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Közlemény
Balatonszemes Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, 
hogy a Somogyi Hírlapban   és az interneten 
közzétett információkhoz viszonyítottan a Ba-
latonszemes-Balatonőszöd területén a bűn-
megelőzés segítésére alapított egyesület az ön-
kormányzattól szervezetében, működésében, 
és gazdálkodásában is teljes mértékben elkülö-
nülten, önálló jogi személyként, és a Somogy 
Megyei Főügyészség törvényességi felügyelete 
alatt működő szervezet, hasonlóan azokhoz  
a Balatonszemesen működő kulturális és sport-
egyesületekhez, amelyek a település önszerve-
ződő közösségei.

 Az önkormányzat ezeknek a szervezeteknek 
sem a működését, sem a gazdálkodását, sem  
a tárgyi és személyi feltételeit nem jogosult sem 
vizsgálni, sem ellenőrizni. Az egyesület vagyo-
na és az egyesület tulajdonát képezi az a pályá-
zati támogatás elnyerésével vásárolt Suzuki tí-
pusú gépkocsi is, amelyet feladataik ellátása 
során használtak, így annak használatára sincs 
az önkormányzatnak rálátása.

 Az egyesületek vezetői és tagjai a civil szer-
vezetekre vonatkozó törvényi szabályok sze-
rint, az önkormányzati és intézményi struktú-
rától függetlenül működnek még akkor is,  
ha azok bejelentett székhelye önkormányzati 
intézményben kapott helyet.

Az egyesület és a Képviselő-testületek között 
sem Balatonszemesen, sem Balatonőszödön 
nem volt olyan kapcsolat, vagy együttműködés, 
amely az önkormányzat tevékenységét, vagy 
megítélését hátrányosan érinthetné.

Az önkormányzat a településen műkö-
dő  mindegyik egyesületnek adott támogatás 
felhasználását évenként tételes, számla szerinti 
elszámolás alapján ellenőrizte. Az ellenőr-
zés egyik egyesületnél sem tárt fel nem jogsze-
rű felhasználást. A történtekre tekintettel a Kép-
viselő-testület ez évben támogatást az egyesület 
részére nem biztosít.

A leírtak miatt minden olyan intézkedés, 
amely az egyesület tagjait, vagy vezetőit érint-
heti a nyomozó hatóságok és az ügyészség ha-
táskörébe tartozik, akik a tett intézkedéseikről  
a sajtó útján fogják tájékoztatni Balatonszemes 
és Balatonőszöd község lakosságát.

Balatonszemes Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete

Közlemény
Balatonszemes Polgármestereként tájékoztatom a közvé-
leményt és ezen belül  Balatonszemes lakosságát, a 2019. 
június 06.-án történt rendőrségi bejelentéssel kapcsolat-
ban, miszerint E.István. a balatonszemesi bűnmegelőzési 
civil egyesület vezetőjét drog terjesztés alapos gyanújával 
letartóztatták. Az esettel kapcsolatban kijelentem, hogy 
teljes mértékben elhatárolódom E. István cselekedetétől. 
A gyanúsításban szereplő cselekményét mélyen és teljes 
mértékben elutasítom, azt a balatonszemesi becsületes 
állampolgárok, a lakosság közösségének és személyem-
nek a megsértéseként értékelem és elítélem. A gyanúsí-
tott visszaélt nem csak azzal, hogy családom 2011-ben be-
fogadta lányom férjlének, de ezzel az aljas cselekedetével 
szégyent hozott minden jó érzésű emberre, aki a jog és  
a bűnmegelőzés területén a törvények tisztelete és betar-
tása szerint él.

A hírekben megjelent valótlan információk pontosítására 
közlöm, hogy a civil szervezet használatában lévőgépkocsi, 
melyet a rendőrség az eljárás keretében lefoglalt, nem  
a Polgármesteri Hivatal tulajdona, hanem azt a civil szerve-
zet pályázat útján nyerte el. A civil szervezet évente, mind-
össze 200 ezer forint támogatásban részesült a képviselő 
testület döntése alapján, melynek  felhasználásáról mű-
ködési tevékenysége körében rendszeresen be kellett szá-
molnia. A bűncselekményről megdöbbenéssel értesültem, 
annak részleteiről, vagy előzményeiről semmilyen informá-
cióm nem volt korábban. Az elkövető(k) személyek maga-
tartásán nem volt tapasztalható olyan megnyilvánulás, mely  
a bűncselekmény elkövetésére utalt volna az előző időben. 
A településen nem tapasztaltam drog szállítás, forgalma-
zás, vagy fogyasztásra utaló jeleket, így az eset különösen 
megdöbbentő és felháborító.

Végezetül rögzíteni kívánom, hogy sem személyemet ille-
tően, sem családom nem tudott, és az eset jellegéből adó-
dóan nem tudhatott E. István aljas és elítélendő magatar-
tásáról és cselekményéről. Bízom abban, hogy a nyomozó 
hatóság az ügy részleteit teljes mértékben felderíti és a  
kiszabható büntetés alkalmazásánál példa értékű ítélettel 
elrettentő iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy a jövő-
ben ne fordulhasson elő ilyen eset.

Takács József s.k.
Balatonszemes Község 

Önkormányzatának Polgármestere
Balatonszemes, 2019. 06. 12.
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Májusban Kollégáink a Köz-
konyhánál lehullott csempé-
ket pótolták. Első rendezvé-
nyünk a Majális volt, amikor 
a tó melletti rendezvényszi-
geten fűnyírást, nádvágást 
kellett végeznünk. Priorítást 
élvezett ennek a területnek 
a rendbetétele a rendezvény 
miatt. Az új Orvosi rendelőnél 
egy szobor került kihelye-
zésre, melynek környékén a 
parkosítás is megtörtént. A 
csapadékos időjárás igencsak 
kedvez a fű növekedésének, 
minket viszont eléggé hátrál-
tat a fűnyírásban. 
A nehézségek ellenére legjobb 
képességünk szerint próbáljuk 
megoldani feladatainkat. A Ba-
laton parton is a sok vihar mi-
att rengeteg az uszadék, amit 
folyamatosan összegyűjtünk 
és elszállítunk. Van olyan hely, 
ami szinte megközelíthetetlen, 
mert annyira fel van ázva. Böl-
csödéhez készítettünk két db 
kiskerítést, ami kihelyezésre is 
került. 
A megszokott munkáink mel-
lett adódott bőven feladat 
pl., Lomtalanítás után a falu 
rendbetétele, takarítása. „Kö-
szönjük a Tisztelt Lakosság és 
az Üdülőtulajdonosok meg-
értését, hogy nem csak azt 
tették ki a lomtalanításkor, 
ami meg volt hirdetve, hogy 
elszállításra kerül.” Tisztelet a 
kivételnek. Közel 1 teherau-
tónyi autógumit, sittet, WC 
csészét és mosdó kagylót, pa-
lát és műanyagot sikerült ösz-
sze szednünk, ami veszélyes 
hulladéknak számít. Ezeket 

a Pelso –Kom KFT. nem szál-
lította el lomtalanításkor. Ez 
mind ott maradt az út szélén 
ahova ki lett pakolva. Nem 
kevés időbe és energiába telt 
ezt mind összeszedni a KFT. 
dolgozóinak, továbbá plusz 
pénzbe kerül az Önkormány-
zatnak az elszállítatása.
A múlt hónapban kiültetett 
évelős virágok szépen meg-
eredtek és sajnálatos módon 
már több darab is eltűnt a vi-
rágágyásból az Állomás térnél. 

