
Szépülő
környezetünk

A Balaton Fejlesztési Tanács által 2017. szeptemberében meghirdetett 
pályázat keretében elkészült a Rózsapark felújítása 2018. május 31-én.

A teljes beruházás költsége: 10.697.147 Ft volt, a pályázati kiírás szerint 
a támogatás mértéke 50%, így a megvalósításhoz szükséges saját erõt 

5.347.574 Ft-ot tett hozzá a Képviselõ-testület. 
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Régi harcok, régi, kopott könyvek 
Derű, mosoly, néha fájó könnyek 
Múlik minden, rohannak az évek 
Búcsút mondunk, múló diákévek. 

Ernest Hemingway soraival nagy tisztelettel és 
szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével 
osztozik velünk ballagási ünnepségünk meghitt 
és örömteli pillanataiban!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Szülők, Pedagógusok, kedves diákok!

Az idő körforgásszerű mozgására emlékeztet ez 
a nap, amely minden évben elérkezik. Számo-
tokra, kedves Diákok, a nyári szünet kezdetét 
jelzi. Búcsú is egyben, hiszen a végzős diákoktól 
köszönünk el, útnak indítjuk őket az élet hosszú 
útján. Ezt az utat mindannyiunknak be kellett 
járni. Sok mindent nekünk magunknak kellett 
megszereznünk ahhoz, hogy ezen az úton 
végigmenjünk. Figyelmesnek kellett lennünk, 
észre kellett vennünk a lehetőségeket, a kínál-
kozó alkalmakat. Jól kellett tájékozódnunk: tud-
nunk kellett, hogy melyik Út visz közelebb a 
célunkhoz, és melyiket kell elkerülnünk. Nem 
szabad sajnálnotok a munkát, az erőfeszítést.  A 
siker kemény munka gyümölcse, amely tehet-
ség nélkül nem érik be. Ugyanakkor mindenki 
tehetséges valamiben. Lassan mindegyikőtök 
tudja, hogy mi szeretne lenni, mit szeretne 
továbbtanulni. Olyan pályát válasszatok, amit 
szerettek, és jó kedvvel, szívvel lélekkel képesek 
vagytok elvégezni
 A ballagás egy olyan alkalom, ami arra emlé-
keztet, hogy vannak dolgok az életünkben, 
amelyek velünk együtt múlnak el úgy, hogy 
sohasem térnek többé vissza.
Mert az életünkben történt dolgok értékét az 
adja, hogy egyszeriek és megismételhetetlenek. 
Az életünket ezek teszik igazán érdekessé, izgal-
massá és felejthetetlenné. 
Sok olyan jelentős pillanat van, amely figyel-
meztet bennünket valamire, aminek ismeretére 
és tudására nektek, kedves ballagó Diákok egyre 
nagyobb szükségetek lesz. Ez a tudás pedig 

nem más, mint a felelősség tudat. Utólag sem-
milyen cselekedetünket sem tehetjük jóvá az 
idő kerekének visszaforgatásával. amit teszünk, 
annak mindig van következménye az életünkre 
nézve, akár jó, akár rossz. 
Az élet felfedezéséhez ki kell hajózni a nyílt ten-
gerre. A ballagás tehát egy hosszú, kalandos 
utazás kezdetét jelzi. Ehhez nem elég csupán 
bátornak lenni: ismerni kell az irányt, és minde-
nekelőtt azt, hogy hová akartok megérkezni. 
Bátran, felelősségteljesen vágjatok neki a ten-
gernek, bontsatok vitorlát. Azt kívánom nektek, 
hogy érjetek biztonságban partot, és találjátok 
meg az életben, amit kerestek és ami boldoggá 
teszi napjaitokat. 
Kívánom nektek: legyetek bölcsek a cselekede-
teitekben, emberségesek a döntéseitekben és 
nem utolsó sorban bátrak az életben!

Tisztelt Pedagógusok!
Egész községünk nevében köszönjük a munká-
jukat, amit a fiataljainkért- és ezzel közös jövőn-
kért- nap nap után végeznek. Saját életük, 
emberségük példájával igyekeznek eligazítani 
ezeknek a diákoknak az életét. Az a munka, 
amelyet közösségünkért végeznek, települé-
sünk igen értékes polgáraivá teszi Önöket! A 
tanár által átadott tudás és példamutatás egyre 
fontosabb. 
Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiá-
bavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, kellemet-
len és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs 
még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet 
egy-egy jó- vagy jókor kimondott szónak, eset-
leg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szó-
nak, vagy cselekedetnek. Mert ez megtöri a diá-
kot. Ezért, biztosítani kell a tehetséges diákok 
VERSENYEKRE való eljutását, és kirándulásokra 
való biztonságos utazást.

Tisztelt Szülők!
Szeretném megköszönni Önöknek segítőkészsé-
güket, tanácsaikat. Kérem, hogy ezután is legye-
nek partnereink iskolánk fejlesztésében, a tanu-
lók közös nevelésében! Köszönetemet fejezem 
ki az iskolai SZMK valamennyi tagjának, akik 

akár osztály, akár iskolai rendezvényről volt szó 
aktívan segítették a működést és minden ere-
jükkel, azon dolgoztak, hogy a gyerekek jövője 
érdekében az értékeket megőrizhessük.

Tisztelt Vendégek!
Minden település jövője az oktatásban van 
elrejtve. Elmondhatjuk, hogy itt Balatonszeme-
sen minőségi, példaértékű, igényes szakmai 
nevelés folyik.
Igyekszünk megteremteni mindent, pénzügyi-
leg olyan körülményeket biztosítani, hogy a 
helyi oktatás, nevelés színvonalát még jobban 
erősíteni tudjuk.
A község vezetése mindig arra törekedett, hogy 
a nevelőtestület által minél több legyen az az 
érték, amit a gyerekek tudásban, szociális - kul-
turális fejlődésben kaphatnak az iskolától. Emi-
att fontosnak tartom, hogy, mint a község pol-
gármestere, hogy eljussanak hozzám, hogy 
mikor milyen rendezvények történnek. Hiszen 
közeleg a választás….
  
Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja, belső és 
külső erőkkel megküzdve is, hogy az értékeit 
megőrzi és továbbadja.
Kérek mindenkit, hogy közösen védjük, óvjuk 
gyermekeinket, jövőjük és általuk jövőnk érde-
kében az értékeket romboló hatásoktól.
Kedves Balatonszemesiek,
Bejelentem, hogy idéntől az élményfürdőnkbe a 
balatonszemesi lakosok délután 5 órától 7 óráig 
ingyenesen tudnak élményfürdőnkbe bemenni.
Mintegy 30 millió Ft pályázati pénzből került 
fejlesztésre a Berzsenyi utcai strand. Az élmény-
fürdő napelem rendszerrel lett ellátva, mely 
jelentős költség megtakarítást eredményez. Fel-
újításra kerültek a vizesblokkok is.
Ezenkívül gyermek és felnőtt játszóelemek let-
tek kihelyezve a strand területére.

