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08.05., péntek

Pótári József Latin Flamenco est
La-na Live Retro koncert

19:00 
20:30

Pertéka színház - A nagy magrabló
Lounge FM Smooth Jazz koncert
Orgonák éjszakája - Fekete Nándor 

10:00
19:00
21:00

PHALOX rockkoncert19:00

19:00 
20:30

Popdealers - pop-rock slágerek
Intermezzo Latin Club - Fekete Linda

08.06., szombat

20:00
21:00
22:00

CANDY MAN DUO
DJ Lotters
Bestiák - Retro Őrület!

19:00 Anya-lánya koncert 
Amóré Irén és Szebbik Borbála
fuvola és orgona játéka

19:00 Zárókoncert 
Oravecz György zongoraművész

19:00 Virágh András Gábor orgonaművész és
Délfalvy Éva hegedűművész 

A U G U S Z T U S I  P R O G R A M O K
B A L A T O N S Z E M E S E N

Zenepavilon Kikötő utca

08.06., szombat 08.04., csütörtök Római Katolikus TemplomZenepavilon

08.12., péntek 08.11., csütörtök Római Katolikus TemplomZenepavilon

08.13., szombat 08.25., csütörtök Latinovits MűvelődésiházZenepavilon

08.20. 
szombat

DJ DOMINIQUE FERGETEG PARTY
SZENT ISTVÁN-NAPI LÉZER SHOW

08.19. 
péntek

SZÉCSI PÁL EMLÉKKONCERT
GERGELY RÓBERTTEL

HÍRMONDÓ
Balatonszemes község önkormányzatának havilapja 2022. nyár
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Rendkívüli testületi ülés
2022. március 31.

A település részére szóló pályázatok miatt rend-
kívüli testületi ülést kellett összehívnia Balaton-
szemes polgármesterének.  A beadott pályázata-
ink közül három strandra vonatkozónál kellett 
dönteni egyrészt a parképítési jellegű munkák és 
az utak, járdák készítésére kiírt pályázat nyertesé-
ről, másrészt pedig a strandi eszközök beszerzését 
végző cégről.  A pályázatok kiírása több héttel ez-
előtt a megyén keresztül megtörtént. A beérkező 
pályázatok elbírálásában is részt vettek megyei 
szakemberek, valamint a megyei kiíró részéről két 
delegálttal felálló bíráló bizottság, amely – nagyon 
szigorú és központilag előírt bírálati szempontsort 
követve – kiszűrte az érvénytelen pályázatokat, el-
bírálta az érvényeseket, és ez a bizottság tett javas-
latot Balatonszemes képviselő-testületének. Végül 
a parképítési, a járda- és útépítési munkálatoknál 
a három beérkezett és elbírált cég közül a Balaton 
Út Építő, Szolgáltató Kft.-re kaptunk javaslatot.  Az 
ajánlat szerint a költségek a következő módon ala-
kulnak:
1. Berzsenyi strandra  8 489 800 forint
2. Hullám strandra  7 425 380 forint
3. Vigadó strandra  8 001 793 forint (+ 388 943 Ft 
önrész, amit a költségvetésből kell biztosítani).
Összesen  17 236 919 forint
A testület a javaslatot elfogadta, így a Balaton Út 
Kft. végzi ezeket a kivitelezői munkákat.
A strandfejlesztési pályázatok keretében stran-
deszközök beszerzésére (napozóágyak, napernyők, 

asztalok, padok stb.) is nyertünk támogatást. Ezek 
olyan strandkellékek, amik vagy le vannak beto-
nozva, vagy olyan nehezek, robusztusak, hogy nem 
kell őket reggelente kiadni, este beszedni, így ma-
radhatnak a helyükön. 
Három cégtől kaptunk árajánlatot, strandonkénti 
bontásban. A bizottság a Tauritó Kft.-t javasolta, 
ajánlatuk szerint a költségek (24 hónap jótállás-
sal):
1. Berzsenyi strandra 12 630 678 forint
2. Hullám strandra 13 140 000 forint
3. Vigadó strandra 13 140 000 forint.
Tájékoztatásul, összefoglalva, hogy a pályázatból 
eddig mit költöttünk: 

Az ülés 3. napirendi pontjának témája egy meg-
keresés volt: Az önkormányzatot megkereste egy 

Összes
támogatás

Berzsenyi 
utcai

strand

Park
építés utak

Eszközök

Hullám
utcai

strand

Vigadó 
strand

Összesen

29 453 507 Ft

29 330 192 Ft

29 568 279 Ft

88 351 978 Ft 23 916 973 Ft 38 910 678 Ft

8 001 793 Ft 13 140 000 Ft

7 425 380 Ft 13 140 000 Ft

8 489 800 Ft 12 630 678 Ft

Kedves Olvasó!

Az elmúlt három hónapban nem jelent meg Hírmondó. Ennek egyik oka, hogy a nyomda április közepén 
árkorrekciót nyújtott be, amelyet polgármester asszony a testülettel kívánt megtárgyalni. Ahhoz, hogy 
az árak érvényességét megvizsgáljuk, tíz másik árajánlatot is bekértünk, így sikerült olyan nyomdát ta-
lálnunk, amely éves szinten közel egymillió forinttal olcsóbban vállalta az újság tördelését és nyomdai 
kivitelezését, azonos paraméterek szerint. Bízunk benne, hogy a jövőben újra kiszámítható megjelenés-
sel és érdekes tartalmakkal biztosíthatjuk a lakosság tájékoztatását. Elmaradásunkat a testületi ülések 
alábbi összefoglalóival próbáljuk bepótolni. 
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gú különálló része, ami másik helyrajzi számmal 
rendelkezik, és ami így a szerződésből kimaradt. 
Erre a területre a tulajdonos – mivel ez a volt kem-
pingen, vagyis a tulajdonán belül van – adott egy 
árajánlatot határozott idejű (15 éves) bérletre, amit 
15 év múlva felül kell  bírálni, továbbá kérte, hogy 
szerződésben legyen rögzítve, hogy akkor, infláció-
val növelt áron neki lenne újra bérlési lehetősége. 
A hasznosítás lehetőségei közt felvetette, hogy le-
hetne akár ott egy kutyás strand. A testület a terü-
let elszigeteltsége miatt a javaslatot ésszerűnek, az 
ajánlatot korrektnek tartotta, ezért azt egyhangú-
lag megszavazta.

Rendkívüli testületi ülés
2022. április 28. 

1. napirendi pont
Egy helyi vállalkozó azzal a kéréssel kereste meg 
az önkormányzatot, hogy a Vigadó és a Berzsenyi 
strandok területére kitelepülési engedélyt kér-
jen oly módon, hogy az egyik strandon délelőtt, 
a másikon délután szeretne fagylaltot árusítani. 
A mozgó árusításra vonatkozóan van egy rende-
lete a településnek, amely az ilyen árusítást nem 
engedélyezi. Elsősorban azért, mert ezzel kívánja 
védeni azokat a helyi vállalkozókat, akik komoly 
beruházások után és árán végzik tevékenységüket.  
A testület elé kerülő kérelmező azonban maga is 
ilyen vállalkozó, balatonszemesi, és a tevékenysé-
gével nem sérti másik vállalkozók érdekeit. Ezért a 
testület elfogadta a kérelmet, és engedélyezi a te-
vékenységet.  
Azonban azt is elhatároztuk, hogy a rendeletet 
módosítjuk oly módon, hogy ne indítson el ez egy 
lavinát.  Csak olyanok kérhetnek ilyen kitelepülési, 
árusítási  lehetőséget, akik balatonszemesiek, ele-
ve azt a tevékenységet már folytatják a településen, 
és csak ott végezhetik, ahol legalább 300 méteren 
belül másik ilyen tevékenységet folytató vállalko-
zás nem üzemel. A mostani kérelem ennek min-
denben megfelel. 

