Óvodai Jubileum
Hatvan évvel ezelőtt, 1953–ban nyitotta meg kapuit
a község óvodája. Ez alatt az intézmény jelentősen
átalakult, megújult, küllemében új arculatot öltött,
de egy dolog változatlan volt az idők folyamán. Az
elmúlt évtizedek óvodavezetői és óvodapedagógusai, dajkái egy értékes örökséget hagytak hátra.
1952-ben Árpás Istvánné Bogdán Máriát frissen végzett óvónőt kinevezték az újonnan alapított intézmény
vezetőjének, 1953. január 7-én pedig ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a szemesi óvoda. Átmenetileg a kastélyiskolában kapott helyet, ahol kialakítottak egy helyiséget és egy konyhát erre a célra,
de még ebben az évben átkerült a Szabadság utcába,
a jelenlegi épületbe. A szűkös, szerény körülmények
ellenére az óvónők szeretettel, törődéssel foglalkoztak a gyerekekkel. Időt,
energiát nem sajnálva, fáradhatatlanul azon dolgoztak, hogy jobb körülményeket teremtsenek.
Az óvoda vezetői 1979-ig
Árpás Istvánné, majd őt
követően Ármosné Bérces
Ildikó 2000-ig, és napjainkban is oly sokat fáradó,
szolgálatukat élő hittel, teljes odaadással töltötték és
Szentiványi Jánosné jelenleg is tölti be. A 60 év alatt
itt dolgozók személyiségének egy-egy darabkája beépült az óvodába, mindannyian példaértékű pedagógiai nevelőmunkát folytattak és folytatnak.
– Visszaemlékezve gyerekkoromra, szép emlékek elevenednek fel bennem. Iskola előtti éveimet én is ebben
az óvodában tölthettem. Csintalan, boldog gyerekéveimben gazdag, színes emlékek gyűltek össze, és hálás
szívvel, szeretettel gondolok vissza az egykori jóságos
óvónőkre – mondta ünnepi beszédében Takács József
polgármester, majd folytatta:

Az óvónő óriási példa a gyerek számára és ezáltal óriási kincs van az óvónők kezében. Úgy gondolom, ha a
gyereket valahol ki lehet emelni és ki lehet hozni belőle
azt, amiben tehetséges, az az óvoda. Alapvetően az itt
történő nevelés a kulcskérdés. Büszke vagyok az óvodánkra, köszönöm a szülők segítségét és támogatását.
Hiszen ők is rengeteget segítenek az óvodánkon. Köszönöm az óvónők munkáját, akik az elmúlt évtizedekben itt
végeztek és végeznek komoly nevelési munkát.
A mindenkori képviselő-testületnek, a községnek olyan
feltételeket kell a jövőben is teremtenie, amivel a gyerek a benne levő csodákkal együtt ki tud bontakozni.
Szülőnek, óvó néninek, minden dolgozónak azt kell
magába vésnie, hogy minden gyermek egy megismételhetetlen csodája a természetnek és a hozzá vezető
útnak is csodának kell lennie, hiszen minden egyes
gyerek más. A szerető viselkedés, a törődés pedig
segíti a gyereket.
Elgondolkodtam és arra
a meggyőződésre jutottam, hogy az óvoda az idő
haladtával fiatalodott. Az
energia, az értelem, a jóság, a gondolkodás és a
szeretet naponta beköltözik
a falak közé. Az óvodából
elballagók, majd az iskolánkból is továbbtanuló
gyerekek igazi emberi minősége, jó szándéka a tenni akarás mindennapi forrása.
Az óvodai pedagógusok méltón követik az előttük állókat abban, hogy a rájuk bízott időt, mint életünk
egyik legnagyobb kincsét jól használják fel. A gyerekeinknek gyökereket és szárnyakat adnak. Köszönetet
mondok a munkájukért, mert vallom hogy egy intézmény attól is jó, hogy kiváló pedagógusai vannak.
Község életében az iskola és az óvoda jelenti a múltat,
a jelent és a jövőt.
Bízom benne, hogy a jövőben tovább folytatódik ez a
nagyszerű nevelőmunka, hogy sok generáció vidáman
és tartalmasan tölti itt a kisgyermek éveit.

Szentiványi Jánosné óvodavezetőtől megtudtuk, hogy a
készülődés a jubileumra már tavaly szeptemberben elkezdődött, s a farsangi víg napok megteremtették az alapot az ünnepléshez.
– Szerdán 16 órakor a szülők által feldíszített, gyönyörű virágokkal ékesített, óvodatörténeti kiállításnak
is helyt adó közösségi terem várta a meghívott vendégeket. Istvánné Nyári Krisztina zongorajátéka után
gyerekek köszöntötték az ünneplő közönséget. Majd
felelevenítettük a hat évtized néhány fontos állomását,
és megemlékeztünk a hosszabb, rövidebb ideig itt tevékenykedő dolgozókról – elevenítette fel az eseményeket az óvodavezető.
Baranyai Fanni klarinétjátéka után Takács József polgármester beszédében méltatta az intézményben folyó
munkát, majd köszöntötte a már nyugdíjas, több évtizedes szolgálatot teljesítő,
valamint az aktív, de régóta
itt dolgozó munkatársakat.
Minden dolgozó virágcsokrot kapott, elismerésben
részesült Fülemenné Lazányi Anikó, Szabó Emilné,
Szentiványi Jánosné, valamint Ármosné Bérces Ildikó, Bende Gáborné, Valkó
Ferencné.
Ezután az óvodások műsora következett. Az ünnepi
megemlékezést Újvári Lili
éneke zárta, aki egy dalcsokrot adott elő. Ezt követően
a vendégek megtekintették az óvodatörténeti kiállítást.
Senki nem távozott ajándék nélkül, Vastag Éva által készített kerámiát és jubileumi Oviújságot kapott mindenki. A bejáratnál elhelyezett emlékfára egy-egy gondolatot többen elhelyeztek. A Szülői Szervezet által erre a
jeles évfordulóra ajándékozott televízión megnézhették a látogatók a képeket,
amelyek a gyermekek mindennapjait ábrázolják.
– A második nap délelőttje
a gyermekeké volt. Ellátogattak hozzánk az iskola
bábosai Rajcziné Petrus Ildikó vezetésével, akik egy
bábjátékot adtak elő. Délután szakmai nap következett, melyre meghívást kaptak a környező óvodák, és a

