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Erre buzdít minket a nemrég véget ért Húsvét üzenete, hiszen pontosan 
ezt sugallja, szimbolizálja a Keresztény vallásokban ez az ünnepünk. 
Ennek kapcsán gondolkodtam el azon a szép kifejezésen, ami a magyar 
nyelvben külön tartalommal bír, vagyis az „Új életet kezdek” elhatározás 
milyen sokat mondó és tartalmas gondolat.
Amikor valami jelentős változás van kilátásban az életünkben, 
akkor gyakran egyetlen módja van annak, hogy alkalmazkodni 
tudjunk, és ez ha új életet kezdünk. És persze itt jönnek a nehézsé-
gek. Hiszen ha mindannyian képesek lennénk „új életet kezdeni” 
akkor mindannyian jól tudnánk alkalmazkodni. Sajnos ez nem így 
van. Ezért tenni kell, méghozzá gyakran úgy, hogy ki kell lépnünk a 
tanulásért, a megújulásért a komfort zónánkból.  Ide illik Charles 
Darwin híres mondása, hogy „nem az erősebb marad életben, 
hanem az, aki jobban tud alkalmazkodni. „
Ehhez képest sokan talán túlságosan erősek, (vagy annak vélik 
magukat) de legalábbis erősen ragaszkodnak ahhoz, ami régi, 
ahelyett, hogy ahhoz ragaszkodnának erősen, hogy beletanulja-
nak az újba.
De új dolgok maguktól nem jönnek létre. Abban hiszek, hogy bárki 
elérheti céljait. Annyi csak a dolgunk, hogy ne adjuk fel az álmainkat, 
és minden nap tegyük meg érte azt, amit épp meg tudunk tenni.
Ennek eredményét láthattuk a minap befejeződött Országgyűlési 
képviselő választás során is. A hónapokon keresztül elvégzett munka 
eredményeként győztünk. Győztünk – mondom természetesen 
többes számban – hiszen a jelenleg is kormányzó politikai erő ígére-
te szerint, sikerül megőrizni a jövőben is országunk függetlenségét 
és elkerülni a migráns áradat betelepítését. Győztünk mi mindannyi-
an, akik a békés és kiszámítható jövőben hiszünk és abban, hogy az 
maradhat életben, aki jobban tud alkalmazkodni.

FOLYTONOSSÁG ÉS MEGÚJULÁS
Ez jellemzi az élet sok területét, de legfőképp igaz ez manapság az 
országos politikára és a helyi önkormányzati tevékenységre is. A köz-
elmúlt eseményei igazolták, hogy ismét győzött a demokrácia, 
amelynek fontos elemének tartom azt a legutóbbi miniszterelnöki 
üzenetet, mely szerint a kistérségek, falvak és községek önkormány-
zatiságán a kormány erősíteni és nem megszüntetni szeretne.
Fontos elem a községünk számára, hogy napi szinten is jelen legyen 
a hagyomány és tisztelet, a folytonosság és megújulás, de ugyanak-
kor a dinamizmus és a fejlesztési erő összhangja is megvalósuljon. 
Az idei év tavasz is bővelkedik a tennivalókban és eseményekben. 
Elkezdődött a Balatoni szezonra való felkészülés. A folytatáshoz és 
megújuláshoz mindenekelőtt nyugalom és perspektivikus előrelá-
tás szükséges. 
Balatonszemes évek óta – hol ezért, hol azért – de sokszor kerül 
fókuszba a kedvenc uticélok közt. Mindesetre egy alapvető dolgot 

tudnunk kell, hogy Balaton partunkat, szolgáltatásainkat és az itt 
lakó és dolgozó vállalkozások lehetőségeit, termékeit azért keresik 
fel az emberek az ország minden pontjáról, szegletéből, mert élmé-
nyekre, pihenésre vágynak. Az uticél tervezésekor és az itt tartózko-
dásuk alatt jó értelembe vett kalandokat keresnek, nem pedig ellen-
ségeskedést, harcot és feszültséget. Annak érdekében, hogy a nyári 
Balaton élvezetét, örömét az ételek és vendéglátók mosolyát nálunk 
találják meg, mindenkinek tennie kell a saját területén. Tenni kell a 
dolgát és mindezt örömöt adva és megújulva, hiszen mindannyian 
mindig új élményekre vágyunk.

GARTULÁCIÓ A GYŐZTESEKNEK
A gratuláció nem más, mint az öröm kifejezésének egy társadalmi 
megnyilvánulása. Általában amikor elismerünk valamit, vagy valakit, 
akkor ezzel a szóval mondjuk el jókívánságainkat. Ugyanakkor kettős 
dolog a gratuláció, hiszen kapni is jó, meg adni is, de amikor erre 
kerül sor, akkor biztosak lehetünk benne, hogy egy sor olyan erőfe-
szítés előzte meg a gratuláció létrejöttét, ami valami új dolgot és 
értéket teremtett. Így volt ez az április 08-i Országgyűlési választás 
esetén is, hiszen olyan egység jött létre, ami nem csak szimbolikus 
jelentőségű. Ennek okán és eredményeként engedjék meg, hogy 
magazinunk hasábjain is gratuláljak mindazon személyeknek, akik 
megteremtették a folytonosság és a megújulás lehetőségét. Merít-
sünk erőt ebből az összefogásból és teremtsük meg helyi szinten a 
mi folytonosságunkat és megújulásunkat. Erre most igazán jó esély 
és kiváló időszak kínálkozik, hiszen a Balatoni szezon kezdetével újra 
a középpontba kerülünk sok pihenni vágyó ember számára. Nekik 
és mindenkinek mondjuk el közösen, hogy „Nekünk Balatonszemes 
az első”. Tisztasággal, megújuló Balaton parttal, kiváló kulináris kony-
hákkal várjuk a hozzánk látogató polgártársainkat. Tesszük ezt azért, 
mert a Magyar Tenger szépségét, a magyar vendégszeretetet hor-
dozzuk községünk mindennapjaiban, bízva abban, hogy a szezon 
során mi is, Önök is egyre több gratulációt fogunk kapni mosollyal és 
elismerő kézfogással vendégeinktől.
Hagyjuk a hátunk mögött a megosztó és romboló ideákat és villon-
gásokat, koncentráljunk arra, hogy az ide tavasz és nyár történései 
úgy vigyék hírét községünknek, hogy mindenki elmondhassa, visz-
szatérni jó! Itt lakók és vendéglátó egységek tulajdonosai valamint 
üdülőtulajdonosok folytassuk közösen a község fejlesztését, adjuk 
közzé fennhangon, hogy Nálunk lenni jó. 
Csatlakozva a folyamatosság és megújulás eszme rendszeréhez és 
céljaihoz kívánok mindannyiuknak sikeres szezon kezdést, megúju-
lást, vagyis a Húsvét üzenetének megvalósulását. Kezdjünk új tartal-
mas életet, új szezont ami sikert hoz 2018-ban is.

