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Szeretettel várjuk Önt és kedves 
családját Páduai Szent Antal 

szobrának avatására és 
megáldására Balatonszemesen, 

valamint augusztus 20-i Szent István 
Napi rendezvényeinkre!
Antal János és Takács József, 

Balatonőszöd és Balatonszemes 
polgármesterei

BALATONSZEMES ÉS BALATONŐSZÖD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK HAVILAPJA



Tisztelt  Ingatlantulajdonosok!
2017. július 22-én Balatonszemes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Üdülőhelyi Fórumot tartott.
Az észrevételek túlnyomó többségben a vasút korszerűsítés 
keretében elvégzett munkákra vonatkoztak.
Ennek kapcsán tesszük közzé a Délpart 2016 Konzorcium 
2016. őszén, az ingatlantulajdonosok körében közzétett 
tájékoztató levelét, a munkálatokra vonatkozóan.
Az üdülőhelyi fórumon elhangzott hozzászólásokat, felve-
téseket, kéréseket, melyek jegyzőkönyvben rögzítve lettek, a 
Képviselő-testület továbbítani fogja a Nemzeti Infrastruktú-
ra Zrt. felé, különös tekintettel a Csongor utca, Dankó utca 
és Fráter utca magasságában kért egy-egy vasúti gyalogos 
átjáró létesítésére.

Születés:
Novák Emília Zselyke 2017.06.23.

anyja neve: Kollár Szilvia  apja neve: Novák Gábor

 Házasságkötés:
Rapatyi Róbert József-Németh Zsuzsanna  

2017.06.23.
Béládi Benjamin - Vincze Regina Evelin  2017.07.01.
Reőthy Dániel Zsolt - Ana Patricia Serrano Lopez  

2017.07.15.

Haláleset:
Rónai Gábor 2017.06.24.   életének 65. évében

Baranyai Ödön 2017.06.27.  életének 69. évében
Farkas Géza Ákosné 2017.06.17.  életének 70. évében

Balika Imréné 2017.06.26.  életének 71. évében

Anyakönyvi hírek
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Kedves Olvasó!  
A fentebbi mondatot sokszor hallani 
mostanában.  A Facebookon már ki is 
egészítették, hogy az önkormányzat 
miatt.   Nem szeretném, ha megint a 
képviselő testület lenne az, aki miatt 
nincs, ezért csak röviden a tények:
A szemesi gyógyszertárat a gyógy-
szertári praxisjog megvásárlásával és 
a gyógyszertár helyiségének bérbe 
vételével kapta meg az eddigi üze-
meltető. Az önkormányzat a kezde-
tektől magára az üzlethelyiségre nem 
szedett, nem kért bérleti díjat, ezzel 
is támogatni kívánta a gyógyszertár 
működtetését, hogy Szemesen legyen 

gyógyszertár, és az lehetőleg olcsó 
legyen, legalábbis a bérleti díj miatt 
ne legyen a gyógyszer drágább. Ren-
geteg település komoly bérleti díja-
kat kér.  A bérleti szerződés szerint 
a működtető feladata lett volna az 
ingatlan ezen részének karbantartása, 
esetleges korszerűsítése. Ez annyira  
nem történt meg, hogy a Megyei 
Főgyógyszerész bezáratta, azzal, hogy 
ha a hiányosságok pótlásra kerülnek, 
újból nyithat. A határidőig ezek nem 
történtek meg. 
A főgyógyszerész polgármester úrnak 
elmondta, hogy nincs lehetőség a praxis-
jog önkormányzati kiváltására, nem lehet 

még egy gyógyszertárat nyitni Szeme-
sen, mert a település lélekszáma miatt 
a törvény nem engedi. Ha a jelenlegi 
praxisjoggal rendelkező azt eladja, akkor 
az új jogosult vagy a jelenlegi ingatlanban 
a korszerűsítés után, vagy új helyen, 
aminek szakhatósági engedélyei rendben 
vannak, nyithat gyógyszertárat. Sajnos az 
önkormányzatnak ebbe nincs beleszólása.
Sokan akarták már a praxisjogot meg-
venni, úgy tudjuk. Bizonyára nem tud-
tak megállapodni a felek, mert még 
senki nem jelentkezett az önkormány-
zatnál, hogy bérbe venné az ingatlant 
ilyen céllal. 

