíjas klub minden tagjá-
nak, akik sok-sok munkával és energiával és 
több éves hagyományként ápolják a kapcsola-
tokat, évről évre megszervezik ezt a találkozót. 

Az egyesületek, csoportok tagjaiból sugárzik 
a fiatalos lendület, lelkesedés, mert ahogy a 
dal is mondja: „nem csak a húszéveseké a vi-
lág”. Szépkorúan is lehet szórakozni, örülni az 
élet adta szépségnek, ameddig csak lehet. 

Az élet alkotó szakaszává kell tennünk a 
nyugdíjas kort, hiszen az idős nemzedék ma is 
társadalmi érték. Az aktív korban megszerzett 
tudásra, tapasztalatra igényt kell tartania a 
változó társadalomnak is. Tennünk kell azért, 
hogy az idős emberekre nem csak évente egy 
alkalommal irányuljon figyelem, nap mint nap 
érezzék családjuk, a társadalom megbecsülé-
sét. Azt érezzék, hogy szükség van rájuk, mert 
az élet tapasztalatait csak ők adhatják át, ezt 
nem pótolja semmi. 
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Ami ma Önöket idehozta a hagyományaink 
ápolása mellett a szeretet. Nyugdíjas Klubok, 
a közösségek, éppen azért jöttek létre, hogy 
ne legyenek egyedül, ne maradjanak magá-
nyosan az idősebb korosztályhoz tartozó em-
berek. A klubokat sokan második otthonuknak 
tartják. Az igazi kincs mégsem a megvalósult 
programok, a kirándulások, az együtt eltöl-
tött utazások, hanem az, hogy foglalkoznak 
egymás életével is mindennapjaikban van egy 
közösség, akikre számíthatnak, és a kulcsszó 
a szeretet, ami az egyik legfontosabb emberi 
érték kell, hogy legyen. 

A szeretet a legszebb, s az ember életének ki-
teljesedése szempontjából a legfontosabb érzés, 
melynek lényegéhez elválaszthatatlanul hozzá 
van kapcsolva: a boldogság, a harmónia, a szép-
ség, az öröm, a felelősség és a békesség. 

A másik fontos szó, ami napjainkban sajnos 
már kevésbé bír akkora értékkel, jelentéssel: 
az a társadalmi munka. 

Kiemelt értéket hordoz. Lemondást, anyagi 
áldozat vállalást. Nagyra becsülöm azokat, 
akik önkét embertásainkért, a faluért szorga-
lommal, eredménnyel végzik ezt a munkát. 

Kérem, engedjék meg, hogy megköszönjem 
Boór Miklósné Aranka munkáját, aki kitűnően 
vezeti községünkben nyugdíjas csoportunkat 
immáron 20 éve. Nálunk nem múlhat el fel-
lépésük nélkül rendezvény. Minden ünnepet 
megtartanak. Színvonalas csoportunk méltón 
gazdagítja Balatonszemes kulturális életét, a 
közösségi életben aktív szerepet töltenek be, 
öregbítik más településen hírnevünket. 

Takács József
polgármester
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FELHÍVÁS! Balatonszemes és Balatonőszöd Községek Képviselő-testületei felülvizs-
gálták a hivatali helyiségben munkaidőn túl és a hivatali helyiségen kívül 

és munkaidőn túl megtartott házasságkötésért fizetendő díjakat arra tekintettel, hogy azok 2009-óta 
változatlanok. A megállapított új díjak rendeletei 2017. június 01-jén lépnek életbe. Azoknak a pároknak, 
akik 2017. június 01. előtt már bejelentkeztek házasságkötésre, a korábbi díjat kell fizetni.

2017. június 01. előtt bruttó Elfogadott                         2017. június 01. után bruttó

hivatali helyiségben munkaidőn túl 10.000 Ft hivatali helyiségben munkaidőn túl 20.000 Ft

hivatali helyiségen kívül 30.000 Ft hivatali helyiségen kívül 40.000 Ft

vallási, felekezeti hely 15.000 Ft nem került külön szabályozásra

személyhajó 50.000 Ft személyhajó 60.000 Ft

A díjakból, amennyiben legalább az egyik fél Balatonszemesen, illetve Balatonőszödön állandó lakóhely-
lyel rendelkezik, a kérelmezőket 50% díjkedvezmény illeti meg, ez a kedvezmény eddig nem volt benne a 
jelenleg még hatályos rendeletben.

FELHÍVÁS!
„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója  
jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát  

az alábbi elérhetőségeken. 
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes 
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem 

ért a pszichiátriai kezelésük során. 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: panasz@cchr.hu  
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK  
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed,  

és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem  
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állam-

polgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.  
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is  

kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Tájékoztatás a zöldhulladék- 
szállítás rendjéről

Értesítjük a lakosságot és az üdülőtulajdonosokat, 
hogy Balatonőszödön 2017. júniusban kétheti 

rendszerességgel, július, augusztus hónapokban 
heti rendszerességgel keddi napokon háztól  

házig menő módon gyűjtik össze a zöld- 
hulladékot és nyesedéket.