vállalkozó, hogy a vasútállomástól északra, a Fábi-
án-réten, a Fasor sétány mellett található két da-
rab, jelenleg aszfaltos teniszpályát szeretné hosszú 
távra kibérelni, salakossá átépíteni. A vállalkozó 
kialakítana szolgáltatóegységeket, és ha a bevéte-
lek úgy alakulnak, akkor szeretne még két pályát 
létesíteni, sőt az sem kizárt, hogy valamelyik két 
pályát fedetté alakítaná. A beruházások költségei 
miatt és a megtérülés érdekében 10 éves szerződést 
szeretne kötni az önkormányzattal. A vállalkozó 
több felajánlást is tett:
- kedvezményesen bérelhetik a pályát a balaton-
szemesi állandó lakosok
- szeretné, ha az iskolával ki tudna alakítani kap-
csolatot, és esetleg a tenisz, mint tananyag beke-
rülne
- a működésével jelentősen hozzá tud járulni Bala-
tonszemes turisztikai szolgáltatásához.
A javaslatot a testület megvitatta, és elfogadta, az-
zal, hogy a pályák és környezetük karbantartása a 
vállalkozó feladata.
A nyilvános ülést zárt ülés követte. Itt is a határidő 
volt az, ami miatt a szokásos rendtől eltérő időben 
kellett összeülni.
A valamikori Vadvirág kemping területével (ami-
nek jelenlegi tulajdonosa a Capetown Zrt.) kap-
csolatban kellett a testületnek tárgyalnia,. Az előző 
testületek már eljutottak egy pontig a tárgyalások-
kal, aminek akkor egy megállapodás lett az ered-
ménye. Csakhogy akkor még úgy volt, hogy az új 
tulajdonos a Kisfaludy pályázatban kiírt szálloda-
pályázaton nyertes lehet, és ennek megfelelően 
voltak a szerződés pontjai is megállapítva. Azon-
ban az új tulajdonos nem nyert, így módosítani 
kellett a szerződést. Ehhez tapasztalt jogászokat 
vontunk be, hogy rendeződjön a terület helyzete. 
Ügyvéd asszony ismertette a szerződés pontjait. 
Elmagyarázta az összes olyan jogi garanciát, bizto-
sítékot, amit figyelembe vettek, hogy az eddig már 
kialkudott jogaink ne csorbulhassanak.  
A harmadik, zárt ülés pontban ugyancsak ennek a 
területnek egy kis részéről kellett külön dönteni. 
Az egyeztető tárgyalások során derült ki, hogy van 
a területnek egy olyan 1223 négyzetméter nagysá-
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 2. napirendi pont
A Latinovits Művelődési Ház igazgatója azzal a 
kéréssel fordult a testülethez, hogy módosítsuk a 
költségvetésüket. Egy kárpittisztító gépet kellett 
venniük, mert a régit már annyiszor kellett javí-
tani, és olyan gyakran meghibásodik, hogy sokba 
is kerül, valamint nem is üzembiztos, márpedig a 
művelődési ház tisztasága alapvető elvárás. Mol-
dován igazgató úr betervezte a gép árát, csak nem 
azon a könyvelési soron, amin azt a hivatal köny-
velése el tudja számolni. Így valódi többletköltség 
nem merült fel, csak az egyik költségnemről a má-
sikra kellett átvezetni ezt a tételt. A testület termé-
szetesen támogatta, és majd amikor a költségveté-
sek módosításának az ideje lesz, az átvezetést meg 
fogjuk tenni.
Szeretnénk Önöket arról is tájékoztatni, hogy a pá-
los rendi ünnepségre elnyert pályázati forrással 
a művelődési ház vezetője elszámolt. Bár kevesen 
voltak, de magas rangú vendégek is eljöttek erre az 
ünnepre. Immár hivatalosan is van pálos tanösvé-
nyünk, ami az iskola előtti körforgalomtól a Szé-
chenyi utcán át a volt Bagódombi kemping mellett 
elhaladva a régi Pálos kolostor romterülethez és az 
ott kialakított emlékhelyhez vezet. Ha sikerül, idén 
a feltárás befejeződik, és már nem kell visszate-
metni a romokat, így teljes terjedelmében látható 
lesz a valamikori kolostor alaprajza. Nem akarjuk 
elkiabálni, de nem kizárt, hogy ennek a műemléke-
gyüttesnek még komolyabb pályázati lehetőségei 
is lehetnek.
Fontos hír, hogy a művelődési ház pályázati forrás-
ból fedezett felújítási munkálatai megkezdődtek. A 
fűtés és a világítás korszerűsítése lesz a fő feladat. 
Emellett a testület kérte, hogy a ház tűzvédelmi 
biztonságát szolgáló szabvány tűzcsap kiépítése is 
történjen meg.

3. napirendi pont
A testület elé került a művelődési ház nyári prog-
ramtervezete. Igazgató úr részletesebben is tájé-
koztatta a testületet. Elmondta, hogy már a tavaszi 
időszakban is több programot sikerült hoznia. Je-
lenleg is tárgyal még fellépőkkel, de a tárgyalások 

már az árról és a feladatok megosztásáról szólnak. 
Tájékoztatást adott arról, hogy a katolikus temp-
lomban a hagyományoknak megfelelően lesz ko-
molyzenei koncertsorozat, 12 koncerttel. Szintén 
a tárgyalások végén járnak a Bujtor Filmfesztivál 
szervezőivel. Az évadnyitó program idén is a La-
tinovits Vers- és Prózamondó Verseny volt. Szóba 
került az augusztus 20-i program, mely kapcsán – 
az előző év tapasztalatait beépítve - a testület kérte 
igazgató urat, hogy a meghirdetett kezdési időpon-
tokat mindenki tartsa. Augusztus 20-án nem tűzi-
játék lesz, hanem egy nagyon látványos lézershow, 
amely a tervek szerint településünk történetét mu-
tatja majd be.
Diákoknak, óvodásoknak szóló színházi előadá-
sok, koncertek év végéig havonta lesznek. A kép-
viselő-testület jelezte, hogy a facebookon, illetve a 
honlapon való meghirdetés nem elegendő. Kértük 
igazgató urat, hogy legyen több helyen is kipla-
kátolva az előadások időpontja, sőt, nagyobb ren-
dezvények esetén akár a Szemesért Kft. hangosbe-
mondós autója is segítsen be.

4. napirendi pont
Balatonszemes önkormányzatának jelenleg hat 
bérlakása van. Ezeket a lakásokat alapvetően pe-
dagógusok, illetve önkormányzati hivatali dolgo-
zók részére tartja fenn a település, de amíg erről az 
oldalról nincs támogatott igénylés, addig a laká-
sokat más bérlőknek adjuk ki. Eredetileg decem-
ber végéig szóltak a bérleti szerződések, de már az 
előző testület úgy módosította a határidőt, hogy 
ne télen, a lehető leglehetetlenebb időben kelljen 
esetleg családoknak új lakhatást keresni. Jegyző úr 
a határidő közeledtéről már több mint két hónapja 
értesítette a jelenlegi bérlőket, akiktől az igények 
határidőre meg is érkeztek. Mivel új igénylő csak 
egy volt, de az ő jogosultsága kevésbé volt méltá-
nyolható, a testület úgy határozott, hogy minden-
kinek meghosszabbítja egy évvel a szerződését. 
Azonban az is ki lett mondva, hogy a több, mit 10 
évvel ezelőtt meghatározott díjakat a testület át 
fogja gondolni. Szóba került ennél a napirendi 
pontnál az is, hogy az önkormányzati tulajdonú 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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házban élnek olyan családok,  akik egyértelműen 
rászorulók, de eddig még bérleti, használati díjat 
nem fizettek. Ezt is át kell gondolni, mert ha bár-
mi történik ezekkel a lakrészekkel, akkor az önkor-
mányzati feladat lesz.

5. napirendi pont
Lejárt határidejű határozatokat ismertette a pol-
gármester. Beszámolt arról, hogy mi teljesült, mi 
van folyamatban. Ezekről részletesen a település 
weboldalán is tájékozódhatnak. A testület a hatá-
rozati javaslatot elfogadta.