Tisztelettel:
 Takács József  polgármester

Kezdjünk Új életet!
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Új Művelődési Ház  vezetőt választott  a Képviselő-testület Bala-
tonszemesen 
A balatonszemesi Képviselő-testület a Latinovits Zoltán Műve-
lődési Ház, Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pályázatát 
érvényesen lezárta.  A kiírásban szereplő jelentkezési határidő-
re 1 pályázat érkezett, mely érvényes volt. A Képviselő-testület 
március 27-én zárt ülésen pályázat alapján és a meghallgatás 
eredményeként Farkas Zsuzsannát kinevezte 2018. április 1-től 
a helyi művelődési ház vezetőjének. Gratulálunk a kinevezés-
hez és sikeres, programokban gazdag munkát kívánunk!

Pályázati lehetőség  WiFI 4EU hozzáférési pontok kiépítésére
Az Európai Bizottság pályázati felhívást tett közzé, ingyenes 
wifi-hotspotok (vezeték nélküli internet-hozzáférési pontok) 
létesítse céljából általunk választott közterületeken.
Az EU a WiFi4EU program keretében 15 ezer euró - mintegy 4,6 
millió forint - értékű utalványt ad egy-egy önkormányzatnak, 
hogy a közösségi élet színterein (pl. könyvtárakban, múzeu-
mokban, parkokban, köztereken) internetkapcsolatot tudjanak 
kiépíteni. A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy 2020-ra Európa 
minden szegletében legyen ingyenes, vezeték nélküli internet a 
közösségi élet főbb színterein.
A települések a WiFi4EU-utalvánnyal wifi-beren de zéseket vásá-
rolhatnak, és wifi-hozzáférési pontokat hozhatnak létre.
A települések már 2018. március 20-tól regisztrálhatnak és 
május közepén teszik közzé az első pályázati felhívást. A követ-
kező két évben további négy pályázati felhívást fognak meghir-
detni a WiFi4EU kezdeményezés keretében. 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Európai Bizottság által kiírt ingyenes WiFi4EU hozzáférési pon-
tok kiépítésére vonatkozó pályázatban részt vesz és a kiépítés 
helyszíneként a Kisfaludy utcai kerékpáros pihenőhelyet jelöl-
te meg.

Egyesületek, civil szervezetek 
és egyházak támogatása
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
költségvetési rendeletében az egyesületek, civil szervezetek 
és egyházak támogatása céljára meghatározott, 10.000.000 
Ft támogatási összeg felosztásáról döntött az alábbiak szerint: 

Sor-
szám

Sportegyesület, 
Civil szervezet megnevezése

2018. évi 
támogatás 

összege (Ft)

1. Balatonszemesi Turisztikai Egyesület 500.000

2. Egészséges Szemesi  Óvodásokért Alapítvány 200.000

3. Községi Sportegyesület 4.000.000

4. Dél-Balaton FC 2.000.000

5. Vöröskereszt 100.000

6. Latinovits Alapítvány 600.000

7. Református Egyház 100.000

8. Katolikus Egyház 450.000

9. Balatonboglári Evangélikus Egyház 100.000

10. Transzplantációs Alapítvány a Megújult Életekért 100.000

11. Siketek és Nagyothallók  Orsz. Szövetsége 50.000

12. Tehetséges Hátrányos Helyzetű  Tanulók Segélye Alapítvány 100.000

13. Nyugdíjasok Szervezetének  Somogy Megyei Szövetsége 100.000

14. Balatonszemes-Balatonőszöd  Bűnmegelőzési Egyesület 200.000

15. Balatoni Futár Bt 30.000

16. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 200.000

17. Mozgáskorlátozottak  Somogy Megyei Egyesülete 100.000

18. Siófoki Állatvédő Alapítvány 200.000

19. Ordoszi Napsugár Alapítvány 200.000

21. Balaton Futó és Szabadidő Egyesület 500.000

23. Magyar Vöröskereszt  Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat 100.000

24. Reich Károly Iskola Alapítványa 70.000

  Összesen: 10.000.000

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Olvasóink! Önkormányzatunk az 
alábbi tájékoztatást kapta a balatonőszö-
di Erzsébet szállodában jelenleg elszállá-
solt személyekkel kapcsolatban.
Az évek óta tartó venezuelai válság mostanra 
annyira ellehetetlenítette az életet, hogy aki meg-
teheti, elhagyja az országot. A részben II. világhá-
ború alatti és részben ’56-os magyarországi mene-
kültek a válság miatt arra kényszerültek, hogy 
most a magyar államtól kérjenek segítséget. Eddig 
közel 30 magyar származású család érkezett haza 
Magyarországra.
Bár ez a dél-amerikai ország rendelkezik a világ 
legnagyobb kőolajkészletével, az egyik utolsó szo-
cialista diktatúra is itt van. Az egymást követő 
rossz politikai döntések előidézték az olajár zuha-
nását, így a gazdaság gyakorlatilag összeomlott, 
az infláció elszabadult. A kialakult polgárháborús 

helyzet  következtében egyre több, magyarságát 
őrző és magyar felmenőkkel rendelkező kér segít-
séget Magyarországtól. Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes már tavaly nyáron üzent a kint élők-
nek: „A venezuelai magyarok ide nem menekül-
nek, nem emigrálnak, hanem hazajönnek!”
Miután a magyar kormány erkölcsi kötelességé-
nek érzi, hogy  a világ bármely pontján bajbaju-
tott magyarokon segítsen, így nem kérdés, hogy 
a venezuelai magyarok is számíthatnak ránk – ezt 
már az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkár mondta.
Soltész Miklós  hozzátette: az első családok már 
megérkeztek Magyarországra. A politikus saját 
tapasztalatai szerint a hosszú ideje tartó fenyege-
tettségtől fizikailag és lelkileg megtört emberek 
könnyek között köszönték meg, hogy segítséget 
kaptak Magyarországtól. A magyar felmenőkkel 

rendelkező venezuelai vegyes házasságokból létre-
jött családok jórésze felsőfokú végzettséggel vagy 
szakképzettséggel rendelkezik. A céljaik egyértel-
műek: aki most még nem tud magyarul, az miha-
marabb szeretné megtanulni a nyelvet, szeretné-
nek beilleszkedni, mihamarabb munkát találni és 
békességben élni Magyarországon.
Jelenleg a becslések szerint 2-3 ezer magyar szár-
mazású ember él Venezuelában, ebből nagyjából 
4-5 száz főre tehető azoknak a száma, akik őrzik is 
a magyarságukat és a gyökereiket. Ahogy hason-
ló helyzetekben, amikor háborús vagy valamilyen 
válság okozta konfliktus elől kellett kimenekíte-
ni magyarokat vagy segíteni más bajbajutottakat 
(például kelet-német menekültek, dél-szláv hábo-
rú menekültjei, ukrajnai válság, Fülöp-szigetek 
stb.) úgy a mostani venezuelai magyarok beillesz-
kedését is segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
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Az eseményt Witzmann Mihály országgyűlési képviselő 
és Dr. Kiss Pál a Siófoki Járási Hivatal vezetője tisztelték 
meg, melyen beszédet mondtak. Pörneki Anikó énekmű-
vész, Benedekné Gyarmati Klára klarinétművész és Ist-
vánné Nyári Krisztina zongoraművész előadása emelte 
az ünnepség fényét. Az időkapszula elhelyezése után az 
óvodában állófogadás várta meghívott vendégeinket.
 
