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MEGHÍVÓ
Balatonszemes Község Önkormányzata

Tisztelettel meghívja Önt
és Családját az 1848-1849-es

forradalom és szabadságharc emlékére
rendezendő ünnepségre

2018. március 14-én, csütörtökön 
17.00 órai kezdettel a Latinovits Zoltán

Művelődési Ház nagytermébe.

Közreműködnek a Reich Károly
Általános Iskola 8. osztályos tanulói

valamint az intézmény énekkara.

Köszöntőt mond: Takács József
Balatonszemes község

polgármestere
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Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja



Jókai Mór idézetével kezdem ünnepi köszöntőm! 
A nő attól lesz nő, ha az élete különböző területeit illetően 
büszke magára, mert mindent megtett, amit tudott és érzett.
Mózes első könyvének második részében is ezt olvassuk:
Isten, amikor megteremtette a férfit, egyedülinek, árvá-
nak, elhagyatottnak látta és arról határozott,
„Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segí-
tő társat, hozzá illőt.” 
Istentől először halljuk azt, hogy valami nem jó. Valami nem 
jó, és ezért megteremti a férfi mellé az első nőt, aki hozzá 
illik, aki segítő társa az életben, hogy ne legyen egyedül.
A nőkről sokan, sokféleképpen vélekednek, költőket ihlettek, 
festők ecsetjeit keltették életre, és sok más művészeti ág hir-
deti alkotásaiban a nők különlegességét, szépségét, bájait. 
Március 8. -  a tavasz első, kedves ünnepe –  nők napja. A 
nőnap eredeti üzenete ugyan megkopott már, mégis érde-
mes ünnepelni a szebbik nemet, a nőket. 
… Oly sok mindent köszönhetünk a nőknek! 
Ők jelentik az életet. 
Az édesanyánknak köszönjük, hogy vagyunk!
Vigyáznak ránk fogantatásunktól kezdve. 
A tőlük kapott energiával leszünk mi, férfiak is képesek egyre 
többet és egyre jobban teljesíteni. 
Merthogy ők hozzák életünkbe a tavaszt, a fényességet, ők 
jelentik számunkra a napsütést, a rügyfakadást. Általuk és 
értük leszünk jobbak.
Nekik lehetünk hálásak az első, meg a következő, és a végső, 
a sírig tartó szerelemért. 
És a gyermekeinkért.
Egyszóval, általuk leszünk gazdagabbak.
Megteremtik meg az otthon melegét, megakadályozzák, 
hogy elfásuljunk
a mindennapok egyhangúságába a nők visznek színt.
Önök, kedves hölgyek, amellett, hogy társink az életben, 
emellett még sokkal többet tesznek értünk. Ápolnak és 
vígasztalnak, támogatnak, és ha kell, óvó kritikával illet-
nek bennünket.
Persze a nők is elvárják, s joggal várják el, hogy mi is kedvesek 
legyünk hozzájuk, hogy gondoskodjunk róluk, hogy becéz-
zük őket. 

Hogy figyelmesek legyünk irántuk. Mert minél jobban sze-
retjük mi, férfiak a nőket, annál kedvesebbek lesznek hoz-
zánk ők is. 
Sok férfi nyilatkozott már úgy, hogy a nővel élni néha gyö-
nyörű érzés, olykor teher, néha felemelő, máskor nyűg, egy 
mégis bizonyos. Nélkülük élni nem lehet!
S bár tudva lévő, hogy a női lélek érzékeny és szeretetre éhes, s 
nemcsak az évnek ezen a napján kívánja a törődést, mégis bol-
dogsággal tölti el az a kényeztetés, melyet ezen a napon kap. 
Jómagam is, nőkkel vagyok körül véve az otthonom-
ban és a munkahelyemen egyaránt. A türelem, a segí-
tőkészség, a kedvesség, a megértés és a támogatás az, 
amit ezeknek a hölgyeknek szeretnék elsősorban meg-
köszönni.
Sok mindenért lehetne még köszönetet mondani akkor, 
amikor az év egy napját a nőknek szenteljük.
Községünk számára nagyon fontosak a hölgyek.
Egyetlen intézményünk sem lehet meg hölgyek nélkül. 
Legyen az a szociális gondozás, a gyermekgondozás, az 
oktatás, a művelődés vagy a városüzemeltetés területe, 
mindenhol szép számmal dolgoznak értünk a hölgyek.
Köszönet nekik azért, hogy munkájukat kimagasló 
tehetséggel, szorgalommal és elhivatottsággal látják 
el, holott tudjuk, hogy este kezdődik otthon az újabb 
műszak, amikor a család motorjaként kell helyt állniuk.
Ne feledkezzünk hát meg róluk ezen a szép tavaszi ünne-
pen. Köszöntsük őket egy szál virággal, mosollyal. És szeres-
sük őket tiszta szívvel! 
S elárulok így végezetül egy titkot is! A nő is olyan, mint egy 
virág. Minél több gondoskodást és törődést kap a párjától, 
annál szebb és sugárzóbb! 
Kedves lányok, asszonyok! Kívánjuk, hogy legyenek mindig 
szépek, kedvesek és végtelenül boldogok! 

Takács József
 polgármester

„Csodálatos az, amit egy nő megbír! 
– Egy nő, aki anya; – egy anya, aki szeret.

Kedves Olvasók!

kultúra
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Balatonszemes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 19-án megtartott nyilvános ülésén elfogadta az Önkor-
mányzat 2018. évre vonatkozó költségvetését.
Balatonszemes Községi Önkormányzat 2018. évi működési bevétele:  ........................................................................... 646 769 e Ft.

-  központi, működési célú támogatás államházt. belül  ................................................................................. 207915 e Ft
-  közhatalmi bevétel ..........................................................................................................................................262300 e Ft
-  intézményi működési bevétel...........................................................................................................................54590 e Ft
-  működési célú átvett pénzeszköz    .................................................................................................................34659 e Ft
-  előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele ...............................................................................31770 e Ft         
-  intézményi bevételek ........................................................................................................................................55535 e Ft

  
Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek meghatározásánál fő szempont az előző évi pénzmaradvány 
felhalmozási célra való felhasználása. Ezek figyelembe vételével a 2018. évi felhalmozási célú bevétele:  ................... 260839e Ft.

a) felhalmozási célú bevétel     ..........................................................................................................................................2500 e Ft
b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele ................................................................................... 135232 e Ft 
c) felhalmozási célra átvett pénzeszköz .........................................................................................................................123107e Ft

A működési kiadásokat a kötelezően ellátandó önkormányzati és intézményi feladatok alkotják. 
Az önkormányzat és intézményeinek  .................................................................................................működési kiadásai: 646769 e Ft.

a) a személyi juttatások kiadásai ..................................................................................................................................175142 e Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok ..............................................................................................................................34829 e Ft 
c) ellátottak pénzbeli juttatásai .........................................................................................................................................9400 e Ft
d) a dologi kiadásokat    ...............................................................................................................................................261370 e Ft 
e) egyéb működési célú kiadások ................................................................................................................................166028 e Ft
f) tartalék  ............................................................................................................................................................................ 0 e Ft

Felhalmozási kiadásainkat az előző évi áthúzódó feladatok befejezése, valamint az idei célok meghatározása alkotja. Itt szerepeltet-
jük a tartalékra helyezett összeget is, amelyet majd év közben használhat fel az önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján. 
Felhalmozási kiadás:  ............................................................................................................................................................ 260839 e Ft.

