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TISZTELT BALATONSZEMESIEK!
Lassan hozzászokunk, hogy évről évre olyan hely-
zeteket kell megoldanunk, melyre településünk 
életében nincs előre kidolgozott, jól bevált forga-
tókönyv. Most – mint minden európai és magyar-
országi település –, az elmúlt 30 év legnagyobb 
kihívása előtt állunk, amit nem lehet távolságtar-
tással, kézfertőtlenítővel és a maszkhasználat kö-
telezővé tételével kezelni. Körültekintően, felelős-
ségteljesen átgondolva, a takarékosság jegyében 
kell megélnünk mindennapjainkat. Településünk 
anyagi helyzete rendezett, hitelünk, tartozásuk 
nincs, a korábbi peres, vitás eseteket is sikerült ren-
deznünk, sőt számos fejlesztést is végrehajtottunk. 
Most viszont  komoly  kihívás előtt állunk, amit a 
lehető legkisebb veszteséggel kell megoldanunk, 
néhol szakemberek bevonásával.

Intézményeinkben megfelelő takarékosság mellett 
is olyan villany és gázszámlák termelődnek, mely-
re Balatonszemes költségvetésének összeállítása-
kor még nem tudtunk felkészülni, mint ahogy a 
községünkben élő családok sem. Azonban ebben a 
helyzetben is elsődleges célunk a közszolgáltatások 
biztosítása, így bölcsőde, óvoda, a közvilágítás, és az 
alapvető szolgáltatások kiszámítható fenntartása.

Képviselő-testületünk abban egyhangúan egyetér-
tett, hogy a gyermekeket kiszolgáló intézmények-
nél szóba sem jöhet a benti hőmérséklet drasztikus 
csökkentése. Az óvoda energetikai fejlesztése épp 
időben lett kész, így reméljük, hogy a korszerűsí-
tésnek köszönhetően, az intézmény fogyasztása is 
kedvezőbb lesz.

Az iskola esetében már más a helyzet. Itt a költség-
viselő a Siófoki Tankerületi Központ, az óra viszont 
az Önkormányzat nevén van, mivel ez látja el a ko-
rábbi közkonyhát is. Kötelességünk a diákok egész-
ségének megóvása. A korábbi években az iskola 
gázköltsége évi 7 millió forint volt. Most a szolgál-
tató az év utolsó három hónapjára 26 063 842 Ft-ot 
előre kért, amit megelőlegeztünk, különben nem 
lett volna fűtés az iskolában október 1. után. 

Sok hír kapott szárnyra a Művelődési ház működé-
séről. Előzetesen szögezzük le: a végleges bezárás 
szóba sem került! A könyvtár továbbra is működik. 
Azonban szezonálisan keressük azokat a lehető-
ségeket, amelyek a költségvetésünkre a legkisebb 
terhet jelentik. Az előző évben 3 976 447 Ft-ot fizet-
tünk gázra, most ennek jelenlegi állás szerint a több 
tízszeresét fizetnénk ki. Sajnos a Művelődési ház 
energetikai szempontból nagyon rossz kialakítású. 
A magas, szigeteletlen betonfalak, hatalmas üvegfe-
lületek, lehetetlenné teszik a gazdaságos működte-
tést, ezért a képviselő-testület az ideiglenes bezárás 
mellett döntött a november 1-től. Várhatóan jövő 
tavasszal fog az épület újra megnyitni, addig tem-
peráló fűtés lesz, mivel a fűtésrendszer alkalmatlan 
a teljes leállásra. Sajnos ez azt jelenti, hogy így is, a 
lezárás mellett is termelni fog kiadást. 

A hivatal működésében is lehetnek változások. A 
Home Office időszakosan bevezetésre kerülhet, 
ami az eddig megszokott személyes ügyintézéstől 
eltérő munkarendet hozhat magával. Erről időben 
tájékoztatjuk majd Önöket.

A közvilágítás költségeinek csökkentése is napiren-
den van, de a műszaki megoldások korlátozottak, 
egyelőre az ilyen döntéseket a települések nem tud-
ták végrehajtani. 

Mindezzel egy időben azonban, próbáljuk a fej-
lesztéseket befejezni településünkön, melyekről a 
következő oldalakon a testületi ülések beszámoló-
jából részletesen tájékozódhatnak. 

A fentiekből is látható, hogy nehéz időszak elé né-
zünk, ami megköveteli tőlünk a fegyelmezett, költ-
séghatékony működést minden szinten. Megértést 
és türelmet kérünk a község lakosságától, bízva 
abban, hogy ez a vészterhes időszak a legkevesebb 
sérülést okozza mindannyiunknak.

Németh Kornélné
polgármester
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TESTÜLETI BESZÁMOLÓ
Bár munkaterv szerint a képviselő-testület a nyár 
folyamán ülésszünetet tart, számos pályázat és 
téma indokolttá tette a testületi üléseket. Ezek előtt 
azonban, ismertetjük 2022. augusztus 5-én tartott 
üdülőhelyi fórummal egybekötött közmeghallga-
tás főbb témáit.

A több, mint 50 érdeklődőt vonzó rendezvényen a 
teljes képviselő -testület mellett jelen volt Balaton-
szemes ügyvédje Dr. Nagy Mariann, és Dr. Glöckler 
Ferenc jegyző úr. Bevezetőként Németh Kornélné 
polgármester asszony röviden ismertette a tele-
pülés fontosabb költségvetési számait. Elmondta, 
hogy nehéz helyzetben van a település, bár a most 
nyáron befolyó 440 milliós bevétel miatt anyagi 
gondjaink nincsenek, de ezzel a pénzeszközzel na-
gyon értelmesen kell majd bánni, és olyan beru-
házásokat kell belőle megvalósítani – az infláció 
miatt lehetőleg nagyon rövid időn belül – amik a 
település minőségét javítják. Ismertette a jelenle-
gi adóbevételeket. Megtudta a közönség, hogy az 
adókat nagyon pontosan, és fegyelmezetten fizeti a 
lakosság nagy része. Sok adónemnél időarányosan 
jobban állunk, mert sokan befizették még a tavaszi 
időszakban az egész évit. Emiatt azonban takaréko-
san és megfontoltan kell költekezni, már csak azért 
is, mert a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tud-
hatjuk, hogy mi vár még ránk. Ismertette polgár-
mester asszony a pályázatokból befolyt összegek 
felhasználását. A testület minden olyan pályázatot 
figyel, ami Szemesnek hasznos lehet!  Igaz, ez némi 
költséggel jár, de megéri, hiszen a legtöbb ezek kö-
zül vagy 100%-os támogatottságú, vagy legalább 
80!  Igaz az is, hogy az infláció miatt sokszor nem 
jövünk ki a megítélt összegből, ezért is különítet-
tünk el ilyen célokra a költségvetésben tartalékot. 
Balatonszemesre az elmúlt időszakban több mint 1 
milliárd Ft támogatás érkezett, ami térségi szinten 
is kiemelkedően magas.  

Nagyon sokan beszéltek és kérdeztek a Fő utcai 
platánokkal kapcsolatban.  Többen voltak, akik a 
leszakadt, vagy még a helyükön lévő, de már lát-

hatóan nem élő ágakról, a kártérítésről kérdeztek, 
javasoltak.  A testület tud a problémáról, de az sok-
kal összetettebb, mint sokan gondolják. Egy közel 
100 éves, Balatonszemes arculatát meghatározó 
fasorról van szó, amit nem szabad kivágni, de gon-
dozni is nagyon nehéz. Több javaslat érkezett, hogy 
csonkoljuk vissza.  Azon kívül, hogy ez legalább 60 
milliós költség lenne, és hónapokat venne igénybe, 
szakemberek nem is javasolják. Tudjuk, hogy Bala-
tonbogláron a vasút mellett vissza lettek csonkol-
va, de csak idő kérdése, hogy a friss, alig 10-12 éves 
„vízágak” mikor fordulnak ki a helyükről. Ugyan-
is, az ilyen, csonkolásból (rejtett rügyből) fakadó 
vízhajtásokból keletkező ágak (vázágak, vízágak) 
nem rögzülnek a fás részekbe olyan erősen, mint az 
eredeti rügyből kihajtók. Siófokon is meglépték a 
csonkolást. Ott az alapvető ok elsősorban a varjak 
fészkelőhelyeinek megszüntetése volt, ami nem járt 
sikerrel, mert az addigi egy helyre koncentrálódott 
fészkelőhely helyett, most az egész városban fész-
kelnek a madarak, és a csonkolás helyén keletkező 
sűrű ágrendszer tökéletes védett helyet ad ehhez. 
Ilyen probléma a fenyvesaljában van. 
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Szinte elviselhetetlen az ott lakóknak már az élet, 
a pihenés, varjak „éneke” miatt (merthogy védett 
énekes madár). Sajnos elképzelésünk sincs a jó 
megoldásra! Az sem megoldás, hogy szakaszonként 
ritkítunk, csonkolunk, mert akkor a fasor stabili-
tása borul fel. Volt erre példa, majd egy viharban 
gyakorlatilag sorra kidőltek, mert az egyik fa nem 
védte a másikat, és olyan szélviszonyok alakultak 
ki, amik fokozták a veszélyt.

