Balatonszemesi Közös
Önkormányzati Hivatal
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Tv. alapjaiban változtatta
meg az 1990-ben létrejött önkormányzatok feladat,- és hatáskörét, valamint szervezetének szerkezeti rendjét.
A demokratikus átalakulásként emlegetett 1990-es
évektől hatályos önkormányzati törvényt váltotta fel ez
a jogszabály. Január 1-ével megszűnt a körjegyzőség és
új közös hivatal jött létre, az új törvény alapján: „Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal” névvel,
mely Balatonőszöddel közös. Mivel a 2000 fő alatti településeknél csak a székhely nevét viseli a hivatal, így
az átalakulás során több kistelepülés hovatartozása egyszerűen nem derül ki úgy, mint a korábbiakban, amikor
a társtelepülések neveit is tartalmazta a körjegyzőség
elnevezése. Ha olvasóink közül bárkinek kisebb településen van elintézni valója, kérjük, érdeklődjön előtte,
melyik hivatalhoz és járáshoz tartozóan tudja az ügyeit
intézni. A törvény december 7-i változása lehetővé tette,
hogy az új hivatalok élére a döntésre jogosult polgármester, ill. polgármesterek megállapodjanak a korábbi
vezetővel, hogy továbbfoglalkoztatják jegyzőként. Ez
történt a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatalnál is, ahol a két település polgármestere és a körjegyző
megállapodott abban, hogy pályáztatás nélkül tovább-

ra is ő lesz a jegyző. Ebben a több változást hozó időszakban - úgy ítéljük meg-, hogy stabilitást eredményez
az, hogy a hivatal változatlanul biztosítja az ügyfelek
részére a segítséget. Biztatjuk is erre tisztelt ügyfeleinket, hogy mielőtt útnak indulnának, a hivatalban érdeklődjenek, hiszen az átszervezésnél nem cél az ügyfelek
utaztatása. A Járási Hivatalok január 1-étől megkezdték
működésüket. A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala kirendeltséget működtet Balatonföldváron. Az okmányirodai feladatokat továbbra is
Balatonföldváron lehet intézni. Az alanyi jogú ápolási
díjakban, normatív, ill. alanyi közgyógyellátási ügyekben a Járási Kormányhivatalok járnak el. Szintén a járási hivatal illetékes a gyámügyekben – kiskorú gyermekek védelembe vétele, tankötelezettség megszegése
– ügyek intézésében. Ezen ügyeknél, ha december 31-ig
határozattal lezárultak, de további pl. folyósítás igény
van, az intézkedés szintén átkerült a járási hivatalokhoz.
A járási hivatalok ügysegédei helyszíni ügyfélfogadást
tartanak, amelynek pontos időpontjáról még tájékoztatjuk a lakosságot, de az már biztos, hogy hétfői napokon,
Balatonszemesen a hivatalban teljesítenek szolgálatot.
A helyi közös önkormányzati hivatalnál a jegyzővel
együtt 11 fő tisztségviselő maradt a kötelezően ellátandó és önként vállalt önkormányzati ügyek intézéséhez.
Az állami költségvetés a kötelező feladatok finanszírozására állami támogatást biztosít 3 ezer fő alatt a végszavazás előtt lecsökkentett 6-8 fő közötti létszámra.

(A kistelepülésektől levett létszámot a városok kapták
meg.) Ez Balatonszemesi közös hivatalnál: 6,66 fős
létszámot jelent. Kizárólag az állandó lakosságszám
alapján került meghatározásra és nem került lefinanszírozásra az idegenforgalom miatti többlet. Ezen feladatot az állam a korábbi években normatív, most pedig központosított előirányzatként idegenforgalmi adó
forintonként 1,5 Ft többlettámogatással segíti elő. Az
idén a 2011. évi zárszámadási adatok alapján kerül az
IFA elszámolásra, mely Balatonőszödön is és Balatonszemesen is alacsonyabb, mint a 2012. évben beszedett
idegenforgalmi adó összege. 2012-ben úgy tűnik kiemelkedően jó bevételek képződtek.

nem volt sem működési, sem fejlesztési hitel. Kizárólag
egy gépjármű beszerzés 1,5 millió Ft kölcsönösszege
kerülhetett e körbe. Bár az eladósodások rendezését a
Kormány a célból is vállalta át, mert az önkormányzatok olyan állami feladatokat is elláttak, amelyek nem
lettek kellő mértékben finanszírozva. Ez valamennyi
településen így volt, csak egyes helyeken, - úgy mint
Balatonszemesen is – saját többletbevételük, fejlesztési
terveik elhagyása, vagy vagyonuk értékesítése árán fizették azt meg és nem hitelből fedezték.
Hogy alakul a 2013. évi költségvetés ?
Az első tervezet a januári képviselő-testületi ülések napirendjén szerepel. A közös intézmények és az intézményekhez nem kötött szakfeladatok költségvetési keretét a képviselő-testület a saját bevételek számbavétele,
valamint a támogatások igénylése alapján határozzák
meg. Tény, hogy nincs SZJA és kiegészítő támogatás,
illetve a gépjármű adónak a 40 %-a marad helyben, de
egyes feladatokra leadott támogatás, mint pl. hivatali
létszám, óvoda működtetés stb. az elmúlt évektől jobb
támogatottságú.
Az első fordulóban Balatonőszöd mintegy 85-90 millió ft körüli kerettel kalkulál, melyből 20 millió körüli fejlesztési lehetőség. Balatonszemes esetében ez 500
millió ft körüli keretet jelent, melyből 80 millió körüli
fejlesztési célt szolgálhat.

Zárszámadás előzetes….
Mindkét település pénzmaradvánnyal zárta a 2012. gazdasági évet, mely a településeknél felhalmozási célú
kiadásokat alapozhat meg. Balatonőszöd több, mint 20
millió, míg Balatonszemes több, mint 80 millió Ft pénzkészlettel zárt.
KONSZOLIDÁCIÓ
Balatonőszöd településen a 8 lakásra felvett hitelből 56
millió ft tartozás volt még hátra, amely az állami költségvetésből törlesztésre került. Ez által több fejlesztési
lehetőséggel lehet számolni, hiszen a hitel visszafizetés nem fogja terhelni a költségvetést. Balatonszemesen

MI MENNYI 2013-BAN?