helyi általános iskola alsós pedagógusai, Nagyatád város és Szentgáloskér óvodáinak óvodapedagógusai. A
téma aktuális: A megváltozott pedagógus szerep, valamint az óvodák a 21. században. A havazás miatt kevesebben jöttek el, mint vártuk, de akik ott voltunk, abban
egyetértettünk, hogy szükség van az ilyen beszélgetésekre, egymás informálására, örömeink és problémáink egymással való megosztására. Abban is megállapodtunk, hogy a későbbiekben is tartjuk a kapcsolatot,
szakmai napok, egymás meglátogatása, tapasztalatcsere útján. A harmadik napra meghívtuk mindazon dolgozókat, akik valamikor, valameddig dolgozói voltak
az óvodának. Örömmel üdvözöltük egymást, sokan
voltunk- mondta Szentiványi Jánosné, majd így fejezte be: A három nap történéseit úgy értékeljük, hogy
elértük azt a célt, amelyet kitűztünk. Méltóképpen ünnepeltünk és nagyon jól
éreztük magunkat amellett, hogy nagyon el is
fáradtunk. Nagyon sokan
segítettek abban, hogy ez
létrejöhessen. Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, akik odafigyeltek
Ránk. Ellátogattak hozzánk,
kisebb-nagyobb
segítséget adtak Nekünk.
Név szerint nem sorolom
fel, mert az újság terjedelme ezt nem engedi
meg. De említenem kell Szemes és Őszöd Képviselőtestületeit, a Szülői Szervezetet, az Iskolát, a Szemesért
Kft.-t, a Művelődési Házat, a Konyhát, az OTP Üdülőt,
a Kistücsök Vendéglőt, a Hegyi ABC-t. Köszönöm az
újság nyilvánossága előtt is kollégáimnak, az óvoda
összes dolgozójának a sok munkát, a lelkesedést, ami
természetesen mindig jelen van, de ez még fokozattan jelen volt ezekben
a napokban.
A jubileum tehát jól sikerült, s méltó volt a hatvan
éves intézményhez. Mindenki bízik abban, hogy
ez a sok munka jelen lesz
az elkövetkező években
is, és ebből természetesen legtöbbet a Nyitnikék
Óvodába járó gyermekek
nyernek.
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„BALATONSZEMESÉRT” OKLEVÉL

Polgármesteri elismerő Oklevél

Szentiványi Jánosné
Nyitnikék Óvoda vezetője részére
kiemelkedő vezetői munkája, példaértékű hivatástudata, eredményes és lelkiismeretes nevelő-fejlesztő
munkája elismerése és tisztelete jeléül

Bende Gáborné
született: Bognár Mária részére
a balatonszemesi Nyitnikék Óvodában 1988-2001. között teljesített lelkiismeretes, példaértékű és gyermekszeretetben gazdag munkavégzése elismerése jeléül

Fülemenné Lazányi Anikó
óvodapedagógus részére
a Nyitnikék Óvodában teljesített kiemelkedő és áldozatkész óvodapedagógusi nevelő-fejlesztő munkája és az Oviújság színvonalas elkészítése elismerése jeléül

Díszpolgári Oklevél
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Ármosné Bérces Ildikó
nyugalmazott óvodavezető részére

Szabó Emilné
óvodapedagógus részére
a Nyitnikék Óvodában teljesített kiemelkedő és áldozatkész óvodapedagógusi, nevelő-fejlesztő szakmai
munkája elismerése jeléül

BALATONSZEMES DÍSZPOLGÁRA
kitüntető címet adományozza
a balatonszemesi Nyitnikék Óvodában teljesített kiemelkedő jelentőségű, több évtizedes, 1966-tól
óvodapedagógusi, 1979-től 2000-ig óvodavezetői
megbízatása, példaértékű hivatástudata, nagyfokú
gyermekszeretete, áldozatos és lelkiismeretes nevelő-fejlesztő munkája elismerése és tisztelete jeléül.

Valkó Ferencné
szül: Takács Anna részére
a balatonszemesi Nyitnikék Óvodában 1959-1995.
között teljesített lelkiismeretes, példaértékű, szerény
és gyermekszeretetben gazdag munkavégzése elismerése jeléül

Balatonszemes, 2012. február 13.

Takács József polgármester

„Szemesért” Nonprofit Kft Hírei
Munkatársaink az elmúlt időszakban a téli időjárásnak köszönhetően a hó eltakarításán és síkosság-mentesítésen dolgoztak.
Emellett természetesen készültünk és készülünk már a tavaszi- nyári időszakra, a szezonra is. A telephelyen felújítottuk és
átfestettük köztéri hulladékgyűjtő edényeinket, virágládáink is
folyamatosan szépülnek és készül néhány új is. Elkészültek a
beton ülőkék is a Szép Kilátó sétányra, szám szerint 16 darab, amelyeket majd a jó idő beköszöntével ki is helyezünk.
A csapat másik fele az önkormányzattal egyeztetve termelt ki
segélyfát, mert a telepen lévő „készletek” már elfogytak. Társaságunk ezen a télen már idáig is több tucat családnak, illetve
egyedülállónak biztosított egy-egy kocsira való tüzelőt, a szociális határozatok alapján. Sajnálatos esemény is történt a közelmúltban a Kft életében. Ismeretlen tettesek február 18-ára
virradóra betörtek telephelyünk irodájába és onnan készpénzt,
illetve vagyontárgyakat tulajdonítottak el. Az okozott kár több
százezer forint. A feljelentést még aznap megtettük, bízunk
benne, hogy elfogják az elkövetőt vagy elkövetőket.
Kertész Adél
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MI MENNYI 2013-BAN?

folytatás az előző számunkból

7. Adósávok, adókedvezmények
Adósávok 1995. évi
CXVII. törvény (Szja.
tv.) 8. §

Családi pótlék (CSP)
1998. évi LXXXIV.
tv. (Cst.) 11. § (1)
bek.

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után
az adó mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka

Adóalap Szja. tv. 29.§. A SZJA tv-ből 2013. január 1. napjával kivezetésre került a szuperbruttósítás, tehát az
évi 2 424 000 Ft jövedelem fölött is megszűnik
adóalap-kiegészítés!
Adóalap kedvezmény
Szja. tv. 29/A-B.§

Kedvezményes adózású természetbeni
juttatások
[1995. évi CXVII. tv.
(Szja. tv.) 71. §; 1998.
évi LXVI. tv. (Eho tv.)
3. § (4) bek.]
Az adó mértéke: 16%
(alapja a kiadott juttatás értékének 1,19
szerese,) és 14%
EHO
[1995. évi CXVII. tv.
(Szja. tv.) 70. §; 1998.
évi LXVI. tv. (Eho tv.)
3. § (6) bek.]

Csekélyértékű ajándék: 3x 9.800,-Ft. Évente
három alkalommal adható, a juttatás értékének
1,19szerese után fizetett 16% SZJA és 27%
EHO mellett.

Táppénz 1997. évi
LXXXIII. tv. (Eb. tv.)
48. § (8) bek.

600.000,-Ft

A naptári napi átlagkereset 70%-a

Gyermekgondozási
díj (GYED) 1997. évi
LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42/D. § (1)
bek.

A naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb
havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének
70%-a: 137.200,-Ft

Táppénz 1997. évi
LXXXIII. tv. (Eb. tv.)
48. § (8) bek.

A napi átlagkereset 60%-a (folyamatos, legalább
2 év biztosítási idő esetében)
A napi átlagkereset 50%-a (2 évnél rövidebb
biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)
A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes
minimálbér 200 százalékának 30-ad részét.

