
HÍRMONDÓ
Balatonszemes önkormányzatának havilapja • 2022. március



3. oldal2. oldal
Balatonszemes önkormányzatának havilapja • 2022. március

HÍRMONDÓ

Balatonszemes Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 2022. márciusában két alkalom-
mal tartott ülést.

2022. március 9-i  
rendkívüli testületi ülés

1. napirendi pont: Minden önkormányzatnak leg-
később a tárgyév március 15. napjáig el kell készí-
tenie és el kell fogadnia a költségvetést, majd azt, 
egy elektronikus rendszerbe fel is kell töltenie. Ha 
ezt nem teszi meg, a központi költségvetési támoga-
tásokat a település nem kapja meg, ami azt jelenti, 
hogy az önkormányzat intézményeinek nincs pénz-
ügyi fedezete. A költségvetés elkészítésének két má-
sik feltételnek is meg kell felelnie! Az egyik, hogy a 
bevételi és a kiadási oldalnak azonosnak kell lennie: 
se nyereséget, se veszteséget nem tartalmazhat! A 
másik, hogy kell egy olyan nyilatkozatot tennie a 
testületnek, hogy a következő három gazdasági évre 
nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet. Az első 
napirendi pontban tehát arról kellett szavaznunk, 
hogy nem akarunk olyan költségvetést és olyan te-
vékenységet, amiből adósság keletkezne.

2. napirendi pont: A település költségvetés terve-
zetének elfogadása. Mivel munkaértekezleten már 
részletesen kitárgyaltuk, Jegyző úr, és a hivatal je-
lenlévő pénzügyi szakemberei röviden ismertették 
a költségvetés tervezetet, amit a fentebb említett 
módon készítettek el. Sajnos erre az évre vonatko-
zóan sem tudjuk, hogy pontosan mennyi állami 
normatív támogatás érkezik majd, azt sem tudjuk, 
hogy év közben változik-e a járványügyi helyzet 
miatti vállalkozói- és egyéb befizetések korlátozása. 
Így a bevételi oldalt az előző év megvalósulásából 
tudtuk csak megbecsülni. Ez lehetett az alapja a 
2022-es költségvetésnek.
Ez azonban azt is jelenti, hogy egyik önkormányzati 

intézménynél sem lehetett béremelést betenni, le-
számítva a minimálbér változásából eredő kötelező-
ket. Emiatt a testület ki is mondta, hogy ez egy szük-
ség költségvetés, de amint látjuk a lehetőségeket, 
azonnal módosítani fogjuk. Ugyanis a dolgozóink 
megbecsülése nagyon fontos, és nem szeretnénk, ha 
valaki azért menne el, mert máshol anyagilag job-
ban jár. Így is köszönet illeti minden önkormányzati 
szervezetnél dolgozó állományt, különösen azokat, 
akik az előző évben sem kaptak emelést, és mégis 
mindenki lelkiismeretesen, a legjobb tudását adva 
helytállt. Sajnos az erkölcsi elismerésen kívül mással 
nem tudjuk egyelőre honorálni! 
Balatonszemes község költségvetése így 730 mil-
lió Ft lett 2022-es évre, illetve ha ehhez a pályázati 
forrásokat is hozzátesszük, akkor az összeg 1 mil-
liárd 135 millióra emelkedik. Viszont a pályázati 
pénzek esetében most változás lesz, mert eddig 
ezeket a pénzeket az önkormányzatok számlájára 
utalták, és ott sokszor – akár évekig – álltak, amíg a 
pályázati kifizetések meg nem történtek. Mostan-
tól ezek az összegek a teljesítéskor kerülnek csak a 
számlánkra.
Ezúton is köszönjük a pénzügy szakembereinek és 
az önkormányzati intézmények vezetőinek, hogy 
megértették a helyzetet, és olyan költségvetést ál-
lítottak össze, ami legalább a jogi feltételeket tel-
jesítette.

3. napirendi pont: Balatonszemes Község Önkor-
mányzatának rendkívüli önkormányzati támoga-
tásra benyújtandó pályázatról döntöttünk. Ez egy 
olyan pályázat, amit az állam abból a célból ír ki, 
hogy ha egy önkormányzat önhibáján kívül kerül 
nehéz anyagi helyzetbe, akkor állami forrásként 
álljon rendelkezésére valamekkora összeg. Nem 
biztos, hogy az elnyert összeg elegendő, de minden-
képp könnyítés. Természetesen ehhez olyan alapos 
indok kell, amire az állam, illetve a pályázat kiíró is 
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azt mondja, „Igen, ez jogos!” Mi, jogalapként a ba-
latonföldvári per költségterheit tettük be. Remény-
kedünk abban, hogy ahogy a FIDESZ kormány-
zat az önkormányzatok teljes, összességében több 
százmilliárdos adósságállományát eltörölte, ilyen 
módon bennünket is támogatnak. A támogatásra 
kért összeg valamivel 20 millió Ft felett lett megha-
tározva. A testület természetesen megszavazta. Re-
méljük, hogy év közben számunkra kedvező döntés 
születik, és így a perben megítélt összeget nem a fa-
lunak kell kigazdálkodnia!

Következő napirendi pontokban a kertmozi mel-
lett létesülő termelői piac pályázattal kapcsolatos 
szükséges döntések meghozataláról szólt. Mivel 
a piac nem önerőből készül, hanem több, mint 33 
millió Ft-os támogatásból, ezért vannak olyan köte-
lező elemek, amiket még be kell szerezni, meg kell 
valósítani. Az önkormányzat által beadott részletes 
tervben az asztaloktól kezdve a vizesblokkig, a pi-
acgondnok helyétől a mellékhelyiségig, mindent 
pontosan típusra meg kellett nevezni, és attól eltér-
ni nem szabad. Ha eltérés van, azt engedélyeztetni 
kell, ami akár több hónapos eljárás is lehet, de az 
is lehetséges, hogy nem engedik, és vagy az eredeti 
terv valósul meg, vagy vissza kell fizetni kamatostól 
a támogatást. 
Mindezek mellett a beszerzésekre pályázatot kellett 
kiírni, mert az önkormányzatokat rendelet kötelezi 
arra, hogy azonos feltételek mellett a lehető legol-
csóbb ajánlattevőtől kell beszerezni mindent, ami 
szükséges. Mivel mi piaci eszközökre, kamerarend-
szerre írtunk ki pályázatot, a beérkezett ajánlatokat 
néztük végig, és kiválasztottuk a legolcsóbbakat. 
Ezen felül a piac honlapjának szerkesztésére, mű-
ködtetésére is pályázatot kellett kiírni. Abban is 
döntöttünk.
Sokszor kapjuk meg kritikaként, hogy nem támo-
gatjuk a balatonszemesi vállalkozókat, kivitelezőket. 
Sajnos nincs lehetőség helyieknek előnyt biztosítani, 
ha nem ők a legolcsóbbak! Nem vehetjük árcsök-
kentő tényezőnek a helybe befizetett adókat sem. 