I. RÉSZ

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált
bérminimum)
Havi bér Heti bér Napi bér Órabér
Ft/hó
Ft/hét
Ft/nap Ft/óra
Minimálbér 390/2012. (XII.20.)
Korm.r. 2. § (1) bek.

98.000

22.560

4.510

564

Garantált bérminimum*
390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2.
§ (2) bek.

114.000

26.250

5.250

656

Közfoglalkoztatási bér
170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§
(1) bek. - 421/2012. (XII.29.)
Korm.r. 3.§ (1)bek.

75.500

17.385

3.475

-

Garantált közfoglalkoztatási
bér* 170/2011. (VIII.24.) Korm.
rend. 2. § (1) bek. - 421/2012.
(XII.29.) Korm.r. 3.§ (2)bek.

96.800

22.275

4.455

-

Munkavezetőt megillető
közfoglalkoztatási bér**
170/2011.(VIII.24.) Korm.r.
2/A.§ (1) bek. - 421/2012.
(XII.29.) Korm.r. 3.§ (3)
bek.

96.800

19.125

3.820

-

Munkavezetőt megillető
garantált közfoglalkoztatási
bér*** 170/2011. (VIII.24.)
Korm. rend. 2/A. § (2)
bek. - 421/2012. (XII.29.)
Korm.r. 3.§ (3)bek.

106.480

24.500

4.900

-

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg
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** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási bér a szakképesítést, középfokú
iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése és teljes
munkaidő teljesítése esetén illeti meg.
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igény-

4. Munkaadók által fizetendő közterhek

lő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2012. évi
CCIV. tv. 53. § (1) bek. (Költségvetési tv.) – 2011. évi
CXCIX. tv. 132. §

38.650,-Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2012.
évi CCIV. tv. 54. § (1) bek. b) pont (Költségvetési tv.) 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1.
fizetési fokozat
2012. évi CCIV. tv. 55. § (1)-(2) bek. (Költségvetési tv.)
– 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV.
tv. 59. § (3) bek.

391.600,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2012. évi
CCIV. tv. 55. § (3)- (4) bek. (Költségvetési tv.) – 2003.
évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. §
(2) bek.

3.000,-Ft/óra

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként 2012. évi CCIV. tv. 56. §
(1) (Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. §
(2) bek.

15.000,-Ft/hó

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege
2012. évi CCIV. tv. 56. § (2) (Költségvetési tv.) - 1997.
évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.

135.000,-Ft/hó

28.500,-Ft

Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm.
rend. 64/D. §

24.250,-Ft

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

81.510,-Ft

Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér
30%-a

29.400,-Ft

Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 12. §

29.400,-Ft

Keresetpótló juttatás 1991.
évi IV. tv. 14. § (6) bek.
alapján közfoglalkoztat. bér
60-100%-a között mérlegelési jogkör

964.500,-Ft/fő/év
(kötelező foglakoztatási szintből hiányzó
létszám alapján)

Szakképzési hozzájárulás
2011. évi CLV. tv. 4.§ (1)-(2)
bek.

Szakképzési hozzájárulási adóalap
1,5%-a
(ami megegyezik a hozzájárulásra
kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával)

Nyugdíjjárulék
Egészségbiztosítási és
munkaerőpiaci járulék

10%
Természetbeni egészségbiztosítási járulék

4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

3%

Munkaerő-piaci járulék

1,5%

összesen

8,5%

mindösszesen

18,5%

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék
6660,- Ft/hó (222,- Ft/nap)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a
kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után
a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

Ügysegéd
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Járási
Kormányhivatal ügysegédje Hétfői napokon 8,30- 11,30-ig Balatonőszödön, 12,3015,30-ig Balatonszemes önkormányzati hivatalában látja el a feladatokat.

Ellátás összege

Nyugdíj előtti álláskeresési
segély
1991. évi IV. tv. 30.§

Rehabilitációs hozzájárulás
2011. évi CXCI. tv. 23. §
(5) bek.

Munkavállaló
egyéni járulék
és magánnyugdíj-pénztári
tagdíj fizetési
kötelezettsége
1997. évi
LXXX. tv.
(Tbj.) 19.§(2)(3) bek.

3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás
Álláskeresési járadék
(folyósítási idő maximum 90
nap) 1991. évi IV. tv. 26-27.§

Adóalap 27%-a

5. Munkavállalók által fizetendő közterhek

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított
nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.)
Korm. rend. 11. §

Szociális hozzájárulási adó
2011. évi CLVI. tv. 453. §,
459.§

Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a,
legfeljebb a jogosultság kezdő napján
hatályos minimálbér 100%-a: 98.000,Ft/hó, 3.267,-Ft/nap
minimálbér 40%-a:
39.200,-Ft, 1.307,-Ft/nap

A járási hivatal hatáskörébe tartozó (alanyi
jogú ápolási díj, alanyi és normatív alapon
járó közgyógyellátás stb.) kérelmeket begyűjti és továbbítja, valamint tájékoztatást
lehet kérni tőle szociális ügyekben.

45.300,-Ft/hó – 75.500-,-Ft/hó
Csak a munkaügyi kirendeltség által
ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti
20 órás – képzésben való részvétel
esetén jár!
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Iskolai Hírek