Kétgyermekes család esetén gyermekenként
13.300,-Ft/hó

Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000,-Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló
esetén gyermekenként 17.000,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő család esetén gyermekenként
23.300,-Ft/hó
Anyasági támogatás
1998. évi LXXXIV.
tv. (Cst.) 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225%-: 64.125,-Ft
Ikergyermek esetén 300%-a: 85.500,-Ft
A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül
igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási
segély (GYES) 1998.
évi LXXXIV. tv.
(Cst.) 20. §, 26. § (1)(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a:
28.500,-Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó), 3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4
Ikergyermek esetén 400%-a (114.000,-Ft/hó), 5
ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),
6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén
a tankötelessé válás évének végéig, tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek
10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési
támogatás (GYET)
1998. évi LXXXIV.
tv. (Cst.) 23. §, 26.
§(1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a:
28.500,-Ft/hó
A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3
vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és
8 év közötti (Cst. 23. §)

9. Kis összegű követelés értékhatára
100.000,-Ft
[2012. évi CCIV. tv. (Költségvetési tv.) 65. §]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §
(3) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az
önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni
nem kell.

8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és
családtámogatások
Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS)
1997. évi LXXXIII.
tv. (Eb. tv.) 42. §

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén
13.700,-Ft/hó

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,-Ft/hó

Az összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az
adó kifizetésekor –
- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Ft-tal,
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal
csökkenthető.
- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500
Ft/hó, és/vagy
- Erzsébet-utalvány max. 8.000 Ft/hó;
- Széchenyi Pihenő Kártya
• szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft;
• vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft;
• szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft.
Iskolakezdési támogatás: 29.400,- Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett
munkáltatói hozzájárulás: 49.000,- Ft/hó
Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett
munkáltatói munkáltatói hozzájárulás: 29.400,Ft/év

Egy gyermekes család esetén 12.200,-Ft/hó

10. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher
Egyszerűsített foglalkoztatási forma

A közteher mértéke (Ft/nap)

1.

mezőgazdasági idénymunka

500,- Ft

2.

turisztikai idénymunka

500,- Ft

3.

alkalmi munka

1.000,- Ft

4.

filmipari statiszta

3.000,- Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján.
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.
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Őszödi Hírek

Nyári előkészületek

Alapos tárgyalás előzte meg a 2013. évi költségvetést.
Több alkalommal közös testületi megbeszélésre is sor
került Balatonszemessel, ahol a közös fenntartású intézmények költségvetése és a közös feladatok ellátásának
módja és költségei kerültek megvitatásra. A megegyezésre Balatonőszödön 2013. február 4-én került sor. Ez alapján őszöd 2 millió 750 ezer Ft –tal a közös hivatal, míg 1
millió 293 ezer Ft-tal az óvoda költségeihez járul hozzá.
A fogorvosi rendelő fenntartását 420 ezer ft-tal a védőnői
szolgálatot 400 ezer Ft-tal támogatja. A Balatonszemesnek átadott pénzeszköz 4 millió 863 ezer Ft. Ezen felül a
Balatonföldvári kistérség közös feladataira 2 millió 600
ezer Ft került jóváhagyásra. Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2013. február 20-án tartott ülésén elfogadta
2013. évi költségvetését. Az 1/2013 (II.20.) rendelet szerint a várható bevétel 95 millió Ft melyből 78 millió 250
ezer a fenntartási, működési kiadás és 16 millió 750 ezer
a felhalmozási (beruházás és felújítás) kiadás.

6 db. stand lejáró lépcsőt készíttet az őszödi önkormányzat. Az elhasználódott lejárók cseréjéhez megkért árajánlatok alapján a legelőnyösebb ajánlatot adó „Szemesért”
Nonprofit kft fogja az eszközöket elkészíteni. Lejárók
elhelyezésére a - megnövekedett Kormányüdülőtől átvételre kerülő- szabad parti sávon kerül sor. Várhatólag
június 29-én kerül sor a falunapi rendezvényre.

A Balatonszemesi római katolikus
templom története,
műemléki feltárása és restaurálása
(folytatás az előző lapszámokból)

ti plébános készítette. Hosszú töprengés előzte meg a
kóruslépcső végleges elhelyezését. A Mendele Ferenc
által megtervezett lépcső végül is igen jónak mondható,
szinte semmi helyet sem foglal el a templomból, hisz
mögéje, sőt rá is lehet állni és amellett elegáns, lendületes vonalvezetésű. A vas részeket Reményi János
veszprémi lakatos, a fa elemeket pedig az egyházközség világi elnöke Pavelka István készítette.
Még egy igen értékes művészi alkotással gyarapodott
a templom 1974 nyarán; az égetett agyagból (terrakotta) készült keresztúttal. Cziáki Lajos győri rajztanár, festő- és szobrászművész alkotása. A kompozíciók alapelgondolását már megvalósította a pápai
nagytemplomban (ugyancsak égetett agyagból) és a
Bálványosi templomban (olajfestmény formájában),
de mégis eredeti, mert újra átélt, s a művész szerint a
legkiérettebb a szemesi változat. Az új pastofóriumot
Bácsfalvi Csanád iparművész készítette el 1975 nyarán, Mendele Ferenc tervei alapján. A templom látható
elemei ezzel lassan mind a helyükre kerültek.
A Balatonszemesi római katolikus templom története
messziről indult és 1975-ig követtem nyomon. Ezek
után másra vár az új feladat:
Megírni a fenti értékes műemlék 1975-től napjainkig
szóló históriáját.

Jogerősen befejeződött
Több éves vita után sor kerül a volt Hullám kemping
kerítésének bontására. A bontás elrendelésének jogerős
befejezése után végrehajtási eljárás indult.
Balatonszemes Község Önkormányzatának költségvetését március 4-én tárgyalja a képviselő-testület.
A tervszámokról a következő lapszámunkban közlünk részleteket.

Őrsi Károly terveinek megfelelően egészen lebontották
a déli oldalról a vörös kőfalat (melyet Hunyadi Józsefné építtetett 1936-ban) . Eredeti szintjére süllyesztették
a templomkert talaját, a templom előtti teret kikövezték. A munkát 1973 őszén kezdték és 1974 tavaszán
fejezték be. A templomtér rendezésében helybeli iparosok is részt vettek.
Még mielőtt a kertészek munkába álltak, a temetőben,
méltatlan helyzetben, a földre döntve találtak egy szép,
márványból faragott Mária szobrot, amely valamikor,
az az óta kihalt, Halmai család síremlékét díszítette. A
sekrestyébe helyezték, majd elhatározták, hogy a szép
szobrot a templomkertben állítják fel a Lourdes barlang
helyeként feltüntetett ponton. Takács János egyházmegyei építész megrajzolta a szokványostól eltérő csúcsíves „barlang” tervét, amit aztán Vadorfali János balatonboglári műkőkészítő mester kivitelezett. Alighogy
a kertészek elvégezték a kertrendezés nagy munkáját,
1974 nyarán felállították a templomkert északi felében
a szép Mária szobrot, amely egyszeriben megvigasztalta a templomi Lourdes barlangot sirató híveket is.
Még ugyanezen év tavaszán ifj. Petrus Péter helybeli
lakatos elkészítette az erőteljes, szép vasrácsot a templom bejáratában. Ennek tervét Márton Antal Hárskú-