Témák között szerepelt több utca burkolatának ál-
lapota. A felvetések jogosságát senki nem vitatta, a 
probléma a testület előtt pontosan ismert.  Néhány 
gondolatot erről is:
- Megvalósult az Óvoda-köz aszfaltozása is. Ez a 
szakasz közlekedéstechnikai okból is fontos. 
- A Németh Pál utca aszfaltozását közművezetési 
gondok is nehezítették. Az elektromos hálózat az 
aszfaltozott rész alatt megy, és néhány telektulaj-
donos még nem kötött rá a közművekre, pedig azt 
tudni kell, hogy ha az aszfaltburkolat elkészül, ak-
kor 5 éven belül nem lehet azt megbontani.

- A Bánk bán utca már volt testületi megbeszélés 
tárgya, és hamarosan hivatalos átadásra is kerül az 
új burkolat.

- Az Arany János utca építkezések miatt még nem 
akarunk aszfaltozni, de az építési  kivitelezővel már 
megegyeztünk, hogy beszáll az utca felújításába.
- Amik elkészültek, azok pályázati forrásból ké-
szültek, és arra az utcára lehetett a pénzt elkölteni, 
amelyikre adták. Így újulhatott meg a Tűzoltó utca, 
ahol a vízelvezetés mellett, az utcai fasort alkotó fák 
drasztikus visszametszését is el kellett végezni.

- A szőlőhegyi utak szintén pályázati forrásokból 
újulhattak meg. Itt kifejezetten külterületi, vagy 
zártkerti területet lehetett csak pályázni.

- Ugyan így tervezzük, hogy az Arany János és a 
Berzsenyi utcát összekötő kis utcácskák aszfaltozá-
sát is, de azoknál még műszaki szakértőre várunk, 
mert a parkolás lehetőségének kialakítása miatt, 
lehet, hogy ezeknek az utcáknak a nyomvonalát el 
kell tolni, hogy az egyik oldalon lehessen parkolni.
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- A Semmelweis utca akkor lesz befejezve, hogy 
ha a várható Richter Gedeon üdülős építkezésnek 
vége lesz.
- A Hullám utca aszfaltozását is kérte egy lakó. A 
kérése jogos, és amint lehet teljesíteni is szeret-
nénk. Ez a lakó jelezte, rengeteg a gyorshajtó.

Kitért polgármester asszony Balatonszemes kör-
nyezetvédelmi hatóságoknál történt feljelenté-
sére is. Ez azért fontos témakör, mert nagyon rossz 
esetben akár több száz milliós összegre rúghat a 
büntetés és a rehabilitációs munkálatok. Volt már 
hatósági szemle, és folyamatban vannak mérések, 
amiknek az eredménye függvényében kell majd 
cselekedni. Az első mérések nem utalnak környe-
zetkárosodásra. A múltbéli eseményekért nem a 
maiakat kellene felelőssé tenni, mert ez minden 
esetben a település jelenére és jövőjére hat ki. 

Az ismertető után polgármester asszony ígéretet 
tett, hogy a település kasszájába befolyt összegből 
elsőként az utakat fogjuk rendbe tenni!  Ha az utcák 
elkészülnek, akkor lesz lehetőség érdemben foglal-
kozni a forgalmi rend változtatásán is. Itt elsősor-
ban az Arany János, a Semmelweis utca esetleges 
egyirányúsításában lehet gondolkodni, illetve a 
Berzsenyi utca forgalmának korlátozása vetődött 
fel.  Többen jelezték, hogy fekvőrendőrök kihelye-
zését kérik, mert sokan úgy hajtanak, hogy az bal-
esetveszélyes. Ezeket a kéréseket szintén szakértő-
vel való egyeztetés után fogjuk rendezni. 

Polgármester asszony beszámolóját Dr. Nagy Mari-
ann, az önkormányzat munkáját segítő jogász egé-
szítette ki. Többek között elmondta: 

- A település vagyonnal való gazdálkodása szoros és 
jó. 
- Beszélt a “Földvári perről”. Elmondta, hogy si-
került a földvári igény egy részét bírósági úton je-
lentősen csökkenteni. Azt azonban nem mondta 
el, pedig fontos, hogy minden évben van pályázati 
lehetőség állami pénzek igénybevételére, többek 
közt ilyen perek költségeinek, és a perben megítélt 
összegek fedezetének megteremtésére. Balatonsze-
mes is adott be pályázatot, és valószínű, hogy az 
idei évben esedékes törlesztés jelentős része így ke-
rül kifizetésre. Vagyis nem a szemesi költségvetés-
ből kell nagy részét kigazdálkodni. Külön köszönet 
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő úrnak, 
hogy Szemes érdekeit ezen a téren is támogatja! 
Mivel volt egy felvetés, az ügyvédnő kitért arra is, 
hogy az akkori döntéshozók felelőssége azért nem 
vethető fel, mert a pályázat kiírásában nem szere-
pelt ilyen feltétel.  A pályázat Balatonszemes nélkül 
is mehetett volna tovább, és a Kistérségi Társulási 
Tanács is olyan döntést hozott, hogy nem kötelez-
hető egyik fél sem kártérítésre! A perről több ko-
rábbi Hírmondó is beszámolt. 

- Ismertette a volt Lido kemping területén létesült 
apartman kivitelezőjével és tulajdonosával kötött 
szerződést. Elmondta, hogy a település megállapo-
dott, hogy a parti sáv egy része az önkormányzat 
használatába kerül. Kapunk két lejárási lehetősé-
get a parthoz, és három éven keresztül évi 50-50 
millió Ft-ot kap a település még, az Ady Endre utca 
felújításába is beszállnak. Ezek a vállalások az ön-
kormányzat és a tulajdonos közti hosszas egyezte-
tések után születtek meg. Nagy horderejű ez, mert 
mint tulajdonos, akár mereven el is zárkózhatott 
volna bármilyen vállalástól.  

- Ügyvédnő beszélt a volt Hattyú kemping terüle-
tét érintő beruházásról is. A képviselő testület itt 
is komoly tárgyalásokat folytat a tulajdonossal. Azt 
sikerült elérni, hogy kapunk egy parti sávot, ami 
akár fürdőzésre is lehetőséget biztosít. Megmarad 
az átjárhatóság, mert a parti sáv a Lidó, a volt Viga-
dó és a Vigadó strand között össze lesz nyitva, ami 
azt jelenti, hogy a volt kormányüdülőtől egészen 
a kikötőig parti sáv lesz. A testület itt is igyekezett 
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fejlesztési hozzájárulást kialkudni, ami jó úton ha-
lad. Sajnos a befektető engedélyeztetési folyamatai 
megakadtak, de nem az önkormányzat miatt, ha-
nem az állami főépítész jelezte, hogy aggályai van-
nak a parkoló kialakításával kapcsolatban, illetve a 
terület megközelítésével, mivel az nem csatlakozik 
közterülethez, közúthoz.
Amíg a tulajdonos nem tud ezekre a kérdésekre ér-
demi és elfogadható, törvényes megoldást, addig 
nem lesz engedélye. A tulajdonos ugyanis a mély-
garázs bővítését tervezte, mert előírás határozza 
meg, mennyi parkolóhelyet kell kialakítani, viszont 
az eredeti terv nem ennyit tartalmazott. Ehhez a 
testületnek pár rendeletet módosítani kell, de ré-
szünkről a szándék megvan!  A megyei főépítészen 
és a tulajdonoson múlik, lesz-e engedély.

- A Vadvirág kemping területére is kitért ügyvéd 
asszony. Elmondta, hogy a parti sáv tulajdonjoga 
és használati joga alapján kötött régebbi szerződés 
bizonyos feltételek megváltozása miatt érvényét 
veszítette, és emiatt új szerződést kellett kötni, de 
a régebbi testületek munkája, és a jelenlegi testület 
hozzáállásának köszönhetően végül is megkaptuk 
azt a 440 millió Ft-ot, ami egyébként szintén nem 
lett volna kötelező. 

