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A kételkedők megnyugtatására és a környéken lakó 
nyaraló tulajdonosok megelégedésére készül a Bánk 
bán, Arany János  utca és a 7-es út csatlakozására a 
fénysorompós átjáró. Gyalogos és gépkocsis átjárásra 
egyaránt alkalmas lesz, mely nagyban hozzájárul 
településünk gyorsabb megközelítéséhez és korsze-
rűbb közlekedéséhez.
Minden kiegészítő munka 2018. december 31-ig el fog 
készülni.

Balatonszemes község köztisztaságával összefüggő feladatok 
eredményes végrehajtása – a közvetlen környezet védelme, 
tisztántartása, valamint az allergiás megbetegedésben szen-
vedő gyermekek, felnőttek és a ma még egészségesek védel-
me érdekében szükségesnek ítélem meg, hogy az alábbiak-
ban egyes rendeletekre, azokban szabályozott kötelezettsé-
gekre felhívjam a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét.

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a köztisztaságról szóló 30/2003.(XII.15.) önkormányza-
ti rendelete kötelezi a lakóházak, építési telkek, üdülők, 
egyéb belterületi ingatlanok, valamint a zártkerti ingatla-
nok tulajdonosait, hogy Balatonszemes község köztiszta-
ságának megőrzésében kötelesek hathatósan közremű-
ködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzé-
sét eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól 
tartózkodni.

A fenti rendelet 6.§ (1) bekezdése szabályozza az ingatlantu-
lajdonos kötelező feladatait:

„Az ingatlantulajdonosoknak a közterület tisztántartásával, a 
zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:
a) Az ingatlan előtti (úszótestek esetén az épület körüli) jár-

dának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak) 
a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, 
legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területé-
nek a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommente-
sítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság 
mentesítése; ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése 
van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisz-
tántartása, gyommentesítése,

c) a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, 
járdával ellátott vagy anélküli – közforgalmi területsáv 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

NÖVEKVŐ BIZTONSÁG
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Takács József polgármester köszöntötte 76-ik születésnapja alkal-
mából Sebestyén Erzsébetet. A teleki székhelyű Ordoszi Napsugár 
Alapítvány vezetője immár tíz éve igazgatja rendületlen erővel a 
közösség érdekében e civil szervezetet. Az ő nevéhez fűződik töb-
bek között Balatonszemesen a 2012-ben létrejött Pálos Kegyhely, és 
a Telekiben található 300 éves berkenye fa védetté nyilvánítása. 
Ezúton kívánunk neki jó egészséget és sok kitartást a kulturális és 
természeti értékek védelmében végzett munkájához!

Köszöntés



vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a 
tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,

d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterü-
let szennyeződéstől való megtisztítása.”

A hivatkozott rendelet 7. §-a az ingatlantulajdonosoknak az 
épületek és telekingatlanok tisztántartásával is kötele-
zettséget állapít meg:

a) a település központjában folyamatosan, a település 
egyes területein évente legalább kétszer az épület hom-
lokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig törté-
nő letakarítása,

b) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, 
szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések, 
stb. folyamatos eltávolítása,

c) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán-
tartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló 
ágak, bokrok megfelelő nyesése,

d) a beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlan tulaj-
donosa köteles az utca felől látható táblát elhelyezni, 
amelyen a köztisztasági kötelezettség megállapítása cél-
jából fel kell tüntetni az ingatlantulajdonos vagy haszná-
ló nevét, címét,

e) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló 
ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivite-
lező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az épí-
tési munka kivitelezője köteles az építés területét és köz-
vetlen környékét tisztán tartani.

Azokkal az ingatlantulajdonosokkal szemben, akik a fenti 
kötelezettségüknek haladéktalanul nem tesznek eleget, 
a fentiekkel ellentétes magatartást tanúsítanak önkor-
mányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatá-
si bírság kiszabására kerül sor.

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 
17. § (4) bekezdése kimondja:  „A földhasználó köteles 
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.”. 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a parlagfű irtásról szóló 22/2002.(XI.25.) önkormányzati 
rendeletének 3. §-a szabályozza, hogy:

„3.§. (1) Balatonszemes község közigazgatási területén a jogi 
és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem 
rendelkező más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, 
használatukban, a bérlők a bérleményükben) lévő területet 
kötelesek a virágzó parlagfűtől mentesen tartani.
(2) A parlagfű irtásáról - virágzás előtt - az időjárástól függő 
gyakorisággal kell gondoskodni.
(3) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges 
eszközök (mechanikus, vegyszer, illetve engedélyezett készít-
mények, peszticidek) felhasználásával kell elvégezni.”

Felhívom az ingatlantulajdonos, földhasználó figyelmét, 
hogy köteles az általa használt földterületen, általa hasz-
nált valamennyi ingatlanon a parlagfű- virágbimbó kiala-
kulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig fenntartani. Azaz, a parlagfűvel fertőzött 
területeken a többszöri fűnyírás, kaszálás, esetleg kémiai 
gyom-mentesítés elvégzése kötelező. 

A parlagfű irtása mindannyiunk érdeke, a fertőzött területek 
gondozása nem csak a parlagfű allergiások tüneteinek enyhí-
tését szolgálja, de segíti az újabb allergiás megbetegedések 
megelőzését is.

Akik nem gondoskodnak a használatukban lévő ingat-
lan parlagfű-mentesítéséről, velük szemben szintén 
hatósági eljárás indul, közérdekű védekezés kerül 
elrendelésre, melynek költségét az érintett ingatlan-
tulajdonosnak kell megfizetnie, valamint a növény- és 
talajvédelmi hatóság növényvédelmi bírság kiszabá-
sára  is jogosult. A növényvédelmi bírság alapja a par-
lagfűvel fertőzött terület nagysága.  A bírság mértéke 
belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 
5.000.000 Ft-ig terjed.

Tisztelettel kérem, hogy a rendeletekben foglalt feladatok-
nak, kötelezettségeknek tegyen eleget, hiszen a fentiek meg-
valósítása nagyban hozzájárul településünk környezet higié-
nés, valamint általános esztétikai állapotának kedvező válto-
zásához is.

Bízom megértésében 
és segítő közreműködésében.

Dr. Kelemen Csilla
jegyző 
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KFT HÍREK
 Áprilisban Kollégáink elkészültek a Csokonai parkban található játszótér teljes felújításával. A Kft. 
munkatársainak kézügyességét dicsérik a játszótéri eszközök, illetve ők végezték a teljes talajcserét, 
tereprendezést az eszközök felállításához. 
A Széchenyi út padkázásában, Bánk- Bán utca teljes hosszának felújításában is segédkeztek munka-
társaink, valamint kátyúzási feladatokat végeztünk a tavasz folyamán a murvás utcákban.
Március 31-ig Társaságunk végezte a lakossági zöldhulladék szállítást, április 1-től ezt a tevékenységet 
a PELSO-KOM Kft. látja el a mellékelt tájékoztató szerint. 
Sor kerítettünk a Berzsenyi strand előtti vízóra aknatető fed lap betonozására, záportározónál a nádvágásra.
Folyamatosan végezzük a Balaton parton az uszadék gyűjtést, a befolyó árkok, vizes árkok tisztítását, 
közparkjaink takarítását.
A jó idő beköszöntével elkezdtük a sövény – és fűnyírásokat köztereinken. Munkatársaink a virág-
ágyások előkészítésén dolgoznak. A nyári szezonban 19 040 tő egynyári virág fogja színpompájával 
elvarázsolni a helybelieket és az üdülővendégeket, ősszel további 6000 tő árvácska fogja díszíteni a 
közparkokat.