osztály. És ettől nehéz és szép is egyszerre. A gyerekek
hónapokkal előtte már készülnek, rengeteg munka van
benne, nem csak gyereknek, tanárnak, hanem a szülőknek is! Sokszor törik el a mécses a próbákon, otthon,
de a végeredmény mégis megéri. Mert a siker nevelő
hatása felbecsülhetetlen. Ezek a műsorok nekünk, pedagógusoknak eszközök a nevelésben, oktatásban.
A zeneiskolás tanulók, az énekkarosok is dicséretet érdemelnek, hiszen ők is a napi feladatok mellett és azok
felett kell, hogy helytálljanak. Szülőként, felnőttként,
nagyszülőként meg azt gondolom talán méginkább
úgy van vele az ember, hogy a csengő, vidám gyerekhangnál nincs szebb hangszer. És a kis kezek, amikkel
a valódi hangszereiket is megszólaltatják, közelről látni, mennyire tudnak remegni. A zenetanárok bíztatása,
a tanár – növendék közti pillantások pedig mindennél
beszédesebbek, mint ahogy az is külön élmény, ha valaki a fellépő zeneiskolás gyermek szüleit figyelheti, akik
pont akkor és pont úgy veszik a levegőt, tartják a szünetet, mint a porondon a gyermekük. Tán még a szívük
is együtt dobban!
A felnőttek vagy a nyugdíjasaink műsora meg éppen attól lesz kedves, hogy a sok munka mellett, sokak már
fájós derékkal, lábakkal, megroppant egészséggel, de
kiállnak, és vállalják a szereplést, csak hogy olyat adjanak, amivel örömöt akarnak szerezni nekünk. És ezért
is, meg a korból eredő sok-sok mindenért csak hálásak
lehetünk nekik.
Akik benne vannak, akik szerepelnek azok ezen felül
még kapnak valamit. Az együtt készülés örömét, és a
végén a büszkeséget. Mert bárki, aki mindezeket vállalja, nagyon büszke lehet magára!
Azt hiszem, egyetértenek velem, hogy az idei műsorok
nagyon kedvesek voltak és szépre sikeredtek. Köszönet
mindenkinek, akik részesei voltak megszületésüknek,
akik segítettek abban, hogy úgy sikerüljön, ahogy akartuk!

Tisztelt Olvasó!
Elteltek az ünnepek, vége a szünetnek és megkezdődött az új év, az új fenntartóval. Igazán még nincs mit
mondanom a változásokról, hiszen ebben a tanévben a
technikai átállás fog megtörténni, érdemi változás majd
csak szeptembertől lesz, illetve remélem a diákok és a
szülők részére ott sem lesz semmi érezhető!
Inkább a karácsonyi ünnepi műsorra térnék ki, és egy
kicsit annak örömeit osztanám meg Önökkel.
Nagyon régi hagyomány, hogy Karácsony előtt a szemesiek a szemesieknek műsort adnak. Igazán szép hagyomány, mert a legszebb ajándékot adja, ami csak adható. Mindenki magából ad egy kicsit, vagy éppen nem
is kicsit. Ezért is különösen szép nekem, és gondolom
Önöknek is.
Hadd legyek önző, és az én szemszögemből hadd írjam
le, mi miért tetszik! Az óvodások egyszerűen nem tudnak nem tetszeni. Öröm nézni, ahogy némelyik megilletődik, a másik meg minden félelem nélkül szerepel.
Ahány gyerek, annyi féle. Minden tiszteletem az óvónéniké, akiknek nagyon sok munkája van egy-egy ilyen
kis előadásban. Persze, én már mint jövendőbeli elsősöket is nézem az ovisokat, és jókat szoktam mosolyogni
a beszédhibákon, meg a csintalanságokon, és bele szoktam abba is gondolni, hogy mennyit fognak egy éven
belül még fejlődni.
A bábosok műsora azért tetszik, mert soha nem kell őket
noszogatni, szívük teljes örömével adják a műsort. A
paraván mögött pedig még a szégyenlősebbje is mer
szerepelni, és ez nagyon hasznos a kicsik személyiségének fejlődésébe. A műsor utáni büszkeségről, a sikerről
nem is beszélve.
A nagyobbak műsorának is megvan a maga különlegessége, mégpedig az, hogy az nem a szerepelni akaró gyerekek csoportja, hanem mindig a teljes negyedik

4

„Január, január,

nepét. Az óvoda apraja nagyja csodálta a gyönyörűen
feldíszített karácsonyfát. A fát Pápa Attila és felesége
ajánlotta fel az intézményünknek. A csillogó, káprázatos fa előtt szavaltak, énekeltek az óvodásaink. A zeneiskolások is ellátogattak hozzánk, hogy együtt ünnepeljünk. Ők hangszerjátékukkal, a közös éneklés örömével
ajándékoztak meg minket. Közösen tízóraiztunk, ahol
az ovisok által készített süteményeknek volt a legnagyobb sikere. Minden csoportnak volt ajándék a fa alatt,
amit nagy örömmel vettek birtokba a gyerekek. Nagycsoportosaink a falu karácsonyi ünnepén is helytálltak,
majd az ünnepeket már mindannyian otthon családi körben ünnepelték. Sajnos a hó és a jég hiányzott, de ez a
hírek szerint senkinek sem szegte kedvét.
A téli szünet után januárban újra benépesült az óvoda.
Az első napon a kiscsoportosok újévi jókívánságokkal
köszöntötték nagyobb társaikat és a felnőtteket.

Ünnepeknek vége már….”
Decemberben lázasan készülődtünk az ünnepekre. A
felnőttek sokat beszélgettek a gyerekekkel a közelgő
eseményekről. Nem csak a lelkünket, az óvoda helyiségeit is ünnepi ruhába öltöztettük a nagy napokra. A gyerekekkel közösen, általuk készített díszekkel szépítettük
a helyiségeket.
Az ünnepi dekoráció elkészítésében a Szülő Szervezet
is sokat segített. Az óvoda bejáratánál elhelyezett, kooperatív munkával gyártott élethű Mikulással és Betlehemessel tették varázslatossá érkezésünket, távozásunkat nap, mint nap.
A csoportok nagytakarítást végeztek a termükben. Lelkesen varázsolták tisztává, otthonosabbá környezetüket
a gyerkőcök a jeles eseményekre. A Mikulást áhítattal
várták. Nagy boldogsággal fogadták érkezését. Csillogó
szemmel néztek fel rá az apróságok. Sok-sok verssel,
énekkel köszönték meg a tőle kapott ajándékot. Érkezése előtt és utána is még sokáig Mikulás játékot játszottak a csoportok. Télapónak öltözve, puttonnyal a
hátukon meglátogatták és megajándékozták egymást az
ovisaink.
Következő esemény a nagycsoportosok számára a Lucázás hagyomány ápolása volt. Végigjárták az óvodát,
falut, az iskolát, konyhát, Polgármesteri Hivatalt, ahol
Luca napi jókívánságaikat kántálták el. Viszonzásul
gazdagon telt kosárral tértek vissza az óvodába.
Régi hagyománya van már óvodánkban, hogy az aktív
és már nyugdíjas kollégák együtt munka után kis karácsonyi ünnepséget rendezünk. Rohanó életünkben e napon egy kicsit csak egymásra figyeltünk, beszélgettünk,
apróságokkal ajándékoztuk meg egymást.
A következő napon tartottuk a gyerekek karácsonyi ün-

„Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben.
Jobb időt, mint tavaly volt
Ez új esztendőben.
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben,”
Nagy eseményre készülünk, óvodánk 2013-ban 60 éves
lesz. Kérjük, hogy aki bármilyen tárgyi emléket, újságcikket, fotót fel tud ajánlani, az óvodában jelezze. Szívesen várunk írásos visszaemlékezéseket is, melyeket
az Oviújság jubileumi számában jelentetünk meg. A
jubileumi napok eseményei február 11, 12, 13-án kerülnek megrendezésre, melyekre várjuk az érdeklődőket
szeretettel. Konkrét program az óvoda honlapján megtekinthető.
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Vissza van még az orosz tábor, Csokonai park, Szép Kilátó sétány, Kazinczy, Vak Bottyán, Semmelweis utcák.
Amennyiben a hónapban nem lesz több havazás, ezen
területek tisztításának is nekilátnak kollégáink.
Emellett elkészült a villanyoszlopokon lévő virágtartók
felújítása, festése is. Tervbe van véve a köztéri hulladékgyűjtő edények felújítása, átalakítása, amennyiben
az időjárás nem ad más feladatot, ennek is nekilátunk a
napokban.
Munkatársainknak a karácsonyi ünnepek alatt, illetve
után az időjárás enyheségének köszönhetően nem volt
igazából feladata. A két ünnep közötti időszakot így pihenéssel töltöttük. Az újév első napját társaságunk hagyományosan az éves leltárral kezdte, ahol felmértünk
eszközeink állapotát és a készleteket is.
Kollégáink ezt követően a megkezdték a gömbakácok
és szivarfák metszését település szerte a Sport,Vörösmarty, Bocskai, Táncsics, Széchenyi, Rákóczi, Toldi,
Csokonai, Zrínyi, Bacsó Béla, Kölcsey, Madách, Bem
utcákban.Befejeződött a Fenyves alja árok tisztítása, a
leveles összegyűjtése és elhordása. Ugyancsak végeztek munkatársaink az ilyen típusú tisztítással a Fasor sétányon, az Ady közökben, a Vígadó betonárkánál és a
Berzsenyi strandon is.

A hónap második hétvégéjén jött havazás során kipróbálhattunk MAN tehergépjárművünkre nemrégiben
szerelt hótoló lapot. Vasárnap este 7 órától MTZ traktorunk és MAN teherautónk megkezdte a település fő
útjainak takarítását.
Másnap reggel 5 órakor munkába álltak a kisgépek is.
Egy órával később pedig már összes kollégánk bent volt
és megkezdték a hólapátolást. Mire a gyerekek óvodába, iskolába mentek szinte minden út meg volt tisztítva.
A 15-20 centis hó, majd az enyhülésnek köszönhetően,
a lics-pocs a egész hétre adott munkát kollégáinknak. A
kereszteződéseket, főutakon folyamatosan tisztították,
szélesítették, a balesetek megelőzése érdekében.
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Kedves kertészkedő Olvasó!
Ígéretemhez híven, folytatom a fajták bemutatását.
Királyleányka
Nagyon régi, közkedvelt szőlőfajta, és nem véletlenül
maradt meg a nagy versenyben. Bőtermő, a fagyokra
kevésbé érzékeny, rothadásnak, betegségeknek viszonylag jól ellenálló, szeptember közepén, végén érő fajta.
Cukorfokban nagyon befolyásolja a termésmennyiség,
amivel a tőkéket terheljük, de 140 – 150 mázsás hektáronkénti terhelés mellett a 17-18 cukorfokot tudja adni.
Mivel kevésbé rothadékony, ha kell, a tőkén maradhat
későbbig is.Bora kellemes, nem túl jellegzetes illatú,
zamatú, de mindenképpen finom, szép savakkal rendelkező, decemberre, januárra már eléri a fogyasztható minőséget. Könnyen tisztul, fahordóban szép sárgásfehér,
műanyag, vagy acéltartályban érlelve egy kicsit zöldesbe
hajló. Önálló fajtaként is és házasítási alapanyagként is
használható. Nem kénfaló fajta, vagyis átlagos borászati
technológia mellett is stabil, jól eltartható, akár két három
évig is. Ha az üdeségét meg akarják őrizni, célszerű március, április körül palackozni, vagy acéltartályba átrakni.

annyira nem érzékeny, valamivel bővebb termő, de vigyázni kell vele, mert igazi minőséget ez a fajta is csak a
tőkénkénti 2.5-3 kg-os termésmennyiség mellett ad.Bora
kellemesen illatos, egy kicsit a bodzához, farkasalmához
hasonlító intenzív illattal, amitől nagyon elegáns lesz, főleg, ha egy kis természetes széndioxid is marad benne,
amitől az illatok intenzívebben táródnak fel. A bor színe inkább zöldes fehér, zöldessárga, főleg, ha reduktív
módon kezelik. Ilyenkor illatban is nagyon gazdag tud
maradni, de azok a borok is különlegesek, melyek fahordóba, vagy akár barikolással születnek.
Szürkebarát
Régi, bevált fajta, származását tekintve ő is francia eredetű, a Pinot noir, a Pinot blanc rokona. Fürtje kicsi, tömött,
lombozata sűrű, nem túl erős növekedésű. Fagyra nem
érzékenyebbek az átlagtól. Rothadékony, ami a tömöttségből ered, vagyis szellős lombozattal, jól időzített növényvédelemmel kivédhető. Jó cukorgyűjtő, szeptember
vége felé szüretelhető, fajta. A bogyó színe hamvas szürkés-kékes, de ez a szín még héjon erjesztve sem megy át
a mustba. Bora tüzes, alkoholban gazdag, jellegzetes illatú, szép hosszú savakkal rendelkező, viszonylag hosszú
fejlődési idejű. Sokszor még egy évesen sem piacképes
igazából. A magas alkohol- és savtartalom miatt fahordós
érlelésre is kiválóan alkalmas.