Április 1-jétől a lakossági zöld-
hulladék szállítást a PELSO- 
KOM KFT. Végzi a mellékelt 
tájékoztató szerint. 
Az eddigi tapasztalatok alap-
ján nyomatékosan szeretnénk 
kérni a Tisztelt Lakosság és az 
Üdülőtulajdonosok fi gyelmét, 
hogy a tisztaság és a rendezett 
településkép megőrzésének 
érdekében a zöldhulladékot a 
hulladékszállítási naptárban 
megjelölt nap reggelén 7 órá-
ig, vagy az azt megelőző este 
legyenek szívesek kirakni! 
A PELSO-KOM KFT. Csak az álta-
la meghatározott módon (zsák 
25 kg, ágak max. 1méter hosz-
szú, 40cm átmérőjű összekötött 
köteg) kihelyezett zöldhulladé-
kot fogja elszállítani.
Az ettől eltérő módon kihelye-
zett zöldhulladék nem kerül 
elszállításra.
Közös érdekünk a település tisz-
tántartása, köszönjük szépen 
segítő együttműködésüket!

Szentiványi 
Ferenc

Anyakönyvi hírekkFT hírek

Balatonszemesi Kisgépszervíz
Telephelyünkön vállaljuk kerti gépek, kerékpárok, 

robogók szervizelését, javítását, alapszintű 
gépjármű karbantartást.

Kerti gépek, kerékpárok, robogók szervizelése.
Kerti gépek, kerékpárok, robogók értékesítése.

Kerti gépek, kerékpárok bérbeadása.
Veszélyes fakivágás, kertgondozás, gondnoki teendők.

Vegyszeres rovarirtás, kézi és gépi permetezés, kerítésépí-
tés,

füvesítés, tereprendezés, épület bontás.
Telephelyünkön tűzifa, bográcsfa kapható!

Vállalkozásunk fizetési pont is, ezért lehetőség van bankkár-
tyás fizetésre, telefonfeltöltésre.

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

06/30-603-80-03  06/30-920-77-66
www.kisgepservice.hu

Házasságkötés:
Pintér Bianka -  Feszli László  

2019.05.04.

Születés:
Szennyai Flóra 

2019.04.21.
anyja neve: Krukk Szilvia, 
apja neve: Szennyai Péter 

István Hanga 
2019.05.01.

anyja neve: Nyári Krisztina, 
apja neve: István Szabolcs

Haláleset:
Mónos László 

Attiláné 
2019.03.04. 

életének 64. évében

Gombócz János 
Vendelné 

2019.04.16. 
életének 83. évében

Nagy Ferenc 
2019. 03.12. 

életének 78. évében
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Kedves Olvasó!
Mint minden évben idén is az áprilistól június 
közepéig tartó időszak a legtelítetteb az iskola 
életében. Nem csak azért,  mert az egyes 
tantárgyaknál a gyerekek ilyenkor „húznk 
bele” és igyekeznek javítani, hanem azért is , 
mert rengeteg verseny van, aminek a döntője 
erre az időszakra esik. Idén is így van ez, 
szerencsére. Azért szerencsére, mert ezek a 
versenyek a gyerekek érdekét szolgálják, és a 
tudásukat, önbizalmukat gyarapítja. Az, hogy 
dicsőséget hoznak tanáraiknak, iskolájuknak, 
szüleiknek, a településüknek, már csak „hab 
a tortán”.
A zeneiskolai versenyekről majd Benedekné 
Gyarmati Klára tanárnő cikkében olvashat-
nak. Én róluk csak összefoglalót adnék. Az 
elmúl években a zeneiskola folyamatosan fej-
lődött, gazdagodott. A gyerekek persze ahogy 
végeznek, mennek el, és helyettük jönnek az 
újak, de a minőség mégis érezhetően javul. 
Ennek oka, hogy a kollégák nagyon lelkiisme-
retesen végzik a dolgukat, a gyerekek egyre 
komolyabban veszik a feladatot, és a szülők 
is tudatosan támogatják, és elvárják gyerme-
küktől a gyakorlást. Rengeteget emelt a kép-
zés színvonalán, hogy gyerekeink koncertez-
nek, egyre több az együttzenélés. Az is szá-
mít, hogy ma már nem mindenkit tudunk fel-
venni, mert túljelentkezés van, és aki bekerül, 
az bizony, félti a helyét.
Itt szeretnék szólni az énekkarról is. Ritka az 
az iskola, ahol ilyen nagy az énekkarosok ará-
nya. Nálunk a gyerekek majdnem 1/6-a ének-
karos. Akik Önök közül részt vettek a település 
ünnepein, hallhatták, hogy idén már három 
szólamban, vagy éppen kánonban énekeltek 
a gyerekek.  Iván Dorottya tanárnő tudatos 
„építő munkája”, és személyes varázsa ered-
ménye ez. A gyerekek órákon is szívesen éne-
kelnek, és az iskolai események alkalmával 
hallani, milyen gyönyörűség, amikor a két-
száz gyerek hangja szól.
Ha már énekkar!  Németh Kornélné tanítónő 
is besegít az énektanításba, mert Dórikának 
– mindenki így hívja – olyan sok zeneisko-

lai órája is van, hogy nem fér bele az órake-
retébe az összes énekóra. Ildikót is örömmel 
emelem ki, hiszen a Csicsergő kórussal, amit 
volt saját osztályából és a Fülemüle csoport-
tal, amit  a mostaniból állított össze, a szennai 
több megye versenyzőit felsorakoztató verse-
nyen arany és ezüst minősítést értek el. Őket 
is többször hallhattuk már Szemesen, külön-
böző rendezvényeken.