Kedves Diákok!
A korábbi évek hagyományaihoz híven, mint 
Balatonszemes Község Polgármestere szeret-
ném jutalomban részesíteni iskolánk kiváló 
sportolóit és az énekkart. 

BALLAGÁS, 2018. júniuS 16.
kultúra
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KFT HíreK
Kollégáink május hónapban több ezer virágpalántát ültettek ki a település köztéri 
parkjaiba. Köszönjük szépen a Bálint Kertészetnek a tervezéssel, a virágok kiválasz-
tásával kapcsolatos szakmai segítséget.
Folyamatosan vágjuk a füvet a parkokban, közterületeken, Balaton parti strando-
kon, végezzük az uszadék gyűjtést, vizes árkok tisztítását.
Megnyitottuk a Balaton parton található közterületi wc-ket, hamarosan kihelye-
zésre kerülnek a vízlépcsők is.
A lomtalanítással kapcsolatban szeretnénk felhívni a tisztelt Lakosság és Üdülőtu-
lajdonosok figyelmét, hogy építési törmeléket, WC csészét, mosdót, veszélyes hul-
ladékot, festékes dobozt, autógumit, üveget kitenni SZIGORÚAN TILOS!
Április 1-től a lakossági zöldhulladék szállítást a PELSO- KOM KFT. Végzi a mellékelt 
tájékoztató szerint. 
Az eddigi tapasztalatok alapján nyomatékosan szeretnénk kérni a Tisztelt Lakos-
ság és az Üdülőtulajdonosok figyelmét, hogy a tisztaság és a rendezett település-
kép megőrzésének érdekében a zöldhulladékot a hulladékszállítási naptárban 
megjelölt nap reggelén vagy azt megelőző este legyenek szívesek kirakni! 
A PELSO-KOM KFT. csak az általa meghatározott módon (zsák 25 kg, ágak 
max.1méter hosszú, 40cm átmérőjű összekötött köteg) kihelyezett zöldhulladé-
kot fogja elszállítani.
Az ettől eltérő módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra.
Közös érdekünk a település tisztántartása, köszönjük szépen segítő együttműkö-
désüket!

Rigó István
Ügyvezető igazgató

Tájékoztatás  zöldhulladék szállításról 
Értesítjük a lakosságot és az üdülőtulajdonosokat, hogy Balatonszemes 
területén a zöldhulladék szállítást  2018. április 1-től a PELSO-KOM Non-
profit Kft. végzi.
A zöldhulladék gyűjtésének szállítási időpontja a háztartásokba eljuttatott 
Hulladékszállítási Naptárban jelölt időpontokban történik. 
Kihelyezés módja: A zöldhulladék szállítás napján egyenként 110 literes 
edényzetben/ zsákban maximum 25 kg súly betartásával helyezhető ki 
zöldhulladék. Tehát edényzet/zsákonként 25 kg a súlyhatár, de egyidejűleg 
több zsákot is ki lehet tenni. Ágak (maximum 2-3 cm vastagságúak) eseté-
ben maximum  1 méter hosszú és kb. 40 cm átmérőjű kötegeket (összekö-
tött) szíveskedjenek kihelyezni.
A fenti paramétereknek nem megfelelő (nem kötegelt, nem darabolt, és 
súlyt és méretet meghaladó) zöldhulladék nem kerül elszállításra.
A fenyőfélék, valamint a diófalevél nem alkalmas komposztálásra, kérjük, 
azokat ne tegyék a zöldhulladék közé.

Takács József
polgármester

A Floorball 3. korcsoportos leány csapata Orszá-
gos Döntőn III. helyezett lett: Vida Karina, Sziksz 
Anna, Novák Andrea, Varga Eszter
Az atlétika és svéd váltó csapat tagjait: Dombi 
Sólyom, Sövény Zoltán, Kontúr Benedek, Rózsa 
Bendegúz, Hegyi Bátor Levente, Váczi Bence, 
Szekrényes Krisztofer
Énekkarunk 8. osztályos tanulóit, akik a követke-
zők: Bíró Edina, Csóka Jázmin, Dombi Nóra, Iván 
Szonja, Meiszteits Emese, Sütő Réka, Tóth Lili
Az elért eredményekért járó ajándék részetekre 
élményfürdő bérlet a Balatonszemesi élmény-
fürdőbe. 
Sportolóink jutalma még belépő a Zamárdi 
kalandparkba, előre egyeztetett időpontban, 
melyhez biztosítom a buszt is az oda- és vissza 
utazáshoz. Kérem fáradjatok ki ajándékotokért.
Mivel az énekkart 37-en képviselik, ezért a 8. 
osztályos tanulókon kívül az énekkar többi diák-
ja is jutalomban részesülnek. Élményfürdő belé-
pő és egy koncertre szóló belépő, a koncertre 
történő oda és visszautazás busszal. Kérném 
igazgató urat ezen jutalom ünnepség utáni 
átadására.
Az énekkar községünk életében meghatározó, 
egy sor rendezvényen szerepelnek, teszik mél-
tóbbá, emlékezetesebbé ünnepeinket. Ezért a 
közel 10 éves felkészítő munkája elismeréséért, 
köszönetemet fejezem ki és polgármesteri juta-
lomban részesítem és Balatonszemes emlék-
éremmel jutalmazom az énekkar vezetőjét, Iván 
Dorottyát, aki munkájával a települést szolgálja.
Kérlek, fáradj ki, vedd át jutalmadat.
Végezetül, szeretném köszönteni Bózsáné Godó 
Brigittát és Szemesi Ildikót és Bózsa Lászlót, a 
leköszönő Szülői Munkaközösségi tagjait, szí-
veskedjenek kifáradni.

Mivel unokám Dániel a Balatonlellei iskolában 
szintén 8. osztályból ballag, és egyidőben törté-
nik az ünnepség, ezért kérem szíveskedjenek 
elnézni nekem, hogy az ünnepség további 
részében nem leszek jelen.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Takács József
polgármester
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 Nem is olyan régen voltunk 60 évesek, és már azóta is elsuhant újabb 5 
év. Nagyon sok minden történt velünk ez alatt az időszak alatt- jó és 
kevésbé jó egyaránt. A jót többször visszaidézzük, a rosszat igyekszünk 

elfelejteni.
Jó, hogy minden évben 70 fölötti létszámban voltak, és jelenleg is vannak 
gyermekeink.

Dolgozói csapatunk összetétele változott- többen nyugdíjba mentek, ketten 
gyermekgondozási szabadságon vannak, és ketten más munkahelyet válasz-
tottak. Ennek ellenére a ránk váró feladatokat elvégeztük, eredményes munkát 
tudhatunk magunkénak.

A szülők egyre nagyobb számban, és köztük egyre több édesapa vesz részt 
az óvodáért különféle segítő munkákban, szórakoztató együttlétekben, szülői 
értekezleten, a Szülői Szervezet munkájában.

Óvodánkra jellemző a nyitottság. Ennek sokféle megnyilvánulása van. Az 
elmúlt években is igyekeztünk munkánkat, életünket bemutatni környezetünk-
nek.