a beruházások összege  ..............................................................................................................................................197999 e Ft
- Mini bölcsőde  építése ...............................................................................................................................................48130 e Ft
- Orvosi rendelő építése .............................................................................................................................................115769 e Ft
- ASP rendszerhez való csatlakozás ...............................................................................................................................649  e Ft
- Stand felújítás  ............................................................................................................................................................22637 e Ft
- Sport öltöző felújítása önerő  ......................................................................................................................................3000 e Ft
- Kajak kenu csónaktároló építése..................................................................................................................................3564 eFt
- Urnafal  építése .............................................................................................................................................................. 1750eFt
- Színpadfedés a rendezvényparkban .............................................................................................................................2500e Ft

b) felújítások összege ............................................................................................................................................................22018 e Ft
     - Rózsakert rehabilitációja ................................................................................................................................................5355 e Ft
     - Mártírok utca K-i részének és az Akác utca felújítása   .............................................................................................16663 e Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás  ........................................................................................................................................3000 e Ft

           (fejlesztésre átadott lakástámogatás)
    d)  tartalék  ................................................................................................................................................................... 37822 e Ft

Az intézmények költségvetése beépül az önkormányzati költségvetésbe az alábbiak szerint:
a) Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal    ...............................................................                        83 309 e Ft 13 fő
b) Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum               ............................................................38 462 e Ft  5 fő
c) Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája   .....................................................................            75530  e Ft 8 fő

Az  önkormányzat működési bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak, és mindez elmondható a felhalmozási bevételek és kiadások 
tekintetében is. A költségvetési bevételi főösszege  907608 e Ft, és a kiadási főösszege is 907608 e Ft. Az összes létszám-előirány-
zata az intézményekkel együtt 44 fő és 10 fő közfoglalkoztatott, összesen 54 fő. 



Tisztelt Balatonszemesiek 
és Balatonőszödiek! Kedves Olvasók!

Kérjük, ajánlják fel személyi jövedelem-
adójuk (szja)1%-át a jövőnk generációjának !

Az Egészséges Szemesi Óvodásokért 
Alapítványnak

 Alapítvány adószáma: 
18772126-1-14.

Köszönettel: Androsics Ferenc, 
az alapítvány kuratóriumának elnöke

Új urnafal készül 
a balatonszemesi temetőben

Ifj. Tari József balatonszemesi kőfaragó ajánlatát fogadta el a 
balatonszemesi Képviselő-testület, 24 fülkés gránit urnafal 
készítésére fekete gránit táblákkal. Az urnafal bruttó kivitele-
zési összege 1.790.000 Ft.
Nyertes pályázat belterületi út felújítására Balatonszemesen
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te–testülete - pályázatot nyújtott be a belterületi utak felújí-
tására. 
A Képviselő-testület a fenti pályázat keretében a Balaton-
szemes 1353 hrsz-ú Mártírok utca K-i része és 1354 hrsz-ú 
Akác utca felújítását határozta el.
Az elkészített tervezői-költségvetési dokumentáció alap-
ján, a tervezett felújítás értéke nettó 13.120.160 Ft + ÁFA: 
3.542.443 Ft, azaz bruttó 16.662.603 Ft.
A Belügyminisztérium 2018. február 08-án kelt értesítése 
alapján az Önkormányzat 12.496.952 Ft vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült. 
A kivitelezés 2018. augusztus 31-ig megtörténik.
A pályázat támogatási intenzitása 75 %, az önerőt 4.165.651 
Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalék 
kerete terhére biztosítsa.

Mini bölcsőde kialakítás
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00015 számú „Esélyt a legki-
sebbeknek! – A Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda családba-
rát fejlesztése, mini bölcsőde kialakítása” tárgyban indított 
közbeszerzési eljárást eredményesnek minősítette. A Bíráló-
bizottság javaslata alapján az eljárás nyerteseként a legked-
vezőbb érvényes ajánlatot tevőt hirdette ki, amely a Ramiép 
Invest Kft. Ajánlatában megjelölt ajánlati ár nettó 31.275.333 
Ft, azaz bruttó 39.719.673 Ft. 
Kivitelezés határideje 2018. augusztus 01.
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A PELSO-KOM 
Nonprofit Kft. közleménye

Balatonszemes területén a közszolgáltatás keretén 

belüli zöldhulladék gyűjtését 2018. évtől kezdődően a 

PELSO-KOM Nonprofit Kft. végzi. 

A zöldhulladék gyűjtésének szállítási időpontja: 

április 1-től november 30-ig, kéthetente hétfői napon 

történik (első gyűjtési nap 2018. április 2.)

Kihelyezés módja: Az egy méternél nem hosszabb  

ágat és nyesedéket kötegelve, a faleveleket és kaszálékot 

pedig gyűjtőedényben vagy – lehetőleg biológiailag 

lebomló – zsákban kell kihelyezni. Gyűjtőedényt és zsákot 

a közszolgáltató nem biztosít. Az ömlesztetten kihelyezett 

zöldhulladék nem kerül elszállításra. A zöldhulladékot 

a szállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni 

az ingatlan előtti  közterületre.

A fenyőfát (karácsonyát) továbbra is januárban 

két alkalommal gyűjtik.



Balatonőszödi 
zártkerti ingatlanok 
között vezető út 
felújítása
Balatonőszöd Község 
Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete támogatá-
si kérelmet nyújtott be a 
„Zártkerti besorolású föld-
részletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infra-
strukturális hátterét bizto-
sító fejlesztések támogatá-
sára” pályázati felhívás 
keretében  az autópálya 
mögötti balatonőszödi 
külterületi zártkerti ingat-
lanok között vezető út 
(Balatonőszöd 426 hrsz ás 
047/3 hrsz.)  fejlesztése 
céljából, melyhez kiegé-
szítő pályázati elemként a 
vadháló telepítést terve-
zi. A benyújtott pályázat 
tervezett teljes költsége 
10 millió Ft, a támogatás 
intenzitása 100 %.

Belterületbe 
vonási elképzelések 
Balatonőszödön
A Képviselő-testület támo-
gatja Balatonőszödön a 
Szabadság utca nyugati 
oldalán lévő nem az önkor-
mányzat tulajdonában álló 
ütemtervezett erdőterüle-
tek (080/65 hrsz. - 080/70 
hrsz.) és a Napfény utca 
folytatásában lévő (080/40-

44, 080/78-82 hrsz) ingat-
lanok művelés alóli kivo-
nását, hogy azt követően 
azon ingatlanok is a telepü-
lés belterületi részéhez tar-
tozzanak.
Az önkormányzat írásban 
meg fog keresni minden 
érintett tulajdonost nyilat-
kozattétel céljából, hogy a 
lefolytatott eljárás során fel-
merülő költségeket vállal-
ják e.  A Képviselő-testület 
a nyilatkozatok teljes körű 
beérkezését követően tár-
gyalja tovább ezt a fejlesz-
tési elképzelést.

Kereskedelmi, 
szolgáltató 
gazdasági területek 
Balatonőszödön 
Balatonőszöd Közsé-
gi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete támo-
gatja az önkormányzat 
tulajdonában lévő, rende-
zési terv szerint Gksz öveze-
ti besorolású, kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági terü-
letek kialakítását a Balaton-
őszöd 025 hrsz-ú és a 027/1 
hrsz-ú külterületi ingatla-
nok területén telekalakí-
tás megvalósításával, majd 
befektetői fejlesztési igény 
esetén azoknak fokozatos 
művelési ágból való kivo-
nását. A telekalakítási eljárás 
jogerősen befejeződött, a 

kialakult 025/1-025/8 hrsz-ú 
ingatlanok jelenleg szán-
tó művelési ágúak, melyek 
kivonásának előzetes szá-
mítások szerinti költsége 
összesen meghaladja a 11,5 
millió Ft-ot.