Egy új hét fős minibölcsődei csoporttal bővül a 
balatonszemesi Nyitnikék Óvoda.
Hosszú évek óta nem működött bölcsőde Balatonszeme-
sen, ez azonban hamarosan változni fog. A település jelen-
tős támogatást nyert minibölcsődei csoport kialakítására a 
Területi- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP). 
– Nagy öröm ez Balatonszemes életében. – Összesen 47,7 
millió forintot nyertünk a munkákra, az építés teljes költ-
sége közel 40 millió forint, s az önkormányzat 3,3 millió 
forint önrészt saját forrásból finanszíroz. A fejlesztésnél fon-
tos szempont volt a foglalkoztatás és a helyiek életminő-
ségének javítása. Nem titkolt cél az is, hogy a kisgyerme-
kes anyák, visszatérhessenek a munka világába. A fejlesz-
tés eredményeként hét új bölcsődei férőhelyet alakítunk ki, 
a projekt által két új munkahely is létesül, hiszen egy szak-
képzett kisgyermeknevelőt és egy dajkát is felveszünk. Gya-
korlatilag egy új intézményegység alakul ki 93,4 négyzet-
méteren, s a minibölcsődei neveléshez szükséges eszközö-
ket és bútorokat is be tudjuk szerezni a támogatási összeg-
nek köszönhetően. 

Nem mindennapi fejlesztésnek nevezte a bölcsőde kiala-
kítását Witzmann Mihály országgyűlési képviselő az 
ünnepségen. – „A szemesiek jól döntöttek a bölcsőde 
építéssel kapcsolatban, mert így a jövő felé tekintenek. 
Tulajdonképpen a jövő generációinak próbálnak meg-
felelő környezetet teremteni a fejlődéshez. Balatonsze-
mes az elmúlt négy esztendőre is büszke lehet, ugyanis 
több, mint 400 millió forintnyi fejlesztés valósult meg a 
kétezer lelkes községben. Nyilván kellett hozzá pályáza-
ti segítség, kormányzati támogatás, de azt gondolom, ha 
egy közösség fejlődni tud, vannak céljai, akkor az a helyi-
ek érdeme. Az elmúlt években óvodák és bölcsődék fej-
lesztésében óriási eredmények születtek a térségben „.
 Szeptembertől már várjuk a kicsiket a hamarosan meg-
épülő minibölcsődébe, ugyanis a munkálatokat augusztus-
ra be kell fejezni. Nagyon régen, több évtizeden keresztül 
remekül működött Balatonszemesen bölcsőde, aztán meg-
szűnt és az épület eladásra került. A környéken élő szülők-
nek azonban hiányzik a lehetőség a kisgyermekek elhelye-
zésére. – Azok a szülők jelezték, akiknél lejárt a GYED és 
már visszamentek volna dolgozni. Ők már csak GYES-t kap-
nak és a gyermekük is betöltötte a két éves kort. Ezentúl ez 
már nem fog problémát jelenteni. Egy csoporttal indul a 
balatonszemesi bölcsőde, de úgy készülünk, hogy a későb-
biekben bővíteni lehessen az intézményegységet.

Takács József
polgármester

Alapkő letételi ünnepséget tartottunk!
Ünnepélyes keretek között tettük le a Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda új bölcsődei 
csoport épületének alapkövét 2018. március 16-án.

Kerti hulladék égetésének szabályozása
Balatonszemes Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 15/2013. 
(XII.16.) számú rendelete alapján az 
avar és kerti hulladék nyílttéri égeté-
sét az alábbiakban szabályozza:
A kerti hulladék égetését elvégez-
ni minden év február 15-e és júni-
us 1 között, valamint október 15-e 
és november 30 közötti időszakban 
lehet. Családi lakóházas övezetben: 
kizárólag hétfő és pénteki napokon 
9-19 óra között. Üdülő- és hétvégi 

házas övezetben: szombaton 9-17 
óra között lehet, szélcsendes idő-
ben, kellően száraz avar, kerti hulla-
dék esetén.
Az egészséges, kórokozóktól és kár-
tevőktől mentes kerti hulladék kom-
posztálása, hasznosítása javasolt.
Avar és kerti hulladék: az ingatlano-
kon (ide értve a közterületeket is), 
azok tisztántartása, ápolása, gon-
dozása, vagy egyéb kertészeti mun-
kálatok végzése során keletkező és 

további hasznosításra nem kerü-
lő növényi maradvány (fű, lomb, 
kaszálék, nyesedék, gyökér, egyéb 
növényi maradványok). 
Az ingatlanon keletkező nagyobb 
mennyiségű kerti hulladék szabályos 
kezelése az ingatlan tulajdonosának 
feladata. A háztartási hulladékszállí-
tásba be nem kapcsolt területeken a 
kerti hulladék kezeléséről a tulajdo-
nos, illetve a használó köteles gon-
doskodni.
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Országgyűlési képviselő-választás településszintű eredményei 
BALATONSZEMES 001. (Iskola) szav.kör 002. szav. kör (Műv.ház) Átjelentkezett 

választópolgárok ÖSSZESEN 

Választópolgár 716 fő 669 fő 96 fő 1481 fő

Megjelent 486 fő 528 fő 91 fő 1105 fő

A megjelenési arány szavazókörönként 
1. szavazókör: 67,88 %  2. szavazókör: 78,92 % Átjelentkezett: 94,79 %

BALATONŐSZÖD 001. szav.kör Átjelentkezett választópolgárok ÖSSZESEN 

Választópolgár 398 fő 15 fő 413 fő

Megjelent 293 fő 15 fő 308 fő

A megjelenési arány : 1. szavazókör: 73,62 % Átjelentkezett: 100 % 
Szavazatok száma jelöltenként

Egyéni lista
B.szemes  

001.  (Iskola) 
szav.kör (db)

 B.szemes 
002. szav. kör 

(Műv.ház) ( db)
Balatonőszöd 

egyéni lista

Csehi Norbert / KÖSSZ 0 0 2

Dr. Szilágyiné Bátyi Katalin 0 1 0

Gulyás Gábor/ LENDÜLETTEL 0 0 0

Jámbor Péter /Független jelölt 4 8 0

Potocskáné Kőrösi Anita /JOBBIK 79 84 43

Gál Ferenc/ LMP 13 5 5

Dr. Magyar György /MSZP-PÁRBESZÉD 114 148 66

Nagy Dávid/ MOMENTUM 3 1 5

Szappanos Zsuzsanna/OP 0 0 0

Madarász György/MCP 1 0 1

Antal László/NP 2 0 0

Bartos-Bogdán Anita/KÖZÖS NEVEZŐ 0 0 1

Witzmann Mihály/FIDESZ-KDNP 261 276 166

Országos lista
B.szemes 

001.  (Iskola) 
szav.kör db

B.szemes 
002. szav. kör 
(Műv.ház) db

B.őszöd
db

SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 0 3 0

MOMENTUM MOZGALOM 11 4 16

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 29 48 25

SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 0 0 1

KÖZÖS NEVEZŐ 2018 0 0 2

EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 0 0 0

ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 0 0

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 6 7 4

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 49 56 17

IRÁNYTŰ PÁRT 2 0 0

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 0 1 0

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 0 0 0

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 253 274 166

NET PÁRT 0 0 0

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 89 105 46

MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA 0 1 0

MAGYAR MUNKÁSPÁRT 0 1 0

EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA 1 0 1

CSALÁDOK PÁRTJA 2 1 1

LEHET MÁS A POLITIKA 30 22 10

TENNI AKARÁS MOZGALOM 1 2 1

REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 0 0 0

KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT 1 0 1

ÖSSZESEN 474 525 291

info



BÚCSÚ
Elhunyt Demeter Károlyné Erzsi néni
Drága Erzsi néni!
 