Chardonnay /Sardoné/
Francia eredetű, nagyon népszerű fajta. A 70-es évektől került be a magyarországi termesztésbe nagy men�nyiségben. Elterjedésében egyrészt a fajta jó termesztési
tulajdonságai, de leginkább borászati értékei játszottak
döntően szerepet. Világfajta.Közepes, vagy viszonylag
alacsony termésmennyiséget ad, amiben szerepet játszik
az is, hogy fürtje a közepesnél kisebb méretű. Szeptember végén érik, szép cukorfokokkal – 18 -19 – szüretelhető, ha nincs túlterhelve. Fürtje zöldessárgára színeződik
éretten, és a cukrok mellett magas a savtartalma, ezért
nem érezzük édesnek. Rothadásra érzékeny, de ha a
zöldmunkával nem késik el a gazda, és szellősen tartja
a fürtzónát, könnyen megvédhető. Bora jellegzetes gyümölcsös és kicsit virágos illatú, tüzes, nagyon szép savakkal rendelkező, testes, harmonikus. Mind fahordós,
mind reduktív úton érlelhető, hosszú fejlődési idejű, jól
eltartható. Nagyon jól áll neki a barikolás, amitől kap egy
szép vaníliás, enyhén füstös ízt, és ettől különlegesen elegáns lesz.

Pinot blac - /Pino-blan, magyar neve Fehér burgundi/
Az előzőekben ismertetett szürkebaráttal azonos időben,
vagy kicsit későbben érő, de biztonságosabban termeszthető, magasabb termésmennyiséget adó, ősi fajta. A filoxéra-vész előtt Tokajban is nagy területeken volt honos.
Világfajta. Fürtje közepesen nagy, nem túlmutatós, (sőt
talán mégy csúnyának is mondható) hamvas zöldes színű. Kevésbé rothadékony, jobb cukorgyűjtő. Lombozata
intenzív növekedésű, igényli a zöldmunkát. Bora alkoholban gazdag, nagyon elegáns, friss, gyümölcsös, üde,
kissé parfümös illattal rendelkező, világos fehéres-zöld
színű. Szépségét különösen akkor adja, ha reduktív eljárással dolgozzák fel és érlelik és marad benne egy kis
természetes szén-dioxid.

Sauvignon Blanc /Szovinyon blan/
Szintén francia eredetű világfajta. Tulajdonságaiban a
chardonnayhoz hasonló. Fürtje méretben egy kicsivel
nagyobb, érési ideje szinte egybeesik az előzőleg ismertetettel. Növekedési erélye nagyobb, ezért több zöldmunkát igényel. Rothadásra ugyanúgy érzékeny. Terhelésre

Boór Miklós
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Búcsúzunk

Szeretetvendégség ……

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt:
Fias Istvánné Eszti, 59 évesen súlyos betegségben
megtért Istenéhez!

Évekkel ezelőtt keresett meg egy javaslattal Bálint Sándor, a Baptista közösségtől.
Elmondta, hogy szeretnék közelebb hozni egymáshoz,
a különböző valláshoz tartozó lakosságot, egy ünnepség
keretén belül. Az egyedül élőkre gondoltak. Arra kért,
amennyiben magaménak érzem, el tudom fogadni ezt a
gondolatot, fogjunk össze, és próbáljuk megvalósítani.
Részükről minden anyagi támogatást biztosítanak.
Mivel mindig is tisztelettel néztem az egyházukban
végzett munkájukat, azt mondtam: rendben van, csatlakozom. Mára, hála Istennek, sikerült hagyományt teremteni. Ennyit az előzményekről.
Most had szóljak a legnagyobb elismeréssel, a január
13-án megrendezésre került találkozóról.
Közel 300 személyre szóló meghívót hordtunk, küldtünk ki. Erre legnagyobb részt a baptista fiatalok vállalkoztak, de besegítettek a mi nyugdíjasaink is.
Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, mert vasárnap
délutánra fehérbe borult az egész falu.
De még így is, a meghívottak fele megjelent.
Pető Albert lelkész úr nyitotta meg a találkozót, majd
egy rövid ima után a gyülekezet kórusának néhány tagja, szívet melengető énekekkel kápráztatott el bennünket, amibe végül a meghívottakat is bevonták, kivetítő
segítségével.

Sokkolt, és letaglózott a hír. Csak ültem, és nem jutott
el a tudatomig. Aztán feltört a sírás. Tizenhat évet töltöttünk együtt, szinte mindent tudtunk egymásról. Azt
is tudta a csoport, hogy baj van. Nagyon nagy baj. De
nem akartunk róla tudomást venni, ahogy nagyon sokáig ő maga sem. Annyira bíztunk, hogy erős lesz, legyőzi a legyőzhetetlent. Hisz egyszer már sikerült neki.
De az idő előre haladtával már félt. Belül érezte, tudta,
hogy ez már visszafordíthatatlan. Amikor erről beszélt
nekünk, csak annyit kért: ne sajnálkozzatok, mert azt
nem tudnám elviselni! Nem is gondolta, milyen nagyot
kért. Hogy lehet úgy viselkedni valakivel, akit szeretünk, mintha semmit se tudnánk a kínzó gondolatairól.
Figyeltük minden rezdülését, igyekeztünk elterelni a
figyelmét. De ez kölcsönösen szívszorító feladat volt,
mert láttuk rajta a fájdalmat, a félelmet, a kilátástalanságot. Olyan sok mindent szeretett volna még tenni! Látni, felnőni az unokákat, friss nyugdíjas férjével
egy kicsit szabadabban, több időt tölteni együtt, és a
közösségi életben még annyi, de annyi feladat várt rá,
amit mindig nagyon szívesen végzett. Még velünk volt
Hetesen a sportversenyen, utána egy vetélkedőn még
velünk táncolt Hévízen. Aztán felgyorsultak az események, és már nem tudott közénk jönni. Áprilisban a 15
éves évfordulónk ünnepségén, egymás nyakába borulva sírtunk, mikor átvette az emléklapot. Szívet tépő érzés volt. Ha közeli hozzátartozó, vagy barát halálhírét
halljuk, az az első kérdésünk: Istenem, miért? Miért
pont ő? Sajnos ezekre a kérdésekre nincs felelet. A sors
néha kegyetlen rendező. Aki ma még erős, holnap, már
lehet, hogy elesett. Esztit is legyőzte a betegség. Hatalmas űrt hagyott maga után. De hagyott valami mást is.
Felejthetetlen közös próbákat, fellépéseket, szerepeket,
melyek csak hozzá kötődnek.
Emlékét, szeretettel megőrizzük, és lélekben mindig ott
lesz velünk.