Rigó István
Ügyvezető igazgató

értesítjük az ingatlan- 
tulajdonosokat, hogy

Balatonőszöd közigaz-
gatási területén a

2018. évi lomtalanításra
május 26-27-én kerül sor.

 Tájékoztatás  zöldhulladék szállításról 
Értesítjük a lakosságot és az üdülőtulajdonosokat, hogy Balatonszemes területén a 
zöldhulladék szállítást  2018. április 1-től a PELSO-KOM Nonprofit Kft. végzi.
A zöldhulladék gyűjtésének szállítási időpontja a háztartásokba eljuttatott Hulladék-
szállítási Naptárban jelölt időpontokban történik. 
Kihelyezés módja: A zöldhulladék szállítás napján egyenként 110 literes 
edényzetben/ zsákban maximum 25 kg súly betartásával helyezhető ki zöldhulla-
dék. Tehát edényzet/zsákonként 25 kg a súlyhatár, de egyidejűleg több zsákot is ki 
lehet tenni. Ágak (maximum 2-3 cm vastagságúak) esetében maximum 1 méter 
hosszú és kb. 40 cm átmérőjű kötegeket (összekötött) 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

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:

Rácz Judit-Szücs Bálint 
2018.04.13.
Haláleset:

Ajzert Ferencné 
2018.03.01. 

életének 83. évében
Antal Gyula 

2018.03.16. 
életének 67. évében
Szöllősi Sándor 

2018.03.04. 
életének 57. évében

Csobán Sándor János 
2018.04.06. 

életének 78. évében
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Tájékoztatás 
az urnafülke megváltás 

díjának változásáról
Balatonszemes Községi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 2018. 
május 07-én az alábbiak szerint 
módosította a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 17/2005.

(XI.28.) önkormányzati rendeletét.

Hamvasztásos temetés esetén 
az urnafülke megváltásának díja:
- urnafülke egyes (kolumbárium) 

esetén 60.000,- Ft
- urnafüle kettes (kolumbárium) 

esetén 100.000,- Ft

A helyi lakost a fenti díjból 
 60% kedvezmény illeti meg.

A rendelet értelmében a díjváltozás 
2018. június 7. napján lép hatályba.



Közel 300 millió forint támogatást nyert 
két konzorciumi partnerével az EFOP 5.2.4 
Társadalmi innovációk pályázatán a Bala-
tonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési 
Ház és Könyvtár egy újszerű módszertani 
központú színházi nevelési modulrend-
szer adaptálásához.

A program alapját egy közösségi szín-
házi előadás képezi – egy svéd színházi 
rendező és szerző, Henning Mankell által 
írt ifjúsági regény-sorozat motívumait fel-
használó adaptáció. A társadalmi és egyé-
ni problémákat feltáró és arra reflektáló 
regény egy anyátlanul nevelődő kiska-
masz életéről és a mindennapok nehéz-
ségeivel dacoló édesapjáról szól, akiket az 
emlékek és a jövőről dédelgetett álmok 
tartanak életben. A darab egy különleges 
játék az igazság kereséséről, a felelősség-
vállalásról, a jó cselekedetek nehézségei-
ről, a barátságról, a fantázia hatalmáról és 
a gyermekkor puha fészkéből való kihul-
lásról, a felnőtté válásról. Vagyis arról, ami a 
legnagyobb tinédzser kori problémakör, 
és amelynek kezelése, fejlesztése életre 
szóló segítség lehet a célcsoport számára. 
A regény vonalvezetését, élethelyzeteit 
alapul véve a három konzorciumi résztve-
vő saját célcsoportjával létrehozza a saját 
osztálytermi színházi előadását, amelyhez 
komoly terepmunka és fejlesztő program 
kapcsolódik. A cél az, hogy a különböző 
társadalmi helyzetű, szemléletű fiatalok 
saját környezetükben megismerjék a tár-
sadalmukat, a lokális problémákat, élet-
helyzeteket, és a kis problémák és megol-
dási lehetőségük feltárásával, megismeré-
sével közelebb kerüljenek saját életük 
későbbi nehézségeinek megoldásához, 
mindezt A Csillagkutya regénye és a szín-
házi eszközök (dramaturgiai elemek, egy-
máshoz viszonyulás, kulturális kommuni-
káció stb.) révén.

A Balatonszemesi Latinovits Zoltán 
Művelődési Ház és partnerei részére az 
Európai Unió és a Magyar Kormány teljes, 
100%-os támogatási intenzitást biztosít a 
pályázathoz, önrészre vonatkozó kötele-
zettségvállalás nélkül. A támogatásból a 

pályázatba bevonni tervezett három álta-
lános iskola  tanulóinak kísérleti kompe-
tenciafejlesztése valósul meg komoly 
szakmai szervezetek révén. A készségfej-
lesztésben résztvevő tanulókhoz heti 
rendszerességgel érkeznek színházi neve-
lési, drámapedagógiai, valamint filmes és 
kommunikációs szakemberek, akik segí-
tenek a verbális és nonverbális kommuni-
káció, a probléma meghatá rozás és felol-
dás, a konfliktuskezelés, az önértékelés és 
egyéni hatáskeltés, a szövegértés, a kreati-
vitás, a perspektivikus látásmód, az állóké-
pesség és koncentráció, a közösségi, tár-
sadalmi szerepvállalás és a hatékony tanu-
lás készségeinek elsajátításában, 
fejlesztésében. Emellett számos kulturális 
programon: koncerteken, színházi elő-
adásokon, nyári táborban, fesztiválokon, 
sportprogramokon vehetnek részt térítés-
mentesen a diákok, neves szakemberek-
kel. Ezen programok és szakemberek 
munkáját segítik a folyamatos nyomon 
követéssel azon pedagógusok, akik az 
érintett iskolákban helyben segítik a pro-
jekt megvalósítását.

A pályázat szakmai megvalósítási idő-
szaka két éves. A szakmai tervet előzete-
sen a Magyar Innovációs Tanács vélemé-
nyezte, amelynek ajánlására a pályázat 
hét másik projekttel egyetemben támo-
gatást nyert. A megvalósítás során a 
pedagógiai szakemberek által a projekt 
keretében elvégzett bemeneti, köztes és 
kimeneti mérés, a célcsoport folyamatos 
és a kontrollcsoport eseti vizsgálatának 
tudományos eredményei jó gyakorlat for-
májában európai szinten hasznosíthatók-
ká válnak majd.