7-9. napirendi pont: mint ahogy azt a korábbi la-
pokban is olvashatta, folytatódnak a strandfejleszté-
sek. A mostani ülésen a kiírásban szereplő feladatok 
ellátására műszaki ellenőrt, rehabilitációs szakmér-
nököt, és a kötelező kommunikációs elemek meg-
valósításához vállalkozót kellett választanunk.

A meghívó szerinti napirendi pontok megtárgya-
lása után még pár téma vetődött fel. 

 1. Elsőként a jegyzői lakásról tárgyalt a testület. 
Eredetileg a Vörösmarty utcai lakás volt a jegyzői la-
kás, és a testület szeretné, ha újból az lenne. Jelenleg 
a szolgálati lakások mindegyike lakott. Évekkel ez-
előtt az akkori testület hozott egy olyan határozatot, 
hogy a szolgálati lakásokban lakókkal a szerződés 
ne 5, vagy 10 évre legyen megkötve, hanem azokat 
évente újítsuk meg, hiszen soha nem lehet tudni, 
hogy valamelyik lakás nem kell-e önkormányzati 
célra!? Akkor abban is döntés született, hogy a bér-
leti szerződések ne december 31. napjával járjanak 
le, hanem április 30-án, hogy ne télvíz idején kelljen 
esetleg költözni.
A lakásokat az igények elbírálása után kiadta az ön-
kormányzat, hiszen így némi bevétel is származik, 
másrészt egy lakatlan lakás sokkal gyorsabban rom-
lik, mint az, amelyiket lakják. Mivel a jegyző részére 
egy lakás üresen volt hagyva, a mostani tervezet, 
hogy Jegyző úr a tényleg jegyzői lakásnak vásárolt-
ban lakjon, nem jelentené azt, hogy az eddigi bérlő-
nek ne lenne hova költözni. Döntés nem született.
 2. Szóba került a Latinovits Művelődési Ház emeleti 
helyiségeinek sorsa. Jelenleg a Somogy Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat két helyiséget használ az emele-
ten. Bár kihasználatlanságra hivatkozva az év elején 
a siófoki tankerület indítványozta a termek visszaa-
dását – amit meg is szavaztunk, terveztünk vele –, a 
megyei szervezet mégsem járult hozzá az átadáshoz. 
Mivel a Művelődési Ház is tudná hasznosítani a he-
lyiségeket saját feladatai ellátásához, ezért ezt a hely-
zetet mihamarabb szeretnénk rendezni úgy, hogy a 
feladatellátáshoz az iskola biztosítana külön termet.
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 3. Nagyon fontos téma volt, hogy meg kell kezdeni 
a múzeumok áttelepítését a volt orvosi rendelőbe. 
A régi múzeumi lehetőségek közül a Bujdosó Pin-
cészethez tartozó magtár épületébe kialakított Pálos 
kiállítás sorsa a legveszélyesebb, ugyanis a magtár 
már többször meg volt hirdetve eladásra. Ha esetleg 
jön vevő, nekünk el kell tudni helyezni a kiállítást, 
mert ha nem, akkor minden anyag átkerül Kapos-
várra, ahonnan szinte lehetetlen lenne visszahozni. 
Moldován István úr, a Művelődési Ház vezetője 
elmondta, hogy az előző évben a Pálos kiállításra 
nagy volt az igény, ezért azt is itt kellene tartani. A 
jelenlegi testület még az ősz során döntött úgy, hogy 
a volt orvosi rendelőket alakítja át múzeummá, 
mert olyan közelségben van az épület a Művelődési 
Házhoz, hogy az munkaerő megtakarítást is jelen-
tene. Jelenleg a régi orvosi rendelőből maradt rossz 
bútorok, eszközök vannak ott, illetve a pince részt 
egy vállalkozó raktárként bérli. Azonban a bérleti 
szerződés vele úgy lett megkötve, hogy az önkor-
mányzat azt bármikor felmondhatja. Az átalakítás-
sal nyár elejére el kell készülni!
 4. Szeretnénk Önöket arról is tájékoztatni, hogy a 
Gesztenyés ABC környezetének megszépítésében 
gondolkodik a testület. Azért került szóba, mert a 
tulajdonos nagyon szépen rendbe tetette a parko-
lót. Felvetődött a gondolata, hogy a Petőfi utca első 
részét a posta és az új parkoló közt most lenne cél-
szerű aszfaltoztatni, hogy egységes, szép és főleg 
jó legyen a környezet. Sajnos az a vállalkozó, aki a 
Semmelweis utcát aszfaltozza, nem tudja betenni a 
bolt nyitásáig a munkálatokat! Pedig az lett volna a 
nagyon jó megoldás!
 5. A Semmelweis utca közel 700 méteres szakaszon 
új aszfaltburkolatot kapott. A korábbi tervek még 
3,5x450 méterről szóltak, azonban a tervezett szé-
lességet a padkaalap ráterhelése nem engedte, így az 
új aszfalt 450 méter helyett, 636 méteren borítja a 
területet. A még nem felújított részt is szeretnénk 
belátható időn belül rendbe tenni. A hozzá szük-
séges forrással kapcsolatban már folynak a tárgya-
lások az egyik, az utcához csatlakozó üdülővel, aki 

felújítási munkákba kezd hamarosan. Az utak ter-
helése miatt úgy egyeztünk meg velük, hogy amint 
végeznek, egy komoly szakasz aszfaltozását állják. 
Akkora szakaszt, hogy gyakorlatilag össze fog érni 
az új burkolat.

2022. március 24. testületi ülés

Polgármester asszony a köszöntője után megállapí-
totta, hogy a testület teljes (7) létszámban jelen van, 
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat, és 
kérte, hogy a meghívóban szereplő sorrendet egy 
újabb napirendi pont bevétele miatt változtassuk 
meg. A testület megszavazta az új napirendi pontot. 

1. napirendi pont: Az önkormányzatnak min-
den évben el kell készítenie a tárgyévre vonatkozó 
közbeszerzési tervet. Ez egy, a törvényi kereteket 
tartalmazó dokumentum. Mivel a településen pár-
huzamosan több pályázat is fut, tervezni kell a köz-
beszerzéseket. Jegyző úr összeállította az anyagot, a 
testület pedig egyhangúlag elfogadta azt.