Venásch Miklós ny. történelem tanár
A következő lapszámban az Evangelista imaház
történetének cikksorozata indul.
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Újabb pályázati siker:
nyert a TDM-együttműködés

esélyt jelent. A szemesi önkormányzat a teljes szükséges saját erő mintegy felét, több mint 4 millió forintot
biztosított, hogy megvalósulhasson a turisztikai projekt. Figyelemre méltó, hogy további 2 millió forint jött
össze tagi felajánlásokból a pályázathoz. A megvalósuló projektelemekből értelemszerűen a vállalt saját erő
arányában részesülnek az érintettek.
Fontos előrelépés a vendégfogadásban, hogy a nyertes
pályázatból a támogatási szerződés megkötését követően Balatonszemesen információs pavilon létesül és
működik - a szükséges munkaerőt is biztosítva - már
ebben az évben. A turisztikai egyesület pedig a vendégvonzó nagyrendezvények céljaira színpadot, valamint
professzionális fény- és hangtechnikát vásárol. Fontos előrelépések történnek a turizmusmarketing terén:
egyebek között újságírói study tour, Google- és Facebook-kampányok, mobilapplikáció és térségi borlap
hívja fel ezentúl a vendégek figyelmét az attrakciókra,
értékekre. A pályázat révén nyári strandi animáció is
lesz Balatonszemesen. A TDM-pályázatnak köszönhetően minden eddiginél színesebbre tervezhető a Nyármarasztó programkínálata, és a település lesz idén a
Kistérségi Randevú helyszíne.

Siker koronázta a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület és Balatonszemes Önkormányzata együttműködését: támogatást nyert a turisztikai projekt, amelynek köszönhetően közel 30 millió
forint értékkel gyarapodhat Szemes.
Alig fejeződött be a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület első sikeres TDM-pályázatának megvalósítása, rövidesen kezdődik a következő, összesen
53 millió forint értékű projekt annak érdekében, hogy a
déli part kedvelt turisztikai régiója még magasabb színvonalon szolgálhassa ki vendégeit.
A regionális operatív program irányító hatóságának
döntése értelmében 46 millió forintos támogatásra érdemesnek ítélték a TDM-szervezet pályázatát. Ismert,
hogy a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület pályázatának beadása röviddel a határidő előtt került veszélybe, amikor úgy tűnt: mégsem áll majd rendelkezésükre a szükséges mértékű saját forrás ahhoz,
hogy pályázhassanak. Balatonszemes Önkormányzata
és az egyesületben tag turisztikai vállalkozások azonban úgy látták, a jelenlegi gazdasági helyzetben még
inkább igaz, hogy egyetlen lehetőséget sem szabad elsdzalasztani, amely többlet forrásokat hoz és fejlesztési

A nordic walkingtól a kerékpáros
élményekig
Nagyot léphet előre a Szántód-Szemes közötti térség
2013. január 31.

tés garantált népszerűségnek örvend majd a vendégek
körében, hiszen összekapcsolja a Balatoni Bringakörúttal a térség látnivalóit, valamint új szolgáltatások létrehozásával kínál felfedezésre csábító élményeket, vonzó
attrakciókat.
A Ramiép TEAM Kft. által elkészített pályázat eredményeként, több mint kétszáz kilométernyi, változó
nehézségű kiskörökből álló túraútvonal készül a térségben, az útvonal teljes hosszában kitáblázással, útvonal-térképekkel, irányjelző táblákkal, okostelefon
alkalmazással. Pihenőhelyek és szolgáltató pontok létesülnek a térség számos településén, így Balatonföldváron, Kőröshegyen, Kötcsén, Szólád több helyszínén,
köztük az Európa-díjas löszpincesornál. Telekiben az
ugyancsak támogatással megvalósult tankerthez kapcsolódóan létesül kerékpáros barát megálló hely és
gyermekjátszótér. Jelentős fejlesztésekkel gyarapodik a térség két Balaton-parti végpontja, Szántód és
Balatonszemes. A projekt fő elemeként 1,1 km-es
szakaszon új kerékpárút épül Szántód Révtől a méltán közismert Szántódpusztáig, mely kapcsolódási

Az aktív szabadidő-eltöltés szerelmeseinek kedvelt
úticéljává válhat a Dél-Balaton Szántódtól Balatonszemesig terjedő térsége. A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 181 millió forintot nyert
komplex turisztikai kerékpáros fejlesztésre.
Jelentőset léphet előre a balatonföldvári kistérség azon
az úton, amelynek célja, hogy a páratlan természeti
adottságokkal, értékekkel rendelkező fogadóterület az
aktív szabadidő-eltöltést kedvelő vendégek szinte minden igényét kielégítse.
Az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjában turisztikai attrakciófejlesztésre kiírt pályázaton 181 millió forint uniós támogatást nyert a tervezett,
komplex turisztikai fejlesztés, amelynek fő célja a térségi kerékpáros túraútvonal-hálózat kialakítása. A fejlesz-
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pont is egyben a Tihanyi nyertes kerékpáros projekthez – mondta Vízvári Attila Szántód polgármestere.
Az utóbbi időben több turisztikai fejlesztéssel jeleskedő
Balatonszemesen Takács József polgármester közlése
alapján, központi kerékpáros pihenőhelyet alakítanak
ki, kerékpártárolóval, kerékpárkölcsönzővel és szervízszolgáltatással. Ez évben a településen a nyertes TDM
pályázat eredményeként jelen projekttel együtt, több
mint 50 millió Ft értékű turisztikai kínálatot bővítő fejlesztés valósul meg.
A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által koordinált projekt célja, hogy a térségben a kerékpáros túraútvonalra telepítve egy jól
működő szolgáltatói hálózat alakuljon ki a TDM Egyesület koordinációja mellett, melynek eredményeként a
kijelölt útvonalon a kerékpárosok, bakancsos túrázók,

nordic walking-ozók, a bor, gasztronómia, lovaglás
szerelmesei megtalálják az igényük szerinti szabadidős
szórakozás lehetőségét. A projekt megvalósításhoz széleskörű marketing tevékenység párosul, melynek célja,
hogy a Balatonföldvár kistérség kerékpáros desztinációvá váljon, ezáltal ismertsége növekedjen.
A turisztikai projekt első elemeinek kivitelezése a szerződés aláírását követően, rövidesen kezdődhet.

„Hiszünk Magyarország
feltámadásában!”

– Pedig a Kárpát– medencében van napfény, víz, levegő, termőföld, a mangalica, a szürkemarha világhírű.
Mégis Európa szemét lerakó telepe lettünk- mondta a
szívsebész.
Ne tapsoljon senki – kérte előadása végén - mindenki
gondolkodjon el a hallottakról!