- Ügyvéd asszony adta meg a választ a Kertalja tár-
sulás kérdésére. A társulás vezetése, és egy jelen 
lévő tulajdonos nehezményezte, hogy jelenleg áll 
az út kialakításának folyamata és ők úgy érzik, hogy 
a képviselő-testület a felelős azért, hogy ott még 
nincs utca. Ügyvéd asszony elmondta, hogy ő készí-
tette el azt a szerződés tervezetet, amit a Katolikus 
egyház és a Kertalja társulás kellene aláírjanak, a 
testület minden lépést szinte azonnal meglépett. 
(Emlékeztetőül:  Fő utca nyugati oldalán a plébá-
nia felett élő tulajdonosok összeálltak, és társulást 
alkottak. Kimérték a telkeiket, kialakítottak egy, a 
Fő utca és a Kertalja utca közti párhuzamos utcát, 
és így mindenkinek a meglévő egy telkéből négy te-
lek lett, amiből három forgalomképes, eladható. A 
telkeket kitűzették. A telkek kitűzésének alapja egy 
régi rendezési terv volt. Ezen a terven a Katolikus 
egyház plébániájának telkén lett volna a létrejövő 
utca kialakítva, sőt lett volna egy gyalogos sétány is, 

hogy az új településrészről a templom gyalogosan 
is megközelíthető legyen. Azonban az egyház helyi 
és a felső vezetése  sem fogadta el, hogy nekik le kell 
mondani a telkükről. Nem járulnak hozzá, hogy sé-
tány legyen, és jogos az igényük is, hogy reális áron 
értékesítsék a telket. Ezért hivatalos szakértővel 
lett a telek felbecsültetve. Ebbe a folyamatba került 
bele az önkormányzat. Itt jegyezzük meg, hogy sem-
mi sem indokolta és kötelezte erre.

Az új utca települési vagyont gyarapító hatása 
miatt próbáltunk segíteni. Volt felajánlás az ön-
kormányzat részéről az egyház kártalanítására, de 
kiderült, nem átruházható az a terület, amit adni 
akartunk, ezért ez el lett vetve. Végül azért vállalta a 
testület, hogy az egyház felé a kifizetés egy részét át-
vállalja, mert a Kertalja  társulás a szennyvíz elveze-
tését olyan módon oldotta volna meg, ami a kertalja 
utca további tulajdonosainak is biztosította volna a 
rákötést, ha a Plébánia alatti területek tulajdonosai 
a telkük végét értékesíteni szeretnék. Ez a folyamat 
állt meg.)

A volt Orosz-táborral kapcsolatos petíció is a té-
mák között szerepelt. Közel 6 ezer aláíró azt kérte, 
hogy a tábor területe legyen közpark továbbá, hogy 
a területen lévő fákat és magát a területet is, egy 
szakértő szerint védelem alá kell venni. Polgármes-
ter asszony jelezte, hogy ő is és a testület is foglal-
kozott az üggyel, hisz a terület nagyon fontos a tele-
pülés számára. A néhai Illés Antal polgármester úr, 
és jegyzője, illetve az akkori testület sokat harcolt 
azért, hogy azt a területet a település megkaphassa 
és - az akkori tervek szerint – telekként értékesíteni 
tudják. Aztán több elképzelés is született a terület 
hasznosításra – Holland üdülőfalu, boksz stadion, 
nemzetközi röplabda centrum esetleg kemping – 
de végül senki nem vette meg. Hosszú éveken át 450 
millió Ft volt a meghirdetett vételár. A kemping ese-
tében voltak helyi jelentkezők, de végül nem vágtak 
bele. Előzetes számítások alapján egyébként közel 
700 millió lenne a teljes területre a befektetendő 
összeg, ami nagyjából 12-14 év után fordulna nye-
reségesbe, ha az önkormányzat kempinget akarna 
belőle. Azt is lássuk azonban, hogy sokan ellenez-
nék a kempinget is! A terület nagyon értékes, a te-
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lepülés fejlesztéséhez szükséges pénzt bármikor 
lehetne belőle fedezni.  A petíciót azért nem vette a 
testület komolyan, mert a közel 6000 aláíróból alig 
120 volt a balatonszemesi. Márpedig ez az ügy nem 
idegenek „zöld érzületén” kell múljon, hanem a sze-
mesi lakosok véleményén! Olyan véleményen, amit 
komoly tájékoztatás és gazdasági számítások isme-
retében hoznak majd meg. A védelem alá vétel nem 
reális elvárás, mert a területen egyetlen olyan fafaj 
sem található, ami erre érdemes lenne. 

A kérdező vetette fel, hogy más településen a tes-
tületi üléseken hozzászólhatnak a jelenlévők is.  
Sajnálja, hogy Szemesen ez nincs így.  Ezekre a fel-
vetésekre a következő tájékoztatást adjuk: a kép-
viselő-testületi ülések nyilvánossága nem azonos 
azzal, hogy ott a résztvevő hallgatóság véleményt 
nyilvánítson. Az Önkormányzati törvény és a Ma-
gyar önkormányzatiság működését szabályozó 
rendeletek azért nem biztosítanak beleszólást a 
hallgatóságnak, mert az az országos tapasztalat 
alapján, csak akadályozza a testületek működését. 
Azonban a testületnek joga van megadni a szót, ha 
úgy ítéli meg, hogy annak az adott kérdésben való 
jobb döntés meghozatala szempontjából van létjo-
gosultsága. Erre sok esetben került már sor, mert 
kértünk kiegészítést, indoklást, véleményt, hogy 
jobb döntés születhessen.  Viszont meg is vonható 
a szó, akár még a képviselőtől is. Az önkormányza-
toknál a hozzászólások idejét és számát még a kép-
viselőkre vonatkozóan is korlátozzák, szabályozzák. 
A balatonszemesi testületek esetében nem volt még 
a korlátozásra okot adó képviselői, vagy hallgatósá-
gi viselkedés. Régebben két polgármester is alkal-
mazta a szó megvonását, ha a véleményével nagyon 
ellentétes, vagy az elképzelését esetleg meghiúsító 
gondolatokat hallott. 

Volt egy felszólaló, aki egyrészt elismerését fejezte 
ki az önkormányzatnak, hogy rengeteg dolog fej-
lődött Balatonszemesen, másrészt azt jelezte, hogy 
szerinte az önkormányzat az érdekérvényesítés te-
rén nincs a helyzet magaslatán. Sokkal több, és eré-
lyesebb rendeletet kellene megalkotni, amik a helyi 
érdekeket védenék, érvényre juttatva a településen 
élők érdekeit. Berzsenyi utcai lakosként elmondta, 

hogy a parti sáv védelme érdekében megkezdett 
bokrosítás, és  ehhez hasonló akciók kellenének. A 
felvetésre jegyző úr reagált. Elmondta, hogy nagyon 
sok olyan rendelet került hatályon kívül, amiket 
valamikori testületek, de akár a mostani testület is 
megalkotott, mert a hatáskör átkerült a Kormány-
hivatalokhoz. Ezeket már nem alkalmazhatjuk, bár-
mennyire is jogosak, hatásosak voltak, lennének. 
Elmondta, hogy sok esetben kapunk ilyen jellegű 
felszólítást a Kormányhivataltól, amit tiszteletben 
kell tartani.

Jegyző úr reagált az írásban beküldött kérdésekre 
is. Elsőként a csendrendelettel kapcsolatban is-
mertette a hivatalos lehetőségeinket. Volt, aki az Ál-
lomás tér egyik vendéglátó egységére tett panaszt. 
Jegyző úr elmondta, hogy több alkalommal  mérték 
a hangerőt. Sajnos a rendelet nem időpontokra vo-
natkozóan ír elő határértéket, hanem pl. 22 -06 óra 
közötti  átlagot kell számolni. Így megeshet, hogy 
éjfélkor hangos, de összességében reggel hatig az 
átlag nem éri el a határértéket. Más kérdés, hogy a 
szórakozni vágyók tiszteletben tarthatnák ember-
társaik kérését!  Hasonló  a helyzet az építkezések-
nél is. Régebben egy-egy önkormányzatnak volt 
joga korlátozni az építések idejét. Ilyen rendeletet 
még a jelenlegi testület is hozott, illetve akart hoz-
ni, hiszen mi is látjuk, hogy a volt LAMPART üdülő, 
vagy a Hattyú kemping területén folyó és tervezett 
munkálatok ellehetetlenítik(nék) a pihenést, ven-
déglátó egységek működését, a vendéglátást, a vál-
lalkozók megélhetését. Sajnos a testületi döntést 
az Alkotmánybíróság döntése miatt vissza kellett 
vonni. Csak a Kormányhivatal által kiadott engedé-
lyen és a kivitelező jóindulatán, emberségén  múlik, 
hogy figyelemmel van-e a környezetére.

Hangzott el kérdés a nádasokkal kapcsolatban is. 
Sajnos ezzel kapcsolatban is sok panaszt kapunk. 
A nád kiemelten fontos környezetvédelmi szem-
pontból. Nem szabad kivágni, ritkítani, ahol egy 
úszó nádsziget megtelepedik, és felkerül a hivatalos 
nyilvántartásba (nádkataszterbe), azt már nem le-
het kiirtani!  A nádasokat műholdról is és drónok-
ról is fényképezik, és ahol a számítógép csökkenést 
észlel, oda már ki is vonul a hatóság, és könyörtele-
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nül büntet. Az OTP üdülő előtt 40 éve még egy szál 
nád nem volt.