2. napirendi pont: Babér Ingatlaniroda kérelme. 
Önkormányzatunkat egy hónapja megkereste egy 
még budapesti székhelyű ingatlanértékesítéssel fog-
lalkozó iroda azzal a kéréssel, hogy a főút mellett, 
a Postamúzeum előtti térre kihelyezett, eddig tu-
risztikai feladatokat ellátó pavilont szeretnék bérbe 
venni, hogy ott ingatlanirodát működtessenek. Er-
ről már korábban szavaztunk, de akkor a bérlet ide-
jét 1+1 évben szabtuk meg. Az ingatlaniroda kérte, 
hogy legyen ez 5 év, mert ők jobban tudnak tervez-
ni, ha ez biztos pont. Szakmai érveket sorakoztattak 
fel, amit a testület megértett, méltányolt, és elfoga-
dott. Így a bérlet öt évre szól, ami az első két évben 
havi 80 ezer Ft, majd két év múlva már inflációval 
növelt lesz. Benedek Balázs képviselő kérésére be-
kerülne a szerződés szövegébe, hogy az itt lakóknak 
nyújtott kedvezmények legyenek jól láthatóan az 
épület külső felületén feltüntetve. Nyárádi György 
képviselő javasolta, hogy a bérleti díj ne egy összegű 

legyen, hanem legyen egy alapdíj, és az üzletkötés, 
a forgalom után legyen jutalék az önkormányzat 
részére. A javaslatot a gyűlést megelőző pénzügyi 
bizottsági ülést is megvitatta. A testület végül úgy 
döntött, hogy bár érti képviselő úr szándékát, de 
nem kívánunk élni ezzel a lehetőséggel.
 
3. napirendi pontként a Vasvári Pál utcai büfé tu-
lajdonosának kérelmét tárgyaltuk. A tulajdonos azt 
kérte, hogy a tulajdonában lévő büféhez kapcsolódó 
teraszt tartós földhasználati bérleménybe vehesse. 
A bérlemény árára egyszeri 50.000 Ft/m2 javaslatot 
tett a jelenlegi 3.500 Ft/m2/év helyett. Kormányzati 
döntés alapján vendéglátó egységek teraszára 2 éve 
senkinek nem kell közterületfoglalási díjat fizetni. 
A kérelmet a földhasználati díjra elutasítottuk, azzal 
az indokkal, hogy, 

1.  az önkormányzat az évenkénti bevételt is fon-
tosnak tartja;

2.  a többi vállalkozónál is közterületfoglalási dí-
jat szedünk, egységes rendszert akarunk min-
denki esetében;

3.  a közterülethasználatnál azt mondtuk ki, hogy 
minden évben a kérelem alapján az adott évre 
meghatározott árat kell fizetni.

A téma megvitatásakor felmerültek kérdések. Az 
egyik, hogy honnan kell mérni a közterületet. Saj-
nos erre vonatkozóan két gyakorlat van a települé-
sen. Mindkettő jogszerű, és akkor, amikor megálla-
pították, nem követtek el hibát a testületek. De nem 
egységes. Vannak, akiknél az épületük falától mérik 
a közterületet, és vannak, akiknél az ereszcsurgó vo-
naltól. Megállapodtunk abban, hogy erre visszaté-
rünk, egységesítjük, és a tulajdonosok jelenlétében 
újra fel fogjuk mérni, hogy egységes legyen ez is a 
településen.

Következő napirendi pontokban a Nyitnikék 
Óvoda felújításával kapcsolatos kivitelezői- és mű-
szaki ellenőri ajánlatok elfogadása volt a téma. 
Köztudott, hogy az óvoda sikeresen pályázott felújí-
tási munkálatokra. A Közbeszerzési törvény is és a 

települési Közbeszerzési szabályzat is előírja, hogy 
a kivitelezőt közbeszerzési eljárás során kell kivá-
lasztani. Az önkormányzat megpályáztatta a kivi-
telezést, és három árajánlat jött be. A három közül 
a rendelet szerint a legkedvezőbbet kell nyertesnek 
kimondani. Ha az a pályázó valamiért nem felel 
meg a testületnek, akkor legfeljebb érvényteleníti a 
testület a pályázatot. Azonban most nem volt ilyen 
kifogás, ezért a legkedvezőbb ajánlatot tevő céget 
választottuk. Ők valamivel több, mint 38 millió Ft-
os ajánlatot tettek, míg a másik kettő 45 illetve 52 
millióról szólt.
Központi pályázatok esetében (is) kötelező a mű-
szaki ellenőr alkalmazása. Mivel az óvodai pályázat 
megyei kiírású volt, a műszaki ellenőrre is a megye 
írt ki pályázatot, viszont nekünk kellett abban dön-
teni. A testület a legkedvezőbb, 370 ezer Ft-os Royal 
Vector ajánlatát fogadta el. A kivitelező és a műszaki 
ellenőr kiválasztásával zöld jelzést kapott az óvoda 
fűtéskorszerűsítése és nyílászárók cseréje. Ha elké-
szül, nagy lépést teszünk megint.

6. napirendi pont: közétkeztetés díjainak tervezete. 
Bár a járványhelyzet ideje alatt nem lehet a közét-
keztetés díjait módosítani, de kötelező évente a dí-
jak meghatározásának rendszerének és az ez alapján 
kikalkulált díjak tervezetének elkészítése. Ezt a Hi-
vatal az Élelmezésvezetővel közösen elkészítette, és 
ezt a tervezetet kellett megszavazni. 
Sajnos az élelmiszer árak olyan mértékben emelked-
tek, hogy jelenleg minden egyes adag ételen több, 
mint 150 Ft vesztesége van az önkormányzatnak. 
Napi 420 adagot főz a konyha, vagyis naponta 60 
ezer Ft felett van a veszteség. Teljesen biztos, hogy 
amikor feloldják, akkor azonnal tárgyalni kell róla, 
és sajnos már most látjuk, hogy drasztikus emelések 
következnek majd!

7. napirendi pont: „Egyebek”
Rajczi Tamás képviselő felvetette, hogy beszéljünk 
az égetési szabályokról. Igaz jelent meg ezzel kap-
csolatban cikk az előző számban, de lakossági kérés 
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és a képviselői javaslat is volt e témában. Emiatt úgy 
döntöttünk, hogy új szabályzatot készítünk. Az ége-
téssel kapcsolatos időpontokkal, miszerint február 
15. és június 1. között, illetve ősszel szeptember 15. 
és november 30. között lehessen égetni, alapvetően 
egyetértett a testület. Azonban több felvetés is volt:

1.  Ne övezetenként legyen szabályozva az égetési 
időszak! Ma már nem olyan egyértelmű, mint 
régebben volt, hogy melyik ingatlan üdülő, 
melyik lakóház. Ezért nagyon arra hajlunk, 
hogy az övezeti alapú szabályozást megszün-
tetnénk, és az egész településre egy szabály 
vonatkozna!