A Magyar Kultúra Napján indította előadássorozatát
a művelődési ház, Dörner György színművész, az Új
Színház igazgatója előadásával. A sorozat címadó előadása február 15-én hangzott el, ekkor Dr. Papp Lajos
szívsebész professzor volt a ház vendége. Fonyódtól,
Siófokig a déli part több településéről jöttek érdeklődők, zsúfolásig megtöltve a Latinovits Művelődési Ház
színháztermét.
– Jómagam 2009 nyarán ismertem meg személyesen
professzor Urat. Tomanek Gábor színművész barátommal és társulatával élvezhettük Papp Lajos vendégszeretetét pécsi házában. „ Bármikor jössz, itt mindig segítséget és szeretetet kapsz” olvasható a háza terméskő
falában, egy táblán. Ezt, a belőle áradó végtelen szeretetet érezhettük mi is akkor, és ott a háza kertjében,
miközben házigazdánk a bográcsban rotyogó mangalica
pörköltet kavargatta. Ugyanez a szeretet és a segítségnyújtás szándéka áradt a hallgatóság felé a színpadról
ezen a bizonyos februári téli, szemesi estén is– mondta
Róka László igazgató.
Nagyon sok témát érintett előadásában Dr. Papp Lajos.
Attila és a hunok, a honfoglalás, vagy a „visszafoglalás”- ahogyan Ő nevezte, és kora, a magyarság eredete,
a Kárpát- medence, a Kárpát-haza végtelen gazdagsága,
természeti kincsei. Szólt a magyarság ősi kultúrájáról,
több ezer éves rovásírásos nyelvemlékeinkről, 1956 hős
áldozatairól valamint a jelen problémáiról, az adósságcsapdáról, szorongásról, betegségről, öngyilkosságról.
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Kedves Kertészkedő Olvasó!

Amitől különlegesek, hogy Tokaj környékén, az ottani
éghajlati sajátosság miatt – hosszú száraz ősz sok napsütéssel, páradús hűvös éjszakákkal, és a vulkanikus
eredetű talaj - ezek a fajták magas cukorfokkal érnek be,
sőt aszúsodnak. Aszúsodásnak azt nevezzük, amikor a
szürkepenésztől megfertőződött bogyók, a bennük lévő
magas cukortartalom miatt már nem lerothadnak a tőkéről, hanem csak elpárologtatják magukból a vizet, és így
a cukortartalmuk rendkívül magas lesz, elérheti akár a
36 - 38 cukorfokot is, az ízükben is teljesen más karakterek jelennek meg. Ebből az alapanyagból pedig kétféle borkülönlegesség készíthető, a szamorodni – lengyel
eredetű szó, jelentése: úgy, ahogy megszületett - és az
aszú. Mindkettő védett márka!
Ezek a fajták azonban itt Szemes környékén csak védett, napsütésnek kitett területen adnak szép termést,
és mert rothadásra érzékenyek, bizony a növényvédelemmel nagyon precíznek kell lenni. Nem lehetetlen a
feladat, de soha nem fogunk tudni olyan minőséget termelni belőlük, hogy felvegyük a versenyt más borvidékek ilyen fajtáival, mert igazán szépet csak vulkanikus,
vagy köves talajon tudnak teremni.
Nézzük, hogyan készül a Szamorodni. Tokajban a szüret, nagyon későn, sokszor csak novemberben kezdődik. A szőlőt leszedik, a három fajtát nagyjából azonos
arányban, és attól függően mennyire sok a fürtökben
az aszúsodott rész, vagy azonnal feldolgozzák, vagy
válogató asztalra öntik, ahol kézzel kicsipegetik belőle
az aszúsodott részeket. Ha nem válogatják külön az
aszút, hanem egyszerre feldolgozzák, - úgy ahogy született – akkor három évi fahordós érlelés után, elkészül
a Szamorodni. Mivel nagyon magas a cukortartalom,
egy magas alkoholtartalmú bort kapnak, amiben vagy
van maradék cukor, és akkor édes szamorodnit kapnak, vagy ha a cukor mind kierjedt, akkor száraz a szamorodni.
Ennél bonyolultabb az aszú készítése. Ha jól aszúsodott az évjárat, akkor a válogató asztalon külön veszik
az aszúszemeket, és – régen volt így, de így lesz érthető – az aszúszemeket szüretelő puttonyokba tették. A
nem aszúsodott szemeket darálták, préselték, és gönci
hordókban érlelték a bort. Egy gönci hordó 136 liter.
– Gönc Tokajtól nem messze lévő, a hordókészítésből
élő település – Az aszúszemeket ledarálták, ez az aszútészta. Ha ezt állni hagyták, és ki tudott belőle csöpögni
a magas cukortartalmú lé, abból lett az eszencia. Mézédes, aranybarnás, csodálatosan finom ital, aminek az
ára palackonként több tízezer Ft is lehet.
Az aszútésztát kádba teszik, és ráfejtenek egy gönci
hordónyi előző évi bort. Ezt jól összekeverik, és hagy-

A most következő fajták nekünk szemesi és őszödi
embereknek különösen kedvesek. Kezdjük az Olaszrizlinggel!
A szőlőhegyek egyik kedvelt fajtája, és nem véletlenül! Pedig nem őshonos fajtánk, mert hazánkba a filoxéra-vész után került be Franciaországból, de kiváló
tulajdonságai miatt gyorsan elterjedt szinte az egész
országban. Nevét valószínű, hogy Németországból
kapta, ahol az ő rizlingjüktől, a Rajnai Rizlingtől így
különböztették meg.
Viszonylag későn, október közepén érleli be kicsi, legfeljebb közepes méretű fürtjét, mely jellegzetes, mert
nagyon szép mellékfürtöt is nevel. A bogyók általában
sárgás-zöldek, de óarany sárgára is színeződnek, kicsit, pöttyözöttek. Vesszeje is szép, néha szinte narancsos színűre érik. Fagyra nem érzékeny, betegségekkel
szemben sem kell különösen félteni. Jó termőhelyen
akár aszúsodásra is képes, amiből különleges minőségű bor készíthető.
Cukorfokban is jó, mert ha nincs túlterhelve 17-19-de
egyes klónjai mint a B-20-as, vagy a Nemes Olaszrizling akár 20 -21 fokot is tudnak, úgy, hogy közben
szép telt savai megmaradnak, nem égnek el. Bora testes, tüzes, viszonylag hosszú érési idejű, és fahordóban is, de reduktív úton is kiváló minőséget tud produkálni. Illatában nagyon szép, nem hivalkodó, kicsit
mézes, akácvirágos, vaníliás – ez utóbbi főleg a vulkanikus eredetű talajokon érezhető. Ízében pedig a keserűmandula jelenik meg a szép hosszú savak mögött.
Nagyon jól eltartható fajta, nem kényes a borászati technológiára, a ként jól megtartja, így aztán azok
is szép bort tudnak belőle készíteni, akik nem tudnak
minden nap a pincébe kimenni. Talán kevesen tudják
róla, hogy bora magnéziumban igen gazdag, így aztán
izomgörcsök oldására gyógyszer helyett is kiválóan
alkalmas, és itt a mellékhatásokról nem kell megkérdezni a gyógyszerészét, háziorvosát!
A következőkben három fajtát egyszerre mutatnék
be. Nem azért, mert annyira egyformák lennének, hanem mert a mi borvidékünkön inkább érdekességként
fordulnak elő, miközben a Magyar borászat különlegességei, Tokaj fő fajtái. A Furmint, a Hárslevelű és
a Sárga muskotály. Mindegyik késői érésű fajta, bőtermők, savakban gazdagok. A Furmint illatában nem
túl hivalkodó, a Sárgamuskotály, mint neve is mutatja
muskotályos, míg a hárslevelű különlegessége a hársmézre jellemző illat, és ízvilág.
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ják ázni. A bor kioldja az aszúból a cukrot, az illatanyagokat, a különleges ízeket. Majd préselik, és hordókba töltik. Attól függően, hogy a kádba hány puttonyra
való aszútésztát tettek – 3-tól legfeljebb 6-ig - lesz az
így elkészült ital 3,- 4 – 5 – vagy 6 puttonyos aszú.
A hordókat aztán a különleges klímájú, bazalttufába
vájt pincékbe helyezik el, ahol állandó a páratartalom,
a hőmérséklet, és olyan tiszta a levegő, hogy kialakul a
nemes-penész. Ilyen környezetben érik a bor legalább
három évig. Nem kéneznek, csak az apadásból eredően töltögetik a hordókat. A magas alkoholtartalom,
a szép savak, a tiszta környezet, a nemes-penész miatt
penicillin tartalmú levegő és hordók aztán megérlelik
a bort, ami a világon egyedi, különleges, és megismételhetetlen. Utánozni lehet, néha sikerül is hasonlót „borászkodni”, de minden „alkotóelem” ritkán jön