„Kókuszcsapás” 
földút megerősítése
A balatonőszödi Képvise-
lő-testület Teleki Község 
Önkormányzatával kon-
zorciumban a Balaton-
őszöd 078 hrsz-ú külterü-
leti földút megerősítésére, 
valamint MTZ erőgép BTL-
2500 toló lap és AGREX 
XA 500 sószóró beszerzé-
sére nyújtott be támoga-
tási kérelmet még 2017. 
évben. A benyújtott pro-
jekt teljes költségveté-
se 63.776.755 Ft, mely-
hez az önkormányzatnak 
15.944.189 Ft önerőt kell 
biztosítani
Sajnálattal fogadtuk az 
értesítést, hogy elutasítot-
ták a megjelölt fejlesztést, 
de az önkormányzat élt 
azzal a lehetőséggel, hogy 
kifogást nyújtott be és 
kérte az illetékes Minisz-
tériumtól, hogy vizsgálják 
felül a döntést.
Bízunk benne, hogy minél 
hamarabb kedvező támo-
gatói döntés születik. 

Támogatás érkezett 
a Szabadság utca 
felújítására
Első körben elutasították a 
Belügyminisztér iumhoz 
benyújtott támogatási kérel-
met a Szabadság utca fel-
újítására. Majd a Kormány 
az egyes települési önkor-
mányzatok feladatellátá-
sának támogatása érdeké-
ben hozott forrás átcsopor-
tosításra vonatkozó dön-
tése alapján  a benyúj-
tott pályázat mégis támo-
gatásban részesült. Így Bala-
tonőszöd Község Önkor-
mányzata 9.805.665.- Ft visz-
sza nem térítendő támoga-
tásban részesült, melyet a 
Szabadság utca 7-es úttól 
a Hajnal utca beágazásá-
ig tartó szakaszának építési 
munkálataira kell fordíta-
ni. A meglévő aszfaltos út 
kátyúzása után 4+2 cm vas-
tagságú aszfalt kopóréteg-
gel kerül ellátásra, a burko-
lat megtámasztása 0,5-0,5 m 
szélességben 0/20 zúzalék-
kal készül. A Képviselő-tes-
tületnek a pályázati költség-
vetés alapján 5.279.973 Ft 
összegű önerő biztosítását 
kellett vállani a munkálatok 
megvalósulása érdekében.  
A kivitelésre vonatkozó aján-
latok beérkezése folyamat-
ban van. Az önkormányzat 
tervei szerint  tavasszal indul-
hat a felújítás. 

Balatonőszödi  hírek
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 Értesítjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy
Balatonőszöd közigazgatási területén a

2018. évi

 lomtalanításra

május 26-27-én kerül sor.

Kérjük, hogy lomjaikat kizárólag a fenti
időpontban szíveskedjenek kirakni.

A könnyebb begyűjtés és elszállítás érdekében 
elektromos közművezeték alá, parkosított részre, 

lomot, ne rakjanak.

TILOS kirakni: festéket, palát, gumit, 
egyéb építési törmeléket!

Antal János
polgármester

Hirdetmény
LOMTALANÍTÁS

Fonyódi Kolbászfesztivál 
Nagyon jól sikerült a Fonyódi Kolbászfesztivál mind a kettő balatonőszödi csapat számára. 
Már az előtte lévő héten nagy izgalommal készültek a csapatok. A dekorációs eszközökért 
bejárták Tolnát-Baranyát, előkerültek nagyanyáink szekrényeiből még a régi vászonterítők is.  
Nagyon sok mindent köszönhettek a falu lakosságának.  Boros címkénket Hadobay-Böröcz 
András készítette.  Csapatok egyenruháját pedig a Rostás Dekor .
  A hangulat kiváló volt, és a két stand is nagyon szépre sikerült. A jó hangulatot fokozta a ver-
senyszellem, és a jó magyar házi pálinka. A nap folyamán megmutattuk a vendégeknek, hogy 
milyenek is a legfinomabb őszödi sütemények, disznóságok és ezeken kívül új barátságok is 
kialakultak. Én személy szerint a kalapomat is elcseréltem egy szál tótkomlósi kolbászra. Amiért 
aztán majdnem Tótkomlósig mehetett a Jeszi-Tanoda táncolni, hogy visszakapjam.
Annak ellenére, hogy a kolbászt “elgyúrtuk”, mégis sikerült a Balatonőszöd Községért Egye-
sületnek az első helyet, míg az Őszödi Öregfiúk csapatának a második helyet megszerezni. 
Összességében egy nagyon jó napot zártunk és jövőre is mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy ilyen eredményesek legyünk.
Csapattagok: Őszödi Öregfiúk: Csehi Tibor, Csehi Jenő, Stickel József, Winkler Dávid, Farkas Eve-
lin, Sziksz Anna
Balatonőszöd Községért Egyesület: Sziksz Jánosné, Farkasné Valkó Diána, Winkler Csaba, 
Androsics Ferenc, Csehi Tamás,Varga Márton, Winkler Dominik

Winkler Dominik

MEGHÍVÓ
Balatonőszöd Község Önkormányzata

Tisztelettel meghívja Önt
és kedves Családját az 1848-49-es

Forradalom és szabadságharc 
megemlékezésére

2018. március 15-én, 
csütörtökön 16 órai

kezdettel a balatonőszödi 
Hősök terére.
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Az idei tél nem is volt tél, mert ahogy a 
költő is írta: „ a hó is csak pilinkélt”. Feb-
ruárban is csak egyszer tudtunk közösen 
hóembert építeni az óvoda udvarán, ami 
sajnos délutánra elolvadt. Ennek ellené-
re nem csüggedtünk, igyekeztünk minél 
több időt a szabad levegőn tölteni. Sétá-
ink során megfigyeltünk óvodánk köz-
vetlen környezetét télen, etettük az itthon 
telelő madarakat, amiért cserébe madár-
dalt hallgathattunk.
Nevelőmunkánk fontos célja a hagyo-
mányőrzés-és ápolás. Óvodánkban egy 
ilyen több éves múltú hagyomány a far-
sang megünneplése. Lázas készülődés, 
szervezés előzi meg a mulatozást. A gye-
rekek az óvónők segítségével feldíszí-

„Jégtörő, sugaras,
gallyat gombosító,
rügyet rojtosító, 
mindenféle madarakat
víg versre tanító.”

tik az óvoda öltözőit, a csoportszobákat, 
tornatermet és az óvoda előtti bejáratot. 
Verseket, mondókákat, énekes játékokat 
tanulnak, álarcokat készítenek.
Idén február 3-án a felnőtt farsangi bál-
lal nyitottuk meg a mókázást, melyet a 
Szülői Szervezet rendezett. A bál idén 
is jó hangulatban telt, bár a farsangi jel-
mezbe öltözöttek száma az előző évek-
hez képest kevesebb lett.  A tombolasor-
solás nem volt hosszú, kevesebb, de igen 
értékes díjakat ajánlottak fel erre a célra. 
A mulatság hajnalig tartott. Köszönjük a 
gyerekek nevében a szervezőknek és a 
résztvevőknek ezt a jó hangulatú, emlé-
kezetes mulatságot!
Az óvodában a farsangi hét valóban a 

vidámságról, mulatozásról, táncról szólt. 
Különböző programok voltak, melye-
ket minden csoport szívesen fogadott. 
Hét elején álarcban, csörgő-zörgő hang-
szerekkel útra keltünk. Vidám népi rig-
must mondogattunk, közben zajt keltet-
tünk, így „űztük el a telet.” Ellátogattak 
hozzánk a zeneiskolások és az iskolai 
bábcsoport, akik előadásaikkal most is 
elkápráztatták a gyerekeket. Ismét meg-
tekinthettük a Hangoló műsorát, „Kíván-
csi hópelyhek” címmel. A Szülői Szer-
vezet közreműködésével a gyerekek üdí-
tőt, süteményt és farsangi fánkot is kap-
tak.  Február 9-én tartottuk meg az óvo-
dában a jelmezbált, ekkor minden gyer-
mek és több óvónő, dajka néni is beöltö-