Tisztelettel: Boór Miklós

„Szemesen semmi sincs, még gyógyszertár sincs!”

H I R D E T É S

MASSZÁZS
Ha gerincproblémák, ízületi 

gondok, és egyéb reumatikus 
fájdalmak kínozzák, KERESSEN, 

hogy segíthessek!
Várom szeretettel: Rózsa Lajos  

masszőr, terapeuta
Tel.:  06 30 288 2975  

3hírmondó  2017/8.

oktatás



Hagyományainkra épülve kezdtük el szervezni azokat a nyári 
programokat, melyek reményeink szerint kellő számú néző-
közönségre tartanak igényt oly módon, hogy ha nem is egy-
szerre, de lehetőség szerint mindenféle – főként zenei – ízlést 
kielégítsünk.
A szakma szépsége az, hogy mindezt úgy kellett tennünk, 
hogy a rendezvényeinkre látogató közönség elégedetten 
távozzon, évek múltán is akár, eszébe jusson, hogy itt, nálunk, 
Balatonszemesen hallhatott, láthatott valami olyat, ami lel-
két, szellemét gyönyörködtette, elgondolkodtatta, vagy egy-
szerűen csak – igényesen – szórakoztatta. Szóval a nyár végé-
re maradandót szerettünk volna adni Önöknek – ez volt a cél.
Hozzánk, a Latinovits Zoltán Művelődési Házhoz méltó, világ-
színvonalú tehetségeket, külföldön (is) nagy sikerrel játszó 
művészeket, igazi világsztárokat köszönthettünk – számos 
alkalommal, eddig is és nem változik ez augusztus hónap-
ban sem.
Hely hiányában csak néhány gondolat az eddig köszöntött 
művészekről, együttesekről:

Komolyzenei estek 
a Katolikus Templomban
Július 6-án, csütörtökön, településünk büszkeségeivel, a Sze-
mesi Zenetanárok bravúros, színes, jól komponált és iga-
zán ismeretgazdag előadásával nyitottunk. Majd egy hét 
múlva Dojcsák Edit és Csontos Katalin kápráztatta el népes 

SZEMESI NYÁRI ESTÉK
– Beszámoló – I. rész –

Szemesi Zenetanárok

hallgatóságát egy Piazzolla esttel. Majd amikor már azt gon-
dolná az ember, hogy gazdagabb nem is lehetne, jött a világ-
hírű hegedűművész, Oláh Vilmos és Oláh Géza, zongoramű-
vész, akik Vivaldi: A négy évszak hegedűjátékát tolmácsolták 
professzionális színvonalon, ismeretterjesztő blokkokkal tar-
kítva a fantasztikus zenei élményt. Ha itt befejeznénk, már elé-
gedettek lehetnénk, pedig a java még csak most jön: Sonoro 
Kórus, Corpus Harsona Quartet, Excanto Együttes – Kállay 
Gábor, műv.vez., majd Anasztazia Razvaljajeva és Környei 
Miklós zárja a sort.

Jazz Udvar a Postamúzeum kertjében
Rögtön az első előadásunk, július 7-én, pénteken, esőhely-
színen kezdődött… Kipakoltunk az udvarban, megérkezett 
Berki Tamás és a Junior Príma-díjas Tálas Áron és triója, majd 
elkezdett esni az eső. Összepakoltunk, irány a Művelődési Ház, 
ott újra pakoltunk, majd elállt az eső… De mi maradtunk. A 
kezdeti nehézségeket egy fantasztikus koncerttel feledtette a 
világhírű zenész, tanár, művész, nem különben a csodálatos, 
alázatos és óriási harmóniában játszó Tálas Áron Trió.
Következő héten a szintén világhírű Oláh Dezső Triót hall-
hattuk. Aki ott volt, három meglehetősen magasan kvalifikált, 
csodálatos zenészt láthatott játszani, úgy, hogy a professzio-
nális játékon túl volt a színpadon és azon kívül is, humor, har-
mónia, zenei alázat és közönségszeretet-tisztelet.
Majd mikor azt hinnénk, hogy az eddigi élményeket túl-