Ez követte a Nyugdíjas csoport műsora. Kelemenné Eti,
egy újévi verset mondott, majd a kórustól egy szép ének
hangzott el. Ezt egy jelenet követte a „ Négy gyertya”
címmel.
Örömünkre ebben megszólalt egy kislány is, a II. osztályos Takács Dominika.
Utána újabb ének a szeretetről, majd az én gondolataim
hangzottak el a magányról, az egymásra figyelésről. Befejezésül egy verssel kívántam boldog újévet!
Majd Schmallné Gizike olvasott föl egy írást.
Ezt követte egy vers, mely a nemrég elhunyt nagyapa,
Németh Imre bácsi emlékére hangzott l, kicsi unokájától. Őt egy egészen más korosztály követte.
Mizerák Gyuri „bácsi” kápráztatta el a hallgatóságot
Túrmezei Erzsébet, „ Lefelé tartunk” című csodálatos
versével.

Eszti! A csoport, és a magam nevében búcsúzom tőled
egy idézettel:
„Számunkra, Te sosem leszel halott,
Örökké velünk leszel, mint a csillagok!”

Az igehirdetést, és a zárszót, ismét Pető Albert lelkész
úrtól hallhattuk
Utána kiosztották a nagyon nagy szeretettel, gondosan
elő készített ajándékokat, majd az alsó terembe invitáltak minden vendéget.

Isten veled, nyugodj békében!
Boór Miklósné
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Kedves Balatonszemes!
Ami ott fogadta a meghívottakat, az a Baptista közösség tagjainak ajándéka volt. Gyönyörűen terített asztalok, frissen főzött virsli, sütemények kimeríthetetlen
választéka.
De nem az volt a legfontosabb hogy mi volt az asztalokon, hanem az, ahogyan adták. Olyan magától értetődő szeretettel, kedvességgel, amit a ma embere, nagyon
ritkán érzékel. De ezt érezhette mindenki, ezt a szeretet, odafigyelést, már az érkezéskor, a fogadtatáskor is.
Egyszer már leírtam ezt a mondatot, amikor építették az
imaházukat, de most meg kell ismételnem, „hogy tudnak valamit, ami csak az övék. Tanítani kellene ezt az
összefogást,” és azt is, hogy hogyan, milyen lelkülettel
tudnak mások felé fordulni.

A Magyar Kalandrally és a Sandlander Kft nevében
köszönjük Önöknek,hogy a 2012-es évzáró futamát
itt rendezhettük meg. A versenyzők szavazata alapján
Balatonszemes nyerte meg a 2012-es év legjobb versenye díját. Köszönjük Takács József polgármester úrnak,
Endrődi Istvánnak és a Bűnmegelőzési Egyesületnek a
szervezésben való aktív munkájukat, a Szindbád Wellness hotelnek, minden kedves szállásadónknak, továbbá
mindenkinek, aki segített benne, hogy ez a hétvége felejthetetlen legyen. A versenyről képek megtekinthetők:
www.sandlander.hu weboldalon. Reméljük jövőre is találkozunk.
Benedek László szervező

Várunk Énekelni!
Szeret énekelni?..
Szívesen jönne egy jó közösségbe?..
Akkor kérem, jelentkezzen!
Énekelni szerető hölgyek/lányok, illetve
urak/fiúk jelentkezését várjuk a most alakuló énekkarba Balatonszemesen
Énekkar vezető:
Pécsi László (karnagy)
Érdeklődni lehet a 06-30/8295053-as
telefonszámon.

Többen megkérdezték, hogyan lehetne ide más alkalommal is eljönni? Olyan megnyugtató a légkör, hogy
az embernek az az érzése, haza talált. Nos, nincs semmi
megkötés, elkötelezettség. Az imaház minden alkalommal nyitott azok előtt, akik úgy érzik, szívesen vennének részt a közösség Istentiszteletén. Évek óta, magam
is megteszem. Egy kellemes, baráti beszélgetéssel zárult
az egyedül élők napja. Szeretném remélni, hogy minden
meghívott, szép emlékei között őrzi majd ezt a délutánt,
felekezethez való tartozástól függetlenül.

Impresszum
Balatonszemes-Balatonőszöd Községek független időszaki kiadványa
Megjelenik havonta 800 példányban
Lapalapító: Balatonszemes-Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő Testülete
Nytsz:2.2/7424/2/2000
A szerkesztőség vezetője: dr. Valkó Zsuzsanna
Szerkesztőbizottság: Boór Miklós, Szentiványi
Jánosné, Kertész Adél, dr. Kelemen Csilla, Róka
László, Komáromi Krisztina
Tördelő: By Line Kft.
Nyomda: By Line Kft.
Felelős vezető: Zsolnay Csaba
A szerkesztőség a beküldött írásművek tartalmi,
stiláris hibáiért felelősséget nem vállal.
Elérhetőség:
oszod.szemes.hirmondoja@gmail.com

Köszönjük a Baptista közösség vezetőinek, és minden
tagjának ezt a meghívást!
Isten áldását kérjük a további munkájukhoz!
Boór Miklósné
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Egészségsarok
II. rész Az allergia gyógyítása, immunrendszerünk erősítése.
Az allergia a természet adta lehetőségek együttes felhasználásával szüntethető meg.
Elkészítése: 1 evőkanálnyi mennyiséget 2 dl. vízzel leforrázunk, 20 percig állni hagyjuk.
Adagolása: Naponta kétszer evés után isszuk./A citromfű idegnyugtatónként hat, zöld rudotelnek is nevezik, de
nem okoz tompultságot és nem lehet rászokni.
Azoknak ajánlom, akiknek a szénanáthájuk idegi alapon alakult ki.