2019. tanulmányi versenyek:
A  Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulóján nyolc tanuló vett részt. 
A verseny megyei eredményhirdetésre az első 
tíz helyezettet hívják be. ligeti Ábel 5. B osz-
tályos tanuló 10. helyezést kapott. A többi-
ek, John-Szabó Zsombor, Ligeti Zita és Pápa 
Noémi 4. osztályos, Bondor Ábel 5.A, Gáspár 
Zsombor és Török Márton 6., Valkó Ramóna 
8. osztályos tanulók is a mezőny elején, köze-
pén végeztek.
A március 21-én megtartott Nemzetkö-
zi Kenguru Matematikaversenyen elért 
eredményekről még nem tudunk beszámol-
ni, melyen iskolánkból tizenegyen vettek 
részt. 4. osztályból Ligeti Zita és Pápa Noémi, 
5. évfolyamból Bondor Ábel és Ligeti Ábel, 6. 
osztályból: Benedek Luca, Gáspár Zsombor és 
Török Márton, 7. osztályból Nyerges Veronika, 
8. osztályosok közül Mórocz Emánuel, Takács 
Dominika és Valkó Ramóna. 
ligeti Ábel megyei első és országos 23. 
lett,  Törk Márton megyei hatodikként 
zárta, Bondor Ábel pedig 18. helyen 
végzett.
Kalmár lászló Országos Matematika-
verseny megyei fordulóján, március 
23-án Bondor Ábel, Ligeti Ábel, Sevter Ákos 
5. évfolyamos, valamint Török Márton 6. osz-
tályos tanuló vett részt.  ligeti Ábel megyei 
ötödik Bondor Ábel megyei 14.  sevter  
Ákos 16. Török Marci pedig 12. lett.
sevter Ákos matematikából a „szipor-
ka” matematika versenyen országos 
hatodik helyezett lett.
Az alsósoknak is van országos szintű verse-
nye a Kvalitas.  A megyei szintű versenyek 

még levelezős rendszerben zajlanak, az 
országos döntőben viszont már nincs lehe-
tőség szülői segítségre.  Matematikából 6 
diákunk jutott be. Pavelka Larina 4., Szekér 
Bálint 8. Androsics Bence 9., Baji Alexandra 
10., Ligeti Zita 21., Baumann Eszter pedig 
27. helyezett lett.  Pavelka Larina angol-
ból is indult és országos 2. helyen végzett!
Curie Kémia emlékverseny három 
megyét érintő fordulóján valkó 
Ramóna 8. osztályos diákunk ért el 
nagyon szép, 6. helyezést.  Szintén magas 
szintű  a Hevesy György Kárpát-meden-
cei Kémia Verseny, ahol Ramóna megyei 
második lett.

Az alsós szavalóversenyt március 
19-én tartottuk a művelődési házban. 26 
kisdiák előadásában hallhattunk szebbnél 
szebb verseket. Bronz, ezüst, arany 
minősítéseket vehettek át a gyerekek, s 
minden osztályból egy-egy tanuló kapott 
Kiemelt arany minősítést. 1. osztályból: 
völgyi liza lídia, 2. osztályból Floch 
dániel Jázon, 3. osztályból: völgyi lili-
om, 4. osztályból vinkler Nóra.
Az iskolai, felsős szavalóversenyünk-
ről az 5.-6. osztályos korcsoportból Bene-
dek luca 6., és Petkes Panna 5.B osztá-
lyos tanulók, a 7.-8. osztályos korcsoport-
ból dombi Natasa és Mórocz Milla 7. 
osztályos tanulók jutottak tovább a terü-
leti fordulóra, ahonnan lucát, Pannát 
és Natasát a megyei döntőbe is beválo-
gatták. Április 11-én, a költészet napján 
rendezték meg a döntőt, Balatonszárszón. 
Petkes Panna első lett, Benedek luca 
különdíjasként zárta a versenyt. Olyan 
szépen adták elő verseiket, hogy a vers-
mondók egyesülete mindkettejüket 
meghívta a „Regősök húrján” régiós 
versmondó versenyre, ahol Panna har-
madik, luca pedig ismételten különdí-
jas lett.
Március 22-én rendezték meg Kaposvá-
ron a nyelvÉsZ verseny megyei fordu-
lóját, ahol 9 diák képviselhette iskolán-
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kat. Pavelka larina 2. osztályos tanuló 
3. helyezést, dombi Natasa 7. osztályos 
tanuló 4. helyezést, Benedek luca 6. osz-
tályos tanuló 8. helyezést ért el. A 4. osz-
tályból Vinkler Nóra, 5.A osztályból Bánó 
Tekla és Sevter Ákos, 6. osztályból Bon-
dor Damarisz, Gáspár Zsombor és Somogy-
vári Karmelina vett még részt a versenyen. 
Egy megyei döntőbe bejutni még akkor is 
szép eredmény, ha nem dobogós helyezést 
ér el valaki!

Országos rangú verseny a Tudásbajnokság, 
melyre négy tantárgyból is neveztek tanu-
lóink.  A megyei fordulóba bejutó diákja-
ink eredményei a következők: völgyi liza 
elsős tanuló környezetismeretből első,  
Pavelka larina második osztály  iroda-
lom első, matematika  harmadik hely, Fülöp 
Betty 3. osztályos angolból megyei második, 
Ligeti Zita negyedikes diákunk matematiká-
ból 3. helyezett. (Liza a Kvalitas versenyen 
országos 21. lett matematikából.) Az ötödi-
kesek közt Bánó Tekla angol 2. hely, István 
Ajsa irodalom 2. helyezett, Kucserák Panka 
irodalom 3. helyezés, ligeti Ábel mate-
matika megyei első, történelemből 
2. hely, Török Marci hatodikos történelem 
megyei második. A hetedikeseinket iroda-
lomból dombi Natasa képviselte, és 
első lett, míg anyanyelvből második, Kudich 
Antal angolból második, Novák andi angol 
megyei első.  Nyolcadik osztályból Imre 
Tamás irodalomból lett megyei második. A 
megyei elsők illetve Ligeti Ábel történelem 
második helyezése országos döntőt ér, ami a 
napokban lesz majd. Szorítunk a gyerekeknek.
Gamáson területi helyesíró verseny 
volt, ahol Völgyi Liliom 3., Bánó Tekla és 
Somogyvári Karmelina első, Floch Kira 
második,  és Rádi Nimród korosztályában 
harmadik helyezett lett.
És akkor jöjjenek a sporteredmények!
atlétika megyei döntők: 
III. korcsoport, kislabdahajítás: 1. Farkas Csaba
IV. korcsoport, 300 méter: 1. Rózsa Bendegúz, 
2. Kontur Benedek

4×100 méteres váltók:
III. korcsoport fiú: 3. helyezett csapat – Török 
Márton, Dombi Sólyom, Farkas Csaba, Békei-
Varga Bendegúz. 
III. korcsoport lány: 2. helyezés – Tallián Orso-
lya, Benedek Luca, Sziksz Anna, Kontur Domi-
nika
Országos döntőbe jutott Farkas Csaba és 
Rózsa Bendegúz.
Kis Iskolák versenye 
Kézilabda Megyei döntő: 3. hely: Novák 
Andrea, Sziksz Anna, Vida Karina, Gáspár Mar-
garéta, Benedek Bianka, Androsovits Elina, 
Szabó Viktória, Szűcs Szimonetta, Takács 
Dominika, Kontur Dominika, Schmal Kitti, Vida 
Kata, Szabó Virág.
atlétika Megyei döntő:

Fiú csapat: 2. helyezettek: 
– Szekrényes Krisztofer, Varga 
Tamás, Békei-Varga Bendegúz, 
Farkas Csaba, Kontur Benedek, 
Rózsa Bendegúz.
lány csapat: 2. hely. – Békei-
Varga Blanka, Kucserák Panka, 
Sziksz Anna, Kontur Dominika, 
Vida Karina, Takács Dominika.
lány svédváltó: 2. hely – 
Békei-Varga Blanka, Kontur Domi-
nika, Vida Karina, Takács Domi-
nika.
Fiú svédváltó: 1. hely – Szek-
rényes Krisztofer, Török Márton, 
Kontur Benedek, Rózsa Bendegúz.
egyéni összetettben: 1 hely:  
vida Karina, 3. Kontur domi-
nika, 3. Farkas Csaba.
Lány 600 méter: 2. Sziksz Anna, 3. 
Kontur Dominika.
a debreceni Országos döntőbe 
jutott: sziksz anna, vida Kar-
ina, fiú svédváltó.

III-Iv. Korcsoportos leány labdarúgó 
Megyei döntő: 1. hely: - Novák and-
rea, Benedek Bianka, sziksz anna, 
varga eszter, vida Karina, Irázi Rebe-
ka.  a csapat a Mátraházán rendezen-
dő Országos döntőbe jutott.

Kedves Olvasó!
Minden tanév végén van Országos kom-
petenciamérés. Ez egy olyan mérés 
matematika tantárgyból és szöveg-
értésből, ami a 6. és 8. osztályosok 
írnak. Mindenki ugyanakkor, ugyanazt, 
hogy az eredmények összehasonlítha-
tók legyenek. Most kaptuk meg a 2018-
as mérés eredményeit.  Büszkék lehe-
tünk rá. Mindegyik osztálynál maga-
san az országos átlag felett vagyunk. 
Matematikából a nyolcadik osztályosa-
ink 200 ponttal vannak a hasonló tele-
pülések iskolái előtt, és csak a 6 és 8 
osztályos gimnáziumok előznek minket. 
Szövegértésből is 15 pont az előnyünk, 
de hatodikban is – mostani 7. osztály  
- több, mint 100 pont az előnyünk. 
Az eredmények nem véletlenül jöttek 
össze. Nyolcadik osztályosaink felvételi 
eredményei ugyan így magasan felette 
vannak az országosnak.

Nyári táborok. 
Az idei tanévben a Tankerület által nyert 
EFOP3.3.5. pályázat keretén belül a két 
ötödik és a hatodik osztály mehet telje-
sen ingyen 6 napos táborba. Az ötödik 
Somogyszobra, a hatodik Kaszópusztára. 
Mindegyik tábornak meghatározott témá-
ra épülő programja van. Ezt teljesíteni kell, 
viszont ingyenes, ami azért osztályonként 
közel 1,3 millió Ft-ot jelent. A közpon-
ti program teljesítése miatt nekünk taná-
roknak is képzésen kellett részt vennünk.
Napközis tábor is lesz, kettő is. Az egyik 
nép játékok programmal, a másik köz-
lekedésbiztonsággal kapcsolatos. Azok a 
gyerekek, akik eleve napközisek, mind-
egyiken részt vesznek, míg a fennma-
radó helyeket a jelentkezések visszaér-
kezésének sorrendje döntötte el.  Az öt 
tábor költsége közelíti az 5 millió Ft-ot. 
Ezt a lehetőséget maximálisan igyekez-
tünk kihasználni, és ezúton is köszö-
net a Tankerületnek, hogy biztosította 
a lehetőséget.
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Ugyancsak állami támogatással tud kirándulni menni a 2. 
osztály, akik az Oktatási Hivatal Szülőföldem Somogyország 
pályázaton tanulónkként 2000 Ft-os támogatást nyertek 
somogyi osztálykirándulásra.

Köszönetnyilvánítás
A tanulóifjúság nevében köszönöm a Szülői Munkaközösség, 
és Balatonszemes Önkormányzatának támogatását a gyerek-
naphoz. Az SZMK az ajándékokat, az Önkormányzat tűzoltó-
autós programot biztosított a gyerekeknek, akik idén az iskola 
udvarán 14 helyszínen versenyezhettek és játszhattak önfe-
ledten.  Köszönjük!
Köszönjük azoknak a szülőknek a támogatást, akik az év végi 
jutalomkönyvekhez adtak nevük titokba tartását kérve anya-
gi támogatást. 
Köszönjük annak a nevét szintén megadni nem akaró helyi 
cégnek, akik a projektor felújításához járultak hozzá.

Balatonszemes, 2019. május 24.
Boór Miklós igazgató

Gyorsan elröppent az első 
nevelési évünk.  Az egy év 
alatt pályakezdőként ren
geteg tapasztalatot gyűj
töttünk. Az eddig elsajá
tított elméletet immáron 
élesben is kipróbálhattuk. A 
gyermekek fantasztikusak, 
és elképesztő az a szeretet, 
ami belőlük àrad. Ha érke
zéskor meglátnak minket, 
egyből öleléssel és hangos 
köszönéssel fogadnak. Böl
csődénkben kiemelt fon
tosságú a nyugodt, csa
ládias hangulatú légkör 
kialakítása,  mely a kisgyer
mek szá mára biztonságot 
nyújt. Véleményünk szerint 
az a legfontosabb, hogy a 
gyermek érezze, hogy sze
retve van, fontos nekünk, 
figyelünk rá. Csakis ilyen 
szeretetteljes környezetben 
tud kibontakozni értelme, 
szelleme, kreativitása, 
önkifejezése. 
A gyermeknek meg kell 
találni a helyét a közös
ség ben, tudnia kell együtt
működni, kommunikálni. A 
böl csőde, mint közösség, 
fontos szerepet játszik a gyer
mek fejlődésében. Meg
ismeri az azonos korú 
gyer mekekkel folytatott 

együttlét előnyeit, a közös 
játék örömét. 
A beszoktatás gond  nélkül 
zajlott. Volt olyan kisgyer
mek aki már az első pilla
nattól kezdve úgy szaladt 
be a csoportszobába, hogy 
édesanyja társaságát nem 
igényelte. Voltak olyan 
gyermekek, is akik hosz
szabb ideig igényt tartot
tak anyjuk jelenlétére. Töre
kedtünk a fokozatosságra, 
nem szerettük volna azt, ha 
az elválás egy trauma lenne 
a kicsik számára. 
Ami az óvodai beiratko
zást illeti, szeptembertől 3 
gyermek előtt nyílik meg 
az óvoda kapuja. Január
tól egy gyermek szintén 
csatlakozik társaihoz és ő is 
óvodás korú lesz. A követ
kező nevelési évre magas 
létszámú a jelentkezés.