Dojcsák Edit és 
Csontos Katalin
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szárnyalni nem lehet, jött a Bágyi Balázs New Quartet. És 
Pocsai Krisztina. A díva, az énekesnők alfája és omegája. 
Bágyi Balázs, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, világhírű dobos 
nem csak az együttese, akik egyben barátai is, iránti tisztele-
tét, szeretetét mutatta meg, hanem a csodálatos és harmo-
nikus együttműködést a közönséggel, egy fantasztikus Ella 
Fitzgerald est keretében, ahol a 100 éve született művésznő-
re emlékeztünk. Méltóképpen, úgy gondolom. Többek között 
a nálunk elhangzott dalokat is, a minap vették fel egy stúdió-
ban, hogy novemberben lemez formájában is megörvendez-
tethessen minket, rajongóikat.
Kedves Olvasóink, ezzel még nincs vége! Érkezik a Juhász 

 Bágyi Balázs New Quartet, 
feat. Pocsai Kriszta

 EleveN Gyerekzenekar

Hangerdő Társulat

Oláh Dezső Trió

Berki Tamás és a 
Tálas Áron Trió

Gábor Trió, a Révész Richárd Latin Trió, Fekete-Kovács 
Kornél és zenekara, a Jazz estéket pedig a Pátkai Rozina 
Quintet zárja majd.

Gyermek- és Könnyűzenei koncertek
Szombatonként a családokat szerettük, szeretnénk a Zenepa-
vilon elé ültetni, állítani, hogy a picik és nagyobbak is megta-
lálják azt a zenei világot, mely minden korosztály és zenei ízlés 
számára fogadható, befogadható.
Így a gyerkőcöket nyitányként az EleveN Gyermekzene-
kar ejtette rabul, majd őket a népszerű gospel énekegyüttes, 
a Black and Proud követte és kápráztatta el hallgatóságát 
a csodálatos három, fehérbőrű hölgy, akik hitelesen 
tolmácsolták az alapvetően színesbőrű kultúrkörhöz tartozó, 
földi létünkön túlmutató dalokat.
Egy hét múlva a Hangerdő Társulat „ügyetlen” szakácsa, kuktái 
nevettették meg a népes gyereksereget, akiket a Cubai Latin 
Trió vérpezsdítő hangulatú fellépése követett. A csodálatos 
kubai származású énekesnő magával ragadó hangja, stílusa 
mindenkit elvarázsolt, sokakat megtáncoltatott.

5hírmondó  2017/8. 

kultúra



Zeneiskolánk elméleti maximális létszá-
ma 80 növendék. Ebben a tanévben 76 
növendékkel kezdtünk, és egy tanuló 
hagyta abba a zeneiskolát év közben.
A négy tanszak – zongora, ütő, fafúvós 
(klarinét fuvola) és a rézfúvósok – egyre 
szebben „muzsikál”.  Idén már eljutot-
tunk oda, hogy rendszeresek a kamara-
zenélések, ami azt mutatja, hogy a diá-
kok egyre jobb szintre jutnak a hang-
szeres tudásban. Ez részben annak is 
köszönhető, hogy a tanulóink a Földvá-
ri Fúvós Együttesben is játszanak. Az 
együttes negyede balatonszemesi zeneis-
kolás növendék. 
A hangszerállomány folyamatos megúju-
lását a Tankerület is és az Önkormányzat 
is támogatta anyagilag, így egyre jobbak 
a tárgyi feltételek. Idén sikerült egy fuvo-
la termet is kialakítani, így a délutáni idő-
beosztás is egyszerűbb. Már minden tan-
szaknak meg van a saját helye.
Zeneiskolai növendékeinkkel rendsze-
resen veszünk részt tanszaki versenye-
ken. Megyei szinten is komoly ered-
ményeket tudunk magunkénak, és már 
nem csak egyéni, hanem kamara zené-
lés terén is. Ez mindenképpen igazol-
ja azt a komoly munkát, aminek ered-
ménye az is, hogy a település életében 
is egyre több koncert éri el azt a szín-
vonalat, ami már kulturális értékkel 
bír. Elismerés jele az is, hogy a megyei 

zeneiskolai tanárok találkozóját is mi 
rendezhettük. Csak néhány eredmény 
a tanév során:

•	 Megyei kamarazenei találkozó 
Fuvola trió kiemelt arany minősítés, 
Klarinét kvartett ezüst minősítés

•	 Dél-Dunántúli Regionális Zongoraver-
seny Kaposvár elismerő oklevél

•	 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós 
Verseny Kaposvár: egy második, két 
harmadik helyezés és három elisme-
rő oklevél

•	 Somogy megyei négykezes zongora-
verseny Barcs: ezüst minősítés

•	 Somogy megyei kamarazenei ver-
seny Marcali: két kamaraegyüttessel 
indultunk, mindkettő bronz minősí-
tést kapott

•	 Hajlik a meggyfa népdal éneklési ver-
seny Szenna: Csicsergő népdalcso-
kor (3/A osztályból 11 diák) kiemelt 
arany minősítés, egyéniben pedig első, 
második ötödik helyezések

•	 Diákmuzsika, négy megyét érintő ver-
senyen hét növendékünk kapott arany 
minősítést, heten ezüstöt. 

•	 Zeneiskolában tanító kollégák közül 
regionális versenyen, Kaposváron 
elismerő oklevelet kapott Benedekné 
Gyarmati Klára, ilyen kitüntetésben 
részesült Márkus Kata, Istvánné Nyári 
Krisztina is. 

Mindezek mellett minden települési 
ünnepen, nemzeti ünnepen az énekkar, 
a zeneiskola növendékei, és tanárai adták 
a zenei hátteret. Az év során több alka-
lommal voltak az óvodában, több mint 
tíz alkalommal adtak koncertet, melyek-
nek a látogatottsága már olyan, hogy a 
Művelődési Ház nagytermét is megtöl-
tötték a nézők. 
Zeneiskolánk tárgyi feltételei közül, ami 
jelenleg sajnos kihasználatlan, az az ütő 
tanszak komoly marimba és Xilofon állo-
mánya. Nincs a környéken olyan szabad 
óraszámmal rendelkező ütőtanár, aki ezt 
a tanszakot a lelkesedésével, tudásával 
fel tudná fejleszteni.
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző 
Asszony, Képviselő Testület!
Összegzésként azt mondhatom, hogy az 
iskolában a feltételek jók, a működés-
hez minden rendelkezésre áll, a tanév 
során olyan esemény, ami veszélyeztet-
te volna a működést nem volt. A diákok, 
a tantestület a munkáját nyugodt, bizton-
ságos környezetben és feltételek mellett 
tudja folytatni.
Köszönöm az iskola minden diákja, dol-
gozója és a szülők nevében is a minden 
irányú támogatásukat!
    
Tisztelettel:   

Boór Miklós
 igazgató

Egy hétvégére átadtuk helyszínünket a Szemes Fesztiválnak, 
de visszatérünk…
Érkezik a gyerekekhez Szilas Miklós, Huzella Péter, a 
Kalandárium gyerekzenekar… A felnőtteket várja még a 
Halper-Hendrix Experiment, feat. Ric Toldon, Brass Dance 
Show, Barackmag Zenekar. A szezont egy fantasztikus 
rockabilly esttel zárja a Latinovits Művelődési Ház, augusz-
tus 26-án, amikor a Memphys Moon ’55 lép fel 17.45-től…
No és hogy ne legyen a sok zene unalmas, megrendezzük a 
X. Amatőr Kettesfogathajtó Versenyt, aztán a VIII. Bujtor István 
Filmfesztivált, a Nyármarasztó Napokat és szerdánként, ese-
tenként csütörtökönként a táncművészetnek is teret enge-
dünk a Zenepavilonban. Tartsanak velünk továbbra is!