Születés:
Ungvári Kristóf 2017.04.24.

anyja: Endrész Erzsébet Lilla, apja: Ungvári Ervin
Göntzöl Balázs 2017.04.28.

anyja: Péter Izabella, apja: Göntzöl László
Harmadás Rebeka 2017.05.05.

anyja: Tóth Tímea, apja: Harmadás Kornél
Horváth Zsadán 2017.05.07.

anyja: Feszli Éva, apja: Horváth Tibor
Lebhardt Hanna Lora 2017.05.11.

anyja: Horváth Anna, apja: Lebhardt Dávid

 Házasságkötés:
Hodobay-Böröcz András - Kiss Ágnes 2017.05.13.

Asztalos Levente -Pintér Erika  2017.05.20.

 Haláleset:
Kelemen Istvánné 

2017.04.28-án életének 90. évében

Anyakönyvi hírek
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Napok kérdése, és vége a tanévnek.  Ismét kirepül egy 
osztály, az ovisok közül egy csoport pedig készül, hogy 
szeptembertől iskolás lesz.  Ez a dolgok rendje.
Lapzártáig tartó időszakról tudom Önöket tájékoz-
tatni újabb fejleményekről. Kezdjük most a sporto-
lókkal. Floorball országos döntőbe juto� csapatunk 
végül harmadik helyezést ért el, a hosszabbítás 
utáni büntető párbajban.  Kicsit sajnáljuk is a tör-
ténetet, de a csapat egyik erősségét az orvos eltil-
to�a két hónapra az intenzív mozgástól. Ha Csabi 
o� van a döntőben, most talán országos bajnokok 
vagyunk, hiszen a végső győztest, amikor teljes csa-
pa�al tudtunk kiállni, 5:0-ra vertük. Mit tehetünk? 
Elfogadjuk, hogy ez most így ese�. Dicsőség volt be-
jutni, és ez az országos harmadik hely a teljes csa-
patnak jogos büszkeségre ad okot. Hiszen tisztessé-
ges munkával eljuto�ak a döntőig, és o� is helytáll-
tak! Egy sérülés, egy betegség pedig o� van a sport-
ban. A csapat tagjai: Gáspár Zsombor, Sziksz Anna, 
Nyárádi Krisztián, Varga Csongor, Dombi Sólyom, 
Békei-Varga Bendegúz, Erdélyi Martin, Farkas Csa-
ba, edző, Szentiványi Gábor.
Közismereti tárgyakból is sikerült országos döntőig 
menetelniük gyerekeinknek. Kecskemétre, a Kvali-
tás verseny döntőjére négy diákunkat hívtak be. Ez 
a verseny az egyik legrangosabb megmére�etés, 
így már bejutni is komoly elismerést érdemlő do-
log, hiszen több ezren indulnak.  Gáspár Zsombor 
15. helyeze� le�, Török Marci 8., míg Sevter Ákos 4. 
helyen végze�. Mindhárom diákunk korosztályuk 
matematika versenyén ve� részt. Ugyani�  anya-
nyelvből Benedek Luca 9. helyen végze�. 
Szegeden, a Tudásbajnokság országos döntőjén is 
érinte�ek voltunk. A kicsik közül John Szabó Zsom-
bor (2. o.) 18. helyeze� le�, míg Ligeti Ábel (3/b. o.) 
4. helyezést ért el, mindke�en matematika tan-
tárgyból. Benedek Luca (4.o.) irodalom tantárgy 
szövegértésből országos 3. le�. A nagyok közül Iván 
Szonja irodalom tantárgyból,   Dombi Anna Nóra 
pedig anyanyelvből le� országos ötödik, míg Nóri 
szövegértésből országos első helyeze� le�!