Ezek a lehetőségek a következők:
1. A lelki gyógyszer, azaz a pozitív gondolkodás
2. Fitoterápia /gyógynövényes kezelés /
3. Diéta
4. Apiterápia / méhtermékkel való gyógyítás /
5. Zöld növényi nedvek /enzim terápia /
6. Méregtelenítés

Roboráló keverék: ezerjófű
borsmenta
apróbojtorján
kakukkfű

1. Lelki gyógyszer:
A gyógyításban nagyon fontos a hit szerepe. Amíg azt
hisszük, hogy a minket körülvevő világ, a természet az
ellenségünk, addig kár is bármilyen terápiát alkalmaznunk gyógyulásunk érdekében!
Ha így lenne, lassan ki kéne irtanunk magunk körül a
fákat, virágokat, a növényeket, nehogy valamilyen pollen allergiát okozzon.
Nagy lépést tehetünk az allergia gyógyításában, ha
ezentúl barátunknak tekintjük a természetet és szokásosabb kapcsolatba kerülünk vele. Lehetőleg naponta
sétáljunk, biciklizzünk vagy fussunk kinek mi a szimpatikusabb. Forduljunk szeretettel a növényvilág és az
állatvilág felé - ”Adj ,hogy kaphass” - és akkor ők is a
javunkra lesznek.
Az utóbbi időben több kutatás is bizonyította, hogy a
pozitív gondolkodás segít a betegségek leküzdésében
és erősíti a szervezet ellenálló képességét. MC LELLEND amerikai biológus professzor elemezte olyan
emberek nyálát, akik optimistán álltak az élet dolgaihoz, és azt tapasztalta, hogy a nyálukban az Immunglobulin-A mennyisége emelkedett értéket mutatott.
Ez az antitest segíti szervezetünket, hogy ellenálló legyen a betegségekkel szemben.

Ugyanúgy készítjük és adagoljuk, mint az előző teát.
Különösen erősíti a szervezetet. Javítja a máj működését, gyorsítja a salakanyagok kiürülését a szervezetből.!
Immunerősítő ételreceptek a téli időszakra:
Kovászos savanyú káposzta: C – vitamin bomba
Elkészítése: Vegyünk kb. 2 kg friss, kemény fejeskáposztát, gyaluljunk, vagy vágjuk vékonyra, tegyük egy
5 literes üvegbe, vagy cserépedénybe.
Forraljunk fel sós vizet, tegyünk bele babérlevelet, szemes borsot, ízlés szerint erős paprikát, birsalma szeleteket. Miután kihűlt a víz, öntsük a káposztára, tegyünk rá
kenyeret, nyomjuk le.
4-5 nap múlva meleg helyen meg is savanyodik.
Az egészségsarok következő lapszámunkban folytatódik!
Következik:
Az allergia gyógyítása 2. rész
3. Diéta
4. Apiterápia
5. Zöld növényi nedvek….

2. Gyógynövényes kezelés
A belsőleg alkalmazható gyógynövények: kamilla,
tölgyfakéreg, diólevél, mezei zsurló, orbáncfű, csalán.
/A leghatékonyabb antiallergiás gyógynövény a cickafark, a csalán és a kamilla/
Recept:

cickafarkfű virág
kamilla
citromfű

30g
100g
100g
100g

Immunerősítő ételreceptek téli időszakra:
Nyers ásványi anyagok és vitamin bomba :
- cékla
- sárgarépa
- alma
Molnár Sándor

100g
90g
10g
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Dél-Balaton FC hírek

szokott, nagy reményeket keltő együttes képét mutatták
a felkészülési mérkőzések során. A bajnoki szereplés
aztán bebizonyította, hogy mekkora potenciál is van
ebben az új, még formálódó csapatban, elég csak a
Balatonkeresztúr elleni 6-0-s, a Balatonszabadi elleni
7-2-es vagy a Balatonszárszó elleni 13-0-s győzelmet
kiemelni. Sajnos a Fonyód és a Tab elleni mérkőzéseken olyan téves, a mérkőzést döntően befolyásoló bírói
hibának köszönhetően nem sikerült a pontszerzés, ami
meggátolta a gárdát a még előkelőbb bajnoki helyezés
elérésében. A csapat legeredményesebb játékosa Varga
Márton a maga 12 góljával, de éppen hogy csak lemaradt tőle Lengyel Máté, aki 11 gólt szerzett az ősszel.
A csapat vezetőedzője Sóstai Csaba, technikai vezetője
ifj. Vasicsek László.
Összegzésként megállapítható tehát, hogy a két utánpótlás csapatunk őszi idénye nagy reményekre adhat
okot a tavaszi szereplésükkel kapcsolatban. Bízunk
benne, hogy hasonlóan jó teljesítményt fognak nyújtani
az előttük álló mérkőzéseken is!
A Hírmondó következő havi számában visszapillantunk
az U19-es csapat, valamint a felnőtt együttes őszi szereplésére, ha addig is szeretne még több információt
megtudni a Dél-Balaton FC játékosairól és eredményeikről, keresse fel a www.delbalatonfc.hu címen a klub
honlapját!
Ifj. Vasicsek László

A 2012-13-as labdarúgó idény félidejéhez érkezett,
ezért itt az ideje, hogy számadást készítsünk a magunk
mögött hagyott hónapokról. Ebben a lapszámban a két
legfiatalabb korosztály őszi szereplésére tekintünk vis�sza, tehát az U13-as és az U16-os csapatok mérkőzéseit
vesszük górcső alá.
Elöljáróban érdemes leszögeznünk, hogy igazán eredményes féléven vannak túl utánpótlás csapataink, talán
még a legoptimistább várakozásokat is felülmúlták. Ez
részben annak is köszönhető, hogy jelentősen bővültek
az edzéslehetőségek az ősszel átadott műfüves pályával,
a kis labdarúgók nagy lelkesedéssel vették birtokba az
új pályát, gyakran olyan nagy létszámban vettek részt az
edzéseken, hogy egész egyszerűen alig fértek el a játéktéren. Reméljük ez a lelkesedés a téli felkészülési időszakban is jellemező lesz a fiatal játékosokra!
Az U13-as csapatunkról talán nyugodt szívvel kijelenthető, hogy bajnokságának legnagyobb esélyeseként vágott neki az új idénynek, ennek megfelelően egyedüliként 100%-os teljesítménnyel áll jelenleg a tabella élén.
Ez a kiemelkedő tehetségekből álló gárda ősszel több
nagyarányú győzelmet is elért már, rögtön az első fordulóban egy 16-0-s győzelemmel kezdtek Balatonlelle
együttese ellen, de ezt is túlszárnyalták a második fordulóban, amikor is Somogyjád csapatát 26-0-ra verték,
természetesen a továbbiakban is akadtak sokgólos sikereik, például 14-1-re nyertek Somogyvár ellen, 18-0-ra
Szőlősgyörök ellen, valamint 11-2-re Balatonszabadi
ellen. Mindenképpen ki kell emelni a nagyszerűen teljesítő játékosok közül Németh Jánost, igaz hogy még csak
a bajnokság felénél járunk, de már most 53 gólt szerzett,
ezzel pedig toronymagasan vezeti az U13-as bajnokság
északi csoportjának góllövőlistáját. A csapat vezetőedzője Szentiványi Gábor, munkáját Martinka Péter segíti, aki ennél a korosztálynál kezdte el megismerni az
edzői munka rejtelmeit.
Ahogy már az őszi labdarúgó szezont megelőző írásomban jeleztem, új korosztállyal bővült a Dél-Balaton
FC utánpótlás csapatainak száma, az U16-os csapatunk
is megkezdte szereplését a korosztályos bajnokságban. Bár az együttesben több balatonszemesi és balatonőszödi fiatal is futballozik, mellettük a térség több
tehetséges labdarúgója is szerepet kap. Az előzetes
célkitűzések alapján ezt a félévet a több helyről érkező játékosok összeszoktatására, valamint a különböző
játékrendszerek elsajátítására szánta az edzői stáb. Aztán a nyári felkészülési időszakban igaz rengeteg munkával, de viszonylag hamar már egy viszonylag össze-