Én már 2015. szeptemberében a 
kápolnánál az utolsó mise után 
elbúcsúztam két puszival és egy kis 
általam rajzolt kereszttel a hom-
lokán.
Nem volt lelkierőm hazáig kísérni.
Kevés idős ember állt olyan közel 
hozzám az életben - Édesanyámat 
leszámítva - mint a legényrózsáit 
dédelgető, a legfinomabb madár-
látta, létráról is szinte elérhetetlen 
cseresznyéje után vágyó, ragyogó 
humorú, elnyűhetetlen energiájú, fiatalos gondolkodású, önálló és hatá-
rozott, gyönyörű rózsái és virágai, palántái között rendezett kertjében 
mindig tevékenykedő Erzsi néni.
Virágcsokrai a nyári családi ünnepeinkre, ajándékba adott finom húsos 
magyar kerti paradicsomai, a közös önkormányzati ebéd várások, a 
darázs invázió elleni küzdelem és a tavaszi palánták növekedése a fedett 
teraszon mindig a jövőt, a megújulást jelentették nekem, alig vártam a 
május elsejét, amikor első utam Erzsi nénihez vezetett.
Remek évek voltak, jó tanácsaival és átélt emberi bölcsességeivel.
 Köszönöm!
Soha senkiről egy rossz szava nem volt, elfogadta az élet minden csa-
pásat és örömét, ragyogó, csillogó szemekkel és mindig rendezett frizu-
rájával.
Tanácsa örökre itt cseng a fülemben: A női lélek kifürkészhetetlen.
Köszönöm a Jóistennek, az együtt eltöltött, átbeszélt órákat.
Az elmúlt években, mióta nem lakott otthon Szemesen, nem is jártam a 
házuk felé, sőt a kápolnánál, a kerítés felé sem néztem, ahol mindig ülni 
szokott.
Hiányzott!
A szemesi kápolnánál tartott Úrnapi körmeneten a kertjéből való illatos 
rózsák szirmaival felszórt úttal és az út végén a pap által felmutatott Oltári-
szentséggel búcsúzom.
Tudom már odaért, ahol a Teremtő várta.
 

Nyugodjon békében,
Képcsókkal egy Tisztelője

Bognár Lajos és Bognár Lajosné 
2018. április 19-én ünneplik 

60. házassági évfordulójukat.

Szívből gratulálunk 
és jó egészséget kívánunk.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:

Godó Brigitta-Bózsa László 
2017.11.30.

 Születés:
Tardi Mirkó Attila 

2018.01.16.  
anyja neve: Kassai Patrícia Krisztina, 

apja neve: Tardi Attila
Ratalics Nimród András 

2018.02.06. 
anyja neve: 

Szücs Etelka, 
apja neve: 

Ratalics András Levente.

 Haláleset:
Demeter Károlyné 

Erzsi néni 2018.02.22-én 
életének 95. évében
Németh Ferencné 

2017.12.27-én 
életének 91. évében

Mattyasovszky Tibor 
2018.02.01-én 

életének 65. évében
Marton Szilárd 

2018.02.03-án 
életének 45. évében

Máhl József 
2018.02.21-én 

életének 60. évében
Morvay Konrád István 

2018.02.16-án 
életének 68. évében

Zámbó László 2018.03.04-én 
életének 61. évében

Nagy István 2018.03.06-án 
életének 82. évében
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Balatonszemesi Kisgépszervíz
Örömmel tájékoztatjuk  Önöket, hogy új profillal 

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 Partne-
re, így gépjárműalkatrészeket és felszereléseket is áru-

sítunk 20% kedvezménnyel.

Ezen kívül vállalunk veszélyes fakivágást, kertgondo-
zást, gondnoki teendőket, vegyszeres rovarirtást, kézi 

és gépi permetezést, kerítésépítést,
füvesítést, tereprendezést, munkavédelmi oktatást.

Házak nyaralók kiürítését, feltöltését.

Lehetőség van kerékpár bérlésére is!
Telephelyünkön tűzifa, bográcsfa is kapható.

Vállalkozásunk fizetési pont is, ezért lehetőség van 
bankkártyás fizetésre.

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

Kedves Olvasó!
Kérem, ajánlja fel személyi jövedelemadójának 

(szja) 1%-át a történelmi emlékeink kutatására, fel-
tárására, megóvására, népszerűsítésére!

Az Ordoszi Napsugár Alapítvány ( ONA) részére.
 Alapítvány adószáma: 18784921-1-14.

Köszönettel: Sebestyén Erzsébet, 
az alapítvány alapító tagja.
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Míg pár számmal korábban még 
arról írtam, hogy készülünk a verse-
nyekre, most már arról tudok beszá-
molni, hogy hogyan szerepelnek 
gyerekeink, és az őket felkészítő kol-
légák. De előtte pár fontos ese-
ményről is írnék!

A február vége és a március nagyon 
mozgalmas volt. A szülői munkakö-
zösségnek köszönhetően fantasz-
tikus farsangi bálunk volt. Légvár, 
trambulin, arcfestés, darts, csocsó-
verseny, süteményhegyek, fergete-
ges hangulatú diszkó várta a gyere-
keket. A jelmezek megint ötletesek 
voltak, és a négytagú zsűrinek felad-
ták a leckét. Köszönhetően a támo-
gatóknak, a szülőknek, az SZMK-s 
csapatnak rengeteg kategória volt, 
így aztán mindenki kapott elisme-
rést, aki csak megérdemelte. 
Zenetanáraink és növendékeik 
ismét csak öregbítették a zeneis-
kola hírét. A koncert, amit adtak, 

megint csak sokaknak nyújtott szép 
délutánt.

Március 8.-án, Nőnapon is felboly-
dult az iskola. A 30 fős tantestület-
ből és dolgozói körből összesen 
hatan vagyunk férfiak. Ezért külön 
is köszönjük polgármester úr támo-
gatását, illetve azt, hogy az Önkor-
mányzat sem feledkezett meg a 
nálunk dolgozó hölgyekről.  A tanári 
szoba olyan volt, mint egy virágbolt. 
A gyerekek pedig könnyekig hatot-
ták meg a kolléganőket. Engedjék 
meg, hogy a szülőknek köszönete-
met fejezzem ki, mert tudom, hogy 
sok esetben ők is benne voltak a 
köszöntő szavakban. Sokan talán 
hitetlenkedve fogadják majd a szá-
mot, de azon a listán, amin régi 
pedagógusok, óvodapedagógusok, 
konyhai dolgozók, nyugdíjas taka-
rítónők, alkalmazottak szerepelnek, 
124 név volt, akinek üdvözlőkár-
tyát, készítettünk erre az alkalomra. 