Kedves Olvasó!
Két felkészítő tanárunkat is serleggel és elismerés-
sel jutalmaztak i�. Hosszú Csilla és Molnárné Bor-
bély Éva kolleganőknek ezúton is gratulálunk, és 
köszönjük a munkájukat, de köszönet a diákokat 
felkészítő, tanító összes kollégának, mert mindenki 
segíte�e, támoga�a a gyerekeket!
Szennán népdalosaink ara�ak.  Németh Kornélné 
Ficsor Ildikó tanítónő saját osztályából készíte� fel 
egy lelkes csapatot, akik aztán el is hozták az arany-
érmet! Rendkívül nagy dolog, hogy egyetlen osz-
tályból Ildikó ki tudo� nevelni egy ilyen szépen szó-
ló csoportot! A Bánó Tekla, István Ajsa, Békei-Var-
ga Blanka, Nyerges Rebeka, Kucserák Panka, Iván 
Áron, Darázs Blanka, Sipos Kovács Olivér, Bálint 
Rhodé, Bondor Ábel alko�a kis kórus, már tavaly 
megmuta�a rendkívüli tehetségét, idénre aztán 
gyémán�á csiszolódtak Ildi néni keze ala�. Bánó 
Tekla, Sipos Kovács Saroltával due�ben is arany 
minősítést kaptak, Tekla szólóban is „aranyos” le�, 
míg Saci ezüstöt kapo�, mint ahogy „ezüstös” le� 
Benedek Luca is.
Iskolánk legnagyobb kulturális rendezvénye a Di-
ákmuzsika, melyet idén XV. alkalommal rendez-
tük meg. Ez a rendezvény a kezdetekben csak a 
környékbeli zeneiskolák növendékeinek találkozó-
ja és zenei ünnepe volt, de közben a hangulata, a 
minősége, a szerethetősége mia� már rég kilépe� 
a megye határán. Idén 4 megye 17 iskolájának 170 
növendéke jö� el, hogy megmutassa hová fejlő-
dö�, sokan szüleikkel, és természetesen felkészítő 
tanáraikkal. Utaztak hozzánk Pécsről, Sümegről, 
Hévízről, Nagyatádról, Kaposvárról 2 iskolából, 
Marcaliból, Keszthelyről, Bodrogról, Lengyeltótiból, 
Fonyódról, Balatonboglárról, Balatonszárszóról, 
Siófokról, Enyingről, Balatonfűzfőről. 
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Siófoki 
Tankerületi Központ vezetése – Tóth Péter gazdasá-
gi igazgató, és Kozma Bernade� tanügyi referens, 
és köszönthe�ük Takács József polgármester urat.
A helyszín, mint mindig, a Baptista Imaház, amit 
ezúton is köszönünk, mert annál szebbet, és ideáli-
sabbat elképzelni sem tudnánk.
Maga a „verseny” rész Iskolánk énekkarának gyö-
nyörű megnyitó dalai után, délelő� 10-től délután 
fél ötig tarto� – ennyi kelle� a több mint 70 egyéni, 
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és a majdnem 50 kamara produkcióhoz – majd a 
zsűri értékelési ideje ala� a Latinovits Művelődési 
Házban a Daniel Speer Brass Band koncertjét élvez-
he�ék a megjelentek. Köszönjük a Művelődési Ház-
nak, hogy a helyszín melle� a kiváló zenészekből 
álló együ�est is biztosíto�a.
Természetesen mi is indíto�unk növendékeket.  
Kiemelt arany minősítést kapo� 
Molnár Panna (klarinét) 
arany minősítést kaptak: 
szóló: Farkas Florina – klarinét, Tallián Orsolya – fu-
vola, István Ajsa – fuvola, 
kamarában: Bálint Rhodé, Sipos-Kovács Sarolta, 
Kucserák Panka fuvola trió, és a Szappanos Fanni 
(kürt) Dombi Natasa (zongora) duó.
Ezüst minősítést ért el 
Szóló: Weisz Antónia – klarinét, Gáspár Zsombor – 
kürt, Kenyeres Flóra – kürt, 
Mórocz Milla – fuvola, Schmal Ki�i Domimnka – 
kürt, 
Kamara: Floch Kira, Bondor Damarisz, Seres Mer-
cédesz – fuvola trió
Bánó Tekla, Petkes Panna – zongora négykezes
Felkészítő tanári különdíjat kapo�:
Benedekné Gyarmati Klára, Márkus Kata, zongora-
kísérői különdíjban részesült: Istvánné Nyári Krisz-
tina
Ennek a rendezvénynek a sikere a település össze-
fogásának is köszönhető. Hónapokkal elő�e meg-
kezdődik a szervezése, és megszámolni is nehéz, 
hányan segítik, és járulnak hozzá bármilyen módon 
is a sikerhez. Engedjék meg, hogy a legjelentősebb 
támogatókat felsoroljam, hogy ezzel is kifejezzem 
köszönetünket és tiszteletünket a segítségért!

Köszönjük a támogatást:
• a Siófoki Tankerületi Központnak
• a Balatonszemesi Önkormányzatnak,
• a Balatonőszödi Önkormányzatnak,
• a Baptista gyülekezetnek, hogy immár 

a XV. alkalommal is biztosítják a ren-
dezvényünk számára ezt a gyönyörű 
épületet.

• EMB ko�akiadó támogatását

• Antal János Balatonőszöd polgármeste-
rének különdíj felajánlásait

• Feleségének, Antal Jánosnénak  
anyagi támogatását

• a Reich Károly Ált. Iskola összes  
dolgozójának a segítségét,

• a Latinovits Zoltán Művelődési Ház  
együ�működését, támogatását,

• Iskolánkban működő SZMK támogatá-
sát

• a Község konyhájának a finom pogácsát
• a Szedresi ABC-nek
• a Béládi és Iván kertészetnek a gyönyö-

rű 
• virágokat
• István Szabolcs családjának a finom  

mézet – méz volt a díj egy része
• Vastag Évának a mézescsuprokat,
• a helyi vállalkozóknak, akik  

hozzájárultak a szép és hasznos  
ajándékokhoz.