Papp Dóra és 
Lukácsa Klaudia

kisgyermeknevelők

Mini bölcsődei hírek

KISVAKONDKISVAKOND
BÁBJÁTÉK
EGY FELVONÁSBAN

Masters of Puppets
Network Europe

ELŐADÁS UTÁN

MÓRA KIADÓ

KÖNYVVÁSÁRA

AJÁNLOTT
KOROSZTÁLY 1-8 / 40'

BALATONSZEMES, MŰVELŐDÉSI HÁZ
MINDEN KEDDEN DE. 11 ÓRAKOR

JÚLIUS 2. – AUGUSZTUS 13-IG
JEGYEK ELŐVÉTELBEN KEDVEZMÉNNYEL (1500 FT) KAPHATÓK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

AZNAPI ÁR A HELYSZÍNEN 1800 FT. 1 ÉVES KORTÓL EGYSÉGES JEGYÁRAK.

HirDeTés
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Véget ért a 2018/19-es neve-
lési év, amely tartalmasan, 
sok eseménnyel, gazdag  
programokkal, nagyon gyor-
san eltelt.
A nevelési évet 69 kisgyer-
mekkel kezdtük, majd a kö-
vetkező hónapokban még 
érkeztek hozzánk, és közben 
ketten el is költöztek. Az évet 
73 kisgyermekkel fejezzük 
be. 
A hozzánk járó gyermekek 
Balatonszemesről, Balaton-
őszödről, Somogytúrból és 
a környező nyolc településről 
érkeztek. 
Az új kisgyermekek mellett új dolgozók is érkeztek hozzánk, 
akik GYES-en lévő kollégáinkat helyettesítve nevelték, gondoz-
ták a rájuk bízott gyerekeket. 
Tartalmas, élményt nyújtó tevékenységekben, elfoglaltságokban 
volt  részük óvodásainknak egész évben. Óvónőink a nevelés so-
rán egyénre szabott feladatokat adtak a gyermekeknek,  többféle 
érdekes tevékenységeket kínáltak fel, a tanulásban a már bevált 
módszerek mellett újszerű eljárásokat alkalmaztak. Mindezt ter-
mészetesen a gyerekek életkorának megfelelő tevékenységek 
keretében, amelynek leghosszabb és leghatékonyabb formája a 
játék. A szabad játék, szabadon választott, és az óvónő által kezde-
ményezett tevékenységek. Mellette az étkezések a tisztálkodás, a 
mindennapos mozgás és a pihenés. Mindezekről a tanév eleji szü-
lői értekezleteken a szülőket is tájékoztattuk. 
A naponta ismétlődő tevékenységek mellett mindig volt új-
donság, érdekes esemény- ünnep, kirándulás, színházi előadás, 
születésnapok megünneplése-, ezekre való készülődés,  ami 
mind- mind közös élményhez juttatta a gyerekeket.
Érdekes esemény volt, amikor a gyerekek kutyaterápiás foglal-
kozáson vehettek részt, vagy a Nyugdíjas Klub tagjai látogattak 
el hozzánk régi emlékeket felidézve, mesékkel, dalokkal, közös 
játékkal.
Mivel minden gyermek más, különböző fejlettséggel, különbö-
ző érdeklődési körrel, irányultsággal rendelkezik, ezért a napi 
csoportban zajló fejlődési lehetőségeken túl, biztosítottunk 
számunkra további elfoglaltságokat, lehetőségeket. Törekvé-
sünk, hogy az ilyen életkorú gyermekekkel elsősorban az őket 
ismerő pedagógusoknak célszerű és hatékony foglalkozni. 

Ezért szerveztünk zeneovit, kézműves foglalkozásokat, lab-
dajátékokat az érdeklődő gyerekeknek. Októbertől áprilisig 
heti egy-két alkalommal vehettek részt a gyerekek az ún. te-
hetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon, amelyeket 
óvónőink és az iskola testnevelő tanára tartottak. A gyerekek 
örömmel vettek részt ezeken.Ezért tettük lehetővé a rászoruló 
gyerekeknek a preventív tornát. 
Úszás oktatáson az idei évben különösen sokan vettek részt- a 
nagycsoportban csak azok nem, akik valamilyen orvosi tiltás 
vagy ellenjavaslat birtokában vannak. A középsősök közül azok 
mehettek, akik korcsoportjukat ismétlik, tehát hat évesek.
Minden évszakban igyekeztünk kihasználni a kint tartózkodás 
idejét- figyelni a természet változását, a benne élő emberek, ál-
latok, növények életét. A nagyobbak sokat bicikliztek, sétáltak,. 
A kicsik az udvaron tevékenykedtek, de már ők is tettek hosz-
szabb- rövidebb sétát a környéken. 
Kiemelt események voltak a környezet- tudatosságra, kör-
nyezetvédelemre nevelés alkalmai. Ősszel és tavasszal  szer-
veztünk elektronikai hulladékgyűjtést- ezáltal mentesítettük 
településünk zöld területeit a kidobott, már nem használható 
elektromos gépektől. Régóta szelektíven gyűjtjük a gyerekek-
kel a keletkező papírhulladékot. A Víz világnapján a csoportok 
együttes tevékenységek közben foglalkoztak a víz fontosságá-
val, a tiszta víz értékességével. Kísérleteztek, figyelték tulajdon-
ságait, felhasználhatóságát, élővilágát.
Oviújságunk mindig tartalmaz a környezetvédelemmel kap-
csolatos cikket, írást. A magunk módján igyekszünk ismerete-
ket adni, felhívni a figyelmet Földünk szépségeire, értékeire, és 
a veszélyeztető tényezőkre, történésekre is.