A projekt lényege, hogy mindhárom 
konzorciumi résztvevő a három helyszí-
nen: Balatonszemesen, Pécsett és Nagy-
kanizsán is létrehozza saját osztálytermi 
előadását, amelyek mindegyike más és 
más részterületű problémákra összponto-
sít, a helyi problémákra és az adott célcso-
porttal folytatott munkára összpontosít-
va. De mindegyik kemény, őszinte, ugyan-
akkor lélekemelő előadásnak ígérkezik. A 

projekt felénél a három csoport, a 
balatonszemesi, a pécsi és nagykanizsai 
előadás összekapcsolódik, mindhárom 
csoport bemutatja saját előadását a másik 
környezetében, és a találkozások után az 
adott előadásban tapasztalt és feldolgo-
zott társadalmi problémákat tárgyalják 
meg a darab adaptációja révén. Így mind-
három bevont célcsoport megismeri a 
másik célcsoport által felismert és feldol-
gozott problémakört.

A darab közösségi feldolgozása alatt 
folyamatosan működik majd a konzultá-
ció a bevont diákokkal, ez az úgynevezett 
„ÉrtékPont” a lokális problémák feltárását, 
egyéni, individuális megtárgyalását teszi 
lehetővé a célcsoportnak. Egy úgyneve-
zett „Ifjúsági Civil Kamera” modul révén a 
darab kapcsán megbeszélt problémakö-
röket filmes adaptációk révén vizsgálják 
globálisan, a három érintett település fia-
talságának együttes szemszögéből. Emel-
lett érzékenyítő tréningek segítik a mód-
szer hatékonyabbá válását. A projekt taní-
tási óráinak egyik harmadában maga a 
tantermi színházi előadás foglal helyet, ezt 
követik a színháziszöveg-értési (a színházi 
előadás eszköztárát és jelentésvilágát fel-
táró) foglalkozások, majd az osztály saját 
játéka, amellyel továbbgondolják az elő-
adás által felvetett problémákat. (Az adott 
darabhoz kapcsolódó színháziszöveg-
értési beszélgetés, ill. drámamunka meg-
jelölt fókuszától függően ezek a formák 
egymásba olvadhatnak.)

A pályázatban résztvevő szakemberek 
fontosnak tartják a gyermek és ifjúsági 
közönség, a diákok színházzal történő 
nevelését, éppen ezért nemcsak a nagy-
színházi előadások ifjúsági bérletben tör-
ténő megtekintését tekintik kiemelt fel-
adatnak, hanem olyan „suliszínházi prog-
ram” megvalósítását, amely a konzorciumi 
partnerekkel és a környéken lévő együtt-
működve elérhetővé teszi az iskolás gye-
rekek számára az életkoruknak megfelelő 
problémákkal való alkotó, „színházi” szem-
besülést ún. színházi nevelési előadás 
keretei között.

Színház az egész Új színházi nevelési módszer adaptálása, kiterjesztése 
Európai Uniós támogatással Balatonszemesen

4 5hírmondó  2018 május hírmondó  2018 május4 5hírmondó  2018 május hírmondó  2018 május

kultúra



Az előző számban megkezdtem a ver-
senyeredmények felsorolását. Szeren-
csére, és örömünkre tényleg felsoro-
lásnak írhatom, annyi szép eredmény 
született. Most ezt folytatom.
Tudásbajnokság címmel már több 
mint egy évtizede levelező verseny 
folyik minden tanévben, amire a 
diákok évfolyamonként nevezhet-
nek. Ezek a versenyek egy-egy tan-
tárgyhoz kötődnek, és megyei 
szinten százas nagyságrendű a 
nevezők száma. Rangos verseny, 
ahol a helyi válogatók még bekül-
dött írásos megoldások, verseny-
feladatok alapján dőlnek el, de a 
megyei döntőbe behívottaknak 
már ott, élesben kell írásban vála-
szolniuk, feladatot megoldaniuk. 
Kemény, komoly verseny. Ezért is 
örülünk annak, hogy idén egyetlen 
osztályfok volt, ahonnan nem 
indult tanulónk a Siófokon meg-
rendezett megyei döntőn. 

Az eredményeink:
Benedek Janka elsős, Dancsó Kata 
második osztályos, és Piringer Márton 
harmadik osztályos tanulóink környe-
zetismeretből megyei elsők lettek
Bánó Tekla negyedikes tanulónk 
angol nyelvből megyei első
Török Marci ötödikes matematika 
megyei első
Irodalomból tantárgyból 5 osztályból 
Benedek Luca, hatodikból Dombi 
Natasa, nyolcadikból Iván Szonja lett 
megyei első.
Nyelvtan és angol tantárgyból Dombi 
Anna Nóra 8. osztály megyei első

Megyei nyelvész versenyen 
Dombi Anna Nóra második,  Dombi 
Nati ötödik, Gáspár Zsombor 6. 
helyezett lett.

Területi helyesírási versenyen Gamá-
son: Bánó Tekla első,  Rádi Nimród 
első. Dombi Anna Nóra szintén első, 
Floch Kira 2. helyezettek lettek. Ezen a 
versenyen több mint 50 gyermek 
indult, a fonyódi járás versenye, de mi 
a kezdetektől megyünk, így nem 
veszik zokon, hogy ennyi első helyet 
elhozunk.
A balatonszárszói rendezésű Országos 
József Attila szavalóversenyről döntőjé-
be be jutott Dombi Anna Nóra különdí-
jasként, Benedek Luca másodikként. Ez 
az egyik legrangosabb országos szintű 
szavalóverseny, ahol mindig jól szere-
peltünk, de döntőbe még eddig nem 
jutott szemesi gyermek.
Bondor Ábel negyedikes tanulónk 
matematika alapműveleti versenyen 
különdíjat kapott. 
Kvalitas matematika versenyen Sevter 
Ákos, és  Sipos Kovács Saci országos 
döntőbe jutottak, 
Zeneiskolásaink közül a rézfúvósok-
nak pontosabban a kürtösöknek volt 
idén versenyük. Tudni kell, hogy hang-
szeres versenyek általában kétévente 
vannak, így egy-egy verseny még 
nehezebb a résztvevőknek. Ezért is 
gyönyörű eredmény, amit Horányi 
Ákos tanár úr növendékei elértek, 
hiszen Szappanos Fanni megyei 
különdíjas lett, Gáspár Zsombor és 
Sipos Kovács Saci megyei második 
helyezettek lettek, és Schmal Kitti 
megyei első, és  ő lett a Megye legjobb 
kürtöse tulajdonosa is. 
Március 22.-én zongoristáink voltak 
Négykezes versenyen.  Két ezüstérem-
mel tért haza a négy fős csapat. A  
Bánó Tekla, és Petkes Panna, és a Krisz-
ta néni és Ligeti Zita duók eredménye 
szintén megsüvegelendő, a nagyon 
komoly, sok-sok zeneiskolát felvonul-
tató mezőnyben.