Óvodai hírek
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zött. Néhányan jelmezbemutató verssel 
is készültek, amelynek megfogalmazásá-
ban a szülők is segítettek. A bemutatko-
zások után kezdetét vette az igazi mulat-
ság, közös éneklés, táncolás. Délután 
minden csoportban játékdélutánt tartot-
tunk, melyre a szülőket sok színes játék-
ötlettel vártuk. A játékdélután igazán jó 
farsangi hangulatban telt, az önfeledt 
szórakozás, móka és kacagás jegyében. 
Többek között volt seprű- tánc, éneklés 
a szülőkkel, lufi terelgetés, készítettünk 
busó álarcot.
Február 13-án Bázisintézményi felada-
tainknak tettünk eleget. Az érdeklődő 
kollégáknak bemutattuk óvodánk egyik 
jó gyakorlatát, ami a család és óvoda 
hatékony együttműködéséről szól. Ennek 
keretében meghívtuk a balatonszemesi 
nyugdíjas klub tagjait egy közös délelőtt-
re, ami felejthetetlen élmény volt mind 
a gyerekek, mind a felnőttek számára. 
Meséltek, énekes játékot tanítottak, gyur-
máztak a gyerekekkel, s még dióval is 
kedveskedtek nekik. Köszönjük a szép 
perceket!

Hagyomány, hogy minden év februárjá-
nak utolsó hetében, idén február 20-23 
között nyílt hetet tartottunk a közép-
ső és a nagycsoportban. Célunk, hogy 
a szülőknek lehetőséget biztosítsunk 
arra, hogy betekinthessenek gyermekeik 
óvodás mindennapjaiba, megnézhessék 
a különböző tevékenységeket, nevelési 
és tanulási helyzeteket, az óvónők által 
alkalmazott módszereket, a játékos tanu-
lásra teremtett lehetőségeket, a gyerme-
kek egyéni fejlettségének és életkori sajá-
tosságainak figyelembevételével.

Megoldási módokat mutattunk nevelé-
si helyzetekre, konfliktus kezelésre, a 
közösségi életben való eligazodásra. Lát-
hatták, milyen érdeklődéssel vesznek 
részt gyermekeik ezekben a tevékenysé-
gekben, melyek a legkedveltebb játéka-

ik. Munkánkat speciális szakemberek is 
segítik. Logopédus, fejlesztő pedagógus, 
gyógy- testnevelő, akik a valamely terü-
leten lemaradást mutató gyerekek fejlesz-
tésében vesznek részt. Szervezünk egy-
egy terület iránt nagyobb érdeklődést 
mutató nagyobb gyerekek számára is 
külön foglalkozásokat. Ilyen az ovifoci, 
zeneovi és kézműves foglalkozás. Eze-
ket a tevékenységeket is megtekinthették 
a szülők, valamint azok az iskolai peda-
gógusok, és a fenntartó önkormányzatok 
képviselői, akik szintén meghívást kap-
tak a hétre. Öröm számunkra, hogy évek 
óta sokan élnek a felkínált lehetőséggel.

Hagyományainkhoz tartozik, hogy a 
nagycsoportos fiúk Nőnap alkalmából 
köszöntik az óvoda dolgozóit. 
Március 15-én mi is az óvodás gyerme-
kek életkorának megfelelően megemlé-
kezünk a magyar történelem jeles napjá-
ról is. Játékokon keresztül ismerkednek 
a gyerekek az ünnepkör jelképeivel, sze-
replőivel, nevezetes eseményeivel.
Mivel márciust kikelet havának is neve-
zik, reméljük nem várat már sokáig 
magára, és a következő lapszámban már 
arról számolunk be, hogy kopogtat a 
Húsvéti nyuszi az óvoda ajtaján.

Salamonné Kiss Andrea  óvónő                                                                                                               

8 hírmondó  2018 március

kultúra



Az előző cikk még éppen a félév zárása előtt 
íródott. Azóta megkapták diákjaink a félévi érte-
sítőt, ami inkább a szülőknek szól, hogy lássák, 
gyermekük első félévi aktivitása mire elég.
Iskolai szinten az eredmények alig térnek el az 
előző éviektől. Azt azonban látjuk, hogy az osz-
tályozásunk szigorúbb a többi iskolához képest, 
de nem túlzóan. Az elmúlt tíz évben, folyama-
tosan igazodva a központi felmérésekhez, és a 
felvételi feladatokhoz, kialakítottuk azt az iskolai 
értékelési rendszert, amin nem akarunk változ-
tatni. Nyílt titok, hogy a nyolcadik osztályosok 
felvételi pontszámába beszámító nyolcadik osz-
tályos félévi eredményeket minden iskola felfelé 
kerekíti. Ezt mi is megtesszük, hiszen nem akar-
juk, hogy diákjaink emiatt ne jussanak esetleg be 
az elsőként megjelölt középiskolába. Azonban a 
reális osztályzatoktól sem akarunk elszakadni, 
hiszen azzal a diákokat és a szülőket csapnánk 
be. Még nem volt diákunk, aki a mi túlzóan 
szigorú osztályzásunk miatt ne jutott volna be a 
középiskolába. Viszont nagyon jó érzés, amikor a 
volt tanulóinkról kapott visszajelzésből azt látjuk, 
hogy nem rontott az eredményén.
Az osztályzás másik oldala, hogy nem az is-
kola állít igazából szigorú, vagy magas köve-
telményeket a gyerekek elé, hanem a legtöbb 
esetben a szülők, az elvárásaikkal. Mi csak 
meghatározzuk az egyes érdemjegyekhez el-

várt követelményszintet. Sok esetben tapasz-
taljuk, hogy a szülők várnak el gyermeküktől 
a képességeket meghaladó osztályzatot, ami-
től aztán a gyermek elkedvetlenedik, mert a 
sok befektetett munkája ellenére elmarasz-
talást kap. Sokan értelmezik félre az osztály-
zatokat. Nem véletlen, hogy az ellenőrzőbe, 
a bizonyítványba szövegesen is ott áll, hogy 
a 2-es az elégséges, a 3-as közepes (átlagos, 
változó) a 4-es már jó, az 5-ös pedig jeles, 
példás, kitűnő. A szavak jobban értelmezik a 
gyermek tudását. A közepes nem rossz jegy, 
egy átlagos tudást, változó szorgalmat jelent. 
Talán így jobban el is fogadható. A jó, azt je-
lenti, hogy a gyermek a tudásával meg fogja 
állni a helyét bárhol. Az ötös mögött rejlő je-
les, a példás, a kitűnő pedig a kimagaslóan jó 
képességeket mutatja. Jó lenne ezeket így ér-
telmezni, és a gyereket nem megnyomorítani 
a túlzó elvárásokkal, és örülni kellene a nem 
csak ötös eredménynek is, hiszen az életben 
az iskolában gyengébben teljesítők is nagyon 
szépen megállják a helyüket, és boldog fel-
nőttek lesznek. És nem ez a cél?
Ha a számokat nézzük, akkor ebben a félév-
ben 9 tanuló lett kitűnő, ötven feletti a jeles, 
és összesen 6 tanuló bukott meg. Ezeknek 
a bukásoknak egy része inkább pedagógiai 
célzatú volt, hogy jobb tanulásra buzdítsa a 
gyermekeket.
A bizonyítványokban összesen 866 ötös sze-

