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Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 28-i 

rendkívüli ülésére 

Tárgy: Előterjesztés az idegenforgalmi tevékenység aktuális kérdéseiről, a 2022. évi nyári 

rendezvényekről 

Előterjesztő: Moldován István művelődési ház intézményvezetője 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2022-es év a programszervezés szempontjából eddig jobban alakult, mint a 2021-es, 

tekintettel arra, hogy idén tavalyihoz képest nincsenek covid-19-el összefüggő tiltások, 

korlátozások. 

Ennek megfelelően a tiltások feloldása után már februárban a helyi turisztikai egyesülettel és 

az óvodai SZMK-val közösen meg tudtuk szervezni a „Farsang farka” c. rendezvényünket. 

Ezt követően március 8-án nőnapot színházi előadással, március 11-én pénteken gyereknapot 

tartottunk az iskolában , ünnepi műsorral és rendhagyó történelem órával egybekötve. Március 

15-én ünnepi megemlékezést tartottunk a művelődési ház előtt koszorúzással egybekötve.  

Az idei évben sikerült szervezni színházi mini évadot, mely 6 db bérletes előadásból áll 

óvodásoknak és az általános iskola alsó tagozatos tanulói részére.  

Április 23-án megrendeztük a Pálos Agapé nevű egésznapos rendezvényünket, melynek 

keretein belül átadásra és felszentelésre került a Pálos Emlékhely Rom Tanösvény. 

Jelen pillanatban készülünk a majálisra és a nyári rendezvényekre. Nyári rendezvények 

hasonlóan a tavalyi évhez jellemzően 3 helyszínen fognak futni. 

- zenepavilon (szabadtéri koncertek, gyermek előadások, kis színház) 

- katolikus templom (10 db komolyzenei koncert csütörtökönként) 

- művelődési ház (tánc táborok, kiállítások, sport foglalkozások, színház, koncert) 

 



 

 

A nyári eseménysorozatot a Latinovits Vers- és Prózamondó Versennyel nyitjuk meg 2022. 

június 4-5-én. Majd ezután folyamatosan hétköznaponként táborokat szervezünk a művelődési 

házban, július 1-től augusztus 20-ig koncertek, előadások, gyerekprogramok lesznek a 

zenepavilonnál. A nyári rendezvénysorozatot a Bujtor István Filmfesztivál zárja majd. A 

részletes program az előterjesztés mellékletét képezi.  

Az őszi időszakban szintén tervezünk a gyerekek részére egy 6 előadásból álló színház mini 

évadot, majd a hagyományos települési ünnepeket tartjuk meg, úgy mint: a regionális 

nyugdíjas találkozó, szüreti felvonulás, idősek világnapja, „tök”-ölős napok, majd ezt az évet 

a 4 adventi hétvégi rendezvénysorozat zárja karácsonyi műsorral bezárólag. 

 

Kérem a tisztelt képviselő testületet mindehhez a felhatalmazást megadni. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását támogatom: 

 

............./2022.(.............) képviselő-testületi határozati javaslat 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő testület megtárgyalta a 2022. évi nyári 

rendezvényekről szóló előterjesztést.  

Felhatalmazza a Művelődési Ház Igazgatóját, hogy a programok megszervezéséről és 

lebonyolításáról gondoskodjon, a rendezvényekkel kapcsolatos dokumentumokat írja 

alá. 

A Képviselő-testület felkéri a Művelődési Ház igazgatót, hogy a rendezvények 

szórólapjait az Önkormányzat honlapján is tegye közzé.  

 

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

Határidő: értelem szerűen 

 

Balatonszemes, 2022. április 25. 

 

        Moldován István 

        intézményvezető 
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  dr. Glöckler Ferenc 
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