Kedves Olvasó!
Sportolóink is kitettek magukért.  
Atlétika Többpróba Körzeti Döntő, 
Fonyódliget
II. korcsoport, lányok  csapat: 1. helye-
zett, megyei döntőbe jutottak.
Tagok: Tallián Orsolya, Somogyvári 
Karmelina, Vida Kata, Békei-Varga 
Blanka, Kucserák Panka, Szabó Virág. 
Egyéni: Tallián Orsolya-2.,Vida Kata-2., 
holtversenyben.
II. korcsoport, fiú csapat: 2. helyezett.
Tagok: Dombi Sólyom, Béládi Barna-
bás, Rózsás Koppány, Hermán Erik, 
Volasek Dominik.
Egyéni: Dombi Sólyom-2. helyezett, 
megyei döntőbe jutott. 
III. korcsoport, lány csapat: 1. helye-
zett, megyei döntőbe jutott.
Tagok: Vida Karina, Sziksz Anna, Bene-
dek Luca, Novák Andrea, Nyerges 
Veronika, Varga Eszter.
Egyéni: Vida Karina-1.,Sziksz Anna-3.
III. korcsoport, fiúkcsapat: 1. helyezett, 
megyei döntőbe jutott.
Tagok: Sövény Zoltán, Kontur Benedek, 
Békei-Varga Bendegúz, Varga Csongor, 
Kucsera Kornél, Kudich Antal.
Egyéni: Sövény Zoltán-1., Kontur 
Benedek-3.
IV. korcsoport: Kontur Felícia, Takács 
Dominika, Androsovits Elina, Hegyi-
Bátor Levente, Rózsa Bendegúz, Váczi 
Bence- nem kerültek az első háromba, 
nem jutottak tovább.
Somogy Tolna Baranya Zala megye 
aquatlon versenyén a boglári úszóis-
kola csapatában szemesi gyerekek 
indultak. Egyéniben Benedek Virág 
első helyezett, Benedek Luca 4. helye-
zett, míg a két lánnyal a három fős csa-
pat 1 helyezett lett. Szappanos Lídia 
pedig karate sportágban országos 
második a korosztályában.
Azt gondolom, nem kell magyarázatot 
fűzni a felsorolás mellé. Bízom benne, 
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hogy a következő számban még rango-
sabb  versenyek eredményeivel tudjuk 
Önöket kényeztetni!  Engedjék meg, 
hogy ezúton is kifejezzem a köszönete-
met, és tiszteletemet mindenkinek, aki-
nek ezekhez az eredményekhez köze 
van, legyen az szülő, diák, pedagógus, 
vagy akár az Önkormányzatok, mint 
támogatók. Balatonszemes nevét, hírét, 
tisztességét ilyen szépen, ennél szeb-
ben nem is képviselhetné senki.
Azonban engedjenek meg még egy 
rövid kis írást. Bár nem arra született, 

legyen az apropója az elmúlt Anyák 
napja. Ünnepeljük meg így mi is. 
Negyedikes diákoknak nyelvtan órán 
volt feladat egy rövid kis írásmű elké-
szítése. Témaként választhattak, a bol-
dogság, a békesség, és a bölcsesség 
közül. Most a Kucserák Panka boldog-
ságról írt sorait osztom meg Önökkel, 
de legközelebbre is tartogatok még. A 
sorok magukért beszélnek, és azt gon-
dolom, minősítést is adnak pedagógi-
áról, iskoláról, nem beszélve a csalá-
dok jelentőségéről. 

„A boldogság mindenki számára mást 
jelent. Számomra a családot, életet, 
együttlétet, álmok valóra válását, szere-
tetet jelenti. Ez egy gondolati dolog, 
mégis mekkora jelentősége van egy 
ember életében. Sokan azt hiszik csak 
akkor lehetnek boldogok, ha gazdagok. 
Pedig nem, ha családoddal, szeretteid-
del lehetsz, az az igazi boldogság!”
Köszönjük Panka!

Boór Miklós 
igazgató

Tavasz az óvodában „ Mi szél hozott kisfutár? 
Nem szél hozott napsugár.”

A tavasz beköszöntével egyre többet 
tartózkodunk az udvaron, amennyire az 
idő engedi, a legtöbb tevékenységet 
kint végezzük: tízórai, játékos tanulás, 
testnevelés, körjáték…  Séták alkalmá-
val megfigyeljük az újjáéledő természe-
tet, s ismerkedünk a tágabb környeze-

tünkkel. A nagycsoportosok kerékpárra 
pattantak és meg sem álltak a balaton-
őszödi strand játszóteréig. A gyerekek 
tanulták a kerékpározás szabályait, és jó 
lehetőség volt a vízi világ megfigyelésé-
re. A középső csoportosok a Tűzoltó 
utcát kihasználva gyakorolják a kerék-

pározást. A kiscsoportosok is kimozdul-
tak az óvoda falai közül, a környező 
utcákba sétáltak, ismerkedve a gyalo-
gos közlekedés szabályaival.
Április 11-én a nagycsoportosok Siófo-
kon színházi előadást tekintettek meg, a 
Magyar Nemzeti Táncegyüttes Sárkány-
mese c. mesejátékát.  Fergeteges han-
gulatú előadást láthattunk!  Ez volt az 
idei tanévben az utolsó ilyen alkalom- a 
bérlet 5 előadást tartalmazott.
A Jeles napok egyike a Föld Napja, 
melyről április 22-én megemlékez-
tünk. Könyveket nézegettünk, beszél-
gettünk a Földön élő állatokról és 
növényekről, ismerkedtünk a föld-
gömbbel. Ehhez kapcsolódva a nagy-
csoportosok meghívást kaptak az Iván 
Kertészetbe, ahova majd május 
hónapban látogatunk el! 
Mindhárom csoportban megtartottuk a 
fogadóórákat, ahol a szülők tájékozta-
tást kaptak gyermekük fejlődéséről, a 
róluk vezetett dokumentumokról, 
melyeket el is olvastak. A nagycsoporto-
sok megkapták az iskolai beiratkozás-
hoz szükséges óvodai szakvéleményt, 
mellyel beiratkoztak az iskolába.
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lőbe jár úszásoktatásra. 
Május 22-én a szülők is meg-
nézhetik gyermekeiket, 
miként tanulták meg az 
úszás alapjait, milyen bátran 
mozognak a mély vízben. 
A következő időszakban ter-
vezünk még a nagycsopor-
tosokkal könyvtárlátogatást, 
majd május közepén elláto-
gatunk a zeneiskolába, ahol 
egy szolfézs órán veszünk 
részt. Egy másik alkalommal 
megismerkedünk a leendő 
tanító nénivel, egy tanítási 
óra keretében. 
A gyerekek nagy örömére 
tavaszi erdei kirándulást is 
tervezünk május folyamán a 
két nagyobb csoportnak.  
 Minden évben nagy izga-
lommal várják a középső és 
nagycsoportosok az autóbu-
szos kirándulást.  Az idén az 
úti cél Keszthely és Balaton-
ederics. 