2.  A másik, hogy a helyi lakosoknak nem iga-
zán praktikus, hogy hétköznap, és délután 
legfeljebb 7-ig lehet égetni. Aki hétköznap 
dolgozik, mire hazakerül, addigra a tűz elol-
tására vonatkozó előírások miatt szinte nem is 
jut idő az égetésre. Ezért azt tervezzük, hogy 
egyik nap maradna hétköznap, de a helyi la-
kosoknak is inkább a szombati nap lenne a 
másik, mert akkor jut rá idő.

3.  Amit biztos, hogy szigorúan elő fogunk írni, 
hogy csak száraz lombot, gallyakat lehessen 
égetni, és a környezetvédelmi előírásokat be 
kell tartani!

Téma volt a zöldhulladék szállítás is. Ebben a téma-
körben is sok a probléma. December 1-től április 
közepéig nem szállít a Pelso-Kom. Rengeteg a zöld 
hulladék, amit főleg a nyaralótulajdonosok helyez-
tek ki. Látványnak sem szép, és kerül mellé kommu-

nális szemét is, aminek több kedvezőtlen következ-
ménye is lehet. Sokan kritizálják emiatt a helyi Kft-t, 
de az ő költségvetésüket ezzel a majdnem milliós 
tétellel megterhelni nem lenne tisztességes. A tes-
tület egy kis vita után megállapodott abban, hogy 
fel kell venni a kapcsolatot a Szolgáltatóval, és meg 
kell velük állapodni egy rendkívüli szállításban, az 
április 15-e előtti időszakra. Ez meg is történt, így 
reméljük, hogy mire e sorokat olvassa, az április 1-i 
rendkívüli szállítás zökkenőmentesen megtörtént. 
Megállapodtunk abban, hogy erre a témára is visz-
sza kell térni! Ugyanis a nyaralótulajdonosok nem 
szándékosan rakják ki, hanem sokuk ősszel téliesít, 
aztán ha dolgozni le is jönnek, kiteszik a nyesedéket, 
mert hova tehetnék (?) és mire májusban megjön-
nek, addigra csak el fogja szállítani valaki.
Egyik képviselő felvetette, hogy a település tiszta-
sága érdekében télen is meg kell oldani a szállítást. 
Szerinte el lehetne gondolkodni azon, hogy a kom-
munális adó kis mértékű emelésével olyan bevétel 
keletkezhetne, ami a Szemesért Kft. részére a költ-
ségeket fedezné, és akkor a Pelso-Kom holtidejében 
a Kft szállítana. Megítélése szerint ez tűnik a járható 
útnak. Ez ingatlanonként minimális emelést jelen-
tene, max. 1500-2000 Ft/év. Tárgyalni kell róla, ha a 
jogi lehetőség fennáll.
Szóba került még a tavaszi lomtalanítás, de ebben a 
kérdésben egy következő gyűlésen fogunk dönteni, 
amikor már a Pelso-Kom is konkrétabb informáci-
ókkal lát el bennünket!

Balatonszemes képviselő-testülete
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Óvodai beiratkozás 2022/2023-as nevelési évre
Kedves Szülők!
Ezúton tájékoztatom Önöket a Balatonszemesi Nyitnikék Óvodába történő beiratkozás rendjéről. 
Az óvodai beiratkozás elektronikus úton, vagy személyesen lehetséges az alábbiak szerint.

I. Elektronikus úton
A jelentkezési lap, az óvoda honlapján található meg: ovi.balatonszemes.hu
A jelentkezési lap elektronikus úton történő beküldése (és a gyermek felvétele) esetén, a beiratkozáshoz 
szükséges dokumentumok bemutatására előre egyeztetett időpontban kerül sor. 
Elektronikus jelentkezés határideje április 26.
II. Személyes megjelenéssel 
a Balatonszemesi Nyitnikék Óvodában (Balatonszemes, Szabadság utca 54).  
A beiratkozás időpontja 2022. április 25-26. (hétfő, kedd) 8.00 órától -16 óráig
Az óvodai beiratkozáshoz kérjük, a következő dokumentumokat hozzák magukkal:
• szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája,
• gyermek oltási kiskönyve
• a gyermeket érintő egyéb határozatok.
Továbbbi információk a beiratkozás részleteiről a ovi.balatonszemes.hu oldalon található.

Felmerülő kérdés esetén hívjanak bizalommal! Köszönöm az együttműködést!
Miklós Andrea - intézményvezető

Az Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány 
rendkívüli sikerekben gazdag időszakot tudhat 
maga mögött. Az ősz folyamán indított jótékony-
sági gyűjtésből, a meglévő tőkével és a Szülői Szer-
vezet támogatásával egy különlegesen jó minőségű 
és időtálló udvari játékot sikerült vásárolnunk. 

Reményeink szerint a Balatonszemesi Önkormányzat 
Magyar Falu Programban beadott pályázata is sikeres 
elbírálás alá kerül, hiszen így már három új játékelem-
mel bővülne a „megkopaszodott” óvoda udvar. Sajnos 
a négyévenként kötelezően előírt biztonsági ellenőrzé-
sen a tavalyi évben szinte az összes udvari játék „nem 
biztonságos” minősítést kapott, így ezek elszállításra 
kerültek. Emiatt minden erőnkkel azon dolgozunk az 
Óvoda dolgozóival, a szülőkkel, a Szülői Szervezettel, 
a támogatóinkkal és az önkormányzatokkal közösen, 
hogy ezek a játékok, minél előbb pótlásra kerüljenek. 

Óriási sikernek könyveljük el, hogy a Nemzeti Együtt-
működési Alap pályázatán (NEAO-KP-1-2022) szin-
tén nyertesként értesítettek bennünket március elején. 
A nagy érdeklődés miatt sok pályázatot elutasítottak 
vagy nagymértékben lecsökkentették a pályázott ösz-
szeget. A kevés pályázat közül a miénk hét számjegyű 
összeg maradt. A 2.535.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást az óvoda működéséhez szükséges tech-
nikai és konyhai eszközökre, valamint az Alapítvány 
rendezvényeire fordíthatjuk. Március elején egy ala-
pítvány pályázatára adtunk be kérelmet szintén udva-
ri játékra, illetve légtisztító berendezésekre, összesen 4 
millió forint értékben, melyek elbírálása a következő 2 
hónapban várható.