Májusban kétszer ülésezett a 
testület.

Május 12-én a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, 
valamint a szociális alapszolgáltatások 2021. évi 
szakmai munkájáról szóló beszámolókat fogadta el 
a testület. Mindkét szakmai szervezet példaértékű 
munkát végez településünkön, amely túlmutat 
egy-egy feladat ellátásán, ezért külön is szeretnénk 
megköszönni a kollégák odaadó  munkáját.

3. napirendi pont
2022-ben 5 millió forintos támogatási keret áll ren-
delkezésünkre a helyi civilszervezetek és egyesü-
letek munkájának támogatására. Az összeg nyolc 
szervezet között került felosztásra.

4. napirendi pont
A település szilárdhulladék-gazdálkodásáról szóló 
rendelet került elfogadásra. Az új rendelet a meg-
változott jogszabályi előírásoknak megfelelően ké-
szült, és jóval részletesebb az előzőekhez képest. A 
változásokról ebben a lapszámban külön is ismer-
tetjük.

5. napirendi pont
A Balatonszemes helységnév, valamint az önkor-
mányzat jelképeinek használatáról szóló rendelet 
módosítása került megvitatásra. A rendeletmó-

dosítást annak apropója adta, hogy névhasználati 
hozzájárulásra küldtek egy olyan, focisták körében 
közkedvelt terméket (sál), amelyen csak a “Sze-
mes” szó szerepelt. A hatályban lévő rendelet csak 
a teljes Balatonszemes településnév-használatot 
szabályozza,  de ahogy látható, sok esetben csak 
Szemes, mint Balatonszemes településnév kerül 
használatra. Az új rendeletbe a Szemes elnevezés 
is bevonásra került. Szeretnénk felhívni a telepü-
lésnév-használókat, hogy a hozzájárulást évente 
meg kell kérniük a polgármesternél, ennek hiá-
nyában az önkormányzat követelheti az eltiltást és 
bírság is kiszabható.

6. napirendi pont
Döntés a Vasvári utcai strand munkálatairól. Ta-
valy kezdődtek a köznyelvben Öszödi strandként 
ismert – valójában nem strand – terület parko-
sítási munkái, amit nem sikerült a vállalkozónak 
befejeznie, ezért a félbemaradt munkára új vállal-
kozót kerestünk. A Balaton Út Kft. vállalta a 120 m² 
ágyazat és a 120 m² gyöngykavics út kialakítását, 2 
769 870 forintos vállalási áron, amit a költségvetési 
rendelet tartalékkeretének terhére biztosítottunk. 

7. napirendi pont
Balatonszárszó kistérségi műsorszolgáltatásba be-
lépését az érintett települések képviselő-testüle-
teinek is támogatnia kell. A testület egyhangúlag 
megszavazta a megállapodás módosítását.

A soron következő napirend pontban több témát 
is tárgyalt a testület. Ilyen volt a piac pályázatához 
tartozó víziközmű-csatlakozás kiépítése, melyet 
Balatoni Csaba egyéni vállalkozó ajánlata alapján 
fogadott el a testület, 1 millió 300 ezer forint válla-
lási áron. Továbbá téma volt a kajak-kenu és brin-
gapont üzemeltetési ajánlata, valamint a balaton-
földvári társulási ülésen született megállapodás, 
melynek értelmében Balatonszemes Önkormány-
zata ingyenesen megkapja és birtokba veszi a ke-
rékpár szolgáltatási pontot.
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A május 25-i ülés főbb témái

1. napirendi pont
2022. július 1-től változtak a Latinovits Emlékmú-
zeum belépési díjai. A felnőtt belépők 1000 forint-
ba, a diák  és nyugdíjas jegyek 500 forintba kerül-
nek.

2. napirendi pont
a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását – a 
zárszámadás érdekében – jogszabálynak megfele-
lően el kell végezni. Ilyenkor kerülnek könyvelés-
re azok a tételek, melyek január 1-je után kerültek 
pontosításra, és ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
az előző gazdasági évet le lehessen zárni. Ameny-
nyiben az önkormányzat ezt a feladatot nem vég-
zi el időben, állami támogatás megvonására is sor 
kerülhet. 

3. napirendi pont
Az önkormányzat  belső ellenőrzési beszámolója 
került elfogadásra. 

4. napirendi pont
A korábbi,  2021 évi költségvetés zárszámadását fo-
gadta el a testület. A 2021. évi költségvetési évben 
Balatonszemes közös önkormányzati hivatalának 
bevételi főösszege 91 974 007 Ft, melyből az intéz-
mény finanszírozása 83 967 313 Ft. Kiadási főössze-
ge 86 861 399 Ft, melyből a személyi juttatás 62 505 
803 Ft, a munkaadót terhelő járulék 9 463 769 Ft, 
dologi és egyéb kiadás 14 315 667 Ft, beruházási ki-
adás 576 160 Ft. Az önkormányzat létszáma 14 fő, a 
képviselő-testület a béren kívüli juttatás mértékét 
bruttó 200 000 forintban határozta meg részükre.

További témák között szerepelt az élményfürdő 
belépőjegyeinek árkorrekciója, valamint a terme-
lői piac építéséhez szükséges beszerzések, úgymint 
kamera- és napkollektor rendszer, valamint az ivó-
víz- és szennyvíz csatlakozási pontok kiépítésre vo-
natkozó árajánlatainak értékelése. 

Júniusi ülések beszámolója

Mint arról már korábban is olvashattak, a Magyar 
Falu Program keretében a Tűzoltó utca felújításá-
ra pályázatot adtunk be, és bruttó 16 014 700 forint 
vissza nem térítendő támogatást nyertünk el. Júni-
usban a testület a munkához szükséges döntéseket 
hozta meg, úgymint műszaki ellenőr kiválasztása 
és a beérkezett kivitelezői árajánlatok értékelése. 
A kétoldali fasor, illetve a közvilágítási oszlopok 
elhelyezkedése csak egyirányú közlekedésre alkal-
mas burkolat kiépítésére ad lehetőséget. A szilárd 
burkolatú kiépítéshez hozzátartozik a meglévő 
csapadékvíz-elvezetés kibővítése is. A csapadék-
víz-elvezetés szikkasztó árkokkal kerül kiépítésre. 
A tervezett útépítés hossza 521 méter. Az ide vonat-
kozó legkedvezőbb ajánlattevő a Horacam Kft. volt, 
aki 17 817 106 forint + áfa árral vállalta a kivitele-
zést. A projekt megvalósításának tervezett fizikai 
befejezése 2023. március 30.

A képviselő testület második júniusi ülésén a te-
lepülés költségvetését módosítottuk, ennek oka, 
hogy már vagy tíz éve a mindenkori testületek azon 
dolgoztak, hogy a Vadvirág kemping területéből 
legalább valamennyi Balatonszemesé legyen. Saj-
nos a falunak annyi pénze nem volt, hogy az egé-
szet felvásárolja, de a parti sávszakasz adott némi 
reményt, hogy azt, vagy annak az árát megkaphat-
juk. Nos, ez utóbbi végül realizálódott, és a telepü-
lés a tulajdonostól a parti sáv használati jogáról 
való lemondásért 450 millió forintot kapott. Ezt az 
összeget azonban a költségvetésbe be kellett tenni, 
és megfelelő számlaosztályokra el kellett helyezni. 
Ezt szavazta meg  a testület.  Hogy ez a pénz mire 
fordítódik, azzal kapcsolatban elképzelések van-
nak, de döntés még nem született.  Abban egyezett 
meg a testület, hogy be kell fektetni értékálló mó-
don.  Elsősorban közterületi utak felújítása került 
szóba lehetőségként. Égető probléma volt továbbá, 
hogy a település intézményeiben a bérek évek óta 
nem voltak rendezve. A testület abban egyetértett, 
hogy ez nem mehet így tovább, hiszen a jó munka-
erőt bármikor elszipkázhatja egy piacképes kere-
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setet kínáló vállalkozó.  Ezért a testület megegye-
zett abban, hogy a béreket hol, milyen mértékben 
kívánja emelni, illetve ahol a költségvetési törvény 
nem engedi, ott milyen módon lehet jutalmazni.  
Miután jegyző úr és a pénzügyes kollégák megtet-
ték a törvényes javaslatokat, a testület azokat egy-
hangúlag elfogadta. Ezúton is köszönet a dolgo-
zóknak, hogy a koronavírus okozta bonyodalmak 
ellenére mindenki tette a dolgát, és kitartott!