Évértékelő az óvodában
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Vendégeket is fogadtunk- nyílt héten elsősorban a szülőket, 
bázisintézményi szakmai napokon érdeklődő, tanulni vágyó 
óvodapedagógusokat, szakmai megbeszélésen az első osz-
tályban tanító nevelőket, pedagógiai szakszolgálati fejlesztő 
kollégákat. 
Óvodánk a nevelési év folyamán gyarapodott tárgyi eszközök 
tekintetében. A kicsik csoportjába szőnyeg, a középsősökhöz 
terepasztal került, a vezetői irodába új függönyt vettünk. Gyer-
mekkönyv készletünk is megújult- esztétikus, szép könyveket, 
zenei CD-ket szereztünk be. Steppelt ágyneművel tettük ké-
nyelmesebbé a gyermekek ágyát.
Az óvoda alapítványa udvari mozgásfejlesztő játékokat, a kicsik 
homokozójára takarót és árnyékolót vásárolt.
A Szülői Szervezet az idei évben is nagyon aktívan működött. 
Mikulás csomagot kapott minden gyerek, a karácsonyi ünne-
pek előtt játékok vásárlásához adott anyagi segítséget, és min-
den gyermeknek volt egyéni ajándék a fa alatt. Emellett az óvo-
dai ünnepekhez, a gyermekeket érintő eseményekhez sokszor 
hozzájárultak különféle módokon. 
A tavasz folyamán lefestették az udvari mozgásfejlesztő játéko-
kat.
Köszönünk minden önzetlen, jó szándékú, valóban a gyerme-
kek érdekében cselekvő segítséget, az együttes élményeket, a 
szülői felajánlásokat.
A nevelési év során munkánkról a szülőket folyamatosan tá-
jékoztattuk szülői értekezleteken, fogadóórán, családlátoga-
táson, a falújságon, az oviújságban, honlapunkon, a Hírmon-
dóban és a napi beszélgetések alkalmával. Örültünk az egyet-
értésnek, meghallgattuk a jobbító szándékot, lehetőségeink 
szerint változtattunk, ha kellett és lehetett. 
Úgy értékeljük, hogy sok együtt megvalósított program volt 
ebben az évben is, amely természetesen legtöbbet a gyereke-
ket gazdagította. Ezt szeretnénk a következő évben is elérni és 
kérni.
Nagycsoportos óvodásaink nagy része felkészült az iskolai élet-
re. Szeretnek róla beszélni, várják az új  feladatokat.
Az iskola nem lesz számukra idegen, hiszen több szálon már 
eddig is kapcsolódtunk az iskolai programokhoz, az ott dolgozó 
pedagógusokhoz, dolgozókhoz. Mi is kezdeményeztünk közös 
programokat- téli játékdélután, karácsony előtti, farsanghoz 
kapcsolódó zeneiskolai bemutató, bábszakkörösök műsora az 
óvodában. 
Az ovifocisok a testnevelő tanár vezetésével vettek részt a fog-
lalkozásokon.. Gyógytestnevelésre járó gyermekek is testnevelő 
tanárral voltak együtt. A logopédián résztvevő gyermekek a lo-
gopédussal az iskolában is találkoznak fejlesztésen.
A hagyományápolás során nagycsoportosaink „Lucázni” men-

tek az iskolába, voltak a konyhán is, ahol a konyhás nénikkel 
ismerkedhettek.
Május folyamán ellátogattak a zeneiskolába, és részt vettek 
órán leendő tanítójukkal. 
A májusi beíratás időszakában új kisgyermeket írattak be. 
Szeptemberben mindhárom csoport létszáma optimális lesz- 
remélhetőleg 20-25 gyermek lesz egy csoportban .
Június 8-án ünnepélyes keretek között búcsúztunk el az iskolá-
ba készülőktől, értékeltük az elmúlt nevelési évet.
Köszönöm az intézmény dolgozóinak, szülőknek, a fenntartó 
önkormányzatoknak az egész évben adott segítséget. Kívá-
nom, hogy legyen idő pihenésre, felfrissülésre!
A nyári élet június közepétől augusztus közepéig tart idén is. Ki-
csit szabadabb, kötetlenebb napirendben, de színes, tartalmas 
tevékenységekben lesz része a gyerekeknek. 
Augusztus közepétől 31-ig karbantartási szünet lesz, majd az 
iskolával együtt kezdjük mi is az új nevelési évet. 
Az eredmények ismeretében azt kívánom, hogy legyen a kö-
vetkező év mindenki számára legalább ennyire eredményes, 
jókedvű, és egymást még jobban tudjuk érteni, segíteni

Szentiványi Jánosné
intézményvezető

1 m3 (1m×1m×1m)
Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány 20.000.-
Vegyes: akác+cser 25.000.-
Akác: 25.000.-

Erdei m3 (1m×1m×1,7m)
Vegyes:  nyár+ nyír+bálvány 28.000.-
Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány 36.000.-
Vegyes: akác+cser 44.000.-
Akác: 44.000.-

BALATONSZEMESI KISGÉPSZERVÍZ
SZÁRAZ TÜZIFA ÁRAK

2018. 09. 01.-től

HirDeTés
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BEMUTATJA

KONCERT

1–99 ÉVESEKNEK

BALATONSZEMES
MŰVELŐDÉSI HÁZ

MINDEN CSÜTÖRTÖK DE. 11 ÓRAKOR

JÚLIUS 4.– AUGUSZTUS 15-IG

JEGYEK ELŐVÉTELBEN KEDVEZMÉNNYEL (1800 FT) KAPHATÓK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
AZNAPI ÁR A HELYSZÍNEN 2000 FT. 1 ÉVES KORTÓL EGYSÉGES JEGYÁRAK.
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3.  rész
A török csapatok előretörése a 
Dunántúlon, Somogy vármegyében.
Kászim bég 1542 márciusától a 
mohácsi szandzsák vezetője volt. 
Előtte megfutamodva Pécs védői 
1543. júniusában kardcsapás nélkül 
átengedték városukat a töröknek. 
Rövidesen Siklós és 1543. júliusában 
Koppány is török kézbe került. 
Augusztusban véres küzdelem-
mel elfoglalták Esztergomot és 
Székesfehérvárt is. Magyar kéz-
ben már csak Ozora, Simontor-
nya és Tamási maradt. Mekcsey 
István 1543.október 23-i levele 
szerint: „Somogyban még nincs 
török, csak Koppány mezőváros-
ban. 600 lovas, 200 janicsár, kik 
erődítik a mezővárost.” A török 
mellett tatár csapatok is kegyet-
lenkednek az országban. 1544-
ben elesett Ozora, Tamási és Bala-
tonendréd. 1546-ban Karád is 
török kézre került. Ezzel a törö-
kök elérték a Balaton keleti part-
ját. A törökök Somogy várme-
gye északi részét a szeme-
si Tetves-patak vonaláig foglal-
ták el. A magyar kézen maradt 
várhelyeket erődíteni kezdték.
1526-tól a Pálos rendtartomány és 
a területen illetékes Toldi vikariátus 
fokozatosan kiürítette Somo-
gyi kolostorait és a biztosabbnak 
tűnő felvidéki rendházakba vonul-
tak vissza. A Pálosok Toldi-monos-
tora az Andocs melletti Toldi pusz-
tán, a 1323 körül alapított Mind-
szent kolostor pedig Balatonsze-
mes határában volt. Szemes falu-
ról megbízható adatok 1536-ból 
ismeretesek. Az ekkori adójegy-

zék szerint a településen még 17 
család ill. porta volt, ami kb. 105 
főt jelentett. A környező közsé-
gek portáinak száma: Somogyvár 
18, Szőlőslak 16, Teleki 15, Fonyód 
14, Rád 12, Szárszó 12, Túr 10, Lát-
rány 9, Boglár 9. 1540 körül Szemes 
község részben elnéptelenedett. 
Az 1542-es évi török „betörés” a 

magyarok által sebtében felépített 
szemesi őrépítményt feldúlta és a 
szemesi erdő Barátok vágása részé-
ben lévő Mindszentek Pálos kolostor 
életét is 1542-ben zavarta meg elő-
ször a török pusztítás. 1543. augusz-
tus 4-én Fráter Barnabás a (Nagy)
vázsonyi pálos monostor vikáriusa 
értesíti rendtársát, a Somogy 
megyei Szent Péter monostor 
vezetőjét, hogy a török felperzselte 
a toldi, vetahidai és a mindszen-
ti  monostorokat az oklevelekkel 

együtt. Az 1543. évi rovásadó össze-
írás még említést tesz a mindszenti 
szerzetesekről. Az 1544. és az 1552. 
évi török részletes adólajstromok 
(tahir defterek) már nem említik 
a nevét. Az 1555-évi Tojgun basa 
által vezetett hadjárat után teljesen 
megszűnt a kolostor, épülete elnép-
telenedett, megrongálódott. Egy 