• és nem utolsó sorban zenész kollégáik-
nak azt a nagyon sok, késő estig tartó 
önzetlen segítségét, hogy a verseny mi-
nél frappánsabban, zökkenőmentesen 
tudjon lezajlani.

•  Siposné Erikának az ötletes, kedves  
ceruzatartó ajándékokat 

Külön kiemelem Benedekné Gyarmati Klára zeneis-
kola vezetőt, mert ő vi�e a hátán az egész rendez-
vényt.

Május közepén diákjaink megírták az országos kom-
petenciamérés feladatsorait. Az eredményeket jövő 
februárban fogjuk megtudni. Reméljük, hogy az ed-
digiekhez hasonlóan megint az országos átlag fele� 
leszünk.
Zajlanak az osztálykirándulások, a zeneiskolai vizs-
gák, készülünk a ballagásra.  
Nagyon jól sikerült a gyermeknapi program, amit 
külön köszönünk a Szülői Munkaközösségnek, hi-
szen a versenyhez a díjakat ismét ők állták!
Elő�ünk van még a pedagógusnap, melyből idén 
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Kedves Olvasók!
Lassan véget ér az óvodában a 
2016/17-es tanév, amely során sok 
érdekes tapasztalattal, élménnyel 
gazdagodtak a gyerekek életko-
ruknak megfelelő tevékenységek 
közben.

Szeptemberben 67 kisgyerme-
ket fogadtunk, majd folyamatosan 
érkeztek az új óvodások - számuk 
év végén 71-re változott úgy, 
hogy közben elköltözés miatt há-
rom gyermek távozott. A kicsik 
így is 27-en lettek a csoportban 
a tavaszi hónapokra, ami a velük 
foglalkozó felnőttektől még több 
munkát, odafigyelést, türelmet 
követelt meg. 

A hozzánk járó gyermekek el-
sősorban balatonszemesiek és 

balatonőszödiek, de jönnek Kőrös-
hegyről, Balatonszárszóról, Nagy-
csepelyről, Karádról, Somogyba-
bodról, Somogytúrból, Balaton-
boglárról is óvodánkba. 

A nevelés során célunk az volt, 
hogy egészséges életmódot 
igénylő és a természetet szerető, 
ismerő gyermekekké váljanak. So-
kat tartózkodtunk a szabadban, 
sok sétát tettünk a faluban, bicikli-
vel mentünk távolabbi helyszínek-
re. Ellátogattunk olyan helyszínek-
re, ahol jobban megismerhették 
lakóhelyünket, az itt található in-
tézményeket - postát, művelődési 
házat, polgármesteri hivatalt, vas-
útállomást. 

Szülők, településünkön élő, óvo-
dánk iránt érdeklődő emberek 

Hírek a balatonszemesi
Nyitnikék óvodából

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják 
elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól. ”

(Carl Wiliam Buehner)

ke�ő is lesz. Az elsőt az SZMK és az Önkormányzat 
tartja majd nekünk, szemesi pedagógusoknak, míg 
június 9.-én i� Balatonszemesen, a Baptista Ima-
házban lesz a Tankerületi Központ nagy ünnepsége 
is. Számunkra nagy megtiszteltetés és elismerés ez, 
hiszen közel 50 iskola vezetése lesz jelen.
Ezen az ünnepségen köszönthetjük majd Venásch 
Miklós igazgató urat is, aki most ünnepli pedagó-
gusi életpályájának 60. évfordulóját, és ennek alkal-
mából az ELTE Tanítóképzőjétől Gyémánt Diplomát, 
a településtől pedig – még nem írhatom meg mit, 
de a következő számban benne lesz – is kap méltó 
elismerést.  Nagyon nagy dolog, hogy egy pedagó-
gus 60 éve szolgálja az ifjúságot. Venásch Miklós 
igazgató úr Kötcsén kezdte pályáját, de pár év múl-

va már Balatonszemesen taníto�, innen is ment 
nyugdíjba. Hosszú időn keresztül volt igazgató. 
Generációk kerültek ki keze közül olyan történelem 
tudással, amire ma is büszkék lehetnek, de ő volt az, 
aki a községben a kézilabda sportot és az atlétikát 
is útjára indíto�a, sok-sok gyereknek, ifjú felnő�nek 
adva meg ezzel a sport örömét, szülőknek, nagyszü-
lőknek a gyerekek mia�i büszkeség lehetőségét. 
Azt gondolom, nyugodtan kívánhatok e generációk 
tagjai nevében, igazgató úrnak jó egészséget, örö-
möket, boldogságot, és fejezhetem ki köszönetemet 
azért az útravalóért, amit hajdani ballagó tarisz-
nyánkba ő te� bele! 