A másik napirendi pont egy évek óta húzódó prob-
léma volt.  Régi gond, és a növekvő autószám mi-
att egyre nagyobb gondot fog okozni főleg a Bala-
ton-parti részeknél a parkolás. Kónya Éva és Boór 
Miklós képviselők tettek javaslatot ebben a kérdés-
ben, bár igazából az elképzelések a testület teljes 
tagságának az ötleteiből születtek meg.  A legáldat-
lanabb a helyzet a Vigadó strandnál, ahol az autók 
a gyalogos sétányon állnak, vagy éppen bemennek 
a  strand területére. Itt az a javaslat született, hogy 
a volt Csemege üdülőnél lévő parkoló nyugati ol-

dalán lévő árkot be kellene hídgyűrűzni és fedni, 
így kialakítható lenne legalább 30 autónyi parko-
ló. Az Ady Endre utca déli oldalán, a volt Fasor ét-
terem előtti területet is ki lehet alakítani parkoló-
nak, sőt ha kell, akkor még a vasút és a sétány közti 
területet is. A Vigadó strand nyugati oldalánál pe-
dig az aluljáró előtti parkot lehetne parkolóvá ala-
kítani. Nem jobb a helyzet a Berzsenyi utcánál sem. 
Itt az a javaslat született, hogy az Arany János utcát 
a Berzsenyivel összekötő utcáknál kellene az átkö-
tő utcák nyomvonalát az egyik oldal felé eltolni, a 
másik oldali árkot be kellene fedni, és így szintén 
kialakulna sok-sok parkolóhely. A Berzsenyi utca 
Hullám strand felőli végénél pedig a vasút mellett 
északról is és délről is ki lehet parkolókat alakíta-
ni. Az Ady Endre utca keleti végét a Vasvári utcá-
val összekötő útszakasz nyugati oldalán lévő mély, 
életveszélyes árkot is be lehetne fedni. A  testület 
a javaslatokat elfogadta, és őszi kezdést határozott 
el.

Július közepén a Berzsenyi utcai strandon fürdő-
zők az Élményfürdő előtti terület lezárását tapasz-
talhatták. Ennek oka, hogy a korábbi vízi ugráló-
játékot tartó betonelemek – amelyek több, kisebb 
lábsérülést is okoztak már ebben a strandszezon-
ban–  eltávolításra kerültek.
A technikai mentést több napos előkészület előzte 
meg, melynek a szeles időjárás nem kedvezett:  a 
korábban megjelölt víz alatti betonelemek jelző-
bójái a munkagép megérkezésének reggelén több 
helyen leszakadtak, így a betonelemek szárazföld-
re emelésének napján  - a kellemesnek egyáltalán 
nem mondható vízben - Réti Zoltán és a Kft. dolgo-
zói órákig keresték újra a mederfenéken lévő ele-
meket. Köszönjük mindazok munkáját, akik közre-
működtek a strand biztonságosabbá tételéhez.

Mórocz Viktor
alpolgármester

Vízalatti veszély elhárítva
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Megegyezett Balatonszemes és Balatonföldvár ön-
kormányzata, hogy egyezséggel lezárják az évek 
óta húzódó peres ügyet, mely egy iskolafejlesztési 
pályázati támogatás elvesztése miatt Földvárnak 
járó kártérítésről szólt. Már 2019-ben született íté-
let, amelyben még csak 6,5 millió forint megfizeté-
sére kötelezték Szemest. 
Sajnos akkor még nem dr. Nagy Marianna látta el 
a szemesi önkormányzat képviseletét, hanem két 
másik ügyvéd, akik meggyőzték a Képviselő-testü-
letet, hogy támadják meg a 2019-es jogerős   Pécsi 
Ítélőtáblai ítéletet.   Utólag bebizonyosodott, hogy 
ez a döntés a nagyobbik rossz volt. 
A Kúria kimondta a  Balatonszemes által indított 
rendkívüli jogorvoslati eljárásban, hogy Balaton-
földvár Városának kártérítési igénye megalapo-
zott, és új eljárásra kötelezte a Kaposvári Törvény-
széket,   kijelölve az eljárás további medrét. 
A megismételt eljárásban Szemest további 
24.551.295.-Ft tőke, valamint a kamatok és a per-
költség megfizetésére kötelezte a bíróság 2021. 
végén. Ebben az ítéletben az igazságügyi szakértő 
véleménye alapján az ítélet indokolásában azt is 

Egy belső ellenőri vizsgálatot követően a Közkony-
ha intézményvezetője bejelentette, hogy  munkáját 
nem kívánja tovább ellátni és kezdeményezte közös 
megegyezéssel a jogviszony megszüntetését. Erre 
tekintettel a képviselő-testület a korábbi vezetőt, 
Bene Zoltánnét bízta meg a feladattal, aki ezt 2022. 
augusztus 31-ig vállalta. A képviselő-testületnek 
dönteni kellett, hogy a Közkonyha intézményve-
zetői pályázatát írja ki, vagy az étkeztetési szolgál-
tatást megversenyezteti. A képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a községi közétkeztetési feladatok 
ellátására pályázatot ír ki, tehát megversenyezte-
ti a szolgáltatást. Ennek alapja egy számítás arról, 
hogy hasonló településeken közétkeztetést végző 
cég több 10 millió forinttal olcsóbban tudja úgy el-

kimondta a bíróság, hogy Földvárt nagyobb kár 
érte több iskolai épület fejlesztésének elmaradása 
miatt, melynek összege 83.674.693.- forint, mely 
összeget külön perben érvényesítheti.
Szemes előtt két lehetőség állt. Vagy belemegy egy 
újabb perbe, ahol a kártérítés alapja már eldőlt, az 
összegszerűség a kérdés, s az új szakértő a mai ára-
kon számolva jóval magasabb kárösszeget állapít-
hatott volna meg, vagy Szemes megegyezik Föld-
várral abban, hogy a bíróság által már elfogadott 
szakvélemény alapján fizet. 
Véleményem szerint most a kisebbik rosszat vá-
lasztotta a Képviselő-testület azért is, mert lehe-
tőség nyílt arra, hogy három év alatt, három rész-
letben fizessen Szemes, míg egy újabb per végén a 
teljes összeget levehette volna a végrehajtó az ön-
kormányzat számlájáról. 
A szemesi önkormányzat már benyújtott idén egy 
pályázatot a rendkívüli költségek állami támoga-
tására, és a következő két évben is pályázni fog a 
kártérítés összegének fedezetére.

dr. Glöckler Ferenc
       jegyző

A „földvári per” befejezése: A kisebbik rossz.

Biztosított ellátás
látni a szolgáltatást, hogy valamennyi ételallergiás 
személynek is főznek az eredetivel azonos áron és 
a szociális étkeztetésben kétféle menüt is kínálnak. 
Sajnos a Közkonyha jelenleg a törvényi előírások-
nak több okból sem felel meg, főleg a műszaki álla-
pota rendkívül leromlott. Amennyiben a pályázat 
sikeres, a konyha tálalókonyhaként működne, 3 
munkavállaló maradna helyben. Az önkormány-
zat természetesen vállalja a végkielégítések kifi-
zetését, és az egyéb munkaügyi következménynek 
finanszírozását. Fontos, hogy Balatonszemesen 
több helyen is van lehetőség a konyhai dolgozók 
elhelyezkedésére, a polgármester asszony ezekről 
személyesen is tájékoztatta a dolgozókat.

G.F.
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Tisztelt Lakosság!