1744-ben kelt kamarai írás sze-
rint a kolostor bár romos, de még 
javítható állapotban volt. 1786-
ban II. József rendeletben tiltot-
ta be a szerzetesrendek működé-
sét, és 1806-ban már csak Bará-
ti pusztaként említik. 1979-ben 
Guzsik Tamás a felszíni nyomok 
alapján rekonstruálta a kolostor 
alaprajzát.  Már évek óta temati-
kus régészeti kutatás helyszíne. 
1543 után a törökök és a magya-
rok gyors végvárvonal kiépí-
tésébe kezdtek Somogyban.     
A törökök 1543-44-ben a Balaton 
déli partján a hajózás biztosításá-
ra kiépítik Szemes, Endréd, Karád 
és Kőröshegy várait. (1.ábra) 1610 
táján felépítik Fok várát, melynek 
hajóhadával Keszthelyig tudták 
uralni a területet. Lengyel Boldi-

zsár Fonyódi várkapitány 1544-ben 
kettős palánkkal erősíti meg a várat. 
A vár következő kapitánya palonai 
Magyar Bálint 1547-73-ig a legen-
dás hírű törökverő vitéz volt. (2.ábra)
Török hatalmi  beren-
dezkedés a Dunántúlon
A legnagyobb kormányzati egység 
a vilajet, vagy pasalik volt. Ez bégek 
által igazgatott szandzsákokra osz-
lott. A szandzsákok járásnagyságú 
nahijékre oszlottak. Egy nahijébe 
20-80 falu tartozott. A budai pasa-

Balatonszemes a török ellen vívott végvári harcok fontos helyszíne
A sorozat 2. részében röviden leírtam a Sipkadomb, majd Szemes történetét, a bagolyvári ásatást és a Moh-
ács utáni viszonyokat. 
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lik – a tizenöt-
éves háború előtt 
– 18 szandzsák-
ból állt, ezek közül 
nyolc a Dunántú-
lon helyezkedett 
el (budai, fehér-
vári, simontornyai, 
koppányi, szek-
szárdi, szekcsői, 
pécsi, szigetvári). 
A koppányi szan-
dzsák a törökök 
somogyi katonai 
és adminisztratív 
központja (3.ábra) 
alapításától 1550-

től, Kanizsa elfoglalásáig 1600-ig állandó összecsa-
pások színhelye volt. A koppányi szandzsák a követ-
kező nahijéket foglalta magában: koppányi, dombói, 
karádi, kőrösi és marcali nahije.  A kőrösi nahijébe 1550 
körül Kőröshegyen kívül, a Balaton-melletti-Szemes (ma 
Balatonszemes), Teleki, Váralja-Szemes (ma Pusztasze-
mes), Szárszó, Szólád, Szántód és Bálványos tartozott. 
Palánknak vagy párkánynak (palanka, parkan) a 
török azokat az erősségeket hívta, amit maguk épí-
tettek. Akkor is, ha volt korábban épített kemény 
magja (vár, vagy egyházi épület). Koppányt leg-
többször párkánynak, ritkábban várnak nevezték. 
A török adószedők a helyszínen a magyar bíró bemon-
dása alapján jegyezték a deftereket. A közigazgatás 

kulcsfigurája a 
moszlim kádi volt, 
aki a bírói, köz-
jegyzői, birtok- 
és adóügyi, ren-
dészeti, katona-
mozgósítási, szer-
ződéskötési és 
házasulási ügyek 
mindenese volt. 
Felettese a köz-
ponti városokban 
székelő kádi lett.
1552-ben 180, 
1558-ban 133 kato-
na volt Koppány-
ban. A koppá-
nyi szandzsák béghez három agaság tartozott. 
A török uralom 1550-55 között megszilárdult a Bala-
ton mentén. Szemes a koppányi szandzsák kőrö-
si nahijébe tartozott. Elmondható tehát, hogy Balaton-
szemes sorsát a török gazdasági és katonai hierarchiá-
ban, Kőröshegyen keresztül Törökkoppányból irányították.
Községünkről a 16. századból ránk maradt öt részletes felméré-
si jegyzék „tahrir defter” az 1546, 1552, 1565, 1570, 1580 évek-
ből és „dzsizje defter” (fejadó, a kincstár részére beküldött adók 
jegyzéke) az 1563, 1573, 1574, 1575, 1580 évekből. 1546-ban 
Szemes falu 26 porta, amely kb. 155 lakos népességet jelentett

Kiss László
(folytatás következik)

szemesen jártunk! 
Közel százharmincan vettünk részt a nagyon jól 

sikerült szemesi kiránduláson. Köszönjük a remek 
fogadtatást, a programokat, várjuk viszont déli 

parti szomszédainkat! :)
A programot a Balatonakaliért Támogatási Köz
alapítvány eFOP1.3.516201600028 azonosítójú 

pályázata, valamint Balatonszemes Község Önkor
mányzata támogatta.

Baráti üdvözlettel,
A Balatonakaliak
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Május 26án vasárnap tartották az európai parlamenti 
választást Magyarországon. 
Az európai Unió polgárai 2019ben kilencedik alkalommal, 
Magyarországon pedig negyedik alkalommal dönthettek 
arról, ki képviselje őket strasbourgban. szerte európában 
magasabb részvétellel zajlottak a választások, mint leg
utóbb, Magyarországon is rekord részvétel született.
A szavazást fölényesen nyerte a FideszKDNP, a DK és a 
Momentum sokkal jobban szerepelt a várakozásoknál, az 
MsZP, a Jobbik és az LMP viszont nagy vereséget szenve
dett.

balatonszemes:
Balatonszemesen lezajlott választások a következőképpen 
alakultak:
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő választó
polgárok száma 1 582 fő.
Megjelent: 868 (54,87%)