Kissné Tordai Beáta, igazgató

Zeneiskola

Cubai Latin Trio
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Június közepétől nyári élet szerint működik az 
óvoda. Ez azt jelenti, hogy szabadabb, kötetle-
nebb napirendben zajlik a gyermekek óvodai 
élete. A tanévi létszámból átlagosan 35 gyermek 
jár nap, mint nap az óvodába. Közben a dolgozók 
egy része jól megérdemelt szabadságát tölti. A 
többiek pedig arra törekednek, hogy a gyerekek-
nek minden nap valami érdekes, tartalmas elfog-
laltságot ajánljanak. 
Ha jó az idő, a délutáni pihenés kivételével, egész 
nap kint tartózkodnak a gyerekek. Udvarunk 
nagysága megfelelő, árnyas fáink alatt, jó leve-
gőn a gyerekek sokat mozognak - bicikliznek, 
motoroznak, hintáznak, csúszdáznak, labdáznak, 
fogócskáznak. Koruknak megfelelő zenét hallgat-
nak, táncolnak, énekelnek, mondókáznak saját, 
vagy társaik örömére. 
Ha elfáradnak a sok mozgásban, homokvárat épí-
tenek, amelyet benépesítenek az általuk gyűjtött 
bogarakkal, csigákkal. Figyelik mozgásukat, élet-
módjukat sokszor több napon keresztül is. 
Előkerülnek a társasjátékok, memória játékok - 
nagyok tanítják a kisebbeket a szabályokra, a 
játékok használatára.
Gyurmáznak, festenek, rajzolnak a firkafalra és 
papírra, alkotókedvüket kiélhetik nap, mint nap. 
Az elkészült alkotások kikerülnek a faliújságra, a 
teraszt díszítik, hogy a szülők is láthassák, mivel 
foglalkoztak a gyerekek azon a napon.
Mesét hallgatnak az óvó néniktől, társaiktól, vagy 

óvoda, amikor sor kerül a szokásos éves karban-
tartásra. Ez idő alatt a dolgozók tisztává varázsol-
ják az óvodát, újra hívogató, barátságos környe-
zetet teremtenek, amelyben a régi és új óvodások 
egyaránt jól érezhetik magukat.
Elkezdődik a mini bölcsődei csoport építkezé-
sének előkészítése az eddig a kicsik által hasz-
nált udvarrészen. Számukra elől kerül kialakítás-
ra egy nyugalmasabb, elkülönülésre alkalmas 
játszóhely.

A kiscsoportot kezdő, valamint már óvodába járó, 
de koruk miatt kiscsoportban maradó gyermekek 
szüleinek augusztus 29-én szülői értekezletet tar-
tunk. Ekkor ismerkednek meg a szülők egymás-
sal, a csoportban dolgozók nevelési elképzelése-
ivel, a tanév során várható történésekkel. A régi 
szülők elmondhatják az újaknak tapasztalataikat, 
értékes tanácsokkal szolgálhatnak az óvodakezdés 
szülőnek, gyermeknek egyaránt „nehéz napjaira.” 
A következő lapszámban már remélhetőleg arról 
számolhatunk be, hogy a felkészülés zökkenő-
mentes volt, az új dolgozók elfoglalták helyüket 
a csoportokban, mindenki pihenten kezdi az évet, 
a szülők és gyermekek várakozással tekintenek a 
következő tanévre.
Addig azonban még élvezzük a nyár nyújtotta 
lehetőségeket, amelyeket igyekszünk maximá-
lisan kihasználni- kevesebb kötöttséggel, sza-
badabb napirendben, jó idővel, kicsik és nagyok 
együtt, egymást segítve, egymást tanítva tudato-
san, vagy csak úgy, spontán módon.