A szülőket a csoportfaliújságon folyamatosan tájékoztattuk a gyerekek óvo-
dai életéről, a velük történtekről. Szülői értekezleteken, fogadó órán, játékdél-
utánokon, napi beszélgetések alkalmain is volt lehetőség az információk cseré-
jére óvónők, szülők között.

Az oviújságunk, amelynek már a 16. évfolyamát jegyezzük, negyedéven-
ként mindig megjelent. Benne színvonalas tartalmú és küllemű írásokban szá-
moltunk be életünkről, adtunk hírt örömeinkről. Megjelentek olyan cikkek is, 
amelyeket nem mi írtunk, hanem szülők számoltak be élményeikről, tapaszta-
lataikról.  Az újság eljutott a környező óvodákba, közeli és távoli szakmai műhe-
lyekbe, szakmánk neves szakembereihez. Mindenhol elismeréssel szóltak róla.

Az elmúlt évekhez kötődik az is, hogy óvodánk egyfajta felnőtt képző köz-
ponttá is vált. Átesve több minősítési eljáráson, előbb Referencia intézmény, 
majd az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lettünk. Ebben a szerepünkben szak-
mai segítséget nyújtunk óvodapedagógusoknak új nevelési módszerek megis-
merésében, kipróbálásában - továbbképzéseknek biztosítjuk a helyszínt, 
bemutatókat, előadásokat tartunk, szakmai műhelymunkát szervezünk. A 
nálunk megfordult szakemberek nem kis irigységgel, és jó véleménnyel nyilat-
koztak az óvoda épületével, tárgyi felszereltségével, az itt tapasztalt munkával 
kapcsolatban.

Az idei évben tanfelügyeleti látogatások voltak óvodánkban- vezetői és 
intézményi szintű ellenőrzések történtek, vizsgálva a vezető munkáját az intéz-
mény működését. Elmondhatjuk, hogy igen elégedettek voltak adottságaink-
kal, elért eredményeinkkel. 

Az általános iskolával hagyományosan jó kapcsolatunkat tovább ápoltuk. 

Hatvanöt 
évesek lettünk

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot;
ha egy évtizeddel számolsz,  ültess fát!

Ha terved egy életre szól, embert nevelj!”

Anyakönyvi hírek
Születés:

Koki Zselyke Mia 2018.05.07.
anyja neve: Gábor Csilla, 
apja neve: Koki Zoltán
 Házasságkötés:

Balogh Andrea-németh Pál Kornél 
2018.05.10.

 Haláleset:
Tamás Kálmánné 

2018.04.19. életének  57. évében
Csehi imréné 

2018.04.30.  életének 88. évében

A természetgyógyász  válaszol 
Molnár Sándor természetgyógyász vagyok. Tanulmányaimat az 
Egészségügyi Továbbképző Intézetben Dr. Eőry Ajándok vezetésé-
vel, valamint Zhv Zong Xiang Prof. tanár oktatásával sajátítottam el. 
Vizsgáimat a SOTE vizsgabizottsága előtt, továbbiakban Pekingben 
tettem le, a Kínai Tudományos Akadémia Akupunktúra Meridián 
Központjában. 2010-ben költöztünk vissza Szemesre. Takács József 
polgármester úr kérésére szeretnék egy természetgyógyászat rova-
tot indítani, a következő témákban:
Az egészség fenntartása • Táplálkozás • Betegségek és azok meg-
előzése • Táplálékaink A-Z-ig • Ezotéria
Szeretettel várom a kedves olvasók kérdéseit.

Gyümölcsök:  Cseresznye
Minden része gyógyszer a szó szoros értelmében, tisztító hatását a 
vérre (magas vastartamú) a húgy-, ivar- és emésztőszervekre fejti 
ki. Nélkülözhetetlen: artritisz (izületi gyulladások), cukorbetegség 
(diabetes), szénanátha, kövek oldása (magas savtartalmával).
Magas a fehérje-, zsír- és szénhidrát tartalma, ezért hosszabb kúrá-
ra is alkalmas! Naponta 10 magot ajánlott megtörni és megenni. 
Szára teának, gyomor és tüdőbetegségnél igen hasznos.
Folytatása következik.

Molnár Sándor

kultúra
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Természetesen legfontosabb számunkra az, hogy a gyerekek jól érezzék 
magukat nálunk, szeressenek óvodába járni. Legyen részük jó élményekben, 
közös együttlétekben, tanuljanak meg viselkedni, „létezni” egy tágabb világ-
ban. Találkozzanak megoldandó feladatokkal, kapjanak segítséget, de nem 
kész megoldásokat. Tanulják és tapasztalják meg, hogy mindenki jó valami-
ben, és egy-egy feladat megoldásához mindenki „tehetségére” szükség van.

Életkorukból adódóan szükségük van arra, hogy sokat, és szabadon játsz-
hassanak. Gorkijjal együtt valljuk, hogy „…a játék út a gyermekek számára 
annak a világnak a megismeréséhez, amelyben élni fognak, amelyet meg-
változtatni hivatottak.” Ehhez biztosítjuk a megfelelő helyet, elegendő időt, 
és olyan eszközöket, amelyek a játék öröme mellett készségeiket, képessé-
geiket fejlesztik. Játékban, játékkal, játékos módszerekkel tanulnak, ismer-
kednek a világgal. Közben olyan helyzeteket élnek át, amelyek megtanítják 
őket a konfliktusok megoldására, a kudarcok elviselésére, a másikkal való 
megegyezésre, a másik véleményének elfogadására, saját értékeik, határaik 
megismerésére. Így jutnak el odáig, hogy óvodás éveik végére felkészülnek 
az iskolai kihívásoknak való megfelelésre.

Köztük azonban vannak olyanok, akiknek ez az út nehezebb, merede-
kebb. Nekik több segítségre van szükségük. Ezt meg is kapják az óvónőktől, 
akik még nagyobb figyelemmel kísérik fejlődésüket. Egy óvónőnk tett szak-
vizsgát a közelmúltban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neve-
lése területen, így még szakszerűbben tud a rászoruló gyermekekkel foglal-
kozni.

Sajnos egyre több olyan gyermeket nevelünk, akiknek valamely képesség 
területen kisebb, nagyobb elmaradásuk van. Nehezebben illeszkednek be a 
közösségbe, tanulási, viselkedési problémákkal küzdenek. Nevelésük termé-
szetesen elsősorban óvónőik feladata, de segítőik vannak a Pedagógiai 
Szakszolgálat munkatársai személyében, akikkel folyamatos kapcsolatot 
tartunk, tanácsaikra számítunk.

 Az elmúlt időszak eredményei közé tartozik, hogy Mini bölcsődei csoport 
kezdheti meg működését ez év szeptemberében az óvoda közelségében, az 
óvoda, mint intézmény részeként. Reményeink szerint ez az újabb szolgálta-
tás is jó színvonalon fog működni, hiszen új épületben, korszerű körülmé-
nyek között, képzett szakemberek foglalkoznak a három év alatti gyerme-
kekkel. Segítség lesz azon családok számára, akik ezt a szolgáltatást igénybe 
szeretnék venni. Hozzásegítjük az édesanyákat, hogy visszatérhessenek a 
munkába, miközben gyermekük hozzáértő kezek között nevelődik.