Kedves Olvasó!
Ennyien tettek, és tesznek a szeme-
si, őszödi és más településekről ide 
járó gyerekekért. Évek óta az a szo-
kás, hogy ezen a napon náluk is tisz-
teletünket fejezzük ki

Márciusban tartottuk meg a nyílt napot.  
Két tanítási napon, a szülők előtt nyi-
tott az iskola. Mindenki jöhetett, meg-
nézhette az órákat, a foglalkozásokat. 
Idén annyian voltunk, hogy jövőre át 
kell gondolnunk, mert nem fértünk el, 
nem fértek be. A látottak, a tapasztaltak 
segítenek a szülőknek a helyes nevelés-
ben, az iskola korrektebb megítélésé-
ben. Ezek után voltak a szülői értekez-
letek, pont azért, hogy a tapasztaltak is 
szóba jöjjenek!

A március 15.-diki megemlékezés az 
ünnephez méltó volt. Igaz, a mos-
tani 8. osztály olyan kis létszámú, 
hogy Valkóné Kovács Márta osz-
tályfőnöknek nem nagyon adódott 
lehetősége csoportjelenetekre, de 
a gyerekek az énekkar és a zeneta-
nárok támogatásával megint egy 
meghitt, szép, méltó megemléke-
zést tudtak az ünnepre ajándék-
ként adni.

Közben megérkeztek az előző évi 
kompetencia mérés eredményei. 
Ismét nem kell szégyenkeznünk!  
A kisvárosi iskolák átlaga felett 
vagyunk. Sehol nem volt romlás!

És akkor az eredményekről!
Ligeti Ábel matematika versenyen 
szerepelt. Erről korábban írtam, de 
eredményt nem tudtam még akkor. 
Most már tudjuk!  Ábel megnyerte 
a megyei matek versenyt. Az elis-
merést és a helyezést Szita Károly-
tól vehette át!  Köszönet a felkészí-
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tő Cseh Tibornénak is, aki Ábel ered-
ményiért nagyon sokat tett!
Kaposváron, területi szavalóverse-
nyen három diákunk indult. Bene-
dek Luca, Dombi Anna Nóra, és 
Dombi Natasa. Nóri a megyei for-
dulóra bejutott, de a többiek is csaj 
hajszál híján maradtak le.  Sajnos 
évek óta azt tapasztaljuk, hogy itt 
a zsűrizés talán nem következetes 
annyira, mint amennyire egy gyere-
keknek szervezett versenyen illene. 

NyelvÉsz verseny 
(Kaposvár, megyei forduló) 
eredményei:
Dombi Anna Nóra 20 pont, II. helyezés
Dombi Natasa 17 pont, V. helyezés
Gáspár Zsombor 17 pont, VI. 
helyezés
Benedek Luca 14 pont 14. hely
Bondor Damarisz 9 pont 29. hely
Ligeti Zita 6 pont 29. hely

Ez egy nagyon nehéz nyelvész ver-
seny, már bejutni is dicsőség. Az, 
hogy dobogós, és dobogó közeli 
helyezettjeink vannak, nagy dicső-
ség nekik is, nekünk is. Tized ponto-
kon múlott egy-egy helyezés.

Hevesy György megyei szintű 
kémia versenyen Valkó Ramóna 
hetedikesként képviselte iskolán-
kat. Az elért megyei 4. helyezés 
ettől még szebb!  Béniné Mari-
ka néni, és az ő helyét átvevő 
Kazsokiné Katalin tanárnők joggal 
lehetnek büszkék magukra is!
A ma talán legrangosabb Kalmár 
László megyei matematika verse-
nyen három diák képviselte isko-
lánkat. Bondor Ábel, Ligeti Ábel, és 
Török Márton eredményét csak a 
tavaszi szünet után tudjuk meg, de 
már maga a tény, hogy hárman is 
indultak, büszkeségre ad okot!

És most jöjjenek a sportolók!

Pakson rendezték a III. korcsoportos 
Floorball Unihoki Országos Elődön-
tőt a fiúk számára. Csapatunk maga-
biztos versenyzéssel megnyerte a 
tornát, és így az országos döntőbe 
jutott. A csapat tagjai: Gáspár Zsom-
bor, Békei-Varga Bendegúz, Sövény 
Zoltán, Varga Csongor, Farkas Csaba, 
Kudich Antal.

Mezei Futóverseny
2018.03.22-én megkezdődött a 
tavaszi diákolimpiai versenysorozat, 
a Körzeti Mezei Futó Diákolimpia 
küzdelmeivel, melyet Lengyeltóti-
ban rendeztek.
Iskolánkat 6 csapat és 1 egyéni ver-
senyző képviselte. A 6 csapatból 
4 első, 2 pedig harmadik helyet 
szerzett. Egyéniben 4 első, egy-egy 
második és harmadik helyet sze-
reztünk. Sajnos a legkisebbeknek 
nem rendeznek megyei döntőt, így 
nekik ezzel véget ért a versenysoro-
zat. Azonban a nagyobbak közül két 
csapat és két egyéni versenyzőnk 
továbbjutott a Kaposvári megyei 
döntőbe.

Egyéni érmesek: 
Első helyezett: Benedek Virág, Szek-
rényes Krisztofer, Dombi Sólyom, 
Kontur Benedek.
Második helyezett: Sziksz Anna.
Harmadik helyezett: Rózsa Bendegúz.

Csapatok:
Első helyezett:
I. korcsoport lány: Benedek Virág, 
Mireider Lola, Dancsó Kata, Czárák 
Vivien, Balogh Luca, Winkler Nóra.
I. korcsoport fiú: Szekrényes Krisz-
tofer, Varga Tamás, Peitler Bence, 
Moós Bende, Török-Tóth Zoltán.
II. korcsoport fiú: Dombi Sólyom, 

Moós Bercel, Hermán Erik, Rózsás 
Koppány, Nemes Máté, Sipos-
Kovács Olivér.
III. korcsoport lány: Sziksz Anna, 
Benedek Luca, Novák Andrea, Vida 
Karina, Varga Eszter.
Harmadik helyezett:
II. korcsoport lány: Tallián Orsolya, 
Somogyvári Karmelina, Kucserák 
Panka, Bálint Rhodé, Vida Kata.
III. korcsoport fiú: Kontur Bene-
dek, Varga Csongor, Kucsera Kornél, 
Sövény Zoltán, Török Márton, Békei-
Varga Bendegúz.

A megyei döntőn is túl vagyunk!  
A III. korcsoportos lányok harma-
dik helyezettek lettek a megyei ver-
senyen. Egyéniben Sziksz Anna 4. 
helyezett lett, és országos döntőbe 
jutott! Szintén negyedik helyezéssel 
jutott országos döntőbe Rózsa Ben-
degúz, míg Kontúr Benedek meg-
nyerve a megyei döntőt, kvalifikálta 
magát az országosra.

És álljon itt még egy szép ered-
mény!  Tallián Orsolya egy főleg sió-
foki gyerekekből álló tánccsoport 
tagjaként kijutott az áprilisi világbaj-
nokságra. Orsi 5. osztályos tanulónk, 
gyönyörűen fuvolázik, és hát ezek 
szerint táncból is komoly képessé-
gekkel rendelkezik. Kívánunk a csa-
patnak, és természetesen Orsinak is 
nagyon szép eredményt!

Kedves Olvasó!
Nagyjából ennyi történt az iskolá-
ban, az elmúlt egy hónapban. Azt 
gondolom, mozgalmas időszakon 
vagyunk túl, de remélem, még nincs 
vége a sikereknek!