Szentiványi Jánosné 
óvodavezető

Nyári élet az óvodában
mesefilmet- báb és rajzfilmet néznek a televí-
zióban. 
Egy-egy alkalommal sétát is tesznek a falu-
ban, amikor figyelhetik a nyári forgatagot, a sok 
embert, a megnövekedett járműforgalmat. 
Forró napokon ellátogatnak az Élményfürdőbe, 
hogy csobbanjanak, játsszanak egyet a hűsítő 
vízben.
A szülőknek is köszönhetően minden napra 
jut gyümölcs, amit a gyerekek jó étvággyal 
fogyasztanak el mindig a délelőtt folyamán 
tízórai és ebéd közötti időben.
Ha esik az eső, akkor a tornateremben van lehető-
ség a gyermekek játszókedvének és mozgásszük-
ségletének kiélésére.  
Augusztus 14-től szeptember 1-ig zárva lesz az 
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 A Kontakt Kert Színház és Kertmozinak - Kossuth utca 2. – a régi kertmozi helyén, Bala-
tonszemes egyik legszebb területe adott otthont. Az árnyas fák, az idetervezett desing 
bútorok kellemes pihenőhellyel szolgálnak.
A tervezett családi programok szinte minden korosztály igényét hivatottak kielégíte-
ni – tudtuk meg Jánosi Katalintól, az intézmény kommunikációjáért felelős munka-
társától:
A gyerek műsorok minden nap kétszeri alkalommal kerülnek bemutatásra, hiszen 
kiemelt célcsoportunk a gyerekkorosztály. A minőségi kultúra megismertetése nem 
titkolt célunk, ezért itt Magyarország válogatott, színvonalas gyermekprodukcióit 
mutatjuk be. Esténként, a fed ett nézőtér biztonságában nagysikerű színházi előadá-
sok, valamint retro magyar filmek szórakoztatják a kultúrát kedvelő idelátogatót. 
Kicsiknek és nagyoknak, bringásoknak, lelkileg felüdülni vágyóknak itt kellemes és tar-
talmas időtöltésben lehet részük.
 A mozi melletti park közösségi tere kiváló pihenőhelyül szolgálhat a Balatont körbe 
tekerő kerékpárosoknak. Ezen a biciklis ponton nemcsak az alapvető szervízelésre van 
mód, de árnyékos pihenő helyre és büfé által kínált hűsítők fogyasztására is.
Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel vár a KONTAKT Kert Színház-és Kertmozi, 
elsősorban az előadásokra, de a színház kertjében való kikapcsolódásra is.

Bővebb információ:  www.kontaktkert.hu

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 
nagytakarítást, festés 
utáni  takarítást, váltá-
sokat. 

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. éjjeliszekrénnyel.
Barna KOLONIÁL 
szekrénysor értékén 
alul eladó. 
Érdeklődni 
telefonon : 
+36/30/5723613

KONTAKT Kert Színház és Kertmozi 
Balatonszemes, Kossuth utca 2. 

2017.  augusztus 20-áig minden nap 
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Sóstai Csaba vezetőedző beszélt 
arról a Somogy Sportjának (lásd 
19. évfolyam 26. szám 2017. 07. 
04.), hogy mi változott, hogyan élte 
meg az elmúlt hónapokat és hogy 
mire készülnek a folytatásban.

Parádés tavaszt futott a csapat, 
az őszi 11 ponthoz még 23-at tett 
hozzá, amely az élmezőny színvo-
nala, így lett belőle hetedik hely. 
Minek köszönhető ez a komoly 
javulás, mi változott? 
Mivel a bajnokság kezdetekor a játé-
kosállomány nagyon kis mérték-
ben változott, így az őszi idényben 
a csapat az előző évhez viszonyít-
va, stabilabbá vált. Viszont az őszi 
idényben sok fegyelmezetlenségből 
fakadó pontvesztésünk volt. Sok jó 
képességű játékos volt és van a csa-
patban, de nem volt igazi vezér-
egyénisége a csapatnak. Ezen sike-
rült talán változtatni, a tavaszi idény-
re érkező nagyon rutinos, képzett 
Perger András barátom személyé-
ben. A csapat minden játékosa meg-
kedvelte, és a mérkőzés előtt meg-
beszélteket a pályán érvényesíttet-
ni tudta. 
Összességében mennyire elégedett 
a klub ezzel az eredménnyel, a 
pontszámmal, a játékkal?
Mivel a felnőtt bajnokság kerül min-
denhol a kirakatba, így a település 
vezetése, valamint a klub vezetése is 
nagy örömmel látta és érezte a csa-
paton, az előző évekhez viszonyítva 
a pozitív változást.  A tavaszi idény-
ben, ahogy jöttek a sikerek, egyre 
magabiztosabbá váltak a játékosok, 
így sokszor szemet gyönyörködtető 
játék kerekedett ki. 