Május utolsó hete is sok érde-
kességet kínál, hiszen a Gyer-
meknap előtti hét minden 
napján történik valami, ami 
nem mindennapi. Segítőnk 
ekkor is a Szülői Szervezet lesz.
Közben készülünk az ünne-
pélyes évzáróra, hiszen  
nemsokára vége a tanévnek.

Úgy gondolom, tevékenyen 
telnek mindennapjaink az 
óvodában.  A gyerekeknek 
sokféle tevékenységet bizto-
sítunk, kinek – kinek életko-
rához, egyéni képességeihez 
igazítva.

Vargáné Paulusz Edit
óvónő  

A tavasz legszebb ünnepe 
az Anyák napja.  
„Édesanyám virágosat 
álmodtam, 
Napraforgó virág voltam 
álmomban, 
Édesanyám, te meg fényes 
nap voltál, 
Napkeltétől, napnyugtáig 
ragyogtál.” 

A gyermekek lelkesen 
készültek versekkel, énekek-
kel, mesejátékkal erre a 
napra.   Nagy örömmel készí-
tették az ajándékokat, süte-
ményt sütöttek, de nem csak 
az anyukáknak, hanem a 
nagymamáknak is. 
Anyák napja után május 8-án 
és 9-én várjuk azokat szülő-
ket, akik a következő nevelé-
si évre szeretnék beíratni 
gyermekeiket óvodánkba.
Az óvoda legnagyobbjai 
közül 9 gyermek az OTP üdü-
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1991-ben a Balaton-
szemes Községi Önkor-
mányzat által alapított 
Latinovits Emlékmű Ala-
pítvány (továbbiakban 
Alapítvány), az elmúlt 
huszonhat esztendőben 
sikeresen betöltötte kül-
detését, az alapító által 
megjelölt feladatokat eredményesen teljesítette; azaz ren-
dezvényeivel, programjaival méltó módon ápolta Latino-
vits Zoltán örökségét.

Melocco Miklós csodálatos alkotása, a színházi alakítása 
közben megörökített és bronzba álmodott szobra, mint az 
egyik fontos cél, valamint a róla elnevezett emlékmúzeum 
megvalósulását követően Alapítványunk alapvetően Lati-
novits Zoltán a „Színészkirály” szellemiségét, előadóművé-
szi tevékenységének emléket állító szavalóverseny, ponto-
sabban a Latinovits Zoltán vers- és prózamondó találkozók 
megrendezésére koncentrált.

Az Alapítvány önként feladattal bővítette időközben 
tevékenységét, a 2009-ben elhunyt Latinovits testvérének 
Bujtor Istvánnak – aki szintén a Balatonszemesi temetőben 
nyugszik – emlékének fenntartására „Bujtor István Filmfesz-
tivált” kezdeményezett Latinovits Zoltán Művelődési Ház-
zal és a Magyar Versmondók Egyesületével közösen. Az 
Alapítvány szervesen beépült a település közművelődési 
feladat-rendszerébe, bővítette a település kulturális kínála-
tát a lakosság és településen megforduló üdülő vendégek 
számára.

Mindhárom rendezvény rövid időn belül elismert, fon-
tos országos rendezvényként tartja számon a szakmai köz-
vélemény, a ma már patinás Latinovits Zoltán vers- és pró-
zamondó találkozó Kárpát-medence egyik rangos 
versmondó eseményévé vált.

Kiváló művészeink 
emlékének őrzése a 
nemzet identitás-tuda-
tának egyik fontos 
eleme. Azok a kiválósá-
gok, akik a magyar kul-
túrát szellemiségükkel, 
alkotásaikkal gyarapítot-
ták nagymértékben 

hozzájárultak a nemzeti önbecsülésünk megtartásához.
Az Alapítvány deklarált célja azoknak az értékek felmuta-

tás, elsősorban az ifjúság számára, amelyet a két meghatá-
rozó testvérpár a magyar művészeti életben létrehozott. 
Latinovits Zoltán az előadó művészetben és színészetben, 
míg Bujtor István az igényes szórakoztató filmművészet-
ben alkotott példaértékű alkotásokat.

A 2010-től Neszmélyen, festői környezetbe zajló Lati-
novits Színész és Előadóművész Felkészítő Műhely a szí-
nészmesterség, a színpadi beszéd és mozgás, a rende-
zés és a dramaturgia mentén a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem színész szakának felvételi vizs-
gájára készít föl, illetve a színjátszás legfőbb kulisszatit-
kait villantja fel, gyakorlati módszerekkel. A táborban 
intenzív versszínházi tréning zajlik.

A Latinovits „Emlékmű” Alapítvány, fontos feladatának 
tekinti névadójának a „Színészkirály” szellemi örökségének 
ápolása mellett a Balatonszemeshez, illetve a Balatonhoz 
ezer szállal kötődő hat évvel ezelőtt elhunyt és testvére 
mellé temetett, Bujtor István emlékének és munkásságá-
nak ébrentartását is. Akkor járunk el méltó módon, ha 
hasonlóan a Latinovits emlékének ápolásához (Emlék 
múzeum, Országos vers-és prózamondó verseny) hasonló-
an olyan kulturális-közművelődési célú rendezvény hono-
sítására, valamint szervezésére és megvalósítására törek-
szünk, amely maradandó értékeket hozhat létre.

XXIV. Latinovits Zoltán Kárpát-medencei 
vers-  és prózamondó találkozó és

IX. Bujtor István Filmfesztivál
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IX. Bujtor István Filmfesztivál
A rendezvény célja :

-egyrészt a szemesi kötődésű művésznek emléket állítani, 
-másrészt a Balatonszemes lakosságának, valamint az itt üdülő vendégeknek 

hasznos művelődési-szórakozási alkalmat kínálni, 
-harmadrészt az amatőr/független filmes alkotóknak és alkotó-közösségeknek alkotói inspirációt 

és bemutatkozási lehetőséget biztosítani.

Tervezett program:
AUgUSztUS 18. 10 órA BUjtor IStván FESztIvál mEgnyItójA

11 óra Műhelyvetítések – szakmai tanácskozás
13-14 óra Ebédszünet

14- óra Műhelyvetítések – szakmai tanácskozás
18- óra Versenyfilmek bemutatója

19- óra Vacsoraszünet
20- óra Versenyfilmek bemutatója

                22-óra – Kötetlen szakmai megbeszélések

AUgUSztUS 19.   
                 9-11 óra A „Filmes humor képi eszközei” szakmai konferencia 

11-13 óra A VERSFILM
13-14 óra Ebédszünet

14-16 óra Műhelyvetítések – szakmai tanácskozás
16-19 óra Versenyfilmek
19-20 óra Vacsoraszünet

20- órától Versenyfilmek bemutatója
22- órától Latinovits vagy Bujtor film vetítése

Augusztus 20. 10 óra Fesztivál eredményhirdetése, a díjak átadása

HElySzín Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Balatonszemes
réSztvEvők: amatőr/független filmes alkotok, alkotócsoportok

Létszám: 200 fő (résztvevők) + a közönség

Célcsoportok:
A célcsoport a vers- és prózamondó versenyt illetően, alapvetően a vers-és prózamondás, az előadóművészet 

iránt érdeklődő a középiskolásoktól kezdődően a nyugdíjas korosztályig szinte mindenki számára. Bujtor fesztivál 
célközönsége az amatőr/alternatív filmes alkotók és az érdeklődő közönség, amelyre a legutóbbi nemzetközi  

filmes sikereket követően nagyban számítunk.