Terveink vannak a jövőre is. Szeretnénk, ha az óvoda falai az elkövetkező 
években is legalább ennyi gyermekhangtól lennének hangosak.

Dolgozóink továbbra is mindazokat a feladatokat vállalják, amelyeket 
eddig tettek hittel, igyekezettel, sok-sok energiával. Ehhez készek a folyama-
tos tanulásra, megújulásra a társadalmi kihívásoknak való megfelelésre.

Mindezekhez kérjük és igényeljük a szülők, a fenntartó önkormányzatok, 
minden jó szándékú ember segítségét, hogy újabb 5 év múlva is legyen 
mivel büszkélkednünk a 70. évfordulón.

Szentiványi Jánosné 
óvodavezető

Évek óta kapunk visszajelzést a tőlünk iskolába került gyermekek fejlettsé-
géről, iskolakészültségéről, beilleszkedéséről. Nyílt hetünkre meghívjuk a 
tanítókat, akik fontosnak tartják, hogy eljöjjenek, és óvodai közegben ismer-
kedjenek a leendő iskolásokkal.  A testnevelő tanárok a gyógytestnevelés és 
a labdajátékok kapcsán találkoznak és ismerkednek meg a gyerekekkel, 
így rajtuk keresztül is megvalósul az óvoda-iskola átmenet. Ezen kívül 
az elsős gyerekeket meghívtuk játékdélutánra. Nagycsoportosaink 
minden évben elmennek „Lucázni”. A zeneiskolások évek óta vendége-
ink a karácsonyi ünnepségünkön. A farsangi időszakban a bábosok 
látogatnak el hozzánk.

Óvodánkban folyamatosan működnek a különféle szervezetek- alapítvá-
nyunk, az óvodaszék, a szülői szervezet. Mindegyik a maga szintjén és 
hatáskörében sokat tett és tesz azért, hogy az óvodában folyó munka még 
hatékonyabb, színesebb, mások számára is ismertebb legyen. Segítségükkel 
és néhány magunk által készített pályázat anyagi eszközeivel együtt sikerült 
fejlesztéseket megvalósítani- mozgásfejlesztő eszközök, interaktív tábla, 
fejlesztő játékok.

Egy- egy szülő,  egyéni felajánló is segítette munkánkat- Iván kertészet 
(Völgyi család) virágokkal, Nyárádi György az interaktív tábla beszerzéséhez 
egy nagyobb összeggel. Sokan voltak, akik az adójuk 1% -nak befizetésével, 
gyermekek utaztatásával, otthon már feleslegessé vált játékok átadásával, 
könyvekkel, játékok javításával, elhasználódott textíliák pótlásával, varrásá-
val, báli felajánlásokkal, gyümölccsel segítettek. Néhány édesapa egy dél-
utánon a még hasznosítható, hátsó udvarunkon elbontott térkövet, cserepet, 
gumitéglát rakta át az építési területről. 

Ebben az évben két tanfelügyeleti látogatás, ellenőrzés is volt- köszönjük 
azoknak a szülőknek, akik vállalták a véleménynyilvánítást, és időt szántak a 
tanfelügyelőkkel való beszélgetésre.  Köszönjük mindenkinek, hogy ránk 
figyeltek, gondoltak. 

Dolgozóink és gyermekeink a község életében, az óvoda falain kívül is 
megmutatták magukat. A gyerekek a község karácsonyi ünnepén is műso-
ros összeállítással kedveskedtek a résztvevőknek. Dolgozóink közül többen 
felelős munkát végeztek az önkormányzati és országgyűlési választások 
alkalmával a szavazatszámláló bizottságokban.

Az óvodánkat fenntartó önkormányzatok képviselőtestületeinek tagjait is 
rendszeresen hívtuk meg. Sajnos az utóbbi években alig, vagy egyáltalán 
nem látogatnak el hozzánk, nem élnek a felkínált lehetőséggel. Ennek elle-
nére kéréseinket figyelembe veszik, támogatják elképzeléseinket, anyagi 
hátterünket biztosítják. 

A képviselőtestületi üléseken a minket érintő témák tárgyalásánál az 
óvodavezetőn kívül mindig részt vesznek azok az óvónők is, akik éppen 
akkor nem dolgoznak csoportban.

Óvodánk a minőségi munka elkötelezettje- erre számos bizonyíték van. 
Egyik éppen az, hogy minden évben felmérjük a hozzánk járó nagycsopor-
tosok, szülők, dolgozóink elégedettségét/elégedetlenségét az óvodával, 
kikérjük, igényeljük véleményüket. Fontosnak tartjuk a visszajelzést, örülünk 
a jó véleményeknek, komolyan vesszük, és megköszönjük az őszinte, jobbító 
szándékú, nyílt kritikát.

Hatvanöt 
évesek lettünk

info
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Az idei tanévet 75 tanulóval 5 tanszakon 6 tanárral kezdtük. 
Közülük ketten Márkus Kata Balatonszárszóról, Bencze Ágnes 
Balatonföldvárról áttanítanak.

A mindennapos zeneiskolai tanítás mellett sok programot szer-
veztünk, vállaltunk, tartottunk ebben a tanévben is. Részt vet-
tünk Budapesten a zenész kollégákkal egy több napból álló 
Kovács-módszer továbbképzésen is.
A tanévet október 1-én a Zene világnapi tanári koncerttel kezd-
tük, ami mára már településünkön is hagyománnyá vált. Közre-
működtünk az október 6. illetve 23.-ai ünnepeken.
November 22-én II. Balatonparti Zeneiskolák szolfézsver-
senyét szervezte meg a Balatonalmádiban a Kósa György zene-
iskola. 
Iskolánkat hét növendékünk képviselte. Mind a hét tanuló 
nagyon szépen szerepelt a versenyen.
•	 Bondor Ábel I. korcsoportban Bronz minősítésre értékel-

te munkáját
•	 Bánó Tekla, István Ajsa, Sipos-Kovács Sarolta I. kcs-ban  

Ezüst minősítést értek el. 
•	 Kucserák Panka I. kcs., Dombi Natasa, Mórocz Milla III. kcs-

ban Arany minősítést kaptak.