2022. október 1. napján tizenhatodik alkalom-
mal kerül sor népszámlálásra hazánkban.

Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a KSH 
szeptember utolsó hetében felkérőlevélben tá-
jékoztatni fogja a lakosságot a válaszadási mó-
dozatokról, továbbá ebben a levélben adja meg 
az internetes önkitöltéshez szükséges belépési 
kódot is.

A felkérő leveleket a Magyar Posta kézbesíti. A 
felkérőlevél nevet nem, csak címet tartalmaz, 
ezért a sikeres kézbesítés érdekében elengedhe-
tetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkez-
zenek meg.

F E L H Í V Á S
A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése 
érdekében kérem a lakosságot arra, hogy a ház-
számokat az épületeken, postaládákon, keríté-
seken stb. jól látható módon tüntessék fel.

Tájékoztatom a lakosságot arról is, hogy a tár-
sasházi címek esetében a felkérőleveleken eme-
let és ajtó címzése nem kerül feltüntetésre. A 
számlálóbiztosok munkájának megkönnyítése 
érdekében azonban kérem, hogy az emelet és aj-
tószámokat a bejárati ajtón jól láthatóan szíves-
kedjenek feltüntetni.

Együttműködésüket köszönöm!

dr. Glöckler Ferenc
 jegyző

M E G H Í V Ó

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 5. napján 17.00 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST egyidejűleg üdülői fórumot tart, melyre szeretettel meghívjuk a helyi la-
kosságot és az üdülőtulajdonosokat is.

Helyszín: Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház nagyterme,
8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1.

Az eseményen a helyi lakosság, az üdülőtulajdonosok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a 
helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

Amennyiben nem tud személyesen részt venni, de a közmeghallgatáshoz (fórumhoz) kapcsolódó 
közérdekű kérdései, javaslatai lennének, azokat – név és cím megadásával – előzetesen is megküld-
heti az önkormányzat titkárságán leadva, vagy a kozmeghallgatas@balatonszemes.hu e-mail címre 
küldve.

A kérdésekre a közmeghallgatáson (fórumon) szóban, vagy az azt követő 15 munkanapon belül 
írásban válaszolunk. Az eseményről jegyzőkönyv, valamint a település Facebook oldalán (Balaton-
szemes 8636) elérhető élő felvétel készül.
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Az egykori Mindszent pálos kolostor területén 
idén nyolcadik alkalommal végeztek feltárásokat 
a régészek. 

Már tavasszal rendhagyó rendezvénnyel vette 
kezdetét a kolostorrom népszerűsítése: még áp-
rilisban átadásra került a pálos tanösvény, amely 
érezhetően megnövelte a Barát-dűlőre látogatók 
számát. 

Júliusban Móricz Viktor alpolgármester meghívá-
sát elfogadva Puskás Antal, a Magyar Pálos Rend 
tartományfőnöke, Szentirmay Tamás, a Rend Tar-
tományfőnöki Hivatalának vezetője, Borza Miklós 
plébános, Witzmann Mihály országgyűlési képvi-
selő, Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park igazgatója, Rózsa Sándor, az Aggteleki Nem-
zeti Park Őrszolgálatának vezetője és Zag Gábor, 
Pécs alpolgármestere is látogatást tett az ásatáson.
Az idei ásatás célja a 15. századi templomhajó feltá-

HÍREK

rásának folytatása volt, melynek belsejében az el-
bontott téglapadló szintjéről indultak a régészek, 
és végig szórvány embercsontokat tartalmazó sír-
földben mélyítettek egészen addig, amíg elértek a 
temetkezések szintjére. 

Három sírt tártak fel, amelyek körül a szórvány 
emberi maradványok intenzíven megsűrűsödtek. 
A temetkezések egy Mária Terézia érem tanúsága 
alapján feltehetően a 18. századból származnak. A 
romos templom belsejébe ásott sírok megsemmi-
sítették a korábbi középkori temetkezéseket, majd 
a nagyobb csontokat a visszadobott földbe szórták 
vissza.

A templomhajón kívül, a templomhajó 15. száza-
di építési rétege alatt egy a templomnál korábbi 
földfelszíni ház részleteit (döngölt agyagpadló, ke-
mence) is találtak, amelyet a 13. század végétől a 14. 
század második feléig használhattak.

Kemence a romok alatt - Pálos ásatás 2022
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Az épület a korai remetekolostor településéhez 
tartozhatott. 

A templomhajó déli felének teljes feltárása kiszer-
keszthetővé tette a 15. században épült templom 
teljes alaprajzát. Ez kiegészítve a kőfaragványok 
idén elvégzett felméréseivel lehetővé teszi a temp-
lom épületének digitális rekonstrukcióját. Az ön-
kormányzati szándék meg van arra, hogy hama-
rosan egy alapfali rekonstrukció készüljön, így 
tömegében és alaprajzában kézzel foghatóvá tegye 
a kolostor mára már jól megismert, Zsigmond-kori 
templomát.

Az idei ásatáson 25 egyetemi hallgató, 2 végzett 
hallgató (Györffy-Villám Zsombor, Papp Atti-
la), 3 önkéntes és Varga Máté régész (Kaposvári 
Rippl-Rónai Múzeum) vett részt Végh András irá-
nyítása mellett.
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Kilencedik alkalommal rendezték meg Szombat-
helyen a Savaria Filmszemlét, ahol a filmesek Épí-
tészet és Kulturális örökség kategóriákban nevez-
hettek filmeket. Az idén előbbire 5, míg utóbbira 
65 pályamunka érkezett. Balatonszemesi vonat-
kozását pedig Czigóth Sándor a Pálos kolostorrom 
feltárásáról forgatott dokumentumfilmje adta. A 
dokumentumfilm a kezdetektől kíséri figyelemmel 
az ásatásokat, mutatja be a település, a régészek, 
az önkormányzat közös munkáját. A Barátok a Ba-
rát-Dűlőben a 70 pályamunka között különdíjas 
lett, amihez ezúton is szívből gratulálunk az alko-
tóknak! Czigóth Sándor rövid köszönetét, pedig ez-
úton is közzétesszük.

„Kedves Barátok, kedves Ismerősök!

Május 11-13. között, Szombathelyen megren-
dezésre kerülő Savaria Filmszemle Építészet 
kategóriában Különdíjat ért el a Barátok a 
Barát-Dűlőben című filmem. Szeretettel gon-
dolok kollégáimra és barátaimra, akiknek tá-
mogatásuk és munkájuk hozzájárult az elért 
eredményekhez: Villányi Eszter, Hársfalvi 
Ákos, Dr. Molnár András, Rátz Albert, Takács 
József, Tóth László, Papp Attila, Dr. Végh And-
rás.
Az ő munkájuk elismerése is. Köszönöm!

Czigóth Sándor”

HÍREK

Filmszemlén is Balatonszemes
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mi, stiláris hibáiért felelősséget nem vállal.
A lapunkban megjelent kép- és szöveganyagok 
bármilyen formában és médiában csak a kiadó 
vagy a jogtulajdonos engedélyével hozhatóak 
nyilvánosságra.
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Rényi Krisztina, sokszorosan kitüntetett grafikus 
művészt talán nem is kell bemutatni senkinek 
Balatonszemesen. Hosszú évtizedek óta rengeteg 
időt tölt el településünkön, munkáival már helyi 
kiállításokon is találkozhattunk. Most egy siófoki 
tárlat megnyitóján beszélgettünk, örök szerelmé-
ről a Balatonról, a kutyáiról, a természet védelmé-
ről, jövőbeni terveiről.

Bár elsősorban grafikai munkáival vált elismert-
té, most minden idejét és figyelmét a tó élővilágá-
nak tanulmányozása és megörökítése köti le. A fi-
ától kapott fényképezőgéppel már több ezer fotót 
készített. A fotózás mellett ugyanakkor a másik új 
irányvonal a művész életében a versírás.
Rényi Krisztina: Ez egy inspiráció. Így, hogy Bala-
tonszemesen élek és rengeteget sétálok, ez így adó-
dott. Nagyon szeretem Balatonszemest és szeret-
ném megmutatni, hogy milyen csodálatos. Addig, 
amíg van mit, amíg megvan az élő természet. De az 
is lehet, hogy kiülök és a saját magam szórakozta-
tására festeni si fogok.