Tisztele�el:   
Boór Miklós igazgató

segítségével megismerkedtek a 
szőlő feldolgozásával, állatok élet-
módjával.

A természet szépségét, értékeit 
sokféleképpen, számos alkalom-
mal fedezhették fel. Minden év-
szakban ellátogattak a Balatonra, 
megfigyelték színét, élővilágát. 
Idén sokszor csúszkáltak a jégen, 
élvezték a friss levegőn való moz-
gást.

A nagyobbak eljutottak több al-
kalommal Siófokra is, ahol színházi 
élményekben volt részük. Közben 
a Víz világnapja alkalmával ismer-
kedtek a Sió- zsilippel, vízügyi 
szakemberek munkájával.

Veszprémben, az állatkertben is 
eltöltöttek egy napot. Élményeiket 
színes rajzaikon örökítették meg. 
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 A kisgyermek természetes 
mozgáskedvének fenntartását 
szolgálta a mindennapos testne-
velés, a mozgásos napok a torna-
teremben, a mozgásos játékok az 
udvaron, a séták, kerékpáros ki-
rándulások. Az ovifocira járó gye-
rekek más településre is eljutottak, 
megismerkedtek ottani kortársa-
ikkal, összemérték tudásukat más 
csapatokkal is. Részt vettek úszás-
oktatáson az OTP Üdülő uszodájá-
ban.

A rendszeres napi mozgás a testi 
képességek, fizikai erőnlét fejlesz-
tését segítette elő. 

Az óvoda az a közeg, ahol még 
van idő beszélgetésre. Kihasz-
náltuk ezt a lehetőséget is- a 
gyerekek számtalan alkalommal 
elmondhatták élményeiket, az 
őket foglalkoztató történéseket, 
eseményeket. Ezáltal fejlődött 

szókincsük, beszédük, anyanyelvi 
kultúrájuk. Mesehallgatásra, vers-
mondásra sokszor került sor, nyel-
vi játékokkal ismerkedtek meg, 
amelyre azért is szükség volt, mert 
egyre több azon gyermekek szá-
ma, akik beszédhibával küzdenek. 
Velük évközben a logopédus is 
foglalkozott. 

A tanulás során a már bevált 
régi módszerek mellett új eljárá-
sokat is alkalmaztunk annak szem 
előtt tartásával, hogy mások a mai 
gyerekek, más megközelítéssel 
érhetünk el eredményt nevelésük-
ben is. Gondolkodásuk, figyelmük, 
képzeletük és kreativitásuk fejlesz-
tésére számos lehetőség kínálko-
zott, amelyeket ki is használtunk. 

Fontosnak tartottuk, hogy a 
gyermekekben alakuljon ki az ér-
zelmek kifejezésének és felisme-
résének képessége. Indulataikat 

legyenek képesek kontrollálni. 
Konfliktusos helyzetben tudjanak 
társaikkal egyezkedni. Kiemelt fi-
gyelmet fordítottunk folyamato-
san erre, a mindennapi élet során, 
megoldásokra, megoldások ke-
resésére ösztönöztük, motiváltuk 
őket. 

Figyelembe vettük, hogy min-
den gyermek fejlődési üteme el-
térő- minden gyermek megkapta 
azt a segítséget, amit fejlettsége 
megkövetelt. A nehezebben ha-
ladó gyermekek állapotuknak 
megfelelő támogatást kaptak el-
sősorban óvónőiktől, a Pedagó-
giai Szakszolgálat munkatársaitól. 
A valamiben tehetségesebb gye-
rekek pedig kézműves, zeneovi, 
ovifoci foglalkozásokon vehettek 
részt.  

Pedagógiai Programunknak ki-
emelt célja, hogy a hétköznapok 
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történései mellett együttesen 
éljenek át gyerekek és felnőttek 
ünnepeket, legyenek közösségte-
remtő és megtartó hagyománya-
ink. Ebben az évben számos ilyen 
alkalom volt, amely a gyermekek 
érzelemvilágát gazdagította. A 
szülőket is bevontuk néhányba- 
apák napja, játékdélutánok, anyák 
napja.

A családokkal a kölcsönös bi-
zalom, tisztelet kialakítására tö-
rekedtünk a gyermekek érdekét 
szem előtt tartva. Az óvodában 
bevált nevelési, fejlesztési eljárá-
sok átadásával segítettük őket.

Sok segítséget kaptunk az egész 
év folyamán a fenntartó önkor-
mányzatoktól, az óvodában mű-
ködő szervezetektől- Szülői Szer-
vezettől, Óvodaszéktől, Óvodánk 
alapítványától, a Szemesért Kft-től, 
Iskolától, Művelődési Háztól. 