 December 4.-án tartottuk meg a növendékeinknek az I. fél-
évi beszámolót, melynek Mikulás koncert nevet adtuk. Ezen a 
napon az zeneiskolai létszám miatt két koncertet szerveztünk. 
A koncerteken minden növendékünk számot adott a féléves 
munkájáról a szülők, közönség előtt.
 December 14.-én Zeneiskolai Adventi koncertet tartottunk. 
Énekkarunk karácsonyi blokkja után következtek fúvósaink, akik 
a balatonföldvári Fúvóka zenekarban már igen nagy létszámmal 
vannak. Tőlük is egy Karácsonyi összeállítást hallhattunk nagy 
örömmel.
 December 20-án Karácsonyi zenei műsorral mentünk délelőtt 
a Balatonszemesi Nyitnikék ovisokhoz, majd délután a Szóládi 
Magvető Református óvoda gyerekeihez.  
December 22.-én község Karácsonyi műsorán mi tanárok ját-
szottunk, zenéltünk, színesítettük a műsort különböző darabok-
kal, előadásokkal.
 A téli szünetben mi zenészek nem pihentünk. Minden napos 
próbával készültünk az Újévi koncertekre. 2+ 1koncer-
tet adtunk Újévkor. 2018. január 1-én Zamárdi, Balatonföldvár 

közönsége ünnepelhette, köszönthette zenével az újévet, míg 
Balatonszemes közönsége január 6.-án köszönthette az Új esz-
tendőt a zenekarral „Valami Amerika” címmel.
 Január 22.-én a Magyar Kultúra Napján is szerepeltek fuvolis-
ta növendékeink , akik produkcióikkal színesítették a műsort.
Január 31-én Farsangi zenés mese előadásokkal mentünk az 
Óvodákba (Balatonszemes, Szólád)
Február 2-án „Úrhatnám szolgáló” vígopera előadásra vittük Bala-
tonlellére a gyerekeket.

 Február 16-án Országos IX. Jeney Zoltán Fuvolaverseny 
területi válogatója – Kaposvár
•	 Fuvolistáink közül István Ajsa és Bálint Rhodé 53 pontot 

kapott. 
•	 Kucserák Panka és Tallián Orsolya játékát 50pontra értékel-

te a zsűri. 
Tanulóink nagyon szépen helyt álltak ezen a nagy megmérette-
tésen a nagy zeneiskolák növendékeivel szemben. A döntőbe 
jutáshoz 56 pontra volt szükség.  
 Március 27-én Somogy megyei négykezes versenyen vet-
tünk részt, melynek a Barcsi zeneiskola adott otthont. Három 
négykezes páros mérettetett meg. Nagyon szép eredménnyel 
térhettek haza. 
•	 Bánó Tekla - Petkes Panna ezüst minősítést kapott,
•	 Dombi Natasa – Mórocz Milla Arany minősítést kaptak, 
•	 Ligeti Zita - Kriszti néni (Floch Amina betegsége miatt beug-

rott) Arany minősítésben részesültek.
 Április 26-án Megyei Rézfúvós verseny került megrendezés-
re Balatonföldváron
Zeneiskolánkat 2-2 tanuló képviselte az I. és II. korcsoportban. 
Nagyon szép eredménnyel tértek haza. Fantasztikus élmény-
ben volt részük.
•	 Szappanos Fanni II. kcs. – Különdíjat kapott
•	 Sipos-Kovács Olivér I. kcs, Gáspár Zsombor II.kcs. – II. 

helyzést értek el.
•	 Schmal Kitti I. kcs-ban I. helyezett lett. Ő kapta „Somogy 

megye legjobb kürtöse” díjat, és neki ítélte a három tagú 
zsűri a Tankerületi különdíjat is. 

Május 4. XVI. Diákmuzsika 
(saját rendezvény)
Az idei évben megdöntöttük az eddigi jelentkezői rekordot 

Betekintés az Alapfokú Művészeti 
Iskola 2017-18-as tanévébe

kultúra
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a 160 fővel. (Közülük senki nem mondta vissza verseny előtt 
ilyen, olyan okkal.)
Véleményem szerint ez a létszám a rendezvényünk, szervezé-
sünk színvonalát mutatja. A versenyzők 21 iskolából 4 megyé-
ből érkeztek. (Pécs, Kaposvár, Nagyatád, Lengyeltóti…..Siófok)
Az eredményhirdetést várva a Musica Antiquia együttes inter-
aktív koncertet adott, amely nagy sikert aratott. A neves 
háromtagú zsűri (Palatinus Ferenc, kürt- Budapest, Iván Kata-
lin, zongora – Pécs, Elnök: Kotencz Melinda,oboa – Pécs) érté-
kelése után, a nap végén a versenyzők és tanáraik teljes meg-
elégedéssel és a következő évi viszont látással tértek haza. 
Külön nagy öröm volt számomra, hogy az idei évben is az EMB 
kottakiadó és a Keszthelyi Duo Hangszerbolt is el tudott jönni 
a rendezvényre hangszerekkel, kottákkal, ajándéktárgyakkal 
kipakolni. Ők ajándéktárgyakkal, kottákkal támogatták a ver-
senyt. 
Iskolánk tanulói is nagyon szép eredményeket értek el.
Arany oklevelet kapott :
Szóló kategóriában: Molnár Panna - klarinét, Kucserák Panka, 
Sipos–Kovács Sarolta - fuvola, Schmal Kitti, Sipos–Kovács Olivér, 
Gáspár Zsombor – kürt, 
Kamara: Mórocz Milla és Dombi Natasa - –zongora négykezes
Floch Amina és Ligeti Zita–zongora négykezes
Ezüst minősítésben részesült:
Szóló kategóriában: Iván Tamara – furulya,  Tallián Orsolya – 
fuvola, 
Kamara: Rézfúvós kvartett 
(Schmal Kitti, Szappanos Fanni, Gáspár Zsombor, Sipos-Kovács 
Olivér) 
    Fuvola együttes (Bálint Rhodé, Kucserák Panka, István Ajsa, 
Sipos-Kovács Sarolta, Szilvai Flóra, Seres Mercédesz, Kontur Felí-
cia, Somogyvári Karmelina, Bondor Damarisz, Kovács Evelin, 
Tallián Orsolya, Mórocz Milla)
Felkészítő tanári különdíjat kapott: Horányi Ákos
Zongorakísérői különdíjban részesült: Istvánné Nyári Krisztina

Május 12-én Szennán került megrendezésre a már hagyomány-
nyá vált  „Hajlik a meggyfa” népdaléneklési verseny. Zeneisko-
lás növendékeink itt is nagyon szépen helyt álltak és gyönyörű 
eredménnyel térhettek haza Németh Kornélné Ildikó felkészíté-
sének köszönhetően.
„Csicsergők” (Bálint Rhodé, Bánó Tekla, Békei-Varga Blanka, Bon-
dor Damarisz, Iván Áron, István Ajsa, István Botond, Kucserák 
Panka, Nyerges Rebeka, Sipos-Kovács Olivér, Sipos-Kovács Sarol-
ta, Petkes Panna) Arany minősítést kaptak, míg a Csángó dalo-
kat előadó Bánó Tekla, Sipos-Kovács Sarolta duó Ezüst okleve-
let kaptak.

Balatonszemesi Kisgépszervíz
Telephelyünkön vállaljuk kerti gépek, kerékpárok, 

robogók szervizelését, javítását, alapszintű 
gépjármű karbantartást.

ugyan ezen berendezések árusításával is foglalkozunk. 
nagy választékban kaphatók benzines és elektromos 

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

mikrohullámú sütők, kávéfőzők stb..

Cégünk a Bárdi Autó alkatrészhálózat Hivatalos Part-
nere, így gépjárműalkatrészeket és felszereléseket is 

árusítunk 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

É v végi vizsgák zárták a tanévünket, majd ezt követi még Június 
12.-én a Tanévzáró, bizonyítványosztás.
Június 13-án 13 órától 17 óráig felvételivel és a zeneiskolába 
való visszairatkozással készülünk a következő tanévre.