Hogyan jött a verselés?
Rényi Krisztina: Ez is véletlen. Egy üzenetet akar-
tam egyszer küldeni valakinek és vers formájában 
fogalmazódott meg. Azóta pedig már néhány ver-
sem meg is született. Az egyik természetesen egy 
balatoni kócsagról szól.

Nem gondoltál arra, hogy ötvözd a fotózást, a 
versírást és egy verses könyvben megjelentesd?
Rényi Krisztina: De igen, az is lehet vagy például 
egy album. Sőt ugye a kutyáimat sokan ismerik, ta-
lán őket előbb felismerik, mint engem. Sajnos már 
csak egy tacskóm maradt a háromból, de a másik 
kettőnek megígértem, hogy addig még nem halok 
meg, amíg róluk egy könyvet nem készítek. Már el-
kezdtem igazából egy ilyen gyerek mesés könyvet, 
ami így a tacskókon keresztül bemutatja Szemest 
és aztán az egész  Balatont. Szerintem ez nagyon 
hasznos lehet a gyerekeknek, hogy megismerjék a 

kutyák látásmódján keresztül, hogy milyen állatok 
élnek itt. A legtöbben ugye nyáron jönnek, a ma-
darak akkor inkább elmenekülnek és az emberek 
nem látják, hogy milyen csodálatos és gazdag itt a 
természet.

Krisztina kócsagról, kócsaghoz írt verse, pedig a 
Hírmondó hasábjain debütál először a nagykö-
zönség előtt.  Köszönjük Kriszta! Reméljük a köny-
vet is hamarosan olvashatjuk!
Komáromi Kriszta

Rényi Krisztina - A kócsag

Bocsásd meg te kócsag, hogy védeni nem tudlak. Hosz-
szú arany lábaddal, elegáns tartással büszkén lépdelsz 
és csak halakat kémlelsz. S nem is sejted, mi lesz a vesz-
ted. Hogy otthonod, fészkedet, mindent elveszthetsz. 
A smaragdzöld vizeket a gyöngyházfény kikelet már 
nem lesz a tied.

Mert jönnek az emberek és mindent elvesznek, csak 
építenek szűk börtönöket. A te nádad nem kell nekik, 
a betont szeretik, a füvet kövezik a zöldet megvetik, a 
szürkét kedvelik. Az nem bántja a szemet, s így min-
den por s hamu lesz. Bár az lenne, de nem! Csak állnak 
kevélyen mind az épületek, nem hagynak helyet egy 
cseppnyit sem neked. Mondják te szállhatsz szabadon, 
mehetsz más utakon, birtoklod az eget, minek a föld 
neked? A föld nekünk kell emberek! Az egészet akarjuk 
és másnak nem hagyjuk! Kell minden falat és emeljük 
a falat, nehogy lemaradj és érezd jól magad! Fejleszd 
a vitorlás hadad, s a tengereken képzeld magad! Hisz 
gondolod minden végtelen, s ez mind jár nekem. S, ha 
végül már unom a színtelen életem, ahol a gaz sem te-
rem, a pacsirta már nem dalol csak az autód zakatol. Te 
is elmehetsz, visznek a fellegek, más tájakon lehetsz, 
már a Balaton szennyezett, de várnak az új helyek, az 
azúrkék vizek és a nagy hegyek. De ez nem lesz a tied! 
Te csak vendég leszel, míg a kócsag új hazára lel!
Ha még marad egy cseppnyi lét, ami az élethez elég!

Bocsásd meg te kócsag, hogy nem védelek téged és 
nemzeted, csak nagyon féltelek, s nézem a szépséged. S 
a szemem könnybe lábad, vajon csak én látlak?

Visszatérés a természethez
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A  Balatonszemesi Fürdőegyesület attól a meggyő-
ződésétől vezéreltetve, hogy gróf Hunyady József 
sokat tett Balatonszemes községért és az üdülőte-
rületért, ezért 1995-ben elhatározta, hogy tisztele-
tére Hunyady-díj néven díjat alapít. 
A Hunyady-díj alapító okirata az alábbiakban ha-
tározza meg a díj odaítélésének kritériumait: A dí-
jat minden évben – a fürdőegyesület által felkért 
tagokból álló – Hunyady-díj Bizottság ítéli oda egy 
balatonszemesi és egy, Balatonszemeshez kötődő 
nyaraló személynek, akik a bizottság megítélése 
szerint a legtöbbet tették a község és az üdülőterü-
let fejlesztése, felvirágoztatása, a települési hagyo-
mányok ápolása és a közösség kulturális élete- és a 
kultúra fejlesztése területén.” 

Kiegészítés a Hunyady díj odaítéléséhez:
   1. aki önként, önzetlenül, munkakörén kívül, 
egyértelműen a közösség javára végezte áldásos 
tevékenységét.
     2. aki a fenti tevékenységek valamelyikét ugyan 
munkakörén belül, de kimagasló szinten, esetleg 
több évtizeden át végezte.
      3. aki országosan kimagasló elismertséget, sike-
reket ért el Balatonszemessel kapcsolatosan, vagy 
közszereplései, nyilatkozatai során községünket 
reklámozta, pozitív előjellel tette ismertté.
   4. aki a kultúra területén magas szinten telje-

sít, gyarapítja a közösséget, a kultúrkincsek iránt 
nem fogékony lakosok számára ugyan nem jelent 
értéket, mégis indokolt méltatni tevékenységét, 
miután nem feltétel, hogy az értékelt tevékeny-
ség Balatonszemes minden egyes  lakójának javát 
szolgálja.
     5. ha például a jelölt tevékenységével a lakosság 
egy népes csoportjának tartósan, vagy kiemelkedő 
módon a javát szolgálta, (pl. a koronavírus magas 
kockázatú csoportjainak segítése) méltó lehet a 
Hunyady-díj odaítélésére.

A Hunyady-díj Bizottság minden évben a Szent Ist-
ván-napi ünnepségek keretében, méltó körülmé-
nyek között adja át a díjat a díjazott személyeknek.
A Hunyady-díj Bizottság felkéri Szemes lakosságát 
és üdülő közönségét, hogy tegyenek javaslatot a 
díjazandó személyekre. Írásos indoklással ellátott 
ajánlásaikat tisztelettel várjuk.
Kérjük, a jelölési javaslatokat 2022. augusztus 5-ig 
küldjék el a Hunyady-díj Bizottság tagjainak Val-
kóné Kovács Mártának (valkonemarti@g-mail.
com) vagy új tagtársunk Tóthné Bazsó Krisztiná-
nak (tothne.bazso.krisztina@gmail.com).
 
Kiss László a  Hunyady-díj Bizottság Elnöke 
E-mail: kisslaszlo1944@t-online.hu 
Telefon: +36 20 326 2148                                      

HÍREK

Felhívás “ Hunyady-díj 2022” jelölésre!