Ma kérdéses, engedélyezik-e az üdülő stégjének a 
behelyezését, mert kialakult egy 100 m-nél hosz-
szabb nádas. Kutyás strandot azért nem tudunk a 
Berzsenyi utcában kialakítani, minden strandtól 
bő 300 m-es távolságban, mert egy kb. 15 m2  ná-
dast ki kellene vágni, vagy stéget, bejárót kellene 
fölé elhelyezni. Még arra sincs lehetőség, hogy amit 
kiszedünk, azt máshol visszatelepítsük. Nem biztos, 
hogy ez a környezetvédelmi szigor így logikus, de el 
kell fogadnunk, ez a szabályt! 

A vitorlás csónakokkal kapcsolatban talán segít-
ség lehet, hogy Kajak-kenu telephelynél ha korlá-
tozott számban is, de tud az önkormányzat tárolási 
lehetőséget biztosítani.

Parlagfűvel kapcsolatos kérdés is érkezett, melyre 
a választ a Szemesért Kft. vezetője adta meg. Korcz 
Miklós igazgató úr elmondta, hogy egy helyi rende-
let értelmében mindenkinek a kerítése határával 
párhuzamosan az úttest középvonaláig gondozási 
kötelezettsége van. Vagyis az adott terület tulajdo-
nosát kell felszólítani, ez nem Kft.-s feladat.  Ezzel 
kapcsolatban még pár kiegészítő gondolat, de saj-
nos egyre többen nem érzik magukénak a telepü-
lést, elvárásaik vannak, de a kötelességüket nem 
teljesítik. A településnek jelenleg nincs pénze és 
lehetősége közterület felügyelőkre, önkéntesek pe-
dig nem jelentkeztek. A képviselő-testületek egyre 
többször kell, hogy erről tárgyaljanak. Nagy való-
színűséggel nem lesz más út, mint a rendszeres bír-
ságolás, ehhez viszont nincs elég emberünk. Jegyző 
úr jelezte, hogy az állami normatív támogatások 

megítélésekor Balatonszemes állandó lakosságát 
veszik figyelembe, ehhez kapjuk a támogatást, és 
sajnos nem tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, 
pedig szezonban az egy időben jelen lévők száma 
akár a 8000 főt is meghaladja. A Hivatal támogatott 
létszáma 7,5 fő, miközben 16 fővel sem bírják a ter-
helést.

Érkezett kérdés a közkonyha megszüntetésével 
kapcsolatban is. A konyha üzemeltetése az állami 
normatív támogatáson felül, közel 45 millió Ft-ba 
kerül évente a településnek. Az étkezési térítési 
díjakhoz szociális okokból nem akartunk eddig je-
lentősen hozzányúlni. Mint ismeretes, a konyhánk 
működése csak a régi nevén ÁNTSZ ellenőreinek 
jóindulatán múlott, illetve azon, hogy a konyha hi-
giéniája és az étel minősége  nem volt kifogásolha-
tó. A berendezések elavultak, a gáz és elektromos 
rendszer szintén. A dolgozói állomány hiányos 
volt. Mint arról korábban írtunk, volt egy belső el-
lenőrzés, ami olyan hiányosságokat, hibákat tárt 
fel, aminek következtében a volt konyhavezetővel a 
jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntette az 
önkormányzat. Közben az önkormányzathoz beje-
lentkezett egy konyhákat üzemeltető társaság, akik 
számításokat végeztek, és a tételesen levezetett szá-
mok alapján, költségeink csökkennek, ha kiszervez-
zük a közkonyhát. Ezen felbuzdulva a testület úgy 
határozott, hogy pályázatot ír ki az üzemeltetésre. 
Ezért – bár nem közbeszerzés köteles – kiírtunk 
pályázatot, szigorú feltételekkel. Polgármester asz-
szony a dolgozói állományt három alkalommal 
tájékoztatta. Ezeken a tájékoztatókon elmondta, 
hogy, senki nem kerül az utcára. A nyugdíjhoz közel 
állók maradhatnak a jelenlegi helyükön, mert tála-
lókonyha üzemeltetéséhez kell három fő. A többi-
eknek Balatonszemesen sikerült éves állást felaján-
lani konyhákon. Akiknek ez nem felel meg, azok a 
törvényben előírt végkielégítéssel mehetnek el. 
A kérdések elfogytával polgármester asszony meg-
köszönte a jelenlétet. Megköszönte a kritikákat. Ki-
fejtette, hogy a sok-sok vélemény építő jellegű volt, 
mert vagy rávilágított hibára, vagy felvetett más 
gondolatokat, lehetőségeket. Ígéretet tett arra, hogy 
ezek ismeretében fog a testület dönteni.
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Augusztusban, két ülést tartott a testület. 11-én 
az alábbi döntések születtek: mint azt fentebb ol-
vashatták, a képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a községi közétkeztetési feladatok ellátására 
pályázatot ír ki. A határozat 2022. július 7. óta nyil-
vánosan ismert volt. A közbeszerzési szakértő által 
bonyolított eljárás három olyan cég került meghí-
vásra, amelyek alkalmasak az elvárt szolgáltatás 
teljesítésére.
A kiírás többek között tartalmazta 
- fogyasztói visszajelzési rendszerek bevezetésének 
vállalását, azaz a szolgáltatást igénybe vevőnek do-
kumentált módonvéleménynyilvánításra, vissza-
jelzésre van lehetősége,
- Szociálisan rászorulók étkeztetését, 2 fajta menü 
közötti választási lehetőségből
- diétás étkeztetés vállalása (gyermek étkeztetés-
nél)
- elektronikus rendelési rendszert működtetnek, 
valamint
- 3 fő továbbfoglalkoztatását biztosítja.

A pályázatot az ATROPLUSZ Kft. nyerte,
évi 84 911 507 Ft ajánlatával.

AUGUSZTUSI TESTÜLETI
ÜLÉSEK BESZÁMOLÓJA

Az átadás-átvétel szeptemberre zökkenőmentesen 
megtörtént. Bár még az első hónapban voltak, aki 
az ételek mennyiségével bizonyos esetekben nem 
voltak megelégedve, itt szeretnénk jelezni, hogy a 
kész ételre vonatkozó mennyiséget a 37/2014 EMMI 
rendelet 4. számú melléklete pontosan szabályozza, 
és amit a konyhán dolgozók minden egyes éthordó-
ba – a rendeletben előírt mennyiségben – e szerint 
adagolnak.  

A következő napirendi pont témája a DRV által a te-
lepülésről szippantós autóval elszállított szenny-
víz szállítási költségének tervezete, ami valójában 
csak egy formai dolog. A koronavírus-járvány miatt 
a DRV-nek 2022. július 1. napjától van lehetősége a 
közszolgáltatási díjak emelésére, de csak a nem ter-
mészetes személyek (közületi) felhasználók esetén. 
A rendelet módosítására ezért került sor, melyet el-
fogadott a testület.

4. melléklet a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelethez Adagolási előírás (1 adag elkészített ételre)

Ezt követően az ún. jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás eszközeinek biztosításáról kellett dönte-
nünk. Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társu-
lás biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ellátást a Balatonszemesen élő ellátottak számára. 
A Társulás az ellátás finanszírozásához támogatói 
szerződést köt az NSZI-vel minden évben. A riasz-
tások kezelését, az ügyfélszolgálati feladatokat az 
SOS Központ végzi, melyet 2023-tól már csak maga-
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ELSŐ NAPIRENDI PONT

A képviselő  testület a Balatonszemesi Nyitnikék 
Óvoda és Bölcsőde vezetőjének beszámolóját vitat-
ta meg.  A nagyon részletes írásos beszámolót a tes-
tület tagjai már ismerték, sőt munkamegbeszélésen 
azt át is beszélték, így az ülésen már csak vezető asz-
szony kiegészítését hallgatták meg. A kiegészítést 
követően kérdés nem merült fel. A beszámoló ösz-
szefoglalóját e lap majd közli. A testület egységesen 
foglalt állást abban a tekintetben, hogy az írásos 
anyag, a településen hallható vélemények mind-
mind tervszerű és hivatástudattal bíró pedagógiai 
munkáról szólnak, ésszerű gazdálkodást mutatnak.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT

Az étkezési térítési díjak magállapítása volt. Köztu-
dott, hogy a konyhát az önkormányzat kiszervezte, 
és a konyhai szolgáltatást már egy vállalkozói cso-
port végzi szeptember 01-től. Azonban az önkor-
mányzatnak ezen a téren az étkezési térítési díjak 
meghatározása feladatként megmaradt. Ugyanis az 
állami támogatást az önkormányzat kapja meg, és 
az önkormányzat fizet a vállalkozónak.  2020 óta az 
étkezési térítési díjakhoz a testület nem nyúlt hoz-
zá. Most is csak a kiadás miatt kellett napirendre 
tűzni, mert a kiírt pályázatban eleve rögzítve voltak. 

séges a rendelet módosítására. Ezt követően, a Ba-
latonszemesi Közkonyha intézmény megszüntető 
okiratánek elfogadásáról kellett dönteni.
Ugyancsak ezen az ülésen született döntés a Tűzol-
tó utcához csatlakozó Óvoda köz és a Bánk bán utca 
szilárd aszfalt burkolatának kivitelezéséről. Előbbi  
5.445.190. -Ft + Áfa, utóbbi 46 672 325.-Ft+ ÁFA 
ajánlattal fogadta el a testület.