repelt, 576 volt a 4-es, 313 db a közepes, 94 
az elégséges, és 14 az elégtelen. Azért az, 
hogy az ötösök száma alig marad el az ösz-
szes többitől együtt, azt mutatja, a gyerekek 
jól dolgoztak. Nem véletlen a 4,2-es iskolai 
átlag.
Hiányzási statisztikánk idén nagyon jóra sike-
rült. Ennek legfőbb oka azonban inkább az, 
hogy az in�uenza nem az első félévben volt. 
Alapvetően nem jellemző a hiányzás.
A központi írásbelin is túlvannak gyerekeink. 
(8. osztály) Diákjaink az országos átlag felett 
teljesítettek, sőt ketten voltak, akik az elérhe-
tő 50 pontból 45-öt felett teljesítettek. 
Sport terén ha február, akkor Jégvirág atlétika 
verseny.
Idén 15. alkalommal rendezte meg iskolánk a 
hagyományos, Jégvirág terematlétika verse-
nyét. 9 iskola (Kaposvár Berzsenyi, Kaposvár 
Katolikus, Zamárdi, Ságvár, Szabadi, Siófok 
Beszédes, Siófok Széchenyi, Siófok Vak Boty-
tyán és iskolánk ) legügyesebb atlétái mérték 
össze tudásukat. A versenyen majdnem 200 
diák indult futó, dobó ugró számokban. 
A szemesi gyerekek nagyon kitettek magu-
kért, az utóbbi évek legjobb szereplését pro-
dukálták: 16 arany, 7 ezüst, és 5 bronzérmet 
szerezve. Reméljük, majd a tavaszi, szabadtéri 
folytatás is hasonló lesz.

Tisztelettel!  
Boór Miklós  igazgató.

Zeneiskolánkból egy kis zenés mesével látogat-
tunk el a Balatonszemesi és a Szóládi óvodába a 
gyerekekhez a farsangi időszakban. Ez hangszer-
bemutató is egyben, hogy mire iskolába kerülnek 
a gyerekek, már legyen elképzelésük, hogy mi-
lyen hangszerek vannak, melyiken is szeretnének 
tanulni. Nagyon jó hangulatban zajlottak az elő-
adások és ügyesen fel is ismerték a gyerekek már 
a hangszereket is.
Február 2-án 47 tanulóval mentünk Balatonlellei 
Művelődési házba, ahol az „Úrhatnám szolgáló 
című vígoperát nézhettük meg. Nagyon jó elő-
adás volt.
Február 7-én egy vegyes tanszakin szerepeltek 
növendékeink a Művelődési ház nagytermében.
Február 3-án mentünk a Somogy megyei I�úsá-

gi Filharmónia által szervezett előadásra, melyen 
tanulóink a „Magyar népi hangszerek, Hangsze-
res magyar népzene” című produkciót hallhatták. 
Megismerkedhettünk a csengettyűvel, kolomp-
pal, tekerőlanttal-nyenyerével, köcsögdudával, 
ütőgardonnal, doronggal és még nagyon sokféle 
népi hangszerrel.
Február 16-án zeneiskolánk 4 növendéke meg-
mérettette magát a IX. Országos Jeney Zoltán Fu-
volaverseny területi válogatóján. Növendékeink 
az I. korcsoportban indultak, ahol a régió nagy 
zeneiskoláinak tanulóival mérhették össze tudá-
sukat. Gyerekeink nagyon szépen szerepeltek. A 
háromtagú zsűri maximum pontszáma 60 pont 
volt. Növendékeink a következő pontokat érték 
el. Bálint Rhodé, István Ajsa 53 pontot, Tallián 

Orsolya 51pontot és Kucserák Panka 50 pontot 
kaptak. Márkus Kata tanárnő is nagyon meg volt 
elégedve tanítványaival. Gyönyörű eredménynek 
számít, még akkor is, ha 56 ponttól jutottak a 
gyerekek az országos döntőbe. 

Benedekné Gyarmati Klára 
zeneiskola vezető

Kedves Olvasó

ZENEISKOLAI TÖRTÉNÉSEK  2018. FEBRUÁRJÁBAN

ISKOLAI BEIRATKOZÁS
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 

az általános iskolai beiratkozás 
2018. április 12-13-án reggel fél 8-

tól délután 5-ig lesz, mindkét napon.
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A tavalyi évben kerültem 
Balatonszemesre, ahol nyá-
ron a Kontakt kert Színház 
és Moziban dolgoztam, mint 
művészeti igazgató. Ezáltal 
alkalmam volt megismer-
kedni a környékkel és az 
emberekkel.
Lenyűgözött a település 
ápolt és rendbetartott park-
jai, gyönyörű platánfás utcái, 
villái és nem utolsósorban az 
itt élő és nyaraló emberek 
kedvessége, nyitottsága, 
lelkesedése.
Nagy örömmel fogadtam el 
a több éve zajló Szemesi 
Napok kiemelt önkormány-
zati rendezvény szervezését. 
A július 27-29-ig tartó prog-
ramsorozat folytatódik és 
újabb helyszínekkel bővül-
ve, színes programokkal 
várja majd a helyi és a nya-
raló kedves vendégeket. 

Koncertek, szórakoztató 
műsorok, gyerekfoglalkozá-
sok, ételek és italok, vásári 
portékák kóstolása, vásárlása 
szerepel az idei kínálatunk-
ban. Ízelítőként annyit el-
árulhatok, hogy többek kö-
zött fellép Péterfy Bori (ké-
pünkön) és a Love Band, 
Animal Cannibals, Sub Bass 
Monster, Vadkerti Imre. A 
kertmoziban színházi elő-
adások várják majd a gyere-
keket és a családokat. 
Természetesen nemcsak ezen 
a három napon lesznek érde-
kes programok, hanem a nyár 
folyamán rendszeresen fo-
gunk találkozni különböző 
kulturális kínálatokkal, me-
lyeken – reményem szerint – 
mindenki megtalálja majd az 
érdeklődésének, kíváncsiságá-
nak leginkább megfelelőt.

Farkas Zsuzsanna

Szemesi kulturális napok
A GINOP 6.1.2.-15

„DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE”
Kiemelt projekt keretében

A projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely 
hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához. Ehhez elvárt az IKT 

(információs és kommunikációs technológiák) eszközök biztonságos 
használata. Már az álláslehetőséget is ezeken a csatornákon hirdetik 

meg, így ez a tudás a munkaerőpiacon elengedhetetlen.
Segítünk megtanulni az OKOSESZKÖZÖK 

(telefon, tablet, laptop) használatát!
Az okos eszközök használatával tudni fogja:
-  böngészést az Interneten (honlapok, online vásárlás,  
 menetrendek stb.)
-  a közösségi média használatát (Facebook, Youtube stb.)
-  elektronikus levelezést (e-mail küldés/fogadás)
-  elektronikus ügyintézést (pl. Ügyfélkapu)

Kik vehetnek részt:
16-65 év között bárki részt vehet, aki fejleszteni szeretné a tudását. 

Előnyt élveznek az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, köz-
munkások, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, megváltozott 

munkaképességűek, illetve a több eltartottal egyedül élő felnőttek.
Nem vehetnek részt, olyan személyek, akik jelenleg középiskolá-

val, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban állnak, 
hazai vagy más uniós pályázatban vesznek részt.