Szentiványi-Gelencsér Adél
Az Egészséges Szemesi Óvodásokért 

Alapítvány elnöke

Pénzügyi sikerek az Óvoda Alapítványánál
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OKTATÁS

Február 26-án került megrendezésre egy rend-
kívül jó hangulatú, családi rendezvény a Műve-
lődési Ház udvarán. Hatalmas civil összefogás-
sal folytak az előkészületek és a lebonyolítás is. 

A rendezvény főszervezője Az Egészséges Szemesi 
Óvodásokért Alapítvány volt, de a munkákat va-
lamennyi helyi szervezet, egyesület, közintézmény 
és rengeteg civil támogató segítette Szemestől 
Őszödig.
A rendezvényen bűvész show, néptáncos táncház a 
Dió bandával, kiszebáb égetés és körtánc, X-Press 
táncbemutató, fa körhinta és népi játékok, lufi-
hajtogatás, csillámtetkózás, arcfestés, hajfonás, 
kézműves foglalkozás, tűzoltó autó bemutató, 
vattacukor, sütivásár, fánkevő verseny és jókedv 
színesítette a napot. Nagy öröm volt látni, hogy 
a hosszú, vírussal „fűszerezett” tél után az embe-

rek jókedvűen beszélgettek, örültek egymásnak. A 
gyerekek pedig vidáman játszottak, nevettek, jól 
érezték magukat! Fantasztikus volt látni a gyerekek 
csodálatát mikor megjelent a tűzpiros, hatalmas 
szirénázó tűzoltó autó, a szuperkedves tűzoltókkal 
a „fedélzeten”. Élmény volt látni az őszinte megle-
pődést, ahogy tátott szájjal nézik a bűvész külön-
féle mutatványait. Nem utolsó sorban pedig meg-
hatódott és hálás vagyok azért, hogy Balatonőszöd 
és Balatonszemes ilyen együttműködésre is képes, 
ha van egy kéz, aki összefogja őket. Reménykedem 
benne, hogy másoknak is példát mutattunk ezzel 
és nem ez volt az utolsó ilyen alkalom. 

Szentiványi-Gelencsér Adél, 
Az Egészséges Szemesi Óvodásokért 

Alapítvány elnöke

Farsang Farka
Rendhagyó módon (is) emlékeztünk a 48-49-es 
forradalomra, szabadságharcra. Településünkön, 
még a Covid-mentes időkben hagyomány volt, 
hogy az általános iskolások adtak ünnepi műsort 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlé-
kére. Idén volt a harmadik év, hogy a vírushelyzet 
miatt nem így volt. 
 
A Latinovits Zoltán Művelődési Ház igazgatója, 
Moldován István úr hozott programot az iskolások-
nak, aminek keretén belül volt egy nagyon érdekes 
rendhagyó történelemóra a forradalom és a szabad-
ságharc fegyvereiről szokásairól, a harcmodorról, 
illetve utána az Egerszegi Akusztik Zenekar (ahol 
Moldován úr is játszik) adott egy bő háromnegyed 
órás koncertet, az ünnephez kötődő dalokkal. Mi-
vel a dalok egy részét a gyerekek is ismerték, közös 
éneklésre is volt mód. A műsor előtt a helyi zeneis-
kolások adtak elő három rézfúvós darabot, illetve 
verseket. A rendezvényre meghívtuk a szülőket is, 
de sajnos nagyon kevesen jöttek el.
A rendhagyó történelemóra interaktív volt, a gyere-
kek kipróbálhatták a kor kézifegyvereit, sőt lehető-
ségük volt egymás ellen harcolni is ezekkel! Karikás 
ostorral durrogtathattak, szablyákkal vívhattak. 

A nap eredménye – azon kívül, hogy a gyerekeknek 
az ünnep biztos, emlékezetes maradt –, hogy kezd 
kirajzolódni egy nyári barantás tábor lehetősége a 
résztvevőkkel. 

Boór Miklós

Iskolánk 6. osztályos tanulója, Benedek Virág is részt vett már-
cius utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő Aquatlon verse-
nyen, melyen Virág a három megyét érintő megmérettetés után 
1. helyen állhatott a dobogóra.  
A 300 méteres úszás után 2000 m futás következett az atlétika 
pályán, ahol a versenyző végül fél kör előnnyel ért célba a me-
zőnyhöz képest. Gratulálunk neki a gyönyörű eredményhez, és 
egyben sok sikert kívánunk az országos döntőre, mely május 
közepén, Debrecenben lesz. Köszönjük a felkészítést a Balatoni 
Úszóiskolának, és Szentiványi Gábor testnevelő tanárnak.

B.R.

Rendhagyó történelemóra

Aquatlon Regionális Döntő – Pécs
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HÍREK

Az orosz-ukrán háború elől több millióan me-
nekültek el az orosz offenzíva megkezdése óta. 
Többségében nők és gyerekek hagyták el ottho-
naikat, életüket féltve. Sokan csak egy utazótás-
kával vagy szatyorral érkeztek Magyarországra. 
Balatonszemesen az OTP Zrt. menekített mun-
kavállalóin túl – akik 150-en vannak – , közel 80 
fő ukrán menekült van. Egy részük magánem-
berek jóvoltából házaknál lelt befogadásra és 
menedékre, egy nagyobb csoport március 22-én 
hajnalban érkezett településünkre, két üdülő-
ben lettek elszállásolva.

Az önkormányzat azonnal a segítségét ajánlotta a 
nőknek és a gyerekeknek. Volt olyan kisgyerek, aki 
betegen érkezett, de szerencsére mandulagyulladá-
sát gyorsan kezelték és meggyógyult. A közkonyha 
biztosította a fáradt és elcsigázott embereknek az-
napra a meleg ételt. Az is gyorsan kiderült, hogy 
az önellátásuk lehetséges az üdülőkben, így tartós 
élelmiszerek és tisztasági, valamint egészségügyi 
csomagok gyűjtését hirdettük meg a településünk 
lakói körében.
Szinte az egész település megmozdult a felhívásra, 
ami hihetetlenül jó érzés volt. A patikából rögtön 

jött egy 100 ezer forint értékű gyógyszer felajánlás. 
Az összes községünkben lévő élelmiszerbolt első 
szóra készített tartós élelmiszer csomagot.
Közben arra jutottunk, hogy mivel az asszonyok 
főzni tudnak, megkérdezzük őket, hogy mire van 
szükségük, mi az, amit célirányosan gyűjtsünk? 
A lista gyorsan elkészült és ugyanilyen gyorsaság-
gal kaptuk a helyi boltokból is a segítséget. Itt kell 
még kiemelnünk, a Baptista Szeretetszolgálatot és 
Iván Barnabás áldásos segítségét, aki szintén se-
gítségünkre sietett. Közben gyűltek a Művelődési 
Házban a jó szándékú emberek és civil szervezetek 
adományai. Nem tudjuk eléggé megköszönni a sok 
felajánlást a magánembereknek a civil szervezetek-
nek, a vállalkozásoknak, a szomszédos települések 
önkormányzatainak. De mégis kísérletet teszek rá!
Szeretnénk köszönetet mondani:
• a balatonszemesi gyógyszertárnak
• a Szedresi ABC-nek
• a Gesztenyés ABC-nek
• Annamarinak a főút melletti kisbolt vezetőjének
• a Művelődési Ház összes dolgozójának
• a Közkonyha dolgozóinak
•  a Balatonszemesi Adománybanknak  