SZEPTEMBERI TESTÜLETI
ÜLÉS BESZÁMOLÓJA

sabb szolgáltatási díjjal tudnak biztosítani. Jelenleg 
a mobil készülék és a Helpbox rendszer szolgáltatá-
si havi díja 1625 Ft/készülék, ez az összeg 2023-tól 
2540 Ft/készülék lesz. Balatonszemesen 7 db készü-
lék van kihelyezve, de az igényszám folyamatosan 
változhat. A testület úgy döntött, hogy támogatja, 
hogy a szolgáltatás fenntartója továbbra is a Bala-
tonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás legyen, de 
a 7 db készüléket 25 200 Ft/db áron megvásárolja a 
településen élők részére.

Balatonszemes Község Önkormányzata tulajdonát 
képezik a balatonszemesi 2037, 2038, 2039, 2040/5 
hrsz-ú ingatlanok. A Luxus Property Kft. kezde-
ményezte az önkormányzati ingatlanok telek-
megosztását, ezzel együtt saját területeinek meg-
osztását is azzal, hogy a telekalakítást követően az 
önkormányzati tulajdonú terület 788 m2-rel meg-
nő. Képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a megállapodás megkötésére.

A Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályá-
zat közbeszerzési folyamata is lezárult augusztus-
ban, melynek elfogadásáról kellett szavaznunk. Az 
útépítés beszerzésére a hatályos 2015. évi CXLIII. 
tv. (Kbt.) tv. alapján nyílt, nemzeti eljárást kellett 
lefolytatni, melyre 4 ajánlattevőtől érkezett aján-
lat, azonban ezek közül 3 érvénytelen volt.  A Bíráló 
Bizottság csak a PYLON-S Építőipari Kft. ajánlatát 
fogadta el, mely nettó 75 184 941 Ft, amely a rendel-
kezésre álló fedezet összegére (mely nettó 88 620 
740 HUF) megfelelő. 

Augusztus 29-én SZMSZ-módosítás előterjeszté-
sével kezdődött az ülés. A kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM 
rendelet szabályozza, hogy a helyi önkormányza-
tok a közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket 
nyilvántartják, elszámolják, ezeket a közfelada-
tokat és egyéb tevékenységeket a NGM rendelet 
1. mellékletében foglalt kormányzati funkciókba 
kell besorolni és az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatába fel kell tüntetni. Mivel a 
hatályos szervezeti és működési szabályzatban a 
kormányzati funkciók nem szerepeltek, ezért szük-
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ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK
a. Minibölcsődei étkezés 580 Ft/nap

b. Napköziotthonos óvodai étkezés 495 Ft/nap
c. Iskola napközis étkeztetéssel 583 Ft/nap

d. Tanulói ebéd 428 Ft/nap
e. szociális ebéd (akinek jogszabály engedi) 

480 Ft/nap.

A vendégétkezés már nem önkormányzati kompe-
tencia.

HARMADIK NAPIRENDI PONT

A szociális tűzifa juttatásról szólt. A települési ön-
kormányzatok a szociális célú tüzelőanyag vásár-
láshoz kapcsolódó támogatásra 2022. augusztus 
31-ig nyújthatták be a pályázatukat. Balatonszemes 
Község Önkormányzata a pályázati kiírásban meg-
határozott paraméterek alapján a maximálisan igé-
nyelhető 146 m3 keménylombos tűzifára nyújtotta 
be az igényét. A támogatási összegből vásárolt tűzi-
fát legkésőbb 2023. február 15. napjáig kell kiosz-
tani a rászorulók részére, a teljes összeg pénzügyi 
felhasználására pedig legkésőbb 2023. március 31. 
napjáig van lehetőség. A támogatás felhasználásá-
ról 2023. április 15. napjáig kell elszámolni a Ma-
gyar Államkincstár felé. A támogatás feltétele, hogy 
a Képviselő-testületnek a szociális rászorultság és 
a 2022. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosul-
tak részére támogatást megállapító önkormányzati 
döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendelet-
ben kell szabályoznia.

A szociális rászorultságot úgy kell a rendeletben 
szabályozni, hogy a kérelmek elbírálása során 
előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint: 
- aktív korúak ellátásában részesül, 
-  dőskorúak járadékában részesül, 
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési tá-
mogatásban részesül, 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 

- akinél a szociális tűzifa támogatás hiányában a ki-
hűlés, vagy megfagyás veszélye alakulhat ki. 
Amennyiben a felhasználható keret mennyisége 
biztosítja, a felsoroltakon kívül támogatásban ré-
szesíthetők (az önkormányzat által támogatásra 
javasoltak): 
- Hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, 
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő gyermeket nevelő család, 
- Közfoglalkoztatásban alkalmazott személy, 
- Nyugdíj előtti álláskeresési ellátásban részesülő 
személy, 
-Nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátásban részesülő személy, ha az ingat-
lanban együtt lakó személyek egy főre jutó jövedel-
me az öregségi nyugdíjminimum 400%-át, azaz a 
114.000,-Ft-ot nem haladja meg, 
- Fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg sze-
méllyel együtt élő személy, ha az ingatlanban együtt 
lakó személyek egy főre jutó jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 400%-át, azaz a 114.000,-Ft-ot 
nem haladja meg. 
Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa adha-
tó, és a támogatásban részesülőtől semmilyen el-
lenszolgáltatás nem kérhető.
A testület az előző évben is ezen szempontok alap-
ján járt el. A 146 m3  több, mint az előző évben volt, 
de az idei évben biztos, hogy több rászoruló lesz.

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2023-hoz való csatlakozás 
szándékát vitatta meg a testület. Ez az ösztöndíj 
egyetemre járó nappali tagozatos diákoknak jár, ha 
az önkormányzat részükre megszavazza. Az összege 
havi legfeljebb 5.000.- Ft, amit az állam ugyaneny-
nyivel kiegészít.  Két változata van, az egyik éven-
kénti elbírálást igényel, és egy évre szól, és van há-
rom évre szóló változat is. A balatonszemesi testület 
az évenkénti elszámolást és támogatást választotta.  
Évek óta ezt a gyakorlatot követi a település úgy, 
hogy nem differenciál az egyes hallgatók között, 
hanem mindenkinek megadja.
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT

A képviselő testületnek meg kellett határoznia, 
hogy a 2023/24-es tanévre milyen iskolai körzet-
határban gondolkodik, és mit javasol a Tankerü-
letnek.  A jogszabály szerint csak olyan települések 
tartozhatnak egy beiskolázási körzetbe, amelyek 
területei határosak. Balatonszemes esetében Ba-
latonőszöd, Rádpuszta, Karád, Visz jöhetne szóba. 
Azonban Rád közigazgatásilag Balatonlelléhez tar-
tozik, Karád rendelkezik saját iskolával, Visz a lellei 
iskola körzetébe tartozik már több mint két évtize-
de. A beiskolázási körzethez tartozás jogilag azt a 
lehetőséget biztosítja a szülőknek, diákoknak, hogy 
a saját körzetébe tartozó iskola, köteles felvenni  a 
tanulót, viszont a nem körzetes tanuló jelentkezé-
sét elutasíthatja.  A kötelező felvételnek még van-
nak ezen felül is szabályai – szülő munkahelyé-
nek közelsége, testvér hova járt iskolába, hol volt a 
gyermek óvodás, stb. – amiknél a körzetesség egy 
esetleges rangsorolásnál döntő. Ezek ismeretében a 
képviselő testület úgy döntött, hogy nem változtat a 
régebbi határokon, és csak Balatonőszöd községet 
jelöli meg a Tankerület felé javaslatként.

ÉTKEZÉSI DÍJ BEFIZETÉS

Az étkezési díjakat (szociális étkezés, gyermekek étkezése)
a Balatonszemes Községi Önkormányzat Pénztárában

az alábbi napokon lehet befizetni készpénzben,
bankkártyával és SZÉP - kártyával.