A képzésekről:
A program keretében kidolgozott 2 x 35 órás képzési programok 

(IKER 1, IKER 2) gyakorlatorientáltak, az alacsony iskolai végzettsé-
gűek számára is elsajátíthatók.

A tanfolyamokat heti 2 vagy 3 napon tartjuk, alkalmanként 
16.00- kb. 19 óráig tartanak a foglalkozások.

Jelentkezéskor az Önhöz legközelebb elérhető képzési helyszínről és 
a pontos órarendről tájékoztatjuk!

 
Kezdés: 2018. március 8.

oktatási napok: hétfő, kedd, csütörtök, alkalmanként 16-19 óráig
oktatási helyszín: Reich Károly ált. iskola 1. em. informatika terem
A képzési díjat Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásá-

val  100%-ban fedezi!
A képzések és a modulzáró vizsga teljesen ingyenes, csak részt kell 

vennie az órákon!

A jelentkezés menete:
Regisztráció: A képzéseken kizárólag azon magánszemélyek 

vehetnek részt, akik a projekthez rendelt háttérinformációs 
rendszerben a HIR-ben regisztrálnak! 

www.ginop612.nive.hu  
A regisztrációt a képző intézmény végzi.

 Jelentkezési szándékát jelezheti
-Telefonon iskolánknak, visszahívjuk és rögzítjük adatait.

- Személyesen: Mészáros Teréznél a Polgármesteri Hivatalban

Képzésszervezők: Horvátné Papp Szilvia 06-70-4130201, Törvényi 
Nóra 06-70-3160232 

A képzések lebonyolítója:
EUROTEAM STUDIO Nyelviskola

Tel: 06-1-235-0784

E-mail: euroteamstudio@euroteamstudio.hu
Web:www.euroteamstudio.hu

Nyilvántartási szám: E-000547/2014

INGYENES KÉPZÉS
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Kft Hírek
A téli hónapokban is aktívan dolgoznak Kollégáink, a he-
tek a tavaszi munkákra való felkészülés jegyében telnek.
Jelenleg a Csokonai utcába kihelyezendő korszerű játszó-
téri eszközöket készítik.
A Hullám utcai strandra 5 darab új pad készül.
Folyamatosan végezzük a vizes árkok tisztán tartását.
Balatonszemes Község Önkormányzata vásárolt egy kis 
teljesítményű árokásó és rakodógépet, mely jelentős se-
gítséget nyújt majd a vizes árkok karbantartási feladatai-
nak ellátásában.
Megtörtént a „Szemesért” Közhasznú Nonpro�t Kft 2018. 
évi költségvetésének elfogadása, a cég a tavalyi évhez ha-
sonlóan 70 000 000 forintból igyekszik felelősen, takaré-
kosan gazdálkodni.
Február utolsó napjaiban téliesebb arcát mutatja az időjá-
rás, Kollégáink folyamatosan végzik a síkosság mentesítési 
feladatokat.
Felhívjuk a tisztelt Lakosság �gyelmét,a téli időszakban 
történő saját ingatlanuk előtti csúszásmentesítésre!
A zöldhulladék szállítást 2018.04.01-től a Pelso-Kom Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi Balatonszemes 
területén. A zöldhulladék szállítása 2 hetente fog történ-
ni, kirakható mennyiség: 1 db. 120 l zsák űrtartalmának 
megfelelő zöldhulladék, illetve egy kis köteg gally-vessző 
összekötözve.

Rigó István
ügyvezető igazgató



Nyugdíjas Klubunk 
torkos csütörtököt tartott
A húsvét előtti negyven napos böjt kezdetén, az utolsó 
nap, mikor egy jót ehetünk, illetve a farsangi időszakban 
felhalmozott �nomságok “eltakarítására” szolgáló nap, 
a torkos csütörtök.
A vélemények megoszlanak, hogy eredetileg a böjti idő-
szak kezdetét jelentő, hamvazószerda előtti, vagy utáni 
csütörtökről lehetett-e szó. A erős katolikus hagyomá-
nyokkal bíró országok egyházi ünnepnaptárában mai 
napig a hamvazószerda előtti csütörtököt tartják számon 
torkos csütörtök néven. Magyarországon a torkos csü-
törtök a böjti időszakra csúszott át. A magyar néphagyo-
mányban számos más névváltozata is él ennek a napnak: 
zabáló, tobzódó, kövér vagy zsíros csütörtök.
Általában a keresztény világban a torkos csütörtök a far-
sangi főszezon, a karnevál első napja. Az ezt követő pén-
teki napon - mivel a régi katolikus szabályok szerint min-
den pénteki napon  Jézus  halálának emlékére böjtösen 
étkeztek - a lendület alább hagyott, szombattól kezdve 
azonban egészen hétfő éjjelig, kedd reggelig tarthatták a 
mulatságokat. Kedden este - nehogy véletlenül is átlépjék 
az éjfélt, és így  hamvazószerda  napján bálozzanak - már 
nem volt különösebb ünneplés.
 A mai nap történelmi vonatkozása után térjünk vissza 
napjainkra. Ezt a napot 2006. óta tartjuk itt országszerte.
 Mi magyarok nagyon szeretünk enni, nagyon népszerű a 
világon a magyar konyha. Bárki érkezik idegen országból, 
biztosan a mi konyhánk étkeiből szeretne kóstolni. Jelleg-
zetes ízeink vannak, ami kis Magyarországunk tájegysé-
geinek köszönhető. Például a makói hagyma, a kalocsai 
paprika és nem csak növényeink, gyümölcseink, hanem 
őshonos állatfajtáink is, a borok, pálinkák. Ezek teszik ízes-
sé, �nommá azokat az ételeket, amelyek soha sem men-
nek ki a divatból. A paprikás krumpli, gulyásleves, �nom 
pörköltjeink és még sorolhatnám. Mindig főzték és fogják 
is főzni, készíteni ezen ételeinket, italainkat. Ezek tart-
ják fenn országunkat. Hagyományaink, szokásaink. Úgy, 
ahogy kedves nyugdíjas embertársaink. Mert belőlük táp-
lálkozik a mindenkor felnövekvő korosztály. Mert minden 
társadalmat az minősít, miként bánunk az elődeink által 
ránk hagyományozott értékekkel.

Takács József
polgármester

Tisztelt Lakosok!
Örömmel tájékoztatjuk  Önöket, hogy új profillal 

bővült a Balatonszemesi Kisgépszerviz. 
Telephelyünkön vállaljuk kerti gépek, kerékpárok, 

robogók szervizelését, javítását. 

Ugyan ezen berendezések árusításával is foglalkozunk. 
Nagy választékban kaphatók benzines és elektromos 

fűnyírók, fűkaszák, kerékpárok, robogók. Valamint 
egyéb használt cikkek. Mosógépek, hűtőszekrények, 

mikrohullámú sütők stb..

Cégünk a Bárdi Autó alkatrészhálózat Hivatalos 
Partnere, így gépjárműalkatrészeket és 

felszereléseket is árusítunk.

Ezen kívül vállalunk veszélyes fakivágást, 
kertgondozást, gondnoki teendőket.

Telephelyünkön tűzifa, bográcsfa is kapható.