Tabella, Somogy megye U-13, Észak
#

Csapat

M 	GY 	D 	V 	LG KG 	GK Pont

1. 	Dél-Balaton FC

11

11

0

0

119 6

113 33

2.

Marcali VFC

11

10

0

1

76

8

68

30

3.

Nagyberki VSC

11

9

0

2

41

10

31

27

4.

Balatoni Vasas SE

11

8

0

3

64

23

41

24

5. 	Lengyeltóti VSE

11

6

1

4

47

20

27

19

6. 	Tabi Városi SC

11

6

0

5

44

30

14

18

7.

Balatonszabadi LE

11

3

1

7

22

48

-26 10

8.

Balatonkeresztúr-B.máriafürdő KSK

11

3

0

8

9

59

-50 9

9.

Somogyvár K.Ö. SE

11

2

2

7

15

45

-30 8

10. Szabadidő SE Somogyjád

11

2

2

7

13

60

-47 8

11. Balatonlelle SE

11

1

2

8

11

66

-55 5

12. Szőlősgyörök KSE

11

1

0

10

5

91

-86 3

Tabella, Somogy megye U-16, Észak
#

Csapat

M 	GY 	D 	V 	LG KG 	GK Pont

1.

Fonyódi Petőfi SE

11

11

0

0

57

3

54

33

2. 	Tabi Városi SC

11

8

0

3

62

15

47

24

3. 	Dél-Balaton FC

11

8

0

3

50

17

33

24

4.

Somogyvár K.Ö. SE

11

7

1

3

72

21

51

22

5.

Balatoni Vasas SE

11

6

1

4

67

28

39

19

6. 	Lengyeltóti VSE

11

6

0

5

36

28

8

18

7.

Balatonszentgyörgy KSE

11 5

0

6

29

36

-7

15

8.

Balatonboglár BB

11

1

6

25

20

5

13

9.

Karád SC

10. Balatonszabadi LE

11

4

11

4

0

7

33

38

-5

12

11

3

3

5

44

48

-4

12

-54 3

11. Balatonkeresztúr-B.máriafürdő KSK

11

1

0

10

13

67

12. Balatonszárszó NKSE

11

0

0

11

2

169 -167 0

Anyakönyvi hírek:

Sérelmek a pszichiátrián

Elhunytak:
Kocsis Istvánné 1932.0.4.12-2012.12.13.
Nagy Károly 1931.08.12-2012.12.23.
Varga Gyuláné 1928.01.22 – 2012.12.29.
Fedák Vilmosné 1923.10.03 – 2012.12.28
Németh Imre 1923.12.16-2013.01.03.
Reőthy Cecília Ágnes 1948.04.21 – 2012.12.25.
Fias Istvánné 1954.02.04 – 2013.01.10.

Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha
tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.),
írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az
alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Születtek:
Mikolics Fruzsina 2012.12.12.
Édesanyja: Szarka Brigitta
Édesapja: Mikolics Roland

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
	Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Házasságot kötöttek:
Bukta András Sándor – Kiss Anikó
2012.12.15.
Vöröskeresztes hírek:
Nagy örömmel és büszkeséggel adunk hírt, kis közösségünk tagjairól, Benedek Zoltán 73-szoros, Bálint Attila
60-szoros, Tóth Mihály 60-szoros véradókról. A Somogy Megyei Vöröskereszt november 30-án, Kaposváron, ünnepség keretében adta át kitüntetéseiket. Ezúton
is szeretnénk gratulálni nekik!
A Siófoki Vöröskereszt alapszervezetének statisztikái
szerint a balatonszemesi véradók az elmúlt három évben emelkedő részt vételt mutatnak. Ezt ezúton is köszönjük!
Nem utolsósorban szeretném megköszönni, helyi szervezetünk aktív és pártoló tagjainak munkáját és közreműködését a véradásokon, nyugdíjas napon, mikulás
rendezvényen. Köszönjük, Köszönjük, köszönjük!
							
		Tóthné Bazsó Krisztina

Figyelem!
Használt(működésképtelen)háztartási gépeit, mosógépét, akkumulátorát, autóját, motorját, gáztűzhelyét, olajkályháját, centrifugáját, porszívóját, fürdőkádját, valamint más, színes és egyéb fémhulladékát
megveszem.
Házhoz megyek!
Ne dobja ki a szemétbe a hasznosítható fémhulladékát!
Hívjon most!
Buzsáki Lajos
Látrány
Tel:06-85-710-379
Mobil: 06-30/504-9541

Kovács Róbert
temetkezési
vállalkozó

Teljes körű temetkezési szolgáltatás
Éjjel – Nappal
Tel: 06 30/ 956-75-78	Tel./Fax: 84/ 363-311
Cím: 8624 Balatonszárszó Szemesi u. 3.

12