Benedekné Gyarmati Klára
AMI vezetője
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Az elmúlt két lapszám már-már felso-
rolás jellegű eredménylistáját folyta-
tom. Örömmel teszem, hiszen ezek 
az eredmények az iskola, a gyerekek 
és a szülők büszkeségére valók, va-
lódi kemény munka van mögöttük, 
és érdemesek arra, hogy megosszam 
Önökkel.

Kezdem a megyei vagy több 
megyét érintő versenyekkel:

•	 Matematika alapműveleti verse-
nyen Bondor Ábel 4/A osztályos 
tanuló 6. helyen végzett. felkészítő 
tanára Németh Kornélné

•	 Kalmár László matematika verse-
nyen Bondor Ábel 4/A tanuló 6. 
hely, Ligeti Ábel 4/B osztályos tanu-
ló 5. helyezett. Felkészíítő tanárok 
Németh Kornélné, és Cseh Tiborné

•	 Tudásbajnokság: matematikából 
Ligeti Ábel 4. helyzés, környezetis-
meretből 2. helyezés és Sziksz Ro-
land 3. osztályos tanuló (felkészítő 
tanár Baranyainéé Luki Ildikó) 5. 
helyezett lett

Több megyét érintő verseny:
•	 Matematika verseny Balatonke-

resztúr: Ligeti Zita 3. osztályos ta-
nuló 8. helyezés, Pápa Noémi 3. 
osztályos tanuló 7. helyezés (felké-
szítő tanáruk Baranyainé Luki Ildi-
kó) míg a 4/a-s Bondor Ábel 4. he-
lyezett, a szintén negyedikes Ligeti 
Ábel pedig 1 helyezett lett.

•	 Népdal verseny Szenna: Csicsergő 
kórus (Bánó Tekla, Békei –Varga 
Blani, István Ajsa, Nyerges Rebeka, 
Iván Áron, Kucserák Panka, bondor 
Ábel, Bálint Rhodé, Sipos-Kovács 
Saci és Olivér, Petkes Panka)  arany 
minősítés. Bánó Tekla és Sipos-
Kovács Sarolta duója pedig ezüst 
minősítést kapott

Országos versenyek:
•	 Kvalitas Országos Matematika 

verseny: Sipos-Kovács Sarolta 15. 
helyezett (Baranyainé Luki Ildikó), 
Sevter Ákos 11. helyezés.(Németh 
Kornélné)

Tudásbajnokság:  
•	 Benedek Janka 1 osztályos tanuló 

környezetismeretből 14. helyezés 
(Molnárné Évike)

•	 Dancsó Kata 2. osztályos tanuló 
környezetismeret 20. hely. (Rajcziné 
Petrus Ildikó)

•	 Piringer Márton 3. osztály környe-
zetismeret 18. hely (Baranyainé 
Ildikó)

•	 Angol nyelv versenyen Dombi Nóri 
8. osztályos tanulónk 11. hely. Hogy 
milyen komoly eredmény ez a he-
lyezés, csak a pontszámok alap-
ján már tudható. Közte és az első 
helyezett között 2 pont volt a kü-
lönbség, és Nóri 2 ponttal maradt 
el a maximumtól.  Ugyan így kettő 
ponttal lemaradva saját korosztá-
lyában Bánó Tekla 10. helyezett. 
Felkészítő tanár mindkét tanulónál 
Valkóné Kovács Márta

•	 Matematika – Török Márton 5. osz-
tályos tanuló 15. helyezett lett 1 
ponttal lemaradva a 3. helyről!  Fel-
készítő tanárok (alsóból Molnárné 
Borbély Éva, felsőben Béni József-
né  és Kazsokiné Reinhardt Katalin)

•	 Magyar irodalomból Dombi Natasa 
6. osztályos tanuló 12. hely. (Hosszú 
Csilla) Dombi Anna Nóra anyanyelv 
18. hely, Iván Szonja 8. osztályos ta-
nuló 13. hely (Hosszú Csilla) Bene-
dek Luca országos 2. helyezés. Fel-
készítő tanár Hosszú Csilla, alsóban 
Molnárné Borbély Éva.

•	 Országos Tájfutó verseny: Kucserák 
Panka 12. hely,  Schmal Kitti 6. he-
lyezés

Tisztelt Olvasó!
Sportolóink eredményei az előző 

cikkben voltak. Értük június 18 és 21 
között izgulhatunk, mert az országos 
döntők akkor lesznek Zalaegerszegen. 
Vannak esélyeink!

Kedves Olvasó!
Sokszor írtam már, és csak ismételni 
tudom magam. A versenyek nálunk 
azt a célt szolgálják, hogy egy új célt 
támaszt a gyermek elé, amiét meg kell 
dolgozni. Ezért is indulunk sok verse-
nyen, mert így sokkal több gyereket 
tudunk mozgósítani. Igazából ez a 
célunk. Aki csak képes rá, az menjen, 
versenyezzen, hiszen mindaz a több-
let, amivel gazdagodik, az az ő tudását 
gyarapítja. 

Több helyen kiemeltem a jelenle-
gi mellett a valamikori tanítókat is. 
Nem véletlen! Egy-egy ilyen ered-
mény mögött nem csak az adott tan-
év tanára áll. Ott vannak az alapokat 
megadó tanítók is, és róluk sem sza-
bad megfeledkezni. Mint ahogyan a 
szülőket is meg kell említeni, hiszen 
gyermekükkel nekik is sok-sok fel-
adatuk van, ami közvetlenül, vagy 
közvetett módon ott van az ered-
ményben.

És persze a gyerekek. Rengeteg 
munka, tudatosság, akarat, kitartás, ál-
dozatvállalás van egy ilyen eredmény 
mögött. Mi látjuk az elkeseredésüket, 
amikor mondják hogy „Csak (!) 10. he-
lyezett lettem az országoson.”  Még 
majdnem szégyellik is!  Úgy kell őket 
vigasztalni, magyarázni kell, hogy az 
egy csodálatos eredmény!  Mert az, 
csak ők másként élik meg.  Ami nem 
baj, hiszen ez is motivál. És a tapasz-
talat, amit szereznek, ott lesz a követ-
kező év talán még szebb eredményé-
ben!
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Gyermeknap

Május 25.-én tartottuk az iskolai gye-
reknapot. Az eredeti elképzelésünk 
egy szigligeti kirándulás lett volna, de 
nem tudtunk a BAHART-nál olyan árat 
kialkudni, ami ne lett volna irreálisan 
magas a lehetőségeinkhez képest. Így 
aztán maradtunk itthon. Utólag kide-
rült, jól tettük, mert az időjárás a ke-
gyeibe fogadott bennünket. A stran-
don rendeztük meg a versenyeket, ott 
alakítottuk ki a játék lehetőségeket, és 
aznap délelőtt Balatonszemesen csak 
ott nem esett az eső.