A Szülői Szervezet támogatta 
rendezvényeinket- Az Adventi idő-
szakban Betlehemet készítettek az 

kedtek a gyerekeknek, kifizették 
a kisvonaton utazást. Tervezzük, 
hogy táblagépeket vásárolnak 
két csoport számára. Köszönjük, 
hogy egész évben ránk figyeltek, 
ötletekkel, javaslatokkal segítettek 
bennünket.

Az Óvodaszék szülői és óvodai 
„lába” – tagjai a negyedévente 
megtartott üléseken mindig részt 
vettek. Tájékozódtak az intézmény 
működéséről, meghallgatták a 
meghívott vendégeket - fogorvost 
az óvodások fogainak állapotáról, 
esetleges problémákról, tennivalók-
ról, az iskola igazgatóhelyettesét az 
óvodából bekerült, nehezebben ha-
ladó, fejlesztésre szoruló gyermekek 
iskolai haladásáról, gyermekvédelmi 
munkáról, óvoda költségvetéséről. 
Az önkormányzati delegáltak közül 
Őszödről, Somogytúrból egy-egy 
alkalommal részt vettek, Szemesről 
egy alkalommal sem érdeklődtek 
üléseink iránt. 

Óvodánk Alapítványa egy ko-
moly összeggel támogatta mun-
kánkat – Karácsonyra játékokat 

óvoda teraszára, tavasszal lefestet-
ték az udvari fajátékokat, bokro-
kat ültettek, Mikulásra, Húsvétra 
minden gyermeknek csomagot 
készítettek, Farsangi időszakban 
farsangi fánkkal, Gyermekhéten 
süteménnyel, fagylalttal kedves-
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vettek, valamint egy mozgásfejlesztő készlettel gya-
rapították eszközkészletünket.

Köszönjük mindenkinek a támogatást, segítséget, 
felajánlást. Azoknak is, akiket név szerint nem említet-
tünk, de az óvoda környezetében, a gyermekek élmé-
nyeiben ott találhatók az eredmények.

Fontos állomás életünkben, hogy ebben a tanév-
ben elnyertük Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 
címet. Nagy megtiszteltetés, hiszen példaképek va-
gyunk szakmánk más intézményei számára. Sok mun-
kát jelent a későbbi évekre, de pozitív hozadéka meg-
jelenik a gyermekek neveltségében, az intézmény 
elismertségében, településünk életében.

Május közepén megtörtént a következő évre a 
gyermekek beíratása az óvodába.  Elmondhatjuk, 
hogy a következő nevelési évben gyermekeink nem 
lesznek a kevesebben, tudásunk, energiánk rendelke-
zésre áll, a szülői hozzáállás töretlen, így a feltételek 
megléte garancia a fenntartónak arra, hogy feladatát 

magas színvonalon látja el. A következő évben bővül, 
szépül óvodánk egy mini bölcsődei csoporttal, ahol a 
legkisebbek tölthetik napjaikat, míg édesanyjuk dol-
gozik. Sok éve jelentkezett szükségletként a három év 
alatti gyermekek napközbeni ellátásának problémája. 
Öröm, hogy megvalósul, és 100 %-os pályázati támo-
gatásból épül meg.

Az újság hasábjain köszönöm meg minden támo-
gatónknak és minden munkatársamnak a lelkiismere-
tes, magas színvonalú munkáját, amelyet a hozzánk 
járó gyermekek nevelésében elláttak.  Rövidesen be-
zárjuk a tanévet, elbúcsúznak az iskolába menő gye-
rekek- idén –17- en értek meg az iskolára. 

Nyári életre állunk át, ahol minden nap történik va-
lami érdekes, de szabadabban, kötetlenebbül telnek 
napjaink. Hogy hogyan, arról a későbbiekben számo-
lunk be. 

Szentiványi Jánosné
óvodavezető
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F E L H Í VÁ S
Bujtor István Film Workshop 

– Balatoni Filmes Tábor 
 Ha kedvet érzel a rövid, frappáns mozgóképes témafeldolgozások iránt,  

és elmúltál már 14 éves, nálunk a helyed! 
 

A Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház és a Latinovits Alapítvány, 
a Magyar Versmondók Egyesületének támogatásával filmes alkotótábort hirdet  

 
2017. július 31. – augusztus 4. között  

Balatonszemesen. 
 

 A Bujtor István filmes alkotótábor ideje alatt lehetőség nyílik olyan filmet leforgatni, 
amellyel részt vehetsz 2017. augusztus 5-6-án, a balatonszemesi 

VIII. Bujtor István Filmfesztiválon, ahol értékes díjakat ítél oda a zsűri!
A tábor részvételi díja 5.000 Ft, amely összeg magában foglalja az szállás, étkezés 

és technikai jellegű költségeket. A részvételi díjat a 11743040-16807992 
számlaszámra kérjük befizetni a jelentkezéssel egy időben. A közlemény rovatba 

kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, valamint a „Bujtor Tábor” megjelölést. 
A tábor részvételi költségét támogatja a Latinovits Alapítvány! 