össze a világ bármelyik másik borvidékén úgy, hogy
az eredmény is hasonlítson a Tokajihoz. Szigligeten
néha, Pécs környékén nagyon ritkán, és Franciaországban is csak 10-12 évente egyszer-egyszer tudnak
aszút készíteni.
Ettől különleges és egyedi a mi Tokaji Aszúnk, és Szamorodnink. Hogy mennyire különleges? Királyink
ajándékba ezt adták, ma a külföldre menő küldöttségek
ezt viszik, Tokajit iszik az Angol királyi család. Álljon
itt befejezésül egy kis történet. Tokajban járva, egy helyi idős borász azt mondta. Tudod, Miklós, én ha valakit
megkínálok egy pohár aszúval, és azt látom, hogy a gigája kettőt mozdul, és a pohár már üres is, soha többet
annak egy kortyot sem adok. Mert a tokajit nyalogatni,
kortyolgatni kell! Csak így adhatjuk meg a tiszteletet a
gazdának, a hegynek.

Élete Csupa Csoda

önfejű fiát: - Ez már túlzás, azonnal hagyd abba - kiabálta amikor szembe került Satyával. - Mi vagy te? Mondd
csak meg… kísértet, isten,vagy bohóc? Satya egyszerűen válaszolt – SAI BABA vagyok, aztán a jelenlevők
felé fordulva folytatta – Azért jöttem, hogy elhárítsam
a gondjaitokat, tisztának és szeplőtelennek őrizzem meg
házaitokat. Ezzel a felelettel nem sokat lehetett kezdeni. A Rasu család sem ismert, akit Sai Babának hívtak
volna, de faluban már halottak ilyen személyről. A jeles férfiú 1918-ban halt meg, de követőinek kijelentette,
hogy újból meg fog születni. Feltehetően ezt az ígéretét
váltotta valóra 8 évvel később, Satya születésével. Végül
valaki felszólította Satyát, hogy bizonyítsa be tényleg
az akinek állítja magát. – Hozzátok ide nekem, azokat a
Jázminokat – mondta ekkor a körülötte állóknak. Aztán
a virágokat a padlóra szórta. A szemtanuk legnagyobb
megdöbbenésére, a szirmok úgy értek földet közben 2
szó rajzolódott ki belőlük: ”SAI BABA” Ismétlődő csodái közé tartozik a szent hamu (vibhuti) materializálása,
amelyet néha a levegőből kapar elő. Számos követőjének
Sai Baba azt tanácsolja, hogy egye meg, - ez a kóra már
sok betegen segített. De amikor szilárd tárgyakat materializál, még a legkonokabb hitetlenkedőket is megingatja. Gyakran arra kéri az embereket, hogy nevezzék meg,
mit szeretnének. Aztán benyúl a levegőbe, és előhúzza
s „SAI Boltból„ – ahogy tréfásan szokta nevezni azt a
láthatatlan térséget, ahonnan hirtelen előtűnnek ezek a
tárgyak. SAI BABA úgy magyarázza ezt, hogy a tárgyak
materializálásában a sankalpa, az alkotó alkotóerő különös formája van segítségére.

A holtakat feltámasztja, a betegeket meggyógyítja, vallásos érméket sőt élelmet is varázsol a puszta levegőből.
Íme néhány példa SAI BABA csodáiból.
A hindu szent ember a Shirdi –i Sai baba 1918-ban halt
meg Indiában. Az Ő inkarnációjaként született meg, 1926.
november 23-án Satyanarayana Rajv. Teljesen hétköznapi pirospozsgás csecsemő volt. Bár gyermekké cseperedve hamarosan alaposan megrökönyödést keltett, amikor
a húsételeket visszautasította, koldusokat vitt haza, hogy
anya etesse meg őket. Az iskolában osztálytársai többségét az a képessége vonzotta, hogy amikor benyúlt egy
üres zsákba, pár pillanat múlva, olyan édességeket, vagy
olyan hétköznapi tárgyakat, húzott elő amelyeket társai
valamikor elvesztettek. Mialatt barátaival dolgozott egyszer csak hangos sikoltással a levegőbe ugrott, és fájdalmasan szorongatta jobb lábának egyik ujját. Mindenki
azt gondolta, talán egy skorpió csípte meg, de másnap
nem látszott rajta semmi fájdalom, egészen estig, amikor hirtelen eszméletlenül vágódott el. Amikor a következő nap visszanyerte öntudatát és úgy tűnt, mintha más
emberré vált volna: dalra fakadt, költeményeket szavalt,
és olyan hosszú mondatokat idézett szanszkrit nyelven,
amelyekről semmilyen tudomása nem lehetett. Atán egy
reggel, mialatt apja boltjába ment dolgozni, Satya ös�szehívta a család többi tagjait. Meglengette előttük a kezét és cukorkákat meg virágokat húzott elő a levegőből.
Amikor a szomszédok meghallották, tömegével tódultak
házba ezeknek a „bűvésztrükköknek” a híre hamar eljutott apjához, aki annyira méregbe gurult, hogy keresett
egy furkósbotot, és azzal sietett haza, hogy megfenyítse

(Forrás: Howard Murphet: Sai Baba: A csodák embere)
Molnár Sándor
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hely mellett mindhárom különdíjat is begyűjtötték.
Legjobb kapus: Hegyi Mirjám
Legjobb mezőnyjátékos: Szappanos Anna
Gólkirálynő: Molnár Adrienn