Az ősz végéhez képest óriásit javult a Balatonszemes
Tavaszra összeállt a gépezet

Voltak kapott gól nélküli idősza-
kok, amikor 1-0-ra, 2-0-ra tudott 
sorozatban nyerni az együttes, ez 
egy nagyon értékes képesség. A 
védekezés remekül zárt tavasszal.
Minden győzelem három pontot 
ér, a rúgott vagy kapott gólok szá-
mától függetlenül. Az viszont igaz, 
hogy a tavasszal jóval kevesebb gólt 

kaptunk. Az őszi időszakban sajnos 
több fegyelmezetlenségből fakadó 
gólt-gólokat kaptunk, míg a tavasszal 
a fegyelmezettségünk javulásának 
köszönhetően, valamint egymást 
jobban tisztelve, alázatosabban 
koncentráltabban játszottunk. Úgy 
látom, tavasszal a védekezésünk már 
megfelelően működött.
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Mennyire hiányzott egy kiemel-
kedő csatár? Nem volt kinevezett 
gólvágó a csapatban.
A kevés rúgott gól, sajnos az igazi 
góllövőnk hiányát mutatja jelen-
leg, annak ellenére, hogy több 
játékost is kipróbáltam azon 
szerepkörben. De a sorozatos 
gólgyártás egyiknek sem sikerült. 
Sajnos ez nem egyedüli probléma. 
Tudom, nehéz szerepkör elvállalni 
egy adott szituációban a gólszer-
zést nyomás alatt.
A remek szemesi szurkolótá-
bor mellett ezúttal idegenben 
is remekelt a csapat, összessé-
gében ötödik lett a vendégként 
szerzett pontokat tekintve. Ez is 
nagyon értékes ebben az osztály-
ban, minek volt köszönhető?
A „szurkolótáborunk” igaz nem 
nagy, de őszinte: „ Ami a szívén 
az a száján”. Ez a kis tábor minden 
vidéki mérkőzésre elkísérte a csa-
patot. Nagyon sokszor a különböző 
megnyilvánulásaikkal (dicséret, kri-
tika, szidás…) vitték előre a csapa-
tot. Sok mérkőzésen öröm volt látni 
azon volt játékosokat, barátokat, 
akik munkájukból, életstílusukból, 
sérüléseikből, kifolyólag nem tud-
nak a csapatban játszani, viszont 
buzdították a csapatot. Sokszor 
beszéltünk mérkőzésekről, játéko-
sokról, melyekből lehetett építeni a 
„csapatképet”.
Hogyan tovább? Mik lesznek a 
rövidtávú célok, mik a hosszú 
távú tervek, mekkora átalakulás 

várható a keretben, mikor kezdő-
dik a felkészülés?
Rövid távú célban én személy 
szerint soha nem gondolkod-
tam, mert az csak tűzoltó jelle-
gű és nem oldja meg a problé-
mákat. Hosszútávról pedig nehéz 
beszélni, mert a kisebb települé-
seken, hónapról hónapra változik 
minden. A jelenlegi keretünkben 
lévő minden játékosunkra számí-
tunk a jövőbeni még jobb folyta-
táshoz! A folytatást, természete-
sen mint mindenhol, a szponzori 
lehetőség határozza meg. Nálunk 
a fő szponzor az önkormányzat, 
mely határozottan állást foglalt. 
Ezért a klubvezetőség a lehetősé-
geket átnézte, megbeszélte és a 

folytatás mellett döntött, úgy is, 
hogy az MLSZ részéről szakmai-
lag úgy gondolom, indokolatlanul 
egy csoportosra kívánja alakítani a 
másodosztályt is, ahol a költségek 
keményen megemelkednek. Így 
hát a vezetőség célkitűzése: meg-
határozó csapat szerepe a megyei 
másodosztályban, az utánpótlás 
határozott megtartásával együtt! 
Ehhez igazodva a felkészülésünk, 
folyamatos játékban tartás, edző-
mérkőz ésekkel egybekötve. Köszö-
nöm mindenkinek, aki egy kicsit 
is tett a csapat jobb szereplésért 
a játékosokért! Csak így együtt 
haladhatunk előre!                                                                                                                                 

Vasicsek László
Dél-Balaton FC elnök
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