A hagyományoktól eltérő módon 
nem állomáshelyek voltak, ahol osz-
tályok közti vetélkedés lett volna, 
hanem mindenki oda ment. és azt 
választott, amihez kedve volt. Úgy 
gondoltuk, hogy így tanév vége felé 
talán a gyerekek is jobban örülnek, 
ha nem kötelező a program, hanem 
szabadon választhatnak. Jól gondol-
tuk. Senkire nem kellett rászólni, nem 
volt fegyelmezetlenkedés, mindenki a 
neki tetsző feladattal lekötötte magát. 
Volt csocsó, aszfaltrajz, tollas, röplab-
da, foci, hulahopp karika, ott voltak 
az strandi sporteszközök, pingpon-
gozhattak, és volt horgászverseny. A 
Szülői Munkaközösség megszervezte 
a dodzsmezést, a rádi kisvonatot.  Él-

ménnyé vált a nap, és ez volt a lényeg. 
Ezúton is köszönöm az SZMK-nak 
a több mint 500 palacsintát, a 100 
kürtőskalácsot, a sonkás bagettet, a 
lángosozás és a jégkrémezés lehető-
ségét, az üdítőket, a mindenkinek járó 
cukorkákat, pattogatott kukoricát. Kö-
szönettel tartozunk a támogatóknak 
is, és Balatonszemes Önkormányzatá-
nak a Szemesért Kft-nek a helyszínért, 
és a felajánlásaiért, amivel végképp 
minden kívánságunk teljesült.

Külön színfolt volt a horgászver-
seny!  27 nevező volt, vegyesen fiúk és 
lányok(!). A Földvári Horgászegyesü-
lettől Bertalan Ferenc halőr volt jelen, 
a hazai színeket Keserű Balázs látta el. 
A fő versenyszám természetesen a hal-

fogás volt, ahol végül is egy 28 cm-es 
dévérrel Szántó Mátyás nyer. Azonban 
volt összetett verseny is, ahol a fogás 
mellett a célbadobás, és halismeret is 
volt. Az összesített versenyt Batki Ba-
lázs Bendegúz nyerte, aki 27 cm-es ke-
szeget fogott, minden halat felismert, 
és a célba dobásnál is az élen végzett.

A felismerésnél Molnár Izabell olyan 
tudásról adott tanúbizonyságot, hogy 
Bertalan úr felajánlotta, hogy mehet 
vizsgázni, oktatás nélkül. A verseny fő-
díját is a Horgászegyesület adta. Batki 
Bendegúz egyéves ifjúsági engedélyt 
kapott.

A többi helyszínen is volt értékelés, 
amiket az SZMK vett meg, és osztott ki 
mindenkinek.  

Aztán lassan vége az évnek. A hete-
dikeseink mennek háromnapos Tisza-
tavi tanulmányútra, aminek különle-
gessége, hogy a költségeket – közel 
500 ezer Ft - a Siófoki Tankerület állja.  
Ötödikeseink szigetközi evezős tábor-
ba mennek.  Sportolóinknak Zalaeger-
szeges országos döntők lesznek. Ezek 
csak a főbb események.  Aztán jöhet a 
szünet!

Balatonszemes, 2018. május 28. 
Boór Miklós 
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2018. június 6.-án a 7. 
osztály kirándulni 
indult a Tisza környé-
kére Batki tanár úrnak 
és a Tankerületi köz-
pontnak köszönhetően. 
A hosszú és fárasztó 
utazás után, elfoglaltuk 
a szállásunkat Tiszaná-
nán. Ezt követte az 
ebéd, mely finom és 
nagyon bőséges volt. Balázs bácsi szervezésének hála, betekin-
tést nyerhettünk a Kiskörei Vízierőmű olyan helyeire is, ahova 
egy átlagos kiránduló ember nem juthat be. Ezután elsétáltunk 
Közép-Európa legnagyobb és Magyarország egyetlen hallép-
csőjéhez. Nagyon szép látvány tárult elénk, láthattuk egy üve-
gen keresztül, hogy milyen halak úsznak át a lépcsőkön keresz-
tül. A vacsorát követően mindenki elvonult a szobákba, míg 
egyszer csak megjelentek az ismerkedni vágyó helyi fiatalok, 
akik fényekkel akarták ezt tudatni. Mi nagyon megijedve futot-
tunk segítségért a tanárokhoz (Balázs bácsi, Klári néni és Ákos 
bácsi), és ők határozott fellépéssel elhárították a „veszélyt”. Ezek 
után mindenki megnyugodott, hogy biztonságban érezheti, 
tudhatta magát.

Iskolánk 16. alkalommal rendezte 
meg a Diákmuzsika, zenei találkozót. 
Egyre nagyobb létszámmal jelentkez-
nek erre a versenyre a növendékek. 
Ebben az évben 22 iskolából közel 160 
versenyző - Fejér, Somogy, és Zala 
megye - méretette össze tudását, 
melyet egy három tagú szakmai zsűri – 
Pécsi Zeneművészeti Iskola tanárai - 
értékelt. Iskolánkat is több tanszakról 
képviselték gyerekek. 

Az idei verseny szakmailag nagy elő-
relépés volt az előző évekhez képest. 
Egyre több a magas művészi szintet 
elérő teljesítmény. Míg egy időben az 
alacsonyabb évfolyamosok, idén a vég-
zős, sőt a továbbképzős növendékek 
voltak már többségben. Ez pedig 
komoly művészi minőséget jelentett. 
Külön kiemelném, hogy iskolánk egy 12 
tagú fuvola együttessel is fel tudott már 
lépni, ami a helyi zeneiskola munkájának 

talán legkézzelfoghatóbb bizonyítéka.
A rendezvény végén egy keszthelyi 

reneszánsz együttes lépett fel. A közel 
egy órás koncertjük sem volt elég idő 
arra, hogy a zsűri dönteni tudjon a sok 
jobbnál jobb fellépő között. Persze azért 
sikerült dönteni. A lentebbi felsorolás a 
szemesi növendékeket eredményeit 
mutatja. 

Bronz minősítében részesült: Mórocz 
Emánuel – szaxofon

Ezüst minősítést kapott: Iván Tamara – 
furulya, Kürt kvartett (Gáspár Zsombor, 
Szappanos Fanni, Schmal Kitti, Sipos-
Kovács Olivér), Tallián Orsolya – fuvola, 
Fuvola együttes (Kontur Felícia, Bálint 
Rhodé, István Ajsa, Kovács Evelin, Kucse-
rák Panka, Sipos-Kovács Sarolta,Szilvai 
Flóra, Bondor Damarisz, Somogyvári 
Karmelina, Tallián Orsolya, Floch Kira, 
Seres Mercédesz), 

Arany minősítésre értékelte a munká-

ját: Molnár Panna – klarinét, Gáspár 
Zsombor – kürt, Sipos-Kovács Olivér – 
kürt, Kucserák Panka – fuvola, Sipos-
Kovács Sarolta – fuvola, Zongora négy-
kezes (Ligeti Zita, Floch Amina), Zongora 
négykezes (Mórocz Milla, Dombi Nata-
sa)

Tanári különdíjban Horányi Ákos (fel-
készítő) és Istvánné Nyári Krisztina (Zon-
gorakísérés) részesültek.