Bár a téli hónapok az egyesület és általában a szakosztályok életében is csendesebbek, a kézilabdások most
sem pihentek.
A téli felkészülést folyamatos edzésekkel, edzőmérkőzésekkel, tornákon való szerepléssel biztosították.
Január 26-án a fiatalok közül az 1999-es, 2000-es korosztály mérettetett meg a Dunántúl Kupán, Alsóörsön,
9 csapat részvételével, ahol egy győzelemmel és két
vereséggel, a csoportban a 3. helyen várták a második játéknapot. A lányok mentségére legyen mondva,
hogy a csoportunkban olyan ellenfelek szerepeltek,
mint a Veszprém Barabás, vagy a Székesfehérvár Köfém fiataljai.
A második játéknapon Veszprémben február 10-én a lányok az 5-6. helyért játszottak, melynek végeredményeként, az 5. helyen zártak Kocsis Géza tanítványai.
A Somogy Megyei Kézilabda Szövetség februárban két
utánpótlás tornát is szervezett a megyében. Az egyik korosztályos, míg a másik összevont utánpótlás torna volt.
A fiatalok mindkét tornán sikert, sikerre halmoztak.
A korosztályos utánpótlás tornán, Balatonbogláron
február 2-án, U95-ben 3. helyen zárt a csapat, annak
ellenére, hogy minden mérkőzését nyerte az együttes,
mégpedig azért, mert ebben a korosztályban tulajdonképpen versenyen kívül sportszerűségből indultak a
lányok, mivel a kapusuk már idősebb volt. Így is elhódították lett azonban a legjobb mezőnyjátékos és a
gólkirálynői címet Somogyi Évának és Farkas Viviennek köszönhetően.
Az U97-es korosztályban szintén elsők lettek a kézisek és
itt is elhozták a gólkirálynői címet Bozsok Dóra jóvoltából. A legkisebbek (U99) is diadalmaskodtak, így az első

Az összevont utánpótlás tornán is csoportelsőként zártak a lányok, a helyosztók azonban még hátra vannak,
mivel az eredeti időponthoz képest ezek a mérkőzések
később kerülnek lejátszásra.
Friss hír, hogy a legkisebbek- az U8-as szivacskézilabdás korosztály- néhány edzőmeccsen és a heti „ismerkedő” edzések után túl vannak az első versenyen is. Az
Erima-bajnokságban, a megyei versenyen a 6. helyen
zártak, Batki Balázs tanár úr vezetésével.
A Felnőttek sem pihentek a kicsit hosszúra sikeredett
téli szünetben.
Több edzőmérkőzést is játszottak a Sárvár, illetve Seregélyes csapatával.
A nemrégiben elhunyt elnök asszony, Fias Istvánné
tiszteletére kiírt emléktornán Eszti néni is büszke lett
volna a lányokra. Bár a kezdés kicsit döcögősre sikerült,
mégis magabiztosan nyertek ezen a tornán.
Az NB-II. tavaszi fordulója március 9-én kezdődik, a
folytatást a felnőttek a 7., míg juniorjaink a 9. helyről
várják.
Az első meccs hazai pályán kerül megrendezésre az ellen a Bácsbokod ellen, akik az őszi forduló első mérkőzésén, otthonukban meglepetésszerű győzelmet arattak
a lányok felett.
Így lesz miért visszavágni!
Hajrá Szemes!
Komáromi Kriszta

Dél-Balaton FC hírek

gyűjtögették a pontokat, ekkor már azonos képességű
vagy gyengébb ellenfelek ellen kellett pályára lépniük.
Mi sem bizonyítja jobban, hogy ekkor aratták az őszi
idény legnagyobb arányú győzelmét a teljes bajnoki
mezőnyt figyelembe véve, ugyanis hazai pályán 31-0-ra
legyőzték Szőlősgyörök csapatát, de a következő fordulóra is marad még gólok a tarsolyban, amikor is idegenben 13-0-s győzelmet arattak Öreglak ellen. A csapat
házi gólkirálya 14 góljával Varga Márton (az U16-os
korosztályban is Ő szerezte a legtöbb gólt), nem sokkal
marad el tőle Gál Benjamin, aki 12 gólt szorgoskodott
össze 15 forduló alatt. De nemcsak a futballisták egy
része, hanem a szakmai stáb is megegyezik az U16-os

Egy hétvége alatt, akár két mérkőzést is végigjátszhatnak a tehetségesebb futballisták, hiszen az U16-os korosztályból pár fiatal labdarúgó játszik hétről hétre az
U19-es gárdában is, ami jelentős terhelést jelent, még
egy ilyen fiatal szervezetnek is. Így nem meglepő, hogy
az őszi szezon első felében elég felemás eredményeket értek el a bajnokságban, illetve a gyengébb teljesítmény azzal is magyarázható, hogy a balszerencsés
sorsolásnak köszönhetően ebben az időszakban kellett
játszaniuk a bajnokság legerősebb csapatai ellen. Az
őszi idény második felében aztán már szorgalmasan
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korosztályban már említett személyekkel, a vezetőedző
Sóstai Csaba, a technikai vezető ifj. Vasicsek László. A
felnőtt csapat őszi idényére sajnos nehéz pozitív jelzőket találni. A csapat egy jól megfigyelhető fiatalításon
ment keresztül (Kántás Krisztián, Nagy Bálint, Böröczky Bottyán, Tóth Máté mind-mind az U19-es csapatból
kerültek a felnőttek közé). Ez a tendencia aztán nyáron
tovább folytatódott, ismét csak fiatal játékosok érkeztek a klubhoz. Sajnos ennek a folyamatnak is megvannak a hátulütői. Ebben a bajnoki osztályban a kellő rutin elengedhetetlen a jó szerepléshez. Nem ritka, hogy
egy csapatban több, 35 évnél idősebb játékos is pályára
lép. Tehát idővel és megfelelő hozzáállással szép jövő
előtt állhat ez a klub, de addig is mindent el kell követni azért, hogy már tavasszal kárpótolja a csapat azokat
az elégedetlen szurkolókat, akik látva az őszi szereplést
esetleg már elfordultak az együttestől. Ha a sérülések is
elkerülik a futballistákat, egy megfelelő felkészüléssel
meg lehet kezdeni a felzárkózást a tabellán. Érdemes
még megemlíteni, hogy az ősszel újabb játékos debütált a felnőttek között, Kelemen Bálint az U19-es csapat
kapitánya pár mérkőzésen már lehetőséget kapott a bi-

zonyításra. 15 forduló után a csapat gólkirálya Martinka
Péter lett, a maga 9 góljával, Őt Magyari Norbert követi
a házi gólversenyben 5 találattal. Az együttes vezetőedzője Szentiványi Gábor, munkáját szakmai igazgatóként Pusztai László segíti.
Így az őszi idény végén mindenképpen köszönetet kell
mondani Kétszeri Istvánnak, hogy az idegenbeli mérkőzések után zsíros kenyérrel és üdítővel várta a hazaérkező játékosokat, akik nagy örömmel fogadták ezt a
kis figyelmességet.
A téli pihenő már véget ért a játékosok számára, január
közepén megkezdődött a felkészülés a tavaszi szezonra.
Sajnos az időjárás még nem teszi lehetővé a szabadtéri
gyakorlásokat, így addig is az általános iskola tornatermében zajlanak az edzések. A várhatóan március elején
folytatódó bajnokság előtt még rengeteg munka vár a
játékosokra. Ha szeretne még több információt megtudni a Dél-Balaton FC játékosairól és eredményeikről,
keresse fel a www.delbalatonfc.hu címen a futballklub
honlapját, ahol megtekintheti a csapatképeket és a mérkőzésekről készült videókat is!
Ifj. Vasicsek László