és Kiss Gabinak

Papucsba zárt boldogság • a Vöröskeresztnek
• a szárszói polgárőröknek
•  Kereki község önkormányzatának, lakóinak és 

Csicsai László polgármesternek is külön köszönet 
• az önkormányzat dolgozóinak
•  Nyárádi Györgynek és Keserű Balázsnak a fuva-

rokért
• Böczögő Tamásnak a gyors szerelésért
•  Iván Barnabásnak a folyamatos segítségért és 

támogatásért
• A katolikus közösségnek és Miklós atyának
•  és minden balatonszemesinek, aki segített ezek-

nek az embereknek a mindennapjait elviselhe-
tőbbé tenni.

Természetesen nem szabad megfeledkeznünk, mi-
kor köszönetet mondunk a két üdülő tulajdonosa-
iról sem! Nemcsak egyszerűen szállást adtak ezek-
nek az embereknek, hanem egy kis biztonságérzetet 
és reményt is. Azóta sem engedik el a kezüket, min-
denben segítik a többségében Mariupolból és a 
Donbas régióból érkezett nőket és gyerekeket!
Az is gyorsan kiderült, hogy mekkora értéke van a 
menekültek körében egy pár száz forintos strand 
vagy gumipapucsnak, hiszen menekülés közben 

senki nem gondolt arra, hogy szüksége lesz rá. An-
nál is inkább, mert amikor útra keltek, ott még bi-
zony hó volt. Vastag cipőkben, a gyerekek csizmák-
ban voltak szinte egész nap. Amikor levittem az első 
adag papucsot, olyan örömöt láttam, amit nehéz 
elképzelni, ha nem látja az ember. „Tapki!” - kiál-
tottak fel a nők boldogságtól sugárzó arccal! Akkor 
láttam őket először igazán örülni. Azonnal nekilát-
tak a papucsok próbálgatásának és ha jó volt, már le 
sem vették. Nehéz ilyenkor könnyek nélkül, velük 
örülni. Az ilyen pillanatokban érti meg az ember 
igazán, hogy miken mennek át ezek az asszonyok 
és gyerekek. No meg akkor, ha látja őket magányo-
san sétálni az utcán vagy a parton, a gondolataikba 
merülve. Vajon látják-e még a férjeiket, fiaikat, la-
kásukat, házaikat, barátaikat? Vajon, ha vége lesz a 
háborúnak, lesz-e hol új életet kezdeniük a hazájuk-
ban? Nem tudják, és mi sem tudjuk.
Azt viszont igen, hogy amíg itt vannak, ez a közös-
ség segíti őket, ez a közösség támaszt nyújt nekik és 
mellettük lesz, mert mi balatonszemesiek ilyenek 
vagyunk!

Komáromi Kriszta

A menekültek és segítőik egy része

Tisztelt Szemesért Kft. Dolgozói! 

Szeretném köszönetemet kifejezni, hogy 
gyorsan reagáltak a Berzsenyi utcai stran-
don történt esetre: úgy két hete jeleztem, 
Kónya Éva képviselő asszonynak, hogy a 
hajó alakú mászókán letörték a kormány-
kereket. Szombaton megtaláltuk a kor-
mányt a játszótéren, átadtuk, majd a kö-
vetkező munkanapon egy kft-s dolgozó 
vissza is szerelte a helyére, kislányomnak 
ezzel nagy boldogságot okozva. Köszö-
nöm a munkájukat és a kihelyezett sze-
metest is! 

Egy anyuka a játszótérről
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Érdekes telünk volt! Februárban rekord mele-
geket mértünk, márciusban rekord hideget. A 
növények ezt talán még tudták kezelni. Majd ki-
derül!

Talán az volt a szerencsénk, hogy a növényeink egy 
része még mélynyugalomban volt. Ugyanis a növé-
nyek „téli álma” két részből áll. Először mélynyu-
galomba vonulnak. Ilyenkor bármilyen jó idő is 
lenne, nem hajtanának ki. Azonban amikor ennek 
a genetikailag kódolt pihenőnek vége, onnantól 
már csak az időjárás miatt alszanak tovább, vagy 
éppen ébrednek fel. Ha a levegő hőmérséklete nap-
pal 10 fok fölé megy és éjszaka is nulla fok felett 
van, akkor a föld feletti részek a tartalék tápanya-
gaikat és a bennük lévő vizet hasznosítva, lassan 
felélednek. Azonban ha éjszakánként fagy, akkor 
ez a folyamat lelassul, akár meg is áll. Idén sajnos 
bőven nulla fok felett volt éjszaka is februárban. 
Ezért van, hogy korábban virágzott a mogyoró, 
hogy szinte kifeslett a mandula és az őszibarack, 
de ezért találtak már március elején Húsvétot idé-
ző barkás fűzfákat.
A másik tényező a talaj hőmérséklete. A növénye-
ink gyökere általában 7-8 0C felett működik. És 
bár nem volt hideg a tél, annyira azért mégis az 
volt, hogy a talajok át tudtak hűlni. Igaz, fagyott 
talajrétegen nem találkoztunk, de annyira hideg 
volt a föld, hogy a gyökerek nem érezték a tavaszt. 
Talán pont ezért volt jó a hidegebb március eleje, 
mert hidegen tartotta a talajt.
Sajnos a növények rügyei viszont, ha kezdenek 
duzzadni, kibomlani, már sokkal enyhébb fagyok-
nál is károsodhatnak. Ezért, aki még nem met-
szett, az jó, ha rügyvizsgálatot végez. Nem bonyo-
lult, egy jó éles kés, végső esetben köröm is elég 
hozzá! Vegyenek le vesszőt, és vigyék be melegebb 
helyre, tegyék a vesszők tövét vízbe, és két napig 
hagyják így! Majd két nap elteltével a rügyeket a 

csúcsoktól az alapjukig vágják ketté. Ha a rügyben 
sötétbarna, vagy fekete részekkel találkoznak, ak-
kor sajnos az a rügy megfázott, akár el is fagyott. 
Ha viszont nincs ilyen folt, és szép zöldborsó zöld 
a rügy alapja, akkor nincs fagy! Az első képen 
őszibarack hármas vegyes rügycsoportja látható. 
A felső virágrügy, és a középső hajtórügy egészsé-
ges, az alsó virágrügy viszont fagykárt szenvedett. 