Tisztelettel!  
Boór Miklós 

igazgató
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Óvodai hírek

Az idei tavasz igencsak 
lassan érkezett…márciu-
sunk inkább telet, mint-
sem enyhülést hozott…
Mi mégis megpróbáltuk 
bevarázsolni csoportszo-
báinkba a várt évszakot… 
ablakainkban magokat 
csíráztattunk, aranyeső 
ágat hajtattunk, fűmagot 
vetettünk. Szorgalmasan 
öntöztük vidám fűfejein-
ket is. 
A hónap mozgalmasra 
sikerült, szerencsére ez is 
segített legyőzni boron-
gós kedvünket.
Hagyományainknak meg-
felelően, március 8-án 
Nőnapon, a nagycso-
portos fiúk köszöntötték 
lánytársaikat és az óvoda 
dolgozóit verssel és egy 
kis meglepetés virággal. 
Köszönjük kedvességüket.

Március 14-én, az 1848-
49-es forradalom és sza-
badságharc óvodai ünne-
pén, tanult verseinkkel, 
közös énekléssel tiszte-
legtünk a hősök emléké-
nek. Közös játékra is sor 
került az ünnep kereté-
ben: a gyerekek lovacs-
kázhattak, kötelet húz-
tak, a lányok pártát készí-
tettek, a fiúk papírcsákót 
hajtogattak. Szép, ezút-
tal napsütéses időben, 
közös sétát tettünk a helyi 
emlékműhöz, ahol elhe-
lyeztük festett zászlóinkat.
Március 22-én az óvoda 
bázisintézményi feladata-
inak tett eleget. Az érdek-
lődő pedagógus kolle-
gáknak bemutattuk óvo-
dánk egyik jó gyakorla-
tát, a projekttel nevelést. 
Jelen alkalommal „A víz 

világnapja” volt az aktuá-
lis projekt témája, benne a 
kooperativ technika meg-
valósulására láttak példát 

„Itt a tavasz, tudod-e? 
leheletét érzed-e? 
Virágszájjal rád nevet 
virágszagú kikelet. 
Rád füttyent egy bokorból, 
füttyös madár torokból. 
Rügyes ággal meglegyint 
s érzed, tavasz van megint.”
      (Gazdag E.: Itt a tavasz)

a jelenlévők. A kooperativ 
módszer célja, hogy a 
gyermekek tanuljanak 
meg csapatban dolgozni, 
tanuljanak meg együtt-
működni, szociális képes-
ségeik fejlődjenek a mik-
ro-csoportos tevékenysé-
gek alkalmával. Az egyéni 
felelősség, az építő egy-
másrautaltság, az egyenlő 
részvétel a technika alap-
elvei közé tartoznak.
A projekthét alatt a gyere-
kek ismereteket szereztek 
a vízről, mint éltető elem-
ről, a takarékos vízfelhasz-
nálásról, a víz körforgásá-
ról, a vízi járművekről.  A 
csoportok közös sétát tet-
tek a Balaton partjára, új 
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interaktiv táblánkat pedig 
kihasználtuk egy közös 
kis „mozizásra”. A témához 
kapcsolódó kisfilmet és 
meséket vetítettünk a gye-
rekeknek.
Március hónapban mind-
három csoportban sor 
került a közös játékdél-
utánra szülők és gyerme-
keik részvételével. A nagy-
csoportban a Víz világnap-
ja alkalmából egy közös 
akvárium-kép készült, mely 
nagyon látványosra sike-
rült. A középső csoportban 
a húsvéti ünnepkör hatá-
rozta meg a játékdélután 
témáját. Gyerekek és szü-
leik ügyességi játékokat 
játszhattak: tojást vezet-
tek floorball ütő segítségé-
vel, tojást adogattak kéz-
ből kézbe kanállal, tojást 
hordtak kosárba; és per-
sze jutott idő a közös bar-

kácsolásra is: kisnyulak 
készültek papírgurigából 
különböző színekben. (A 
csoport folyosóján kiállítot-
tuk az alkotásokat, melyek 
a tojásfánk körül helyesen 
mutattak mindenki örö-
mére.) A kiscsoport játék-
délutánján a drámajáték és 
húsvéti barkácsolás játszot-
ta a főszerepet. A közös 
együttlét jó hangulatban 
telt, jó volt látni, hogy sok-
szor a szülők is gyerme-
ki oldalukról mutatkoz-
nak meg a játékokban való 
kiteljesedés alkalmával…
Március 28-án látogatott 
el a húsvéti nyúl óvodánk-
ba, akit a gyerekek nagy 
izgalommal vártak egész 
héten, verseket, énekeket 
tanultak, gondosan készí-
tették el a fészket is számá-
ra. A meglepetések nagy 
örömöt okoztak a gyere-

keknek. A középső csopor-
tosok komatállal kedves-
kedtek kicsi és nagy társa-
iknak ezen a napon.
Végre ébredezik a ter-
mészet, újra egyre töb-
bet lehetünk a szabadban 
a gyerekekkel. Jó hír ez a 
kicsiknek, hiszen az opti-
mális testi, lelki és szelle-
mi fejlődésükhöz nagyon 
fontos a friss levegőn töl-
tött idő. Így megpróbálunk 
mi is minél több mozgásos 
tevékenységet szervezni a 
szabadban és szeretnénk 
a szülők figyelmét is felhív-
ni arra, hogy tudatosabban 
figyeljenek oda, hogy óvo-
dán túl is teremtsék meg 
a lehetőséget a gyerme-
keknek a mozgásra, akár az 
együtt végzett mozgásra 
(pl.: labdázás, focizás, bicik-
lizés), mellyel saját mentá-
lis jóllétükhöz is hozzájárul-

nak. A szabadban végez-
hető nagymozgásos gya-
korlatok segítik a közpon-
ti idegrendszer fejlődé-
sét, differenciálódását, ami 
alapja a finommozgások-
nak és az érzelmi egyen-
súly kialakulásának, fejlődik 
a gyermek figyelme, kitar-
tása is. Az együtt töltött 
idővel, pedig olyan érzel-
mi töltekezésben  része-
sül a gyermek, ami hosszú 
távon hat majd társas visel-
kedésére is. 
Ahogy a régi TV torna dal-
szövegében is állt: „Egy 
kicsi mozgás mindenkinek 
kell, a karosszékből állja-
nak most fel, ez a kis torna 
néhány percen át, ne tes-
sék félni senkinek sem 
árt…”

Orbánné 
Bódi Bernadett

óvónő
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A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) támogatásával kifejlesztésre került az a korszerű mobiltechnológiai 
alkalmazás, mely a „HázŐrző”, nevet kapta, és amely mostanra mindenki számára elérhető és letölthető.
(http://hazorzo.bunmegelozes.info/)

• A mobil applikáció célja, hogy a vagyonvédelem területén inspirációt és egyben segítséget nyújtson az 
állampolgárok számára otthonaik önerőből történő biztonságosabbá tételéhez.

• Lehetőséget nyújt arra, hogy a felhasználó néhány perc alatt képet kaphasson házának, lakásának 
biztonsági szintjéről, illetve javaslatokat kap arra, hogyan tudná azt javítani, a kritikus pontokat 
biztonságosabbá tenni. 

• Az alkalmazás használata során egy rövid tesztsor kitöltésével felmérhető az otthonuk biztonsága 
az ablakoktól a kerítésig. Százalékos eredmény születik arról, vajon mennyire védett otthonuk, és 
megtudhatják azt is, mit tehetnek annak érdekében, hogy ezt az eredményt javítsák. 