Amatőr helytörténeti tanácskozásnak adott ott-
hont Balatonrendes-Pálköve a Bajcsy-Zsilinsz-
ky Endre Emlékházban 2022. április 25-én. Az 
épület kertjével és horgászstégjével közvetlenül 
a Balaton partján fekszik. A nyaralót a demokra-
ta politikus saját kezével egy balatonszemesi ház 
mintájára építette, és amely évtizedeken keresz-
tül Bajcsy-Zsilinszky Endre kedvenc tartózkodási 
helye volt.  Az idei előadássorozat vezérfonala a 

X. Balatoni Helytörténeti Találkozó
Balaton-környék II. világháborús eseményeinek 
bemutatása volt. Múlt évben megjelent, az „Ember-
ként az embertelenségben” című könyvem, amely-
ben a II. világháború alatt a Balaton környékére 
telepített lengyel menekültek életkörülményeit 
ismertettem a kéttucatnyi helytörténésznek. Étke-
zési lehetőség a szomszédságban levő nádfedeles, 
ámbitusos, patinás étteremben volt.
                                                                                      Kiss László  
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A Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Társulás tagi önkormányzatai a települési hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatásról egységes 
helyi rendeletet alkottak. Az új rendeletek 2022. 
évtől hatással vannak a hulladék kihelyezésére, 
gyűjtési feltételeire. A társulás  - az önkormány-
zatokkal történt egyeztetésnek megfelel

VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉK GYŰJTÉSE 
Vegyes települési hulladékot az előfizetésnek 
megfelelő méretű, edénymatricával ellátott gyűj-
tőedényben lehet kihelyezni. Edénymatrica hiá-
nyában, sima zsákban nem kerül elszállításra a 
kommunális hulladék. A hulladék gyűjtőedény-
zet mellé az esetenként keletkezett többlet vegyes 
települési hulladékot, illetve üdülő ingatlanok 
esetében, a szezonon kívüli időszakban keletkező 
hulladékot, csak a szolgáltató logójával ellátott, 
többlet hulladékzsákba lehet kihelyezni. 2022. au-
gusztus 31-ig átmenetileg még bármilyen átlátszó 
zsákba ki  lehet helyezni a kommunális hulladé-
kot,  de szeptember 1-jétől kizárólag a gyűjtőedény 
kerül ürítésre, vagy a szolgáltató logójával ellálá-
tott többlethulladék zsákokba gyűjtött kommuná-
lis hulladék kerül elszállításra. 
Fontos változás, hogy az üdülő ingatlan tulajdono-
soknak is kötelező lesz a gyűjtőedény használata. 
A gyűjtőedények a szállítási nap reggelén történő 
kihelyezéséről, illetve az ürítést követő visszahe-
lyezésről, az ingatlan használónak kell gondos-
kodnia. A közterületen különböző tárolók, vagy a 
kuka kerítéshez rögzítése nem megengedett, mert 
ez jelentősen rontaná a településképet.

Változik a hulladékszállítás rendje
PAPÍR, MŰANYAG ÉS FÉM HULLADÉK
SZELEKTÍV GYŰJTÉSE
Az elkülönített csomagolási hulladékokat 120 
vagy 240 l-es sárga színű gyűjtőedényzetbe, illetve 
a szolgáltató logójával ellátott, sárga zsákba lehet 
kihelyezni. Más zsákban kihelyezett szelektív hul-
ladékot a szolgáltató nem szállít el. A karton papír-
ból készült nagy méretű dobozt lapra hajtogatva 
és kötegelve kell a szolgáltatónak átadni. 
Azok részére, akik nem rendelkeznek gyűjtőedény-
nyel, a szállítás napján a szolgáltató térítésmente-
sen biztosít 1 db sárga gyűjtőzsákot. Akiknek az 1 
db zsák nem elég, többlet hulladék zsákot értéke-
sítő helyeken és üzletekben vásárolhatnak sárga 
feliratos zsákot, bruttó 50 Ft / db egységáron. 2022. 
augusztus 31-ig átmenetileg még bármilyen átlát-
szó zsákba ki lehet helyezni a szelektív hulladékot, 
azonban szeptember 1-jétől már csak kizárólag 
sárga gyűjtőedényből, vagy sárga feliratos zsák-
ban kihelyezett hulladékot szállítják el.

ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉSE
Az ún. öblösüveg hulladék, 60 vagy 120 l-es zöld 
színű gyűjtőedényzetben, vagy a zöld színű, “üveg” 
feliratú zsákban helyezhető ki (síküveg, tükör, tö-
rött üveg nem helyezhető el edényben vagy zsák-
ban). A gyűjtőedényzettel nem rendelkezők ré-
szére, a szolgáltató a szállítási napokon 1 db zöld 
gyűjtőzsákot biztosít. Akinek az 1 db zsák nem elég, 
a többlet hulladékos zsákot értékesítő üzletekben 
vásárolhat zöld, “üveg” feliratú zsákot, bruttó 35 Ft 
/ db egységáron. 2022. augusztus 31-ig átmenetileg 
még bármilyen átlátszó zsákba ki lehet helyezni az 
üveg hulladékot de szeptember 1-jétől már csak 
kizárólag zöld gyűjtőedényzet, illetve “üveg” fel-
iratos, zöld  zsák használható.
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ZÖLD HULLADÉK GYŰJTÉSE
A zöld hulladékot elsősorban komposztálni szük-
séges. Azonban, ha a házi komposztálás nem meg-
oldható, vagy kevésnek bizonyul, a zöld hulladék 
60 vagy 120 l-es barna színű, vagy barna tetejű 
gyűjtőedényzetbe, vagy biológiailag lebomló zsák-
ba gyűjthető a nyesedék. Az ágakat  1 m x 0,3 m x 
0,3 m-es kötegekbe kell kihelyezni. A szolgáltató 
logójával ellátott, biológiailag lebomló zsák meg-
vásárolható a többlet hulladékos zsákot értékesítő 
üzletekben, bruttó 200 Ft/db egységáron. Ameny-
nyiben az ingatlan használója nem a felsorolt mó-
don gondoskodik a zöld hulladék átadásáról, a 
szolgáltató nem kötelezhető annak elszállítására. 
2022. december 31-ig még bármilyen zsákban ki 
lehet helyezni a zöld hulladékot, de 2023. január 1. 
után már csak kizárólag barna színű gyűjtőedény-
ből, illetve lebomló zsákból szállítják el a zöld hul-
ladékot.

Többlethulladékos zsákot, illetve a különböző 
szelektíven gyűjtendő hulladék gyűjtésére alkal-
mas zsákokat a Gréta ABC-ben( Bajcsy-Zs. u.40), a 
Gesztenyés ABC-ben ( Szabadság u.13.), a Szedresi 
ABC-ben ( Németh Pál u. 31.), valamint a Szeme-
sért Nonprofit Kft. telephelyén is vásárolhatunk.

HA TEHETJÜK, KOMPOSZTÁLJUNK
Közismert, hogy a komposztálással a háztartásban 
keletkező szerves hulladékokból – különböző le-

bomlási folyamatok során – olyan szerves anyag 
keletkezik, amelyet ha a talajba visszajuttatunk, 
pozitívan befolyásolhatjuk a talaj termőképes-
ségét, megfelelő tápanyag utánpótlást nyújtva a 
növények számára, továbbá a háztartásokban ke-
letkező hulladékmennyiség lényegesen csökkent-
hető.
Kihelyezési tipp:
1.  Helyezze a komposztálót egy sík területre
2.  Igen fontos a földdel való közvetlen kontaktus 
(mikroorganizmusok)
3.  Kihelyezés előtt lazítsa fel a talajt
4.  Ne helyezze aszfalt vagy betonfelületre
5.  Napos, félárnyékos hely a legmegfelelőbb
6.  Szélvédett, de nem szélcsendes terület.

A hely kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy a kom-
posztáló a lakóháztól és a veteményes kerttől ké-
nyelmesen elérhető helyre kerüljön. Gondoljon a 
szomszédjaira is, és tartsa be a szomszéd telkétől 
legalább 0,5 méter távolságot.