Ezúton is szívből gratulálok Nekik! 
Köszönöm a Felkészítő tanárok mnkáját 
és köszönöm a Szülők segítségét, hogy 
támogatják munkánkat.

Külön köszönjük, hogy a balaton-
szemesi Baptista Közösség idén is ren-
delkezésünkre bocsátotta az Imaházat, 
illetve köszönjük a Latinovits Művelődé-
si Ház segítségét.

Bné Gyarmati Klára 
AMI vezető

A második na pot a 
poroszlói Öko cent-
rumban, majd ebéd 
után a Dinnyésháti 
strandon töltöttük, 
ahova kisvonattal 
mentünk el. Mire 
visszaértünk a szál-
lásra osztályfőnö-
künk kedves rokonai 
bográcsban ké szült 

vacsorával várták a csapatot, még frissen sütött sütit is kaptunk 
utána. Ezt követték a jobbnál jobb játékok, amelyek éjszakába 
nyúlóan értek véget.
A harmadik napon a pakolás után még tudtunk strandolni egy 
kicsit, sulyomot szedni, gyűjteni, hogy az itthoniaknak megmu-
tassuk, hogy mibe nem szabad a strandon belelépni, mert bele-
törik a talpunkba, ami nagyon fájdalmas.
Szeretnénk megköszönni Batki Tanár úrnak, Balázs bácsinak, PÓT 
APUKÁNKNAK ezt a feledhetetlen, élményekben gazdag kirándu-
lást, amellyel segítette, hogy osztályunk egy összetartó csapatként 
térhessen haza. Nagyon sok szépet láttunk, sokat tanultunk és 
nagyon jót kirándultunk, játszottunk, szórakoztunk. 

NAGYON KÖSZÖNJÜK! A 7. osztály 

XVI. Diákmuzsika találkozó

A 7. osztály Tisza környéki kirándulása
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Latinovits Zoltán Művelődési Ház udvara 
06.23. 17 óra „Varrjunk a szabadban” kiállítás  
– Múzeumok éjszakája
Katolikus templom:
06.28. 20 óra Komolyzenei koncert: 
Balatonszemesi Zenetanárok
07.05. 20 óra Komolyzenei koncert: Oravecz György 
Liszt-díjas világhírű zongoraművész estje
07.12. 20 óra Komolyzenei koncert:  Sonoro kórus 
a balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Ház Kórusa
07.19. 20 óra Komolyzenei koncert: „Rivage” fúvósötös
07.26. 20 óra Komolyzenei koncert: Kürt kvártett
Magtár kert:
07.06. 20 óra jazz udvar: pop, rock, jazz standardek 
Acoustic Cuts duó
07.13. 20 óra Rock udvar: 
The Good The Bad and The Ugly rock trió
07.20. 20 óra Rock udvar: CockLers zenekar
Zenepavilon:
07.19 20 óra Kávészünet zenekar koncert
07.21. 20 óra MusicBox
Szemesi Napok: 
2018.07.26-29.

Újabb életmorzsák a „Derűs”Csoport életéből.

Itt a nyár! A klub átmenetileg szünetet 
tart, a találkozások áttelepülnek spontán 
formában a Balaton parti strandokra, a 
játszóterekre. 
Mindenhonnan azt hallja egy mai anyuka, 
milyen fontos fejleszteni a gyermekét. 
Sajnos legtöbben eléggé szorongunk is 
ahhoz, hogy ez állandóan nyomasszon 
minket. Pár olyan nyári bakancslistás 
ötletet szedtem össze, ami fejleszti a 
gyerekeket, erősíti a szülő (nagyszülő)-
gyermek kapcsolatot, közben pedig 
nagyon jó móka. Természetesen 
nem csak piciknek, hanem ahogy a 
társasjátékokon lenni szokott: 0-99 éves 
korig javasolt. 
Kacagásra fel! 
- pocsolyában dagonyázni

- zuhogó záporban szaladgálni
- mezítlábas napot tartani
- fröcskölni egymást a Balatonban
- betemetni egymás lábát iszappal
- óriási homokvárat építeni
- a kertben slaggal egymást locsolni
- itt nyaralókkal barátkozni
- házi szappanbuborékot készíteni
- esténként/reggel egymást dögönyözni
- esős napokon plusz meseolvasás
- virágokat ültetni
- learatni a termést a kertben
- főzni belőle közösen
- kelt tésztát készíteni és gyurmázni vele
  (kisüthető, megehető)
- horgászni menni
- szerelni (apával, nagypapával)
- együtt takarítani

- nézni, ahogy egy pók hálót sző 
  és bogarat fog
- szöcskét fogni
- négylevelű lóherét keresni
- feküdni a füvön és felhőket nézni
- hullócsillagokat nézni
A lista a végtelenségig bővíthető.
A gyerekek semmit sem tanulnak meg 
olyan jól, mint azt, amit tőlünk látnak. 
A mai rohanó világunkban az egyik 
legfontosabb, amit a gyermekeinknek 
adhatunk, hogy hogyan kapcsolódjunk 
ki, hogyan töltsük fel lemerült elemeinket. 
Az ő érdekükben engedjük hát meg 
magunknak, hogy időnként lazítunk és 
nem vesszük olyan komolyan az életet. 
A mi egészségünknek is jót teszünk vele, 
a példa pedig garantáltan ragadós. 

PÖTTÖM SZIGeT  NYÁrI BAKANCSLISTA

Kedves olvasó, örömmel számolok - be az elmúlt időszak eseményeirõl.
-Április: kertészkedő praktikák és tapasztalatok cseréltek gazdát a 
Mûvelõdési Házban . Megbeszéltük a következő hónap feladatait.
-Május:  A majális számunkra igazi „Derűs” napra sikerült. Beleadtunk min-
dent: tudást, odafigyelést, humort... Mindenkinek a kosarában lapult vala-
mi (házi eltevésű fűszer,hosszú nyelű fakanál, csipetke, pogácsa, rétes, fris-
sen sült sütemények, konty alá való...) Köszönöm a klubtagoknak és párja-
iknak  az együtt töltött időt .
Hagyományosan nálunk kerül megrendezésre a Nyugdíjas Kelet-Balato-
ni Régió „Tavaszi zsongás” Gálája.Az eseményre  idén produkcióval nem 
készültünk, a résztvevõ 9 környékbeli község elismerését viszont kivívtuk 
vendéglátásból .
Köszönöm a csoport tagoknak a rendezvény előtti színpad dekorálást,a 
terem berendezést, a rendezvény házi- asszonyságát, az elkészült finom-
ságokat /aminek legfőbb elismerése a szünetben gazdát cserélt receptek 
sokasága/...azt hogy eljöttek és a nézőtéren végig követték a programot.
„Morzsa Parti”: a Gála utáni délután még összegyűltünk: megbeszéltük 
a nap eseményeit,köszöntöttük a születésnaposokat, és az őszi kirándulás 
útvonala is meglett. 
Elfogytak  a morzsák... minden csoport tagnak egészséges és nyugodt 
nyarat kívánok! 

NYÁrI PrOGrAMAJÁNLÓ
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