Nyilvánosság:
A helyi és Balaton környéki sajtóorgánumok (számítva a nyaralók részvételére) mellett 

a közmédia (Kossuth Rádió, M1, Duna TV), figyelmét is felhívjuk, különös tekintettel a nyári szabadidős, ajánló és 
szórakoztató műsorokra  Az online megjelenések legalább ekkora lehetőséget tartogatnak: szakmai partnerünk,  
a Magyar Versmondók Egyesülete által kezelt versoldalak látogatóinak száma az interneten éves szinten immár 

meghaladja a 300 ezer olvasót. Jelentős az elérésünk a közösségi oldalakkal, főként a facebookkal, és a médiapart-
nerek (Irodalmi Jelen, Kultúr Szalon, Parnasszus, Spanyolnátha, port.hu, zene.hu) megjelenéseivel.
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Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Latinovits Emlékmű Alapítvány, 
a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház és a Magyar Versmondók Egyesülete

a Kárpát-medencei középiskolás és felnőtt versmondóknak, meghirdeti a

XXIV. LATINOVITS ZOLTÁN  
VERS-  ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓT. 

A versmondóknak két verset, vagy prózai művet kell megjelölni, XX. században született magyar író vagy költő alkotásaiból. 
A verseny összekapcsolódik az 

Illyés Gyula VII. nemzeti vers- és prózamondó versennyel, 

így aki vállalja a kiírásban (www.vers.hu/versenyek) rögzített feltételeket és Illyés Gyula munkásságából  
is választ, az a zsűri javaslata alapján meghívást kaphat  a Petőfi Irodalmi Múzeumban  

2018. novemberében megrendezendő döntőre. 

A verseny időpontja: 2018. június 8-10. (péntek-vasárnap)
A verseny helyszíne: Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.

PROGRAMTERV

2018. 06. 08. PÉNTEK
14.00-tól Regisztráció

17.00 Koszorúzás Latinovits 
Zoltán sírjánál
18.00 vacsora

2018. 06. 09. SZOMBAT
10.00 Megnyitó ünnepség 

Köszöntőt mond: Takács József, 
Balatonszemes Község Polgármestere

10.20 elődöntő első forduló 
12.00-13.00 Ebéd

14.00 elődöntő második forduló

2018. 06. 10. Vasárnap
10.00-12.00  A VERSENY DÖNTŐJE

13.00-14.00 döntés 
EREDMÉNYHIRDETÉS

ProgrAm HElyE:
Balatonszemes Latinovits Zoltán Művelődési Ház

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

A verseny országos meghirdetésű, de 
minden évben érkeznek versenyzők a 
szomszédos országokból is. Évente 
harminc-negyven középiskolából 
érkeznek jelentkezők. A versmondó 
versenyre ebben az évben is hetven-
nyolcvan versenyző résztvevőt várunk, 
illetve erre az alkalomra számos kísérő, 
érdeklődő is érkezik a Balaton-parti 
üdülőhelyre és vesz részt a rendezvé-
nyen.
A versmondó verseny több kiegészí-
tő rendezvény színesíti, amelynek 
egy része kegyeleti (koszorúzás Lati-

novits sírjánál, szentmise), illetve 
szakmai rendezvények (Latinovits 
munkásságát ismertető előadások, 
bemutatók, kiállítások.)
A verseny különlegessége, hogy a 
verseny megkezdése előtt a rendez-
vény első napján csoportos foglako-
zások keretében segítik a versmon-
dókat a zsűri tagjai, illetve a jelen 
lévő szakemberek.
A verseny célkitűzése egy rendha-
gyó versenyen túl, hogy a 20. század 
költészetésre irányítsuk a figyelme.
A verseny két fordulós, két kategóri-

ában. Valamennyi jelentkező vers-
mondó meghallgatását követően 
másnap van a verseny döntője, ame-
lyik szintén kétfordulós – ezt követő-
en dönt a zsűri a helyezésekről, illet-
ve a Latinovits-díjról, amelyet 
minden évben a legsikeresebb fel-
nőtt versenyzőnek ítél oda a zsűri.

látogAtók várHAtó SzámA:
Versenyzők száma: 80-90 fő
Kísérő szakemberek száma 20 fő
Érdeklődő közönség: 140 fő
ÖSSZESEN: 200-210 fő
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Végre itt a tavasz, lassan 
a nyár is. Vége a téli meg-
fázásoknak, egyre több 
anyuka és gyermeke jön 
a klubba. Talán az is hoz-
zájárul a létszámnöveke-
déshez, hogy kevesebb 
ruhát kell felvenni, így az 
anyukák is könnyebben 
indulnak el, hiszen melyik 
pici szeret öltözni? (Per-
sze biztos van olyan baba 
is, nagyon ritka, és sosem 
a miénk. :) ) Vége a téli 

nátháknak is, amitől sok 
anyuka tart és megelő-
zésképpen inkább otthon 
marad a picivel közösség-
be járás helyett. Érthető 
a félelem, bár azt is hoz-
zátehetjük, hogy ennyi-
vel kevesebb nyavalyát 
hoz majd haza az oviból, 
hisz addigra erősödik az 
immunrendszere.
Ahogy a lelki immunrend-
szerük is erősödik a kor-
társakkal és idegen felnőt-

tekkel való találkozások 
által. Hiszen óhatatlanul 
kialakulnak konfliktusok 
például a kedvenc tolo-
gatható babakocsi, vagy 
a “borsófőző edény”-ben 
való pörgés körül. Ilyenkor 
türelmet és önfegyelmet 
tanulnak a saját koruknak 
megfelelően - ki könnyeb-
ben, ki nehezebben veszi 
az akadályokat. Mi szü-
lők a saját türelmünkkel 
és higgadtságunkkal tud-

juk segíteni őket. Valljuk 
be - ha nem is ezekben a 
helyzetekben -, de ez néha 
még nekünk is nagyon 
nehéz egy dacos két-
három évessel való “harc” 
során. Hát akkor nekik, 
hisz ők gyerekek! Mindany-
nyian hősök vagyunk, akik 
túléljük a dackorszakot - a 
gyerekek is, a felnőttek is. 
:) 

Kitartás, elmúlik! <3

Pöttöm Sziget baba-mama klub
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Balatonszemesi
Baba-Mama

és Felnőtt Börze

Várunk minden kedves érdeklődőt, 
aki venne vagy eladná feleslegessé 

vált gyermek / felnőtt ruháit, 
játékait, kiegészítőit.