Befizetési napok 2022. évben:

2022. november 17. 07:30-tól – 16:00-ig
2022. december 15. 07:30-tól – 16:00-ig

HATODIK NAPIRENDI PONT

A nyári többletteljesítmények jutalmazását tár-
gyalta meg a testület. Ez az élményfürdőben dol-
gozók jutalmazását takarta.  Az elmúlt két évtized-
ben az élményfürdő soha nem volt nyereséges. Az 
energiaárak, a ráfordítási költségek mindig maga-
sabbak voltak, mint a tényleges bevételek. Voltak 
évek, amikor majdnem kétszerese volt a ráfordítás. 
Ennek ellenére a mindenkori testületek az élmény-
fürdő fenntartása, működtetése mellett tették le a 
voksot, hiszen az élményfürdő valódi és teljes be-
vételét nem csak a jegyekből kell számolni, hanem 
azokat a járulékos hasznokat is figyelembe kell ven-
ni, hogy több a vendég, akik balatonszemesi vállal-
kozók szolgáltatásit veszik igénybe, és ott költenek. 
Hiba lenne ezt nem figyelembe venni!  Azonban az 
elmúlt három évben megújítottuk a beléptetőrend-
szert, változtattunk az árakon, és olyan személyze-
tet jelöltünk ki, akik maximális lelkiismeretesség-
gel látták el a feladatukat. Ennek köszönhetően az 
idei évben a veszteség az eddigi legalacsonyabb 
volt, majdnem nullás lett az élményfürdő. Ezt a lel-
kiismeretes munkát kívánta a testület méltányolni.
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Az első napirendi pontban a költségvetés módosí-
tásról tárgyalt a képviselő-testület. A gazdasági ese-
mények, a gáz- és áramdíjak,  valamint a pályázatok 
és az önkormányzati beruházások szükségessé tet-
ték a júniusban megszavazott költségvetési módo-
sítás ismételt korrekcióját. 

A strandpályázatok, az év közben még nem terve-
zett útépítések és parkoló-kialakítások,  a bérla-
kás-felújítás összegei a tervezett beruházások és 
a felhalmozási tartalék sorok terhére valósulnak 
meg. A Balatonföldvár Város Önkormányzatának 
fizetendő összeget is módosítani kellett: a 2022 no-
vemberében esedékes kártérítés és kamat összege 
26 393 697 forint, melyhez részben a rendkívüli pá-
lyázaton nyert 15 millió forint nyújt majd fedezetet, 
így a korábban erre a kiadásra tervezett és elkülö-
nített összeg felszabadult. A módosítás jelentős ré-
szét teszi ki a közkonyha megszűnése miatti bevé-
tel- és kiadáscsökkenés, aminek következtében az 
önkormányzat bevételeit és kiadásait is módosítani 
kellett. A személyi kiadás, valamint a munkaadókat 
terhelő kiadás 12 053 634 forinttal csökkent, és a 
korábban egész évre tervezett személyi jellegű ki-
adások – a távozó dolgozók jogszabály által előírt 
járandóságaik kifizetése mellett is  – csak részben 
kerültek felhasználásra. A gáz- és áramdíjak részbe-
ni növekedése is jelentős. A konyha- és iskolaépüle-
tek gázfogyasztása jelentősen, 26 millió forintra nö-
vekedett. Ezek a díjak továbbszámlázásra kerülnek 
a Siófoki Tankerületi Központ, az Atroplusz Kft. és 
a Kid S & B Kft. részére, azonban a tankerület az is-
kolát érintő gázszámla megelőlegezését kérte a te-
lepüléstől.

A dologi kiadásokon a helyi Építési Szabály-
zat (HÉSZ) módosításának költsége, az iskola- és 
óvodakezdési támogatás megemelt összege és 
egyéb kiadások miatt kellett emelni. Ezeken kívül 
tartalmazza a sor a megszűnő konyha fel nem hasz-
nált dologi kiadásait is, melyek kiadáscsökkenés-
ként befolyásolják ezt a költségvetési sort.

BESZÁMOLÓ AZ OKTÓBERI 
TESTÜLETI ÜLÉSROL

A működési és felhalmozási tartalékkereten to-
vábbra is jelentős összeg marad, melynek terhére 
később kötelezettséget lehet vállalni a nem terve-
zett kiadásokra, de számolni kell az energetikai ki-
adások drasztikus növekedésével.

Több napirendi pont is érintette a helyi építési sza-
bályzatot: az első, a volt Hattyú kemping területét 
érintő beruházás miatti HÉSZ-módosítás előké-
szítésének következő szakaszáról szólt. Mint arról 
korábban beszámoltunk, a beruházó földfelszín 
alatti parkolót létesít, melynek érdekében a pince-
szint méretét - a korábbi tervekhez képest - növelni 
szeretnék. Ezt a testület augusztusban határozattal  
már támogatta. A beruházó ezt követően vélemé-
nyezési dokumentációs egyeztetést kért 12 hatósági 
területtől. A környezeti vizsgálat előkészítését egyik 
illetékes szakterület sem kérte. Másik napirendi 
pontban a Bagolyvár utca végén, a ‘60-as években 
fatemplom korábbi területe érintette a HÉSZ-t, 
ugyanis a környékbeli ingatlantulajdonosok kezde-
ményezésére - civilszervezetek és magánszemélyek 
támogatásával - a fatemplom újraépítését tervezik.  
A templom helyét biztosító terület átminősítése a 
munkálatok megkezdéséhez nélkülözhetetlen. Ter-
mészetesen a testület minden szükséges eszközzel 
támogatja a kezdeményezést.

A nyári napközi felügyeletet végzők juttatásáról is 
tárgyalt a testület. Az önkormányzat a leghosszabb 
iskolai szünetben a szülők nyári munkavégzését 
napközbeni felügyelet lehetőségével segíti. Ezt a 
feladatot a pedagógusok saját szabadságuk terhé-
re vállalják minden évben. Idén nyáron átlagosan 
14-17 gyerek részére vették igénybe a nyári foglal-
koztatást, ezért a testület a felügyeletben részt vevő 
pedagógusok számára bruttó 12 000 forint/8 óra/fő 
megbízási díjat állapított meg.

Negyedik napirendi pontban a Németh Pál utca 
felújítását részben érintő pótmunka egyeztetéséről 
tárgyalt a testület. Az utca felújításának megkezdé-
sét követően a Szedresi ABC tulajdonosa megkeres-
te az önkormányzatot, hogy az épület körül elhe-
lyezett térburkolat és a Németh Pál utca, valamint a 
Vörösmarty utca szilárd burkolata közötti terület-
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rész is kerüljön leaszfaltozásra. A 200 négyzetméter 
nagyságú terület aszfaltozására az útépítést vég-
ző kivitelező összesen nettó 2 millió forint értékű 
ajánlatot tett. Az üzlet tulajdonosa - külön szerző-
désben - vállalta 100 négyzetméter aszfaltozásának 
finanszírozását. Köszönjük, neki, hogy javaslatával 
támogatja a település fejlesztését.

Balatonszemes szülöttjének, iskolánk névadójának 
100. születésnapjára emlékezve a művész és illuszt-
rátor tiszteletére utcanévadásról döntött a testület, 
így a jövőben a Boldog Özséb-szobortól nyugatra 
vezető közút Reich Károly nevét viseli.

Nagy felháborodást keltett bizonyos körökben az 
energiaárak elszabadulása miatt hozott  döntésünk 
a Művelődési Ház ideiglenes bezárásáról. Indoka-
ink nyomósak: míg tavaly az épület fűtésére lekö-
tött gázmennyiség 19 ezer köbméter volt, a tény-
leges fogyasztás pedig kicsivel több mint 20 ezer 
köbméter, ez mindössze 4 millió forintot jelentett a 
költségvetésnek. Az MVM árajánlata alapján ugyan-
ez a mennyiség jövőre már 65 millió forintba kerül-
ne. Azonban az ideiglenes bezárás is költségekkel 
jár. Több javaslat is érkezett az épület bezárásával 
járó fenntartási költségek hatékony mérlegelésére, 
melyeket szakértők bevonásával vizsgáltunk meg. 
Műszaki szakemberek vizsgálták meg az épület 
víztelenítésére, vagy a víztelenítésre  és fagyállóval 
való feltöltésére tett javaslatokat. Megállapításuk 
szerint míg előbbi esetén a tűzcsapok működteté-
sének biztosítása kockázatos, addig az utóbbi meg-
oldásban az alkalmazandó fagyálló károsíthatja a 
kazánt és a fűtőberendezéseket. Ezen túl, a jövő évi 
gázmennyiség lekötésének meghatározása azért 
nagyon fontos kérdés, mert a jelenlegi előírások 
szerint amennyiben a lekötött mennyiség 75%-a 
nem kerül felhasználásra, a különbözet tekinteté-
ben a fogyasztói ár felét akkor is ki kell fizetni, ha 
nem használjuk el.
Bízunk benne, hogy a lezárást követő, a szakértői ja-
vaslatokra alapozott műszaki megoldás és a szintén 
szakértők által végzett gázmennyiség meghatáro-
zása nem hoz további anyagi terhet az energiaárak 
viselésében. A múzeum esetében a víztelenítés mel-
lett döntött a testület.
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HÍREK AZ ÓVODÁBÓL

„Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.