• Az applikáció az itt lévő marker (QR kód) segítségével megeleveníti egy lakóház környezetét, melyet 
egy virtuális betörő igyekszik feltérképezni a lehetséges behatolási pontok feltárása érdekében. 

• Az applikáció használója virtuálisan az illetéktelen behatolóval tarthat, és „testközelből” tapasztalhatja, 
milyen tényezők teszik kockázatossá egy otthon biztonságát. 

• Az applikáció népszerűsítéseként, Hajós András főszereplésével elkészült egy 60 mp-es spot „HázŐrző, 
a betörő szving”címmel, mely vagyonvédelmi ismereteket közvetít élmény szerűen befogadható, és 
egyben meghökkentő formában. A spot, a célcsoport elérhetőségére fókuszálva alkalmas a korszerű 
tömegkommunikációs eszközök, internetes, vagy televíziós felületen történő megjelenítésre is. https://
www.youtube.com/watch?v=IvuegggFCAw

Forrás: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, Bács-Kiskun MRFK.

ELBÍR
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Rendszer

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
Bűnmegelőzési Osztály

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. Pf.:121
TEL:82/502-700-2732, FAX:82/502-700-2772

E-mail:bunmeg@somogy.police.hu



Mindenek előtt, meg kell, hogy köszönjem, hogy 
a csoportvezetésére jelöltek és elfogadtak. A „ 
Derűs” Csoport régi és új tagokkal bővülve 42 
fővel klub és közösségi életet folytat.

 Januárban: Az egyedül élők délutánján a 
Baptista Imaházban vettünk részt énekekkel, 
lélekemelő gondolatokkal és versekkel. 

 Batyus alakuló délutánra jöttünk össze, 
megválasztva az új tisztségviselőket 
beszélgettünk, szervezkedtünk, egy kis tánc 
után elszállt a délután. 

 Február elején: felkérést kaptunk az 
óvodától: mesélős- mondókázós délelőttre. 
El is mentünk mind a hatan, a középső és 
nagy csoportban  gyerekkorunk játékaival 
örvendeztettük meg a kicsiket, előkerültek a 
mondókák, körjátékok, mesék..... Ez úton is 
üzenjük: köszönjük, jól éreztük  magunkat!!!

 Február végén, torkos csütörtökkel 
búcsúztattuk a farsangot főztünk és előkerült 
vagy 32 különböző nóta, amit lelkesen 
a jelenlévők el is énekeltek. Köszönöm a 
csoport tagjainak segítségét a főzésben és a 
savanyúság verseny lebonyolításában. FINOM 
VOLT!

 Március: igazi böjti idő, mit tehet az ember 
lánya? A csendes, vigalom mentes időben 
meghívja a tagokat verselni, beszélgetni. Elő 
is kerültek a Pető�, Arany, Csokonai versek, 
balladák mindezek memoriterként; mert ami 
meg van tanulva az 40- 50 év múlva is megy.

 Hölgyek - Urak, remek délután volt!

Az áprilisi kikelettel is vannak terveim, az 
értesítést eljuttatom.
Szívesen várunk mindenkit tagjaink közé.

Tisztelettel: 
Tóthné Bazsó Krisztina

Élet morzsák  a „Derűs-ősz” 
Nyugdíjas Csoport eseményeiből.

Bemutatkozás
Hálásan köszönöm a bizalmat Polgármester 

úrnak és a Képviselőtestületnek, és nem utol-

só sorban az itt élő embereknek, hogy április 

elsejétől a Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 

Múzeum és Könyvtár igazgatója lehetek. 

Örömmel és lelkesedéssel veszem birtokba 

az intézményt, hogy folytassam az elődjeim 

megkezdett munkáit, és természetesen a saját 

ötleteim megvalósításait. Szeretném, ha nyi-

tott ház lenne és minél több csoport birtokba 

venné a házat.

Velem már találkozhattak tavaly nyáron a 

Kontakt Kert Színház és Moziban, melynek a 

művészeti vezetője voltam. Ezentúl nemcsak a 

színházi előadásokat, hanem a község minden 

kulturális programjait szervezem, szolgálom 

majd.

Budapesten születtem, de 15 évvel ezelőtt fér-

jemmel és öt gyermekemmel Kerepes-Szilas-

ligetre költöztünk, ahol ma is élünk. Jogosan 

merül fel a kérdés, hogy ilyen távolságból ho-

gyan fogom a mindennapi működést igazgat-

ni Balatonszemesen. Azt tudom felelősséggel 

ígérni (ahogy már múlt évben is), hogy egész 

nyáron Szemesen leszek és az év többi napján 

is igyekszem életvitelszerűen itt lenni. 

Remélem minél több kultúráért „szomjas” 

látogatóval megismerkedhettek és közösen 

dolgozhatok.

Farkas Zsuzsanna

igazgató
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A klub rövid története: 
A Latinovits Zoltán Művelődési Házban 2011 óta műkö-
dik baba-mama klub. Már korábban is összegyűltek az 
anyukák és babáik a baptista imaházban Schmal Kinga 
védőnő óvó szárnyai alatt, aki most is igyekszik odaérni 
az alkalmakra, amennyire ideje engedi. Majd egy nyertes 
pályázat anyagi keretéből 2011-2012-ben Babolda néven 
működött a klub. Innen az önkormányzat vette át a �nan-
szírozást. 

Mit is csinálunk?
A klub kötetlen hangulatú találkozó, ahol lehetőség nyílik 
arra, hogy mi anyukák beszélgethetünk egy jót, a babák 
pedig ismerkedhetnek a hozzájuk hasonló korú gyere-
kekkel. A játék és a tapasztalatcsere közben szoktunk éne-
kelni, kézműveskedni, vannak egyszerű fejlesztő játékok, 
újabban programokat szervezünk. Szoktunk vinni egész-
séges �nomságokat, gyümölcsöket, rágcsálnivalót, amit 

Bemutatkozik a szemesi 
Pöttöm Sziget baba-mama klub

megosztunk egymással. Az egész pici babáktól óvodás 
korig minden korcsoportból vannak gyerekek. Az ének-
lést, mondókázást nagyon szeretik, sokszor onnan tudjuk, 
hogy ideje énekelni, hogy valamelyik gyerek elkezdi a 
kedvenc dalával. Mi anyukák pedig végre kiszabadulunk a 
négy fal közül, megoszthatjuk gondunkat-bajunkat a hoz-
zánk hasonlóakkal, akik magyarázkodás nélkül pontosan 
értik, mi is a nehézség vagy a boldogság az aktuális élet-
helyzetünkben. 