A második kép szőlő rügymetszet. A szép zsenge 
borsózöld szín jelzi, hogy nincs fagykár.

Kertészeti Rovat

Ezen a képen viszont elfagyott rügy látható, míg a 
vessző vizsgálatánál látszik, hogy a fás részek nem 
barnák, nem károsodtak. Ezek egyszerű módszerek, 
de ha bajt látunk, akkor tudjuk, hogy több rügyet 
kell hagyni.  Szőlő esetében érdekes, hogy a hónal-
jrügyek vagy 3 fokkal hidegebbet is elviselnek!  Ha 
nagy a baj, azokra még lehet alapozni. Felhívnám 
még a figyelmüket a késői fagyokra. A károk enyhí-
tése érdekében fagyvédelmi öntözéssel vagy füstö-

léssel védekezhetünk. A füstölés azonban nem azo-
nos az égetéssel!  Nem az a lényeg, hogy felfűtsük 
vele a környezetet, hanem az, hogy egy füstködbe 
burkoljuk a fákat, ami nem engedi kisugározódni a 
talaj melegét. A legjobb erre a nedves szalma. Ami 
nagyon fontos, a szélirány!  Meg kell nézni, merről 
fúj a szél, és úgy kell a nedves szalmabálát elhelyezni 
és meggyújtani, hogy a füst a kert felé menjen!

B. M. 

SZEMESI KISGÉPJAVÍTÓ SZERVIZ

Címünk: Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2. • Honlap: www.szemesikisgep.hu
Elérhetőség: 06/70-325-25-30 • 06/30-480-76-33 • 06/30-603-80-03

KERTI GÉPEK, KERÉKPÁROK, ROBOGÓK KERTI GÉPEK, KERÉKPÁROK, ROBOGÓK 
SZERVIZELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE, BÉRBEADÁSASZERVIZELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE, BÉRBEADÁSA

VESZÉLYES FAKIVÁGÁS, KERTGONDOZÁS.VESZÉLYES FAKIVÁGÁS, KERTGONDOZÁS.
ÉPÜLET BONTÁS, TEREPRENDEZÉS, FÜVESÍTÉS.ÉPÜLET BONTÁS, TEREPRENDEZÉS, FÜVESÍTÉS.

UTÁNFUTÓ ÉSUTÁNFUTÓ ÉS
SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉSSZEMÉLYGÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS

TELEPHELYÜNKÖN TŰZIFA, BOGRÁCSFA KAPHATÓ!
CÍMÜNKÖN KERTÉSZETI ÁRUDA IS MEGTALÁLHATÓ! EGYNYÁRI ÉS ÉVELŐ 
NÖVÉNYEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Vállalkozásunk Sumup fizetési pont, ezért lehetőség van bankkártyás fizetésre.
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gasabb tűrési küszöböt ír elő a bírálattal szemben. 
Ezekkel a személyekkel szembeni becsületsértő 
beszéd, ha nem is korlátlan, de csak szigorúbb fel-
tételekkel korlátozható.
A véleményszabadság korlátozásának igazolható-
sága minden esetben a kifejezés által okozott vagy 
okozható sérelemtől függ. Ez az, amit a Strasbour-
gi Bíróság gyakorlata a korlátozás szükségességé-
nek nevez. Ezt pedig az adott hely, idő és a körül-
mények határozzák meg. Vagyis, nagyon nehezen 
lehet meghatározni, hogy mikor lépi át valaki az 
egyéni véleménynyilvánítással azt a határt, amikor 
már a véleménye sérti a másik ember – közsze-
replő - alapvető jogait. Ezért nem lépünk mi sem, 
amikor a Facebookon megjelenő valótlan, hamis, 
torz, csúsztatásokkal, feltételezésekkel teli egyéni 
vélemények megjelennek. Természetesen bántja 
az ember önérzetét, és meg is tudja keseríteni a 
mindennapokat, amikor ilyenekkel találkozunk. 
Tudjuk azt is, hogy a véleményét ilyen módon 
nyilvánosságra hozónak sok esetben éppen ez az 
alapvető célja! Nem az igazság érdekli, hanem az a 
lényeg, hogy bánthasson másokat!
Sajnáljuk, hogy ez így van, hiszen egyébként a ma-
gyar jogrend biztosít demokratikus lehetőségeket 
ahhoz, hogy az egyéni vélemények érvényesüljenek! 
• Ilyen például az önkormányzati választás. Egy 
képviselő testületet a település akarata állít össze. 
A szavazatok száma, a köz akaratát tükrözi, ami a 
véleménynyilvánítás egyik konkrét módja, a hely-
ben élő, a választhatók körét ismerő, és azok közül 
választani akaró és tudó emberekre bízva a döntést.

• Aztán lehet véleményt nyilvánítani oly módon is, 
hogy ha valami nem tetszik, vagy valamivel nem 
értünk egyet, akkor vagy az Önkormányzati tör-
vényben meghatározott közmeghallgatáson, vagy 
írásban a testület, polgármester, jegyző felé feltett 
kérdéssel tisztázhatók a nem értett, vagy másként 
látott, megítélt dolgok. Akár úgy is, hogy a feltett 
kérdésre nyilvánosan válaszol a kérdezett!
Sajnos úgy tűnik, a demokratikus út néhányaknak 
nem tetszik, ha az nem az ő véleményüket tükrözi! 
Mert azért azon azoknak is el kellene gondolkodni, 
hogy szabad-e nekik olyan stílusban kritizálni, és 
véleményt alkotni, akik mondjuk az önkormány-
zati választásokon huszon szavazatokkal végeznek, 
mint ahogyan azt megteszik?! Biztos, hogy a vé-
leményük megalapozott, ha egy 900 körüli szava-
zószámmal bíró településen ennyien értenek velük 
egyet? Szabad-e, vagy inkább érdemes-e olyan 
stílusban és olyan módon megfogalmazni a vé-
leményüket, hogy azzal megsértenek másokat, 
hogy olyan feszültséget és békétlenséget teremte-
nek, ami káros az egész falura nézve? 
Hangsúlyozzuk, hogy nem a véleményükkel van 
problémánk! Ez a képviselő testület igényli a kü-
lönböző véleményeket, mert azok ismeretében le-
het jól, a köz akaratának leginkább megfelelő dön-
tést meghozni! 
Azt hiszem, a szándék az, ami leginkább megkér-
dőjelezhető, ha az ember olyan véleményt lát, hall, 
amivel nem az ügyet támogatják, hanem a döntés-
hozókat akarják lejáratni! 