A falakról vidám bábok
kuncogják a nagy világot.

 
Itt nevetgél sok barát,

felfedezünk száz csodát,
hát… amikor széjjelnézek, 

látom, milyen jó kis székek
 

hívogatnak: „Csüccs ide!”
El se hinné senki se,

hogy az asztal nem hatalmas,
és a mosdó épp alkalmas…

A Nyári időszakban megtörtént az óvodafelújítási 
pályázat keretében nyílászárok, kazánok cseréje, 
fűtéskorszerűsítés. Megújult környezettel nyitotta 
meg az óvoda a kapuit. Az intézmény új ablakoknak 
és a korszerű kazánoknak köszönhetően nemcsak 
megszépült, de korszerűbbé is vált az energiameg-
őrzés és felhasználás szempontjából is. Így várha-
tóan az energiafogyasztás csökken az óvodában, 
mely a mostani energiaválság mellet igencsak 
fontos szempont. Ennek a beruházásnak az önkor-
mányzat mellett a gyermekek is kedvezményezett-
jei lesznek, hisz egyenletes meleget lehet majd így 
biztosítani a csoportszobákban, mert nem szökik 
el a meleg a szeles időben a korszerűtlen, rosszul 
záródó ablakokon. A gyermekmosdókat modern, 
könnyen kezelhető csapokkal korszerűsítették. A 
csoportszobák berendezései is az adott korcsoport-
nak megfelelően kerültek átalakításra, változtatás-
ra. A játékeszközöket is a korcsoportokhoz igazítot-
tuk augusztus utolsó heteiben.

A kiscsoportban az élet már augusztusban megin-
dult. A tavalyi évben bevezetett új családi program 
keretében, a „ Családi Óvoda Ismerkedő „ délelőt-
tön a leendő kiscsoportosok, szüleikkel és testvé-
reikkel bejöhettek az óvodába, ahol az óvónénik 
játékos tevékenységekkel várták az érdeklődőket. 
Lehetett beszélgetni, játszani, kérdezni, megnéz-
hették az épületet, ismerkedhettek a dolgozókkal, 
a csoportszobával, leendő csoporttársaikkal, azok 
szüleivel, a játékokkal. A játékkuckókat hamar bir-
tokba vették a gyermekek. Sokat játszottak, mesét 
hallgattak, énekeltek, mozogtak leendő társaikkal, 
az óvodapedagógusokkal. A jó hangulatú délelőt-
töt szülői értekezlet követte délután. Úgy éreztük, 
hogy sokban megkönnyítette az első napokat ez a 
lehetőség, hiszen nem ismeretlenül léptek már be 
az új kis jövevények az óvodánkba.

Szeptember 1-én indult a 2022-2023-as nevelési év, 
melyet az augusztus 31-én tartott értekezlettel nyi-
tottunk meg. Megbeszéltük a nevelési év kiemelt 
feladatait, a programok felelőseit, az események 
pontos idejét. A gyermekek szeptember 1-jén jöttek 
először az intézményekbe. Csoportonként megbe-
széltük a változásokat, köszöntöttük az új gyerme-
keket. 
A mindennapos pedagógiai munka mellett már 
megkezdődtek a külső helyszínes foglalkozások 
is. A nagycsoportosok már kerékpárral elmentek 
a Balatonőszödi Strandra játszani az autómentes 
nap keretében. Szülők segítségével Háncson diót 
is szedtek Androsics Zita jóvoltából. Nagy öröm-
mel töltött el bennünket, hogy ilyen tapasztalattal 
is gazdagodhattak gyermekeink. Csuda jól érezték 
magukat.

Csuda, csuda, csuda jó,
itt fincsi a kakaó,

s ahány játék, annyiféle,
és a mesének sincs vége!
 Ebben a klassz oviban

minden rendben – csakugyan!”     

                                                    Az óvoda dolgozói
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ELKEZDODÖTT A 2022/23-AS TANÉV
TISZTELT OLVASÓ!
Ismét elérkezett az őszt leginkább igazoló 
esemény! Elkezdődött az iskola.

Az új tanévet kellően előkészített iskolával, isko-
laudvarral várta a tantestület, a település, a Tan-
kerület és remélhetőleg a gyerekek. A gazdasági 
helyzetnek „köszönhetően” mindenki úgy gondol-
ja, hogy nehéz év lesz, hiszen az energiaárak elsza-
badulása nagyon komoly problémát jelent. Eddig 
a településnek egy viszonylag jó, egyedi szerződé-
se volt a gázra, de ez a szerződés lejárt szeptember 
utolsó napján. Csak, hogy a nagyságrendet érzékel-
je a kedves olvasó az eddigi éves szinten 4 millió Ft 
helyett október 1. és december 31. közötti időszakra 
több mint 26 millió forintos árat kér a szolgáltató, 
amit előre kell utalni.

A tanévet 191 diákkal kezdtük. Évismétlő gyere-
künk is van, de a szülő kérte ezt, mert nagyon so-
kat hiányzott a gyermeke, és úgy gondolták, ez lesz 
a jobb megoldás. Változás az is, hogy két nyolcadik 
osztály ballagott, és csak egy első jött, ami azt je-
lenti, hogy a felsős tanároknál a terhelés valamivel 
csökkent. Egyébként az elsősök 26-an vannak, és az 
első hónap után azt tudjuk mondani, hogy bár ők is 
a koronavírusos időszak óvodásai, nagyon szépen 
illeszkedtek be, és nem érződik akkora hiányosság, 
ami lehetetlenné tenné, hogy szépen induljanak, és 
haladjanak.
A nehéz helyzetben a tanév talán legfontosabb fel-
adata az lesz, hogy ebből a gyerekek ne érezzenek 
meg lehetőleg semmit! Ehhez egyrészt a tantestület 
hozzáállása szükséges. A tanévet előkészítő és nyitó 
értekezleten is azt fogadta meg a helyi tanerő csa-
pat, hogy egymást még inkább segítve, támogatva 
teljesítjük az évet. Össze kell fogni, és a gyerekek 
érdekét kell mindenkor néznünk! Ez a testület al-
kalmas és képes erre. Szerencsére a szülői közösség 
is partner és segítőkész. Most ezek a pillérek azok, 
amik lehetővé teszik, hogy a gyerekek számára ez 
az év is szép és hasznos legyen!
A tanév első hetei után kiderült, hogy az energia-

válság miatt mennyire kell takarékoskodni! Kijött 
az a Belügyminiszteri rendelet, ami erről rendelke-
zik. Ez pedig azt írja, hogy az iskolában nem lehet 
kevesebb í hőmérséklet 20 foknál.

Tehát, nem 20 °C lehet a legmagasabb,
hanem annyinál nem lehet kevesebb. 

A település képviselő testülete is komolyan foglal-
kozik az iskola fűtési költségeinek csökkentésével. 
Igaz, a Tankerület a működtető, de mégis csak alap-
vetően a szemesi és őszödi, illetve rajtuk kívül 67, 
másik településről járó gyerek sorsa Balatonsze-
mes testületét sem hagyja hidegen. Egy energetikus 
szakember javaslatának megvitatása lesz a közeljö-
vő feladata. A javaslat az, hogy a fűtést, a nagyon 
drága gáz helyett árammal, mégpedig légkondicio-
nálók beszerelésével oldjuk meg. Az elképzelés 7,5 
- 8 milliós beruházást igényelne, és a gázhoz képest 
lényegesen kevésbé megdráguló árammal egy éven 
belül meg is térülhet. Főleg úgy, hogy az iskola tete-
jén lévő napelemrendszer termelése, ami közel 30 
ezer kW, komoly megtakarítást jelenthet!
 
De térjünk vissza a tanévkezdéshez! Megjöttek a 
tankönyvek. Idén sem hiányzott semmi a megren-
delt mennyiségből. A tankönyvek ingyenesek. Volt 
olyan diákunk, akinek nem csak a könyvek nem ke-
rültek semmibe, hanem állami segítséggel ingye-
nes volt számára minden füzet, toll, és egyéb tan-
felszerelés is.
Komoly kérdés a tanévben az iskola konyhája, az 
étkeztetés. Új szolgáltatónk van, akinek a főztjéről 
eddig jót is, rosszat is hallottunk. Vannak, akik visz-
szasírják a régi konyhát, és vannak, akik teljes mér-
tékben elégedettek. Lehet, ez csupán ízlés kérdése. 
Van olyan is, ahol a szülő negatív kritikát gyakorolt, 
miközben a gyermeke rendszeresen repetázik. A 
szolgáltató és a testület is kérte, hogy a szülői mun-
kaközösség egy héten át, amikor akar, étkezzen a 
konyhán a gyerekekkel. Ami biztos, hogy a tízórai, 
az uzsonna változatos, finom. Szintén megmaradt 
az Iskolagyümölcs és az Iskolatej program. Minden 
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szerdán kapunk gyümölcsöt, zöldséget, amit a gye-
rekek nagyon szeretnek. Ugyan így jön az iskolatej, 
ami nem csak tejet jelent, hanem hetente van gyü-
mölcsjoghurt, és tömlős sajt is.