 

Jelentkezési határidő: 2017. június 12. (hétfő) 
 

A JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ A WWW.SZEMESIMUHAZ.HU 
ÉS A WWW.VERS.HU/VERSENYEK OLDALRÓL. 

A JELENTKEZÉST A MUVHAZ.LATINOVITS@GMAIL.COM CÍMRE KÉRJÜK ELKÜLDENI. 
 

A táborban számíthatsz technikai segítségre, filmes szakember, tanácsadó 
szakmai útmutatására, rendelkezésre áll számítógép, internet, könyvtár valamint 

„filmrögzítő” eszközt is adunk, ha szükséges!
Rövid tematikai összefoglaló: szinopszis, forgatókönyvírás, képi kompozíció, 

egyéni látásmód, interjú, beszédtechnika, forgatás, szinkronizálás, a vágás folyamata. 
Közös kisfilm készítése, tematikus videók, zenés klipek és számos lehetőség vár rátok. 

A táborban mobillal, tablettel és egyéb egyszerű eszközökkel is forgathattok, 
a lényeg a kreativitásotok kibontakoztatása 

A tábor utolsó napján közösen döntünk arról, hogy mely produkciók vesznek részt 
a VIII. Bujtor István Filmfesztiválon, amelyre a szülőket és érdeklődőket is várjuk.  

 
A tábor vezetője: Kalász József filmes szakember, a MAFSZ elnökségének tagja.

Mentorok: dr. Lutter Imre producer, média szakember, Kiss László rendező 
és további meghívott filmes szakemberek.

Bővebb információk: Kalász József – 06-20-391-4158, muvhaz.latinovits@gmail.com

A TÁBOR 15 FŐ JELENTKEZŐ ESETÉN INDUL! 
Jó munkát kívánunk! 

A szervezőcsapat tagjai: Kalász József, Kissné Tordai Beáta, Kiss László
http://www.szemesimuvhaz.hu



Balatonszemesi Színház – és Kertmozi  Balatonszemes, Kossuth utca 2. 
2017. június 16-ától augusztus 20-áig, mindennap 

 
Balatonszemesen június 16-ától idén először egy új, egész nyáron át tartó programsorozat indul  

a teljesen felújított, átalakított, régi kertmoziban. 
Az idelátogatók kedvükre válogathatnak a szórakoztató programok között. 

 
A kisgyermekekkel érkező családoknak mindennap - hétköznap is - délután két-két gyerekelőadás  

megtekintésére lesz lehetőségük, a nagyobb gyerekekkel érkező, illetve felnőtt látogatóinkat nagysikerű  
(vagy épp premier előtti) színházi előadásainkra, valamint régi magyar  

nagysikerű filmvetítéseinkre - pld. Csinibaba - várjuk. 
 

A mozi melletti park közösségi tere kiváló pihenőhelyül szolgálhat a Balatont körbe tekerő kerékpárosoknak.  
Ezen a biciklis ponton nemcsak az alapvető szervízelésre lesz mód, hanem árnyékos pihenő helyre  

és büfé által kínált hűsítők fogyasztására is.  
Minden kedves érdeklődőt, kicsiket, nagyokat, felnőtteket nagy szeretettel vár a Sacravia Színház,  

elsősorban az előadásokra, de a színház kertjében való kikapcsolódásra is.
A június 16-ai nyitónapunkon az előadások megtekintése ingyenes:

19:30-tól kerékpáros ruha divatbemutató
21:00 órától Király Linda és Király Viktor koncertje a Monarchia Szimfonikus Zenekarral. Vezényel: Zádori László             

Bővebb információ: www.sacraviaszinhaz.hu
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VERSENYFELHÍVÁS
Balatonszemes Község Önkormányzata, a Latinovits Alapítvány, 

a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum, a Magyar Versmondók Egyesülete 

2017-ben nyolcadik alkalommal rendezi meg  
A BUJTOR ISTVÁN FILMFESZTIVÁLT

független/amatőr filmes alkotók, alkotóközösségek számára 
2017. augusztus 5-6-án, Balatonszemesen.

A fesztivál célja: emléket állítani Bujtor István szellemi örökségének. 

Nevezni az alábbi kategóriákban lehet:

A) Kisjátékfilm – amely Bujtor István szellemi örökségét vállalva elsősorban a vidámság,  
a könnyedség és a humor jegyében készül, tekintettel a sokoldalú művész munkásságának  
e meghatározó szegmensére.

B) Versfilm – amelynek témája a költészet, a vers – versek, költői életművek  
bemutatása filmes formanyelven, illetve eszközökkel.

C) Szabadon választott műfajú és tematikájú filmekkel – örömmel fogadjuk  
a fiatalos szemléletű szubjektív művész megközelítéseket.