A baba-mama klubok pár általános pozitív hatása:
A nők életében kitüntetett időszak a várandósság, a szülés 
és a babával otthon töltött idő. A mai korban ez az élet-
helyzet eddig soha nem tapasztalt nehézségekkel jár, első-
sorban az elszigetelődés (másodsorban a teljesíthetetlen 
társadalmi elvárások) miatt. Sokan magányosan küzdenek 
otthon a négy fal között a háztartással, a gyerekneveléssel, 
a megváltozott párkapcsolatunkkal stb. A szülés közbeni 
orvosi beavatkozások felborítják a hormonrendszer termé-
szetes működését, ami nem csak hosszútávú testi nehéz-
ségekhez vezet (pl szoptatási problémák, sebgyógyulás), 
hanem negatívan befolyásolják a lelki egészségünket is. 
Önmagában az a tény, hogy van egy program, ahova he-
tente ki lehet mozdulni, ahol sorstársak között vagyunk, 
ahol közös nehézségeink vannak és ha szeretnénk, meg-
oszthatjuk gondunkat-bajunkat, ahol elvárások és ítélke-
zés nélkül meghallgatnak minket, sőt bevált megoldási 
ötleteket is kaphatunk már sokat segít, hogy jobban érez-
zük magunkat a bőrünkben. Valljuk be, az is sokat segít, 
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Balatonszemes az elmúlt években is élen járt a néptánc házak és népzenei 
koncertek szervezése terén, melynek eredményeképpen mosolyt csalt az 
érdeklődők arcára és melegséget öntött lelkükbe. A karádi Dió Banda, a 
közismert Dűvő Zenekar, a kaposvári Somogy Táncegyüttes és számos 
elismert néptáncoktató is megfordult a balatonszemesi táncparketten és 
színpadon a közelmúltban. Ezek a rendezvények a Balatonszemesi Nép-
tánccsoport és a község vezetésének összefogása mellett valósulhattak 
meg.
A néptánccsoport már a 80-as, 90-es évek óta részt vesz a község kul-
turális életében. Többször átalakult, újjászerveződöt, cserélődtek 

tagjai, de néptánc szeretete és a népzene iránti tisztelet megmaradt. 
A jelenlegi csapat heti rendszerességgel próbál a művelődési ház ter-
meiben Szabó Zsolt vezetésével, aki köztiszteletben álló néptáncos, 
népzenész, koreográfus és pedagógus. A tánccsoport legfőbb célja a 
néptáncházi táncok elsajátítása, népszerűsítése, és a községi alkal-
makon való részvétel, mely koreografikus színpadi előadásokat 
jelent. Emellett minden évben a hagyományos őszi szüreti felvonulás 
aktív résztvevői egész napon át, ahol remek hangulat mellett szóra-
koztatják az érdeklődőket. A csapat tagjai Balatonszemesről, Bala-
tonboglárról, Karádról, Balatonszárszóról, Balatonendrédről érkez-
nek a próbákra, ahol baráti hangulatban zajlanak a tánctanítások. 
Összetartásuk és népi kultúránk iránti szeretetük a fellépések alkal-
mával bizonyságot tesznek arról, hogy érdemes időt szakítani egy-
másra és a hagyományőrzésre.
A néptánc sokkal több, mint lépések elsajátítása és ütemre történő 
mozgás. A néptánc testbeszéd, az érzések egyik legszebb kifejezés-
módja, közösség kovácsoló és összetartó, ható erő. Ennek jegyében 
sok szeretettel várják a táncolni vágyó kezdő vagy éppen újrakezdő 
táncosokat maguk közé minden csütörtök este 18:30-tól.

Molnár Tamás – a tánccsoport tagja

hogy látjuk, nem csak a saját gyerekünkkel nehéz. Míg a 
sajátunk pici, látjuk a már dackorszakost, fel tudunk készül-
ni (már ha ez egyáltalán lehetséges), ha esetleg aggód-
tunk, hogy le van maradva a babánk a fejlődésben, láthat-
juk vagy hallhatjuk történetekből, hogy másnál is helyre 
jöttek a dolgok. Hosszan sorolhatnám, mennyi támaszt 
kapunk egymástól. Nagyon nagy pozitívuma, hogy a leg-
több kisgyerek jól elfárad a foglalkozásokon és jó nagyot 
alszanak utána. :) 
A gyerekek is sokat nyernek a kisimultabb anyán túl is. A 
kortársakkal való találkozás, a csoportban való játék előké-
szíti őket a bölcsődei/óvodai beilleszkedésre. Ugyanígy az 
immunrendszerük is erősödik, még akkor is, ha mi anyák 
nem szoktunk örülni a hazavitt nátháknak. Mire intéz-
ménybe kerülnek, ők már egy kicsit védettebbek lesznek a 
kórokozókkal szemben. A legfontosabb azonban, hogy jól 
érzik magukat. A piciknek fontos, hogy történjen valami 
körülöttük, velük. Nekik is jó kiszabadulni otthonról, még 
akkor is, ha némelyikük kicsit nehezebben barátkozik meg 
az idegen emberekkel, gyerekekkel. Ez egy jó lehetőség 
arra, hogy még óvoda előtt megszokják a közösséget. Az 
ének, a kézműveskedés, a fejlesztő eszközök pedig észre-
vétlenül, játékosan okosítják, ügyesítik csöppségeinket.  

Összetartás, hagyománytisztelet, jókedv

2018. április 25. 14 óra 
Latinovits Zoltán Művelődési ház
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A szervezők a mustrát minden évben a borverseny előtt 
egy hónappal tartják meg, így még  van idő a borok 
minőség javítására. Ez alkalommal is boros gazdák segí-
tői Boór Miklós, Bodó Gyula és Papp László voltak, akik 
a gazdákkal együtt kóstolták végig a több mint 30 min-
tát és megosztották tapasztalataikat. Bodó Gyula szerint 
az idei felhozatal nagyon jó. Különösen a fehér és rosé 
borok.  Jól kezelt, üde, friss, megfelelő érettségi állapotú 
borok kerültek a poharakba.   Szervezők minden évben 
gondoskodnak arról, hogy egy kis harapni való is kerül-
jön az asztalra. 
Borverseny április 13.-án lesz Balatonszemesen, érmek 
átadása pedig balatonőszödi Falunapon ahol megtud-
hatjuk milyen eredményt értek el boros gazdáink. 

Winklerné Csehi Mónika

 X-PRESS
Tallián Orsi balatonőszödi diák, az X-Press TSE színei-
ben táncol, melyet Birkás Alexandra vezet. Nagy részben 
balatonlellei és siófoki gyerekek táncolnak abban a nagy-
formációban, mellyel idén 3 versenyen is indultak. Mind-
három helyszínről hatalmas sikerrel, arany minősítéssel tér-
tek haza. A  Magyar Látványtánc Sportszövetség versenye-
in a megelőző években is jeleskedtek,de idén az edzőjük 
úgy gondolta, hogy próbálják meg egy ígéretesnek tűnő 
táncversenyen is megmérettetni magunkat. Ezúttal Nagy-
kanizsán jártak Respect és HunGirls csapataikkal a Dance 
Star ESDU World Masters táncverseny magyarországi válo-
gatóján! Hatalmas élmény volt!
A csapat nagyformáció a kategóriájában 1. helyen végzett 
és ezzel kvalifikálta magát a májusi Világbajnokságra, amit 
Porecben rendeznek meg. A nemzetközi zsűrit meggyőz-
ték magyaros elemekkel! Lányok fellépését megnézhetjük  
júniusban a Falunapon!

Hajrá lányok! 
Winklerné Csehi Mónika

Bormustra
Balatonőszödön
Idén 11. alkalommal rendezték meg 
a  Bormustrát Balatonőszödön.
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Bormustra
Balatonőszödön
Idén 11. alkalommal rendezték meg  
a  Bormustrát Balatonőszödön.