Címünk: Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.
Elérhetőség: 06/30-447-33-14, 06-20-535-0539

06/30-603-80-03
www.kisgepservice.hu

Telephelyünk mellett vendéglő üzemel 06/30-286-78-70

MASSZÁZS
Ha gerincproblémák, ízületi 

gondok, és egyéb reumatikus 
fájdalmak kínozzák, KERESSEN, 

hogy segíthessek!
Várom szeretettel: Rózsa Lajos  

masszőr, terapeuta
Tel.: 06 30 288 2975  
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„Lendületes és ötletes, kompromisszu-
mot nem ismerő ritmusviláguk, az igé-
nyes elektronika hangszíneivel kiegészülve 
igazi csemegével szolgál mindazok szá-
mára, akik valami frissre, újra vágynak 
mai „retrósodó” zenei világunkban. Ennek 
a fajta eklektikus pop–rock műfajnak 
meglehetősen nagy keletje van manap-
ság, de csak akkor működik igazán egy–
egy adott lemez, ha valami különleges, 
egyedi hangkép, avagy mondanivaló jel-
lemzi az adott produkciót. Patikadomb-
éknál a hangzásvilágra és a szövegvilágra 
is jellemző ez az egyedi látásmód.” 

Legutóbb a Dal 2018-ban láthattuk a Pati-
kadomb zenekart, ezért a Turisztikai Egye-
sület készített a srácokkal egy interjút, 
hiszen az együttesből ketten is; Dobos 
Gábor és Újvári Gyula is szemesi szárma-
zásúak (a harmadik tag Kátai Tamás). 
-Mit tudhatunk rólatok? Hogyan ala-
kultatok?
-2013 év végén alakultunk, akkor még 
négy taggal, majd később csak hár-
man folytattuk tovább. 2014 januárjá-
ban jelent meg az első EP albumunk, 
ami 5 számot tartalmazott. Ezután ősszel 
előzenekarként felléptünk a Hiperkarma 
zenekar előtt a Pecsában. 

-Mi hozta meg az igazi sikert a 
zenekar életében?
- Talán az első videónk megjelené-
se volt az igazi áttörés, amit a Sze-
mesi mólón forgattunk. Ez volt a 
Süssön (2015) című számunk. A dal 
bekerült többek közt a Petőfi Rádió 
repertoárjába és a mai napig hall-
ható több helyen. 
-Mi volt a folytatás? Hogy telt a 
következő években a munka?
Az első hivatalos videoklippünk a 
Mechwart Liget című számunk-
hoz készült, melynek debütálása 
után országos turnéra indultunk 

a Belmondo zenekarral. Aztán 2016 
tavaszán a Nézd Csak című számunk a 
Petőfi Rádió Top 30-as listájára került, 
és a hozzá készült videót bemutatták a 
Petőfi tévén. Egy évvel később a Zapo-
rozsec zenekarral indultunk turnéra és 
ezzel együtt jelent meg az Édes mind-
egy című dalunk a klippel együtt. 2017 
második felében újabb sikert értünk el 
, hiszen a Mutatvány című számunk-
hoz készült videoklipet, a a Petőfi tévén 
kívül a Music Channelen is bemutatták.
-Hol lehetett eddig titeket élőben 
látni?
-Szerencsére egyre több felkérést kapunk, 
de eddig is több népszerű együttesnek 
voltunk az előzenekara, mint pl a Magna 
Cum Laude, Belga, Kelemen kabátban, 
The Biebers és a Mary Popkids. Ezen kívül 
több fesztiválon is felléptünk: Egri Pálinka-
fesztivál, Budafoki Borfesztivál, Kecskemé-
ti Téli Fesztivál vagy a Balatoni Fröccsfesz-
tivál. Zenéltünk már pl. az Aqvárium Club-
ban és több online platformon, illetve 
kisebb akusztikus koncerteket is adtunk 
már.
-Hogy jutottaktok el a Dal 2018 30 
legjobb harminc produkciója közé?
-A managerünk beküldte a Jó szelet 

című számunkat, ami nem jutott át a 
rostán. Bele is nyugodtunk, hogy ez az 
év nem a miénk lesz, gondoltuk majd 
jövőre újra megpróbáljuk. Viszont a 
The Matter családi okok miatt visszalé-
pett, így a pótkeretből mi jutottunk be, 
ami óriási meglepetésként ért minket. 
A mai napig szerencsés véletlenként 
tekintünk a történtekre.
-Hogy éreztétek magatokat a műsor-
ban?
-Nagyon élveztük, hiszen egy országos 
nézettségű csatornán, fő műsoridőben 
szerepelni hatalmas dolog. Rengetegen 
megismerhettek bennünket, így sokkal 
többen érdeklődnek irántunk. Izgalmas 
volt átélni, hogy épül fel egy ilyen nagy 
volumenű zenei produkció. Azóta a zsű-
ritől és szakmabeliektől sok tanácsot és 
építő kritikát kaptunk.
-Mik a terveitek a jövőre nézve?
-Ha minden jól megy, májusban elké-
szül az első nagylemezünk, amit egy 
több állomásos országos turné követ, 
melynek egyik megállója, nagy örö-
münkre június 23-án Szemesen lesz. 
Szeretnénk a lehető leggyakrabban élő-
ben játszani, hogy minél többen meg-
ismerjék zenénket, közelebb kerüljünk 
az emberekhez és megtaláljuk az igazi 
célközönségünket. Mivel mindhárman 
a zenekar mellett civil foglalkozással is 
rendelkezünk, így a fárasztó hétközna-
pok után jól esik hazatérni Szemesre. 
Itthonról is rengeteg támogatást és sze-
retet kapunk, mind a barátoktól, mind 
a családtól. Ebből sok erőt és Ihletet 
merítünk. 

Patikadomb, Szentiványi-Gelencsér Adél 
(alelnök), ifj. Gelencsér András (egyesü-
leti tag)
Balatonszemesi Turisztikai Egyesület

HIRDETÉS

BEMUTATKOZIK A PATIKADOMB ZENEKAR
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A Balatonszemesi Turisztikai Egyesület céljai közt az idei 
évben is több rendezvény megszervezése szerepel. Mindezek 
mellett célunk továbbá, tagjaink támogatása, a turisták infor-
mációval való ellátása, közös munka a Művelődési Házzal, a 
balatonszemesi és balatonőszödi civil szervezetekkel. Hason-
lóképpen igyekszünk az Balatonszemesi Önkormányzatot 
támogatni, a turizmussal kapcsolatos kérdésekben. Mind-
emellett jelentős anyagi támogatásban részesülünk tőlük, 
működésünk és rendezvényeink lebonyolításához.
Éves költségvetésünk egy része a tagdíjakból származik, 
melyhez pártoló tagként a Balatonszemesi Önkormányzat 
mellett, a balatonőszödi is hozzájárul. Több sikeres turiszti-
kai egyesület, TDM mintájára, mi magunk is az idegenfor-
galmi adó néhány százalékát kértük támogatásként a szeme-
si képviselő testülettől. A hozzájárulás mértékét 2017-ben az 
idegenforgalmi adó egy százalékában határozták meg. A 2018 
évi támogatás mértékét a márciusban megrendezésre kerülő, 
civil szervezetek támogatásáról szóló képviselőtestületi ülésen 
szavazzák meg. Mindezek mellett, a 2018.02.19-i közgyűlésen 
a testület 400.000 forintos támogatást szavazott meg a húsvéti 
rendezvényünk lebonyolításához. 
Nagy örömünkre szolgált a fent említett hozzájárulás, hiszen 
idén is szeretnénk, a tavaly nagy sikerrel megrendezett hús-
véti családi napot megismételni. A „Szemesi Húsvétolkodás” 
idén, március 31-én, szombaton lesz, a tavalyihoz hasonlóan a 
Rózsa Parkban. Az idei évben is a közös családi programokat 