Nevezni a nevezési lap és a versenymű beküldésével, valamint a regisztrációs díj befizetésével lehet. 
Nevezési határidő: 2017. július 21. (péntek) 

Regisztrációs díj: filmenként 1500,- Ft, amelyet a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház,  
Könyvtár és Múzeum alábbi számlaszámára kérünk befizetni: 11743040-16807992 Az átutalásnál a közlemény rovat-

ban kérjük feltüntetni a nevezett film(ek) címét,  valamint a „Bujtor Filmfesztivál” megjelölést.

Szakmai információ: Kalász József: 20/391-4158 Kiss László: 30/922-3573

Egy alkotó, vagy alkotó csoport összesen öt filmmel nevezhet (bármely kategóriákban), amelynek hossza egyenként 
nem haladhatja meg a 20 percet. (Indokolt esetben az alkotó eltérhet a megszabott időkorláttól, de ez esetben 

a szakmai zsűri az értékelés során külön mérlegeli a játékidőt!)



Kis csapatunk – Balatonszemes néven – immár negyedik 
alkalommal futotta le az erőt próbáló távot, 220 km-t, a 
Balaton körül, május 20-i hétvégén. A futók névsora évről 
évre változik, az idén öten vágtunk neki a távnak, név sze-
rint: Benedek Balázs, Benedek Márk, Farkas Péter, Schmal 
Kinga, Schmal Róbert. A rajt Balatonaliga volt, és ide kel-
lett visszaérkeznünk. A közel ezer csapatból 336-ak lettünk 
és az 5 fős váltók közül a 31-ek. 20 és fél óra alatt értünk 
körbe. Egymást váltva futottuk, 
mindenkire jutott legalább 40 
kilométer, Márk viszont 60km-
t futott!
Köszönjük a Balatonszemesi 
Községi Önkormányzat támoga-
tását, és a Balatonszemesi Köz-
ségi Sportegyesületnek a kis-
buszt.
Köszönjük Horányi Ákosnak a 
fárasztó munkát, aki az egész 
versenyen mellettünk volt és 
minden segítséget megadott 

nekünk, biciklizett is, ha kellett, és végig bírta a volán mel-
lett is.
A déli parton, az éjszakában nyújtott nagy segítséget Zrí-
nyi Ági, aki lelkesített és kísért kerékpárral bennünket egé-
szen Szemesig.
Külön köszönetünket fejezzük ki azoknak a balatonszemesi 
barátoknak és családtagoknak, akik lejöttek az éjszakába 
szurkolni nekünk. Mi akkor már túl voltunk 180. kilométeren 

és a Ti szurkolásotok adott rengeteg 
erőt a maradék 40 kilométerre.
Úgy érzem Balatonszemesen érkez-
tünk el a holtpontra, mikor az óriási 
északi szél mellett el kezdett zuhog-
ni az eső is. Néha botorkálva, az 
átázott ruháktól csuromvizesen rót-
tuk a kilométereket, de igyekeztünk 
Balatonszemest méltóan képviselni 
a versenyen. 
Köszönjük a sok gratulációt, a szur-
kolást és a barátságokat!

   Schmal Kinga
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Kyokushin Karate – Pécel Kupa
2017.05.20 
Országos Utánpótlás Bajnokság
Balatonszemes KSE karatékái a következő eredményeket 
érték el közel 100 nevező között:
Rigó Dominik 2. hely, Kiss Krisztián 1. hely, 
Kuti-Kiss Milán 1. hely, Horváth Brendon 1. hely, 
Szabó Dávid 1. hely, Kovács Dominik 2.hely!

Egy versenyzőnk sérülés miatt nem indulhatott. 
A felkészülés folytatódik, a nyári szünet előtt 
még lesz egy verseny, Pünkösd Kupa 
június 10-én, Csongrádon.  
Csak így tovább, gratulálok! Osu!

 Senpai Pető Gyöngyi



APRÓHIRDETÉS
TELEK
Balatonszemesen 
a víztorony mögött 
400 n.öl -es telek - föld 
ELADÓ.
Érdeklödni: 
tel.:+ 36/30/5723613

VARRÁS
Varrást vállalok : nadrág 
felhajtás , javítások . 
Függönyök, sötétitők 
készre , méretre varrását .
Érdekődni : 
+36/30/ 5723613

TAKARÍTÁS
Vállalok szezon elötti nagy 
takarítást, festés utáni 

takarítást, váltásokat.
Kérem hívjon bízalommal, 
kérdéseire válaszolok.
Tel.. +36/30/5723613
 
INGÓSÁG
Fehér hálószobabútor 
értéken alul eladó. 
Szekrénysor 6 ajtós,
 középen tükörrel,
francia ágy, ágynemű-
tartóval, rugós matraccal. 
2 db. éjjeli szekrénnyel.
Barna KOLONIÁL 
szekrénysor értékén 
alul eladó. 
Érdeklődni 
telefonon : 
+36/30/5723613
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