Tabella, Somogy megye II. U-19, Észak
# Csapat
1. Kéthelyi SE
2. NIKÉ SE Fonyód
3. Kaposfüred SC
4. Balatonszabadi LE
5. Balatonszentgyörgy
6. Dél-Balaton FC
7. Balatonföldvári SE
8. Balatonboglár BB
9. Zamárdi Petőfi SE
10. Igal SE
11. Toponár SE
12. Buzsák KSE
13. Balatonberényi SE
14. Szőlősgyörök KSE
15. Öreglaki MEDOSZ SE
16. Andocs KSE

Válogatott „mezt” húzhat a balatonszemesi ifjú karatéka
Kertész Bálint már nem először bizonyította, hogy van
érzéke és tehetsége a karatéhoz. Évről évre, versenyről
versenyre egyre jobban fejlődik, egyre csillogóbbak az
érmek, családja és egyesülete a balatonlellei Spirit KSE
vezetőinek legnagyobb örömére. A mindössze 11 éves
fiatalember most is nagy örömet okozott környezetének. A 2013.február 23-i válogatóversenyen is első
helyen végzett korosztályában KATA-ban. Már akkor
azt mondták edzőjének, Kötél Henriettának, hogy Bálintnak jó esélyei vannak arra, hogy válogatott kerettagként szerepelhessen a március végi Balkán-Bajnokságon, Szerbiában. A végső döntés azonban csak
február 28-án született meg. A magyar utánpótlás válogatott szakvezetése egyhangúan úgy döntött, a balatonszemesi „legény” az egyik részt vevője a magyar
válogatottnak! Ezúton is gratulálunk Bálintnak ehhez
a fantasztikus eredményhez és a felkészülésre kívánunk sok sikert és kitartást!

M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

GY
14
13
11
10
8
8
8
7
7
6
5
4
3
3
1
0

D
1
1
2
1
4
3
2
3
1
1
1
1
1
0
1
1

V
0
1
2
4
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
14

LG
71
86
59
55
58
74
46
66
38
30
35
21
27
23
12
8

KG
7
9
14
22
17
23
25
30
37
36
41
82
57
122
107
80

GK
64
77
45
33
41
48
21
36
1
-6
-6
-61
-30
-99
-95
-72

Pont
43
40
35
31
28
27
26
24
22
19
16
13
10
9
4
1

LG
49
32
35
46
24
41
28
20
29
24
32
21
24
25
22
16

KG
17
21
13
24
15
15
19
24
38
34
37
31
38
35
50
57

GK
32
11
22
22
9
26
9
-4
-9
-10
-5
-10
-14
-10
-28
-41

Pont
35
34
30
29
29
28
22
19
18
18
17
17
12
11
9
5

Tabella, Somogy megye II., Észak
# Csapat
1. Öreglaki MEDOSZ SE
2. Kéthelyi SE
3. Buzsák KSE
4. Zamárdi Petőfi SE
5. Balatonszabadi LE
6. Fonyódi Petőfi SE
7. Kaposfüred SC
8. Szőlősgyörök KSE
9. Andocs KSE
10. Igal SE
11. Balatonberényi SE
12. Balatonföldvári SE
13. Dél-Balaton FC
14. Balatonboglár BB
15. Toponár SE
16. Balatonszentgyörgy

Komáromi Kriszta
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M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

GY
11
11
9
8
8
8
6
5
5
5
5
4
3
2
2
1

D
2
1
3
5
5
4
4
4
3
3
2
5
3
5
3
2

V
2
3
3
2
2
3
5
6
7
7
8
6
9
8
10
12

ANYAKÖNYVI HÍREINK
Elhunytak:
Gelencsér Endréné 1930.05.10. - 2013.02.09.
Molárovics Barna 1923.10.05. - 2013.01.20.
Rajczi Lajosné 1948.06.28. - 2013.02.18.

Egyházi hírek
Istentiszteleti alkalmak az Evangélikus Imaházban
Az istentiszteleti alkalmak minden vasárnap
9:30-kor kezdődnek.
A hónap páros vasárnapjain Evangélikus istentiszteleti rend szerint, a többi vasárnapokon Baptista istentiszteleti rend szerint folynak az istentiszteletek.
Mindenkit szeretettel vár a balatonszemesi Evangélikus és „Mécses” Baptista gyülekezet.
Ugyanitt a hónap páros vasárnapjain délután 1530-kor Református istentisztelet tartunk.
Cím: Balatonszemes, Fő utca 34.

Eladót keresünk részmunkaidős alkalmazásban
a kikötői hajósboltba. Nyitás március 30.-n. jelentkezni előtte: 20-9389026
Balatonszemes-Balatonőszöd
Bűnmegelőzési Egyesület
-

Riasztórendszerek telepítése, javítása
Rádiós 24 órás távfelügyelet
Járőrszolgálat
Kamerás rendszerek telepítése, működtetése.
Beléptető rendszerek, páncélszekrények.
Távfelügyeletre való átkötés 0-ft.

MŰVÉSZETI TANODA
A Latinovits Zoltán Művelődési Házban indult
Művészeti Tanodába továbbra is várják a színjátszáshoz kedvet érző 10-18 év közötti gyereket
Karancz Katalin színművész vezetésével.
Jelentkezni és érdeklődni Trunk Zsuzsa képzési
koordinátornál lehet a 06-30/435-0720-as telefonszámon vagy a szemesitanoda@citromail.hu
email címen lehet.

Kérjük adója 1%-val támogassa egyesületünket.
Számlaszám: 67000186-11025186
Tel: 0620-923-6110
HA SZEBBET, JOBBAT SZERETNE, KERESSEN MINKET, ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE
VÁLLALKOZÁSUNK
TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

Impresszum

Kerítések, korlátok, toló-, úszókapuk (elektromos
motorral), egyéb lakatosmukák kivitelezése.

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

Falburkolás, lambériázás, szalagparkettázás, padlószőnyeg-ragasztás.
Belső átalakítás, fürdőszoba-felújítás (vízszerelés,
burkolás), gipszkartonozás, hőszigetelés.
Festés, mázolás, tapétázás.
Térburkolat és fűbeton lerakása, kert udvar, rendezése egész évben.
Címünk:
Reichert Ervin
Balatonszemes Madách utca 14.
Telefon: 20/88 61 743, 84/360 993
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