Asztalfoglalás 
(2018 május 26.-ig):
Boór Henrietta: 
 06 30 304 12 79
Mórocz Zsófia: 
 06 20 775 86 39
Sárfi Ildikó: 
 06 20 981 30 98

Helyszín: Latinovits Zoltán 
Művelődési Ház, Balatonszemes

Időpont: 2018. június 2. (szombat) 
14:00 – 18:00

Belépés, asztalfoglalás: díjtalan!



Azt értem a cím alatt, hogy ne csupán megemlékezzünk 
arról, ami kétezer évvel ezelőtt Jeruzsálemben történt, 
mert az csak pünkösd megünneplése lenne, hanem azon 
gondolkodjunk, hogy milyen hatása lehet pünkösdnek 
ránk 2018 tavaszán itt és ma problémáink, örömeink, 
nehézségeink közepette?

Egyáltalán mi az a pünkösd? Mi köze van hozzánk, akik 
egészségügyi, anyagi, kapcsolati és egyéb problémákkal 
küszködünk? Hadd kezdjem azzal, hogy van köze! Nem 
egy fejünk felett zajló ünnepről van szó, hanem egy 
olyanról, ami ma akar és tud megszólítani minket épp 
abban a helyzetben, amiben vagyunk, ha mi is akarjuk, 
és van bennünk elég alázat arra, hogy büszkeségünket 
félretéve el tudjuk fogadni Isten segítségét.

Pünkösdkor a kereszténység születését ünnepeljük. Azt, 
amikor a félős, kudarcot vallott, széthúzó tanítványok-
ból, bátor, hitvalló gyülekezet lett. Nem azért, mert elvé-
geztek valami önsegítő tréninget, önjobbító tanfolya-
mot, hanem mert betöltötte őket a Szentlélek. Ők 
pontosan tudták, hogy Isten Lelke nem jutalom, hanem 
ajándék! Nem azért töltetett ki rájuk, mert tökéletesek 
voltak és megérdemelték, hanem pontosan azért, mert 
gyengék voltak és mérhetetlenül szükségük volt Rá.

Ezt kicsiben mi is átélhetjük: gyülekezeteinkben, család-
jainkban, önmagunkkal, másokkal való kapcsolataink-
ban is. Pünkösd csodája ma is megélhető! A Szentlélek az 
erő, a szeretet és a józanság Lelke. (2Tim 1, 7) Most csak 
arra van lehetőségem, hogy az egyik tulajdonságát 
ragadjam ki, talán ebből van a legnagyobb hiány, ez 
pedig a szeretet.

Sokan összerezzenek és ökölbe szorul a kezük, amikor 
azt hallják, hogy Isten szeret. Akkor miért engedte meg 
ezt meg azt – mondják. Nagyon fontos megvizsgálni azt, 
hogy milyen kép él bennünk Istenről! Isten Lelke szeret-
ne gyógyítani olyan téren is, hogy Istenről ne egy bünte-
tő, kemény felügyelő kép éljen bennünk, akitől rettegni 
kell, mert mi sem áll távolabb a valóságtól. Egy történet-

tel hadd segítsek, amit Bill Frey írt meg a Remény tánca 
című könyvében. Egy John nevű vak hallgatóról szól, aki-
től Bill egyszer megkérdezte, hogy hogyan vakult meg. 
Elmondta, hogy tízévesen balesetet szenvedett, aminek 
következtében elveszítette látását és reményét is. Ezt 
írta: „Nehezteltem és haragudtam Istenre, amiért megen-
gedte ezt, és a körülöttem levőkön töltöttem ki harago-
mat. Úgy éreztem, hogy mivel nincs jövőm, egy szalma-
szálat sem akarok keresztbe tenni magamért. 
Szolgáljanak ki mások. Becsaptam a szobám ajtaját, és 
csak az étkezések alkalmával voltam hajlandó kijönni.”

E meglepő vallomás meglepte Billt, mert nem ilyennek 
ismerte meg Johnt, ezért rákérdezett, hogy mikor válto-
zott meg ennyire. John az apjának tulajdonította a dol-
got. Miután elege lett fia önsajnálatából, és elhatározta, 
hogy ismét összehozza fiát az élettel, emlékeztette a fiút 
a közelgő télre, és meghagyta neki, hogy szerelje fel a 
külső ablakszárnyakat. „Csináld meg, mire hazaérek, 
különben baj lesz” – hangsúlyozta az apa, becsapva 
maga mögött az ajtót. John erre dühbe gurult. Morogva 
és szitkozódva tapogatózott ki a garázshoz, megtalálta 
az ablakokat, a létrát és a szerszámokat, s munkához 
látott. „Majd megbánják, amikor leesem a létráról, és 
kitöröm a nyakam.” De nem esett le. Apránként körbejár-
ta a házat és elvégezte a munkát.

A feladattal az apa elérte a célját. John vonakodva felis-
merte, hogy még mindig tud dolgozni, és elkezdte újból 
megszervezni az életét. Évekkel később még valamit 
megtudott arról a napról. Amikor ezt elmondta Billnek, 
világtalan szemei fátyolossá váltak. „Később tudtam 
meg, hogy apám aznap nem távolodott el tőlem egy-
másfél méternél messzebbre.”

Pünkösd csodája, hogy Isten nem távolodott el tőled! Sőt 
– Lelke által- benned élhet!

Floch Gábor Barnabás
Baptista lelkipásztor

Váltsd aprópénzre 
pünkösdöt!
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SUNCITY 
Filmes-Színjátszó Tábor 

ahol találkozhatsz a Suncity 
(Holnap tali ifjúsági televíziós 

sorozat) szereplőivel!
Helyszín: 

Balatonszemes, 
régi iskola

Időpont: 2018.06.24-07.01.
Korosztály: 10-18 éves korig 

( csoportbontásban)
Táborvezető: 

Benkő Nóra színművész, 
drámapedagógus, közoktatásvezető

A tábort színházi előadásokkal 
és az általatok forgatott filmek 

vetítésével zárjuk.
Jelentkezés: 

szifitabor2018@gmail.com 
Tel.: 06 20 428 10 35)
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Kiadók: 
Balatonőszöd Községi 

Önkormányzat 
Képviselőtestülete, 

Balatonszemes 

Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete

NYTSZ: 2.2/7424/2/2000
Szerkesztő-
bizottság: 

Antal János, 
Takács József, 

Dr. Kelemen Csilla 

Felelős 
szerkesztő:

Dr. Kelemen Csilla, 
Megjelenik  havonta, 800 példányban

Elérhetőségeink: 
oszod.szemes.

hirmondoja@gmail.com 
Telefon:  0630 665 4384

Nyomdai kivitelezés:
Raszter Nyomda Kft.