A KOMPOSZTÁLÁS ALAPANYAGAI
A konyhából és a háztartásból:
- Zöldség-gyümölcs maradványok,
- Káposzta- és salátalevél, krumpli-, gyümölcs- és 
uborkahéj,
- Kávé és teazacc, tojáshéj,
- Hervadt virág, szobanövények elszáradt részei,
- Fahamu (max 2-3 kg/m3 ),
- Növényevő kisállatok ürüléke az alommal együtt,
- Faforgács, toll, szőr, natúr, festetlen papír (pl.: to-
jástartó)
A kertből:
- Levágott fű, gyomok (virágzás előtt), lomb, tűle-
vél, szalma, ágak, gallyak, elszáradt virágok, pa-
lánták, lehullott gyümölcsök stb. Az örökzöldek 
bizonyos fajtáinak friss lombjában a lebontó bak-
tériumokat károsító anyagok vannak, az ilyen lom-
bot szárítva használjuk fel.
Mit ne tegyünk a komposztálóba
- Festék-, lakk-, olaj,
- kenyér és zsírmaradék,
- Szintetikus, ill. nem lebomló anyagok: műanyag, 
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üveg, cserép, fék, porszívó gyűjtőzacskó, alufólia,
- építkezési törmelék, selyempapír, színes, lakozott 
újságpapír, lejárt szavatosságú gyógyszer,
- fertőzött, beteg növények, növényi részek, húsevő 
állatok, ételmaradék, hús, csont (bár ezek lebom-
lanak, ne kerüljenek komposztálóba a rágcsálók és 
a fertőzést terjesztő legyek miatt)
- A déligyümölcsök héját, mivel ezeket rothadás-
gátló anyagokkal kezelik, a komposztba nem java-
soljuk.

A KOMPOSZTÁLÁS ALAPLÉPÉSEI
    1. Gyűjtés: A biohulladékok gyűjtése a nyitható 
fedelű komposztáló edénybe
      2. Aprítás: A gyorsabb lebomlás érdekében aján-
latos a komposztálóba kerülő anyagokat 5cm-nél 
kisebb darabokra aprítani.
   3. A komposztáló feltöltése: A komposztáló aljá-
ra tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprí-
tékot, hogy a levegőzést az edény alján lévő fura-
tokkal együtt alulról biztosítsuk. Erre rétegezzük a 
konyhából és a kertből kikerülő különböző fajtájú 
szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitro-
génben gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, 
tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. 
A rétegek közé adhatunk adalékanyagokat (földet, 
kőzetlisztet, agyagőrlemény, mész, zeolit esetleg 
műtrágya), melyek javítják a komposzt minőségét, 
továbbá megkötik a helytelen kezelés miatt kelet-
kező kellemetlen szagú gázokat is. Gipszet hasz-
nálhatunk szikes talajoknál, mert semlegesítik 
a lúgosságot. A komposztálásnál nem szükséges 
különleges serkentő anyag, mivel földdel, illetve 
nem teljesen érett komposzttal beindíthatjuk a fo-
lyamatot.
        4.   Keverés: Az edényben végzett komposztálás a 
kialakításának köszönhetően keverést alig igényel 
(1 alkalom/év). Érdemes többféle anyagot hozzá-
adni a komposzthoz, így gyorsabb lesz a folyamat. 
Amikor csak egyféle anyag kerül komposztálásra, 
akkor azt időről időre (évente 3-4 alkalom/év) át 
kell keverni. A komposzt típustól és módszertől 
függően 0,5-1,5 év alatt érik meg. Az érett komposzt 
barna színű, földszagú, könnyen morzsolódó. A ke-

letkezett komposztot felhasználhatjuk a kertben 
talajjavításhoz, balkonládába vagy virágcserépbe, 
növények átültetéséhez.

A KOMPOSZTÁLÁS KÖRÜLMÉNYEI
Megfelelő nedvesség tartalom: A komposztálás so-
rán fontos, hogy a megfelelő nedvességtartalom 
legyen az edényben. Ha túl nedves a halom, akkor 
rothadásnak indul, ami kedvezőtlen. Ha pedig szá-
raz, akkor nem működnek a lebomlási folyamatok, 
nem élnek meg benne a porhanyósodást elősegítő 
talajlakók, giliszták.
Árnyékos hely: A komposztálást megfelelően kivá-
lasztott telekrészen végezzük. Lehetőleg árnyékos 
helyet keressünk, ahol a tűző nap nem szárítja ki 
a felhalmozott anyagot. Legyen jól hozzáférhető, 
kezelhető.
Levegőztetés: A komposztálás megfelelő folyama-
tának feltételei a jó oxigénellátás és a megfelelő 
nedvességtartalom. Ennek érdekében időnként a 
komposztáló edény tetejét ki kell nyitni, a levegő-
zés segítésére.
Miért jó a komposzt a talajnak?
- a komposztban lévő humuszanyagokban a tá-
panyagok olyan formában vannak jelen, hogy a 
növények könnyen fel tudják venni
- javul a talaj szerkezete, ami segíti a levegőzését
- sötét színe segíti a talaj felmelegedését
- a komposzt jelentős vízmegkötő képessége követ-
keztében javul a talaj vízháztartása
- fokozódik a talaj biológiai aktivitása
- a komposztban található hormonhatású anyagok 
serkentik a növény növekedését
- nagyobb lesz a növények ellenálló képessége 
a kórokozókkal, növényi kártevőkkel, faggyal és 
aszállyal szemben
- tápanyag visszapótlásra, trágyázásra szintén ki-
válóan alkalmas
- lassú a tápanyag feltáródás, kicsi a kimosódás ve-
szélye
- a talaj tápanyag tároló képessége növekszik.

Forrás:
Pelsokom.hu
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A MI SZTORINK
Izgalmas faluséták Balatonszemesen idegenvezetővel

A szemesi utcák titkai nyomában...

Szeretnéd megtudni hogyan kezdődött Szemesen a fürdőkultúra? Mi volt az a szombati bikavonat? 
Mivel foglalatoskodott a falu tömőmestere? Hogy a csudába kerül ide Angelo Rotta akiről budai 

rakpartot neveztek el? Mit csinált itt Puskás Öcsi 1955-ben?

ELMESÉLEM! SZERETNI FOGOD, MINT MELEGBEN A  FRÖCCSÖT VAGY A LIMONÁDÉT!
Időpontok: augusztus 7, 8, 14, 15 - délelőtt 10:30
(Családoknak, csoportoknak más időpontban is megbeszélés alapján)
Indulás és érkezés: „községháza” buszmegálló melletti park ( Toldi utca eleje)
Útvonal: Árnyas fasor-Bagolyvár utca-patika-vasútáll.-Ady E utca-Fő utca ( 1-1,5 óra)
Vezeti: Dr Hoffmann-né Kunkli Csilla
Részvételi díj: 2500 Ft/fő.  Diák,nyugdíjas,tanár: 2000 Ft/fő

Gyere és fedezd fel ezt a különleges falut! 
Jelentkezz SMS-ben a dátum és a résztvevők számának megadásával a 06 30 5795920-as számon!
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Balatonszemes község önkormányzatának havilapja  |  2022. nyár 

A számlálóbiztos feladatai:

Követelmények  
a számlálóbiztossá váláshoz:

A kiválasztásnál  
előnyt jelent:

A szerződéskötés  
feltétele:

Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitölteni,  

tableten, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

Jelentkezzen  
számlálóbiztosnak 
a 2022 őszén induló népszámlálásra!

A munkavégzés ideje: 
2022. október 17. – november 20.

	 		nagykorú,	cselekvőképes	személy,
      a felkészüléshez saját eszköz 
megléte, internetelérés  
(PC,	laptop,	tablet	stb.),

   e-mail-cím, telefonszám.

	 legalább	középfokú	végzettség,
	 magabiztos	számítógépes	ismeret,
	 					megfelelő	tájékozódási,	 
térképkezelési	képesség,

      helyismeret az összeírás területén,
	 					rugalmas	időbeosztás	és	állandó	
elérhetőség.

	 a	jelentkező	kiválasztása,
  e-learning formában megvalósuló 
képzés	sikeres	teljesítése.

A jelentkezési időszakról, a díjtételekről és a határidőről,  

kérjük, érdeklődjön a polgármesteri hivataloknál, vagy  

a közös önkormányzati hivataloknál.

   a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,

	 	az	adatfelvétel	lebonyolítása,	a	népszámlálási	kérdőív	kitöltése	

az	adatszolgáltatóval	(ahol	nem	töltötték	ki	a	kérdőívet	interneten),

	 a	címek	pontosítása,	esetleges	új	címek	felvétele,

	 folyamatos	kapcsolattartás	a	felülvizsgálóval.
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