szeretnénk előtérbe helyezni. Ennek megfelelően gyermek-
műsorral, kézműves foglalkozással, állatsimogatóval, zenével, 
sportprogramokkal, és finom falatokkal várjuk az érdeklődő-
ket. A részletes program hamarosan elérhetővé válik szóróla-
pokon és internetes elérhetőségeinken.
Az ezt követő, „Szezonnyitó” rendezvényünket június 23-án 
bonyolítjuk le a Zenepavilonban. Az eseményen A Dal 2018-
ban szerepelt, szemesi kötődésű Patikadomb zenekar is fellép. 
Az Egyesület idei első eseménye a Latinovits Zoltán Művelő-
dési Házban megtartott magánszálláshely fórum volt. Mely-
nek célja a szálláshelyadók adatainak frissítése, illetve az inter-
netes szálláshely értékesítés népszerűsítése volt. Az esemény 
végén a részvevők rövid beszélgetést folytattak személyes 
tapasztalataikról, problémáikról.
További rendezvényeink és eseményeink megrendezése 
nagyban függ költségvetésünktől, illetve, a benyújtott pályá-
zataink sikerességétől.
Kérdéseikkel, kéréseikkel vagy bárminemű információért a 
fentiekkel kapcsolatban forduljanak hozzánk bizalommal.

web: http://szemesinfo.hu; 
https://www.facebook.com/szemesturizmus 
email: szemes.bte@gmail.com telefon: +3670-629-1916

Szentiványi-Gelencsér Adél (alelnök)
Balatonszemesi Turisztikai Egyesület

A Balatonszemesi Turisztikai Egyesület 2018-as éve
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Dél-Balaton FC 
2017-2018 téli átigazolások:
Érkezők:
Kasza László (Látrányi LSZ)
Bihari Martin (Látrányi LSZ)
Távozók:
Markaf Dániel (Karád SC)
Bencze Barna (Karád SC)
Sallai Sándor (NKSE Balatonszárszó–Kötcse)
Kovács Gyula (Látrányi LSZ)
Mátyás László (Látrányi LSZ)
Szekér Zoltán (U19 Szent István SE)

Dél-Balaton FC hírek

Visszatekintve a 2017- es évre ismét, igen mozgalmas, sporteseményekkel 
teli év volt számunkra. Számos sikert értünk el, melyről év közben is beszá-
moltunk.  Előre tekintve a 2018-as évre rengeteg sportesemény vár ránk. 
Mielőtt ezeket ismertetném, szeretném kiemelni, hogy a karate bekerült a 
kiemelt sportágak közé. Ezt a Magyar Karate Szakszövetség 2018. 02.06. -án 
tartott évértékelő és díjátadó ünnepségén Dr. Szabó Tünde sportért felelős 
államtitkár jelentette be. Az eseményen csak a díjazottak, meghívásos ala-
pon vehettek részt, és itt került átadásra részemre a 2017- es évben nyúj-
tott kiemelkedő edzői munkásságomért való elismerés, ami azt gondolom, 
rendkívüli megtiszteltetés. 

Várható események, versenyek 2018-as évben: 
Diákolimpia Kyokushin Karate Verseny 
Pécel Kupa Országos Utánpótlás Bajnokság
Nyúl Kupa Országos Utánpótlás Bajnokság
Pünkösd Kupa Országos Utánpótlás Bajnokság
III. Össz Kyokushin Karate Világbajnokság   I. Wakajshishi Sekaitaikai
II. Harcművészetek Éjszakája Országos Harcművészeti találkozó  - Balaton-
szemes Sportcsarnok
Csapatkovácsolás – Balatonszemes
Nemzetközi Tavaszi – Nyári – Téli edzőtábor 
Kispest Kupa Országos Utánpótlás Bajnokság
Bushidó Kupa Magyar Bajnokság 

DÉL-BALATON FC 2017-2018 SORSOLÁS - TAVASZ:
12. forduló 2018. 03. 17.  15:00 Dél-Balaton FC – Balatonföldvári SE
13. forduló 2018. 03. 24.  15:00 Buzsák KSE – Dél-Balaton FC
14. forduló 2018. 03. 31. 15:00 Dél-Balaton FC – Öreglaki Medosz SE
15. forduló  2018. 04. 07.  16:00 NKSE Balatonszárszó – Dél-Balaton FC
16. forduló 2018. 04. 14.  16:00 Dél-Balaton FC– Balatonberényi SE
17. forduló  2018. 04. 22.  16:30 Zamárdi Petőfi SE – Dél-Balaton FC
18. forduló 2018. 04. 28. 16:30 Dél-Balaton FC– Szabadidő SE Somogyjád
19. forduló 2018. 05. 06.  17:00 Lengyeltóti VSE – Dél-Balaton FC
20. forduló 2018. 05. 12.  17:00 Dél-Balaton FC – Somogyvár K.Ö.SE
21. forduló 2018. 05. 19. 17:00 Dél-Balaton FC– Balatonszabadi LE
22. forduló 2018. 05. 27.  17:00 Kéthelyi SE – Dél-Balaton FC

Vasicsek László
Dél-Balaton FC

Balatonszemes KSE – Karate Szakosztály 
2018 évi programterv

Hinomotó Kupa Országos Utánpótlás Bajnokság
Mikulás Kupa Országos Utánpótlás Bajnokság
Rendszeresen részt veszünk szemináriumokon, edzői továbbképzéseken az 
MTKKSZ, és az MKSZ szervezetén belül egyaránt.  Az egészséges életmód 
népszerűsítésére, a mozgás szeretetének kialakítása kiemelten fontos szá-
munkra. Taglétszámunk növekvő, az óvodás és kisiskolás korosztály kiemelt 
érdeklődésének köszönhetően. 
A tavalyi év végétől a munkánkat nagymértékben megnehezíti, hogy a kis-
iskolás és felnőtt foglalkozásainkat a Művelődési Házban, kell tartani. A fej-
lődéshez szükséges eszközök egy részével rendelkezünk de azokat tárolni 
nem tudjuk az intézményen belül, ezáltal használni sem. A körülményekre 
való tekintettel állandó edzőtermet keresünk, melyet eddig még nem talál-
tunk meg. Szívesen vesszük ötleteiket, megoldási javaslataikat. 
Az szakosztály hatékony és eredményes működéséhez a Balatonszemes Köz-
ség Önkormányzat által nyújtott támogatást köszönjük szépen.
Sportbaráti üdvözlettel: 

Hosszú Attila  Vezetőedző Balatonszemes KSE –   Karate Szakosztály

kultúra
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Balatonőszöd Községi 
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Képviselőtestülete, 

Balatonszemes 

Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete
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Szerkesztő-
bizottság: 

Antal János, 
Takács József,  

Dr. Kelemen Csilla,

Felelős 
szerkesztő:

Dr. Kelemen Csilla,  
Megjelenik  havonta, 800 példányban

Elérhetőségeink: 
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Telefon:  0630 665 4384
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ügyvezető igazgató
A szerkesztőség  a beküldött  

írásművek  tartalmi, stiláris hibáiért 
felelősséget nem vállal.
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SZERETETTEL  M E GH ÍV JUK  A
HÖLG YEK E T   

 

 
 
 

RENDEZETT  ÜNNEPSÉGÜNKRE !  
 
  
 

2018. március 8-án, 16:30-tól

Helyszín: Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház

Ünnepi köszöntőt mond: 
Takács József, Polgármester Úr 

 
 

Szeretettel várjuk Önöket!

 Nőnap alkalmából  

17:00 ÓRÁTÓL KACZOR FERENC 
NŐNAPI KONCERTJE