Felelős vezető: 
Pokorny Vilmos 

ügyvezető igazgató
 A szerkesztőség  a beküldött 

írásművek  tartalmi, stiláris hibáiért 
felelősséget nem vállal.
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Balatonszemesi-Balatonőszödi 
bortermelők házi borversenye
Idén április 27-én újra megrendezésre került a házi borversenyünk, immáron 
41. alkalommal. Erre - a már hagyománnyá vált - eseményre most is szép 
számú nevezés érkezett, összesen 106 mintát küldtek el a két település 
borosgazdái. Ebből 57 volt a fehérbor, 10 a rozébor, és 39 a vörösbor. A borbí-
ráló bizottság tagjai, akik a környékből érkeztek, a délután folyamán értékelték 
a borokat, és ennek eredményeként megszülettek a kiváló és a kevésbé érté-
kelhető minősítések. A 106 benevezett bormintából 83 érmes helyezést ért el, 
ami jól tükrözi azt, hogy az elmúlt időszakban a gazdák odafigyeltek a borke-
zelésre, valamint az is hozzájárult a sikerekhez, hogy jó volt a tavalyi termés. 
A fehérboroknál Szabó Zoltán Cuvee borával, a vörösboroknál László Béla 
Pinot noir borával nyert nagyarany érmet. Balatonszemes Község Önkormány-
zatának különdíját Papp László Olaszrizling bora nyerte el, Balatonőszöd Köz-
ség Önkormányzatának különdíját pedig Cseh Kálmán Zweigelt bora kapta. A 
Balatonszemesi Fürdőegyesület különdíját Várszegi Tamás fehér Cuvee és 
Kovács Csaba Kékfrankos bora kapta. A gazdákat a fáradtságos munkájukért 
ezúttal oklevéllel jutalmazták, viszont az éremátadás sem marad el, erre a Bala-
tonőszödi Falunapon, ünnepélyes keretek között kerül sor június 23-án.

a Borverseny Rendezői

INDUL 
A STRANDSZEZON!

A Balatonszemesi 
Élményfürdő nyitása 
2018.06.16. szombat

Várjuk Kedves 
vendégeinket!



 Az idei a családok éve, amely arról szól, 
hogy még inkább a középpontba 
helyezzük a családi értékeket, még több 
támogatást adjunk a magyar családok-
nak - hangsúlyozta az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának család- és ifjúság-
ügyért felelős ügyvezető államtitkára 
Budapesten, a Margitszigeten.
Novák Katalin indította el a Legszelídebb 
Motorosok Felvonulását, amelyen több 
ezer gyermek vett részt kismotorjával a 
Családok éve – Családi majális elnevezésű 
kétnapos rendezvény keretében.
Közölte, hogy a fröccsöntött kismotor, 
amely Magyarországon az egyik legna-

gyobb mennyiségben eladott jármű, 
magyar találmány, amelyet Neizer 
László építészmérnök álmodott meg. 
Úgy fogalmazott, hogy az eszköz 
„státusz szimbólum”, ugyanis „kifejezet-
ten ciki” egy két-, három- vagy négyéves 
gyermeknek, ha nincs ilyenje.
Az államtitkár elmondta, a családok éve 
elsősorban arról szól, hogy a régi támo-
gatások megtartása és az újak bevezeté-
se mellett minél inkább bemutassák, 
micsoda erőforrás a család, mekkora 
potenciál rejlik a gyermeknevelésben.
Ezt jól kifejezik az ilyen rendezvények, 
amelyek során a résztvevők kikapcso-

Még ki sem hűlt a talpunk alatt a majális 
színpada, máris a következő fellépésre 
készülünk.
Június 16-án kicsiny falunk ad otthont az I. 
Néptánctalálkozónak, amely a Kontakt 
Kert-ben kerül megrendezésre. Öt együt-

tes mutatja meg tudását ezen a délutá-
non. A fellépők között a helyi csoport 
mellett ott lesz a Karád, Szárszó Tánc-
együttesek, a Buzsáki Boszorkányos 
Néptánc Egyesület, valamint a Somogy 
Táncegyüttes is. A talpalávalót a Somogy 
Zenekar és a Dió Banda fogja biztosítani 
a táncosoknak.
A műsor délután 16 órakor kerül megren-
dezésre, minden csoport 30 perces 
műsorral fogja megörvendeztetni a 
közönséget. Mindenkit nagyon sok 
szerettel várunk, aki szeretné ezt a dél-
utánt népzene és a néptánc jegyében 
eltölteni.

A program végeztével a táncosok és 
zenészek kicsit kipihenik magukat, majd 
este újra szeretettel várunk mindenkit a 
Művelődési Házban, hogy a délután 
látottakat, a gyakorlatba is átültessük. 
Tehát este 20 órától táncházba várjuk az 
érdeklődöket és a táncolni vágyókat. 
Köszönjük a Latinovits Zoltán Művelő-
dési Háznak, valamint az Önkormány-
zatnak, hogy lehetővé tették a Nép-
tánctalálkozó létrejöttét. A jövőben 
reméljük ebből hagyomány lesz, és 
minden évben egyre több együttest és 
táncost fogadhatunk.

Molnár Franciska

Néptánctalálkozó

lódnak, kiszakadnak a mindennapok 
gondjaiból – vélekedett.
Megjegyezte: ehhez kívánnak segítsé-
get nyújtani, és felhívnák a figyelmet 
arra, hogy igazából erről az örömről szól 
a gyermekvállalás.
A kormány bátorítja a fiatalokat, hogy 
amennyiben gondolkodnak a családala-
pításon vagy a további gyermekvállalá-
son, merjenek belevágni.
Érezzék, hogy ehhez támogatást kapnak 
majd – tette hozzá. Erről szól, hogy 2010 
óta folyamatosan bővítik a családtámo-
gatások rendszerét, amelyet tekintve 
Magyarország vezető Európában. Min-
den élethelyzetben igyekeznek a lehető 
legtöbb hozzájárulást megadni – han-
goztatta.
A családalapítás előtt álló fiatalok olyan 
támogatásokat kapnak az otthonterem-
téshez, a gyermekneveléshez vagy a 
bölcsődei ellátáson keresztül a gyer-
mekfelügyelethez, amelyek segítik őket 
abban, hogy bátran tudjanak igent 
mondani a gyermekvállalásra. A kor-
mány üzenete, hogy ezt folytatni fogja, 
elköteleződése a jövőben sem változik 
majd, a családok állnak az első helyen – 
mondta Novák Katalin.
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Szeretettel várunk 
GYERMEKNAPI rendezvényünkre,

melynek időpontja : 2018.május 27. 14 óra
Helyszín: Balatonőszöd Sportpálya

Programok:
légvár

ügyességi versenyek
csillámtetoválás

kézműves foglalkozás
népi játékok

lufi hajtogatás
póni lovaglás
buborékfoci

és még sok más meglepetés
 

KERÉKPÁROD, FOCICSUKÁD, LABDÁD SE HAGYD OTTHON!

Büfé: sütemény vásár, szendvics, virsli, üdítő, kávé
Gyerekeknek a Palacsinta és az üdítő ingyenes!

Balatonőszöd Község Önkormányzata és 
a Balatonőszöd Községért Egyesület szervezésében