Balatonszemes képviselő-testülete

Segítse adója 1% felajánlásával  
a balatonszemesi szervezetek működését! 
19190044-1-14 BALATONSZEMESI FÜRDÖEGYESÜLET
18766200-1-14 Reich Károly Iskola Alapítványa
18398737-1-14 ZENGOS KYOS SPORTEGYESÜLET

Nagyon sokan kérdezik, miért tűrjük, miért 
nem lépünk azok ellen, akik a Facebookon és 
internetes felületeken olyan rágalmakkal, sértő 
kifejezésekkel illetnek bennünket, amik megíté-
lésük szerint kimerítik a becsületsértés, a rágal-
mazás, az emberi méltóság sértését. 

A Facebook, és egyéb nyilvános oldalak a világ-
hálón lehetővé tették, hogy bárki, aki akar, már 
ezeken a felületeken is élhet a véleménynyilvánítás 
jogával, ami nálunk, Magyarországon, az Alaptör-
vényben rögzített jog. Azonban egy, a Wikipédián 
is megtalálható tanulmány szerint „a vélemény-
nyilvánítás szabadsága fejlődéséhez sajnos egy 
világméretű kataklizmára, és súlyos tapasztala-
tokra volt szükség. Ezek a tapasztalatok mutatták 
meg, hogy a gyűlölködés, megvetés, kirekesztés 
eszméinek terjesztése, széles nyilvánossághoz ju-
tása az emberi civilizáció értékeit veszélyeztetik. 
Ezek az események keltették életre azt a felisme-
rést, hogy ez a „szabadság” és a leírt, kimondott 
vélemények alkalmasak a társadalmi feszültsé-
gek kiélezésére, a társadalmi harmónia és béke 
megzavarására. A szélsőséges nézetek korlátlan 
terjesztése szétszakíthatja a társadalmat, erősítheti 
a szélsőségeket, az előítéletességet és intoleranciát.” 
Sajnos Balatonszemes sem kivétel ez alól a jelen-
ség alól! Vannak, akik élve a véleménynyilvánítás 
szabadságával a Facebookon olyan anyagokat kö-
zölnek, amikkel saját véleményüket hozzák nyilvá-
nosságra, leginkább azzal a céllal, hogy a település 
közösségének „felnyissák”(!?) a szemét, a szerin-
tük jogsértő, káros tevékenységekre, és az azok vélt 
elkövetőire! 
És itt ütközik, több alapvető jog! A véleménynyil-
vánítás szabadságának a joga, és a szintén Alap-
törvénybe rögzített emberi méltósághoz, egyéni 
becsület védelméhez való jog. 

Az alaptörvény által védendő érdekeknek négy 
csoportja különíthető el egy demokratikus jog-
rendszerben:

1.  Az elsőbe az állam érdekei tartoznak. Az ilyen 
témájú véleménynyilvánítás a politikai be-
szédnek.

2.  A másodikba az egyes társadalmi csoportok 
érdekeinek védelme tartozik faji, etnikai, val-
lási, nemi diszkriminációt jelentő megnyilvá-
nulás, a gyűlöletbeszéd.

3.  A harmadik kategóriát a köznyugalom, közer-
kölcs elleni megnyilvánulás. 

4.  A védendő érdekek negyedik körét az egyéni 
becsület védelme képezi, amelybe beletartoz-
nak az egyén személyiségi jogai, magántitkai 
éppúgy, mint egy vállalkozás jó hírneve, üzleti 
titkai.

Egy konkrét véleménynyilvánítás egyidejűleg a vé-
dendő érdekek több szintjét is érintheti. Természe-
tesen a konkrét esetek kapcsán lehet csak eldön-
teni, vajon melyik érdekszint sérelme jelentősebb.

Egyéni becsület 
Az egyéni becsület védelme érdekében a legtöbb 
jogrendszer (a nemzetközi jog is!) a véleménysza-
badság lényegesen erőteljesebb korlátozását teszi 
lehetővé, mint a politikai tartalmú beszédek ese-
tében. Következik ez az egyén magánszférájának, 
méltóságának valamennyi alkotmányban és nem-
zetközi dokumentumban megtalálható kiemelt 
védelméből. Csakhogy az egyéni becsületet sértő 
véleménynyilvánítások általában akkor jutnak el 
az írott és az elektronikus sajtó közvetítésével a 
szélesebb nyilvánosság elé, ha azok olyan embe-
rekkel kapcsolatosak, akiknek az élete közfunkció-
jával vagy társadalmi ismertségüknél fogva sokkal 
inkább a nyilvánosság előtt zajlik, mint az “átlag-
embereké”. Viszont az ilyen közszereplők esetében 
a legtöbb nemzeti és nemzetközi joggyakorlat ma-

Válasz a rágalmakra

1%



A Balatonszemesi Fürdőegyesület néhány év kihagyás után 
idén újra szezon előtti  szemétszedést szervez a Balaton-
parton.  

Szemesi
Szemétszedés

2020.  ápr il i s  16.  
10  óra

Tavaly Rózsa Virág felhívására több, mint 300 kg szemetet 
szedtünk össze. Idén Virág érettségire készül ,  de így is 
segít tanácsaival.

Az Önkormányzat biztosít ja a szemetes zsákokat,  és a szemét 
elszáll í tását,  melyet előre is köszönünk! Kérjük gumikesztyűt,  
gereblyét hozzanak.  Találkozási pontok:

1. Tetves-patak: innen az egyik csapat a Vadvirág kempingig
     a Hullám utcai strandon, a másik a Csongor utcáig megy.

2. Csongor utca – innen a Munkácsy utcáig mennek

3. Munkácsy utca – innen a Berzsenyi strandra és a Nyugati
     mólóra mennek

4. Keleti móló – Kikötő bejárat, innen ki a mólóra, majd a
    Hattyú kemping előtt és mellette az árok partra mennek

5. Vigadó előtti strand – találkozás a Vigadó-tér parti sétány
    találkozásánál

6. Öszödi strand – találkozás a Büfé előtt, volt kormány
     üdülőtől az Hotel OTP előtti részig.

Reméljük minél többen leszünk!
Balatonszemesi Fürdőegyesület Elnöksége