Nem szavazott: 714 (45,13%)
érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:3 (0,35%)
érvényes szavazólapok száma:865 (99,65%)

balatonszemes 1. szám Gárdonyi utca 1.
 (reich k. Ált. és Zeneisk.) szavazókör eredményei:
szavazási adatok a jegyzőkönyvben: A választópolgárok 
száma összesen 879 fő.
Megjelent: 461 fő (52,45%)
Nem szavazott: 418 fő (47,55%)
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:461
érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:2
érvényes szavazólapok száma:459
balatonszemes 2. számú szavazókör 
szabadság utca 1. (latinovits Z. Műv. ház)
szavazási adatok a jegyzőkönyvben::A választópolgárok 
száma összesen 703 fő.
Megjelent: 407 fő (57,89%)
Nem szavazott: 296 fő (42,11%)
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:407
érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:1
érvényes szavazólapok száma:406

balatonőszöd eredményei:
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő választó
polgárok száma 448 fő.
Megjelent: 224 (50,00%)
Nem szavazott: 224 (50,00%)
A lebélyegzett szavazólapok száma: 224
érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 (0,45%)
érvényes szavazólapok száma: 223 (99,55%)
Listákra leadott érvényes szavazatok:

Lista érvényes szavazatok (%)

FideszKDNP 519 (60,00%)

DK 138 (15,95%)

Momentum 54 (6,24%)

Mi Hazánk 41 (4,74%)

MsZPPárbeszéd 39 (4,51%)

Jobbik 35 (4,05%)

MKKP 21 (2,43%)

LMP 15 (1,73%)

Munkáspárt 3 (0,35%)

Lista Érvényes szavazatok (%)

Fidesz-KDNP 137 (61,43%)

DK 43 (19,28%)

Momentum 13 (5,83%)

Mi Hazánk 7 (3,14%)

MSZP-Párbeszéd 6 (2,69%)

Jobbik 6 (2,69%)

MKKP 5 (2,24%)

LMP 4 (1,79%)

Munkáspárt 2 (0,90%)

európai parlamenti 
képviselők választása 2019:  

települési eredmények

hírmondó
IMPRESSZUM
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Történelmi sikert ért a BalatonszemesBalatonőszöd 
DélBalaton FC! 
A tavalyi bajnoki szezonban a felnőtt csapat csak az 
utolsó fordulóban elért győzelmének köszönhető
en indulhatott el a 20182019es összevont somogy 
megyei ii. osztály küzdelmeiben, ahova az észa
ki és Déli csoport legjobb 8 csapata szerzett indu
lási jogot. Az új 16 csapatos bajnokság rajtja előtt a 
felnőtt csapat vezetőedzői posztján Horváth Bence 
váltotta sóstai Csabát, aki az U19es utánpótlás csa
pat edzője lett. Az őszi szezon első öt mérkőzésén 
még gyengébb játékot mutatott a csapat, de a téli 
szünetig hátralevő fordulókban egykét kivételtől 

eltekintve minden mérkőzésről győztesen jöttek le 
a pályáról a játékosok, így a 6. helyet foglalták el a 
tabellán a bajnokság felénél. Tavasszal aztán csodá
latos teljesítményt nyújtva: 12 győzelemmel, 2 dön
tetlennel és csupán 1 vereséggel, az utolsó forduló
ban legyőzve az addig a bajnokságot végig vezető 
Mezőcsokonyát, a riválisok által is elismerten, meg
érdemelve nyerték meg a bajnoki címet. 
További beszámolók és az U19es utánpótlás csa
pat bajnoki címéről a következő lapszámban olvas
hatnak!

Vasicsek László
DélBalaton FC elnök

TABELLA: FELNŐTT

H. CSAPAT M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P-

1 Dél-Balaton FC 30 19 6 5 70 35 35 63

2 Juta SE 30 19 4 7 85 36 49 61

3 Szabadidő SE Somogyjád 30 19 3 8 84 34 50 60

4 Mezőcsokonya SE 30 19 3 8 67 31 36 60

5 FC Barcs 30 18 4 8 73 40 33 58

6 Somogyvár K.Ö. SE 30 16 5 9 73 46 27 53

7 Kiskorpádi SE 30 13 8 9 50 41 9 47

8 Öreglaki Medosz SE 30 14 2 14 65 68 -3 44

9 Fonyódi Petőfi SE 30 14 2 14 57 73 -16 44

10 Balatonszabadi LE 30 12 5 13 52 51 1 41

11 Böhönye KSE 30 12 4 14 59 58 1 40

12 Lengyeltóti VSE 30 11 7 12 50 54 -4 40

13 Balatonberényi SE 30 11 4 15 75 81 -6 37

14 Berzencze SE 30 8 0 22 33 86 -53 24

15 Csököly Ö.SE 30 3 2 25 36 127 -91 11

16 Karád SC 30 2 1 27 41 109 -68 7

Történelmi sikert ért a Balatonszemes-Balatonőszöd dél-Balaton FC!
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Máj Péter tavaszi előadásait követően,  a csoport 
meghívást kapott az Óvodából közös délelőt
ti játékra.
Két csoportba látogattak el a 
szépkorúak képviselői régi/
gyermek koruk/ körjátéka
it, mondókáit, találós kérdé
seit, meséit elevenítették fel. 
Az együtt töltött idő idősebb 
és fiatal résztvevőt egyaránt 
feltöltött energiával.
Húsvétot követően a csoport 26  
fővel tavaszi kiránduláson elláto
gatott a szomszédos Bugaszeg
be ,a Csere család vendég szere
tete és gazdaságuk megtekinté
se után, a Fonyódi magaspartra.
Május végén ismét háziasszonyai 
voltunk a Kistérségi tavaszi zson
gás kulturális gálának. 

Élet-morzsák a Derüs-Ősz Nyugdíjas Csoport életéből

7 környező település, 16 műsorszámmal örvendez
tetett meg minket. ezúton is tolmácsolom köszöne

tüket a finom házisüteményekért, 
amit a csoport tagok lelkesen 
készítettek.
A műsort követő „morzsa partin” 
felkérést kapott csoportunk júni
us elején érkező Akali csoport 
vendég fogadására, amit öröm
mel vállaltak (pogácsát sütnek, és 
kínálnak).
Kedves olvasók, csoport 
tagok köszönettel tartozom a 
jókívánságokért, imákért, és a 
"gyógysütikért" , mindenkinek 
KÖsZÖNÖM!
egészséges, békés nyarat kívá
nok mindannyiuknak.

Tóthné Bazsó Krisztina
csoport vezető
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hirdetés

magtárkert

07.05.

Cobbler, Miller & the Thralls
07.12.

Nemes Zoltán és barátai
07.19.

Dániel Balázs trió
08.02.

Zongorista Találkozó

Ingyenes zenei programok

péntekenként 20.00 órától.
Rossz idő esetén a helyszín a Művelődési  Ház.

08.09.

KONTORHORVATH Acoustic

KON C E R T E K



16 hírmondó  2019 február

gyereksziget - minden korosztálynak megfelelő ingyenes játékok és foglalkozások
és kézműves vásár mindhárom nap várja az érdeklődőket

A rendezvény szervezője és fő támogatója Balatonszemes község önkormányzata
részletes program: www.szemesimuvhaz.hu

a programok ingyenesen látogathatók!

HELYSZÍN: RÓZSA PARK és környéke