A tanév tervezésekor minden régi hagyománnyal 
terveztünk. Idén iskolánk névadójának, Reich Ká-
rolynak 100 éves születésnapja alkalmából rend-
hagyó volt az október 21-én megtartott Reich rajz-
verseny. A megemlékezésen nemcsak koszorúzás 
volt, hanem utcanévadás is: a Széchenyi utcától az 
Iván kertészet előtt vezető utcát Reich Károlyról 
neveztük el.

A Latinovits Művelődési Háztól kaptunk színházi 
előadásokat a tanévre. Igaz, hogy ezeket a takaré-
kossági intézkedések miatt vagy a tornacsarnok-
ban, vagy – ha a tárgyalások eredményesek lesznek 
–, akkor a Baptista Imaházban kerülnek bemuta-
tásra.
Az október 23-i ünnepséget ismét az iskolai szerve-
zésben sikerült megtartani a településen megemlé-
kezők részére. Ez a koronavírus járvány miatt már 
két éve elmaradt. Reméljük a település karácsonyi 
ünnepi műsorát is meg tudjuk tartani, mint ahogy 
a március 15-ei ünnepséget is. 
Takarékossági okokból a tornacsarnok fűtését kor-
látozni kell. Maga a csarnok majdnem másfélszer 
akkora légtömeg, mit a tanügyi épület, így, ha ott 
spórolunk, azt meg kell érezzük a gázszámlánkon. 
Ráadásul a csarnok kiadását érthető költségtakaré-
kossági okkal, korlátozta a tankerület. Ha valaki(k) 
ki akarja venni, annak óránként 25 ezer Ft lesz a 
bérleti díj, mert ennyi az energia ára. Ez a szemesi 
öregfiúk és a karatésok sportolási lehetőségét be-
folyásolja.

Kedves Olvasó!
Remélem igaz a mondás, hogy minden jó, ha a vége 
jó! Remélem júniusban úgy értékelhetem az évet, 
ahogy most szeretnénk!

Boór Miklós
igazgató
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ISKOLAI SPORTHÍREK

BRONZÉRMET NYERT A CSAPAT

2022. október 12-én volt Lengyeltótiban a körzeti 
Mezei Futóverseny, ahol iskolánk két csapatot is 
indított, illetve egyéniben is indultunk.  A verseny 
tétje a tavaszi, megyei döntőbe való bejutás, ami 
után már az országos döntők jöhetnek.
GYEREKEINK NAGYON SZÉPEN SZEREPELTEK !

A II. korcsoport lányaink közül Kucserák Sára 2., 
Völgyi Liza Lídia 3., Apró Mangiarotti Catalina  6., 
Peitler Fanni  10. helyezett lett. Csapatban a legma-
gasabb pontszámmal a mi lányaink jutottak a me-
gyei döntőbe!

Két éve új korosztályként indította el a Dél-Bala-
ton FC a Somogy megyei U-14-es bajnokságban 
a Bozsik-programból kiöregedő fiatalokból álló 
csapatát, akik az első nagypályás szezonjukban 
pár ponttal maradtak csak le a dobogóról, parádés 
tavaszi félévet produkálva 12 bajnoki mérkőzésen 
keresztül veretlenek maradtak. A következő évben 
már sokkal nagyobb tapasztalattal a lábukban az 
Északi csoport egyik meghatározó gárdájává vál-
tak. Nagy szerepet játszott a fejlődésükben a kivá-
ló közösségi szellem mellett, a kiemelkedő hozzá-
állásuk a labdarúgáshoz és az edzéseken elvégzett 
munkájuk. A bajnoki szezon során folyamatosan 
csatlakoztak újabb és újabb gyerekek a csapathoz, 
voltak akik Siófokról is vállalták a bejárást az edzé-
sekre és mérkőzésekre. Több szülő az idegenbeli 
bajnoki mérkőzésekre is elkísérte a fiatalokat, a 
balatonszemesi labdarúgó pályán pedig gyakran 
szinte teljesen megtelt a lelátó péntekenként. A 
péntek délutáni játéknapok és az idegenbeli mér-
kőzésekre való utazások miatt fontos szempont volt 
az egyesületnél, hogy az általános iskolai órákról és 
egyéb szakkörökről minél kevesebbet hiányozza-
nak a fiatalok, az őszi szezon végén fordult csak elő, 
hogy egy-egy alkalommal az utolsó pénteki óráról 
el kellett jönniük. Nem várt meglepetésként a Tol-
na megyei Tamási a Somogy megyei korosztályos 
bajnokságba nevezte be az U-14-es együttesét, ezzel 

A III. korcsoport lány versenyre csak Baji Alexand-
rát tudtuk nevezni, aki végül 4. helyen ért célba.
A IV. korcsoport lány versenyben Benedek Virág 1., 
Pápa Noémi 3., Mireider Lola 4., Balogh Luca 5. he-
lyen ért célba, így a csapat első helyen jutott a me-
gyei döntőbe.

Gratulálunk a csapatok tagjainak és a két testne-
velő tanárnak, Szentiványi Gábor és Batki Balázs 

tanár uraknak a szép eredményekhez!

jelentős mértékben felborítva az erőviszonyokat, 
mivel egyetlen megyei utánpótlás csapat sem tud-
ta felvenni velük a versenyt. A házi gólkirály Sev-
ter Ákos lett 32 góljával, őt Rotter Ruben követte 14 
találattal. Az U-14-es korosztály vezetőedzője Kele-
men Bálint, de utánpótlás edzőként Pusztai Gábor 
is részt vett a fiatalok felkészítésében és versenyez-
tetésében.
Az új bajnoki szezonban már az U-16-os korosz-
tályban szerepelnek a bronzérmes játékosok, nem 
titkoltan azzal a céllal, hogy akár még fényesebb 
érmet szerezzenek a 2022-2023-as évad végén. A 
szombat délelőtti játéknapjaik miatt változott a 
többi együttes mérkőzésének időpontja, ezentúl 
az U-19-es és a felnőtt csapat hazai bajnokijai va-
sárnap kerülnek megrendezésre, a balatonszemesi 
pálya jelenleg kiemelkedő állapotának megóvása 
érdekében is.

Vasicsek László
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60 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Köszönet, tisztelet, szeretet, hála

Meghívást kaptam nemrégiben egy osztálytalálko-
zóra. Ebben még talán nincs is semmi különös, hi-
szen az első pár évtizedben sok elballagott osztály 
szervez hasonlót. A mostani találkozó egyik kü-
lönlegességét az adta, hogy ezek a diákok 60 évvel 
ezelőtt koptatták a szemesi iskola padjait. A másik 
különlegessége ennek az eseménynek Molnár ta-
nár néni volt, aki bizony már ezt az osztályt is ta-
nította és szerencsére ma is jó egészségnek örvend.

Az egykori gyakorlókertnél, a mai Rózsapark mel-
letti területen kezdődött a múltidézés. Akkoriban 
a lányok a szabás-varrás és a fiúk a technika órák 
mellett az iskola kertjében is megtanulták a kony-
hakerti növények gondozását. Bár az iskolától vi-
szonylag távolinak tűnhet az egykori gyakorlókert, 
a diákok mégis biztonságosan tudták megközelíte-
ni. Akkoriban még jóval kisebb volt a forgalom ezen 
a környéken, meg általában az egész településen.

Arra a kérdésre, hogy mennyire voltak jó gyerekek, 
többen vidáman azt felelték, akkoriban a jó gyerek 
beteg gyereknek számított. A csínyek elkövetésé-
ben a fiúk jártak inkább élen, főleg ha a kötelező-
en beadandó bogarakról vagy növénymintákról 
volt szó. Mindenki másképp akarta megspórolni 
a gyűjtésre szánt időt, de természetesen az akkori 
pedagógusok is átláttak a szitán. Mindamellett me-
sélik az egybegyűltek, roppant összetartó közösség 
is voltak a nagy létszámú 46 fős osztálylétszám el-
lenére. A kirándulásokra is csak teljes osztálylét-
számmal mentek, ha valakinek a szülei nem tudták 

biztosítani a gyerekek utazását, a többi szülő ösz-
szeadta, hogy senki nem maradjon itthon.  Abban 
az időben nagyon sok őszödi lurkó is járt a szeme-
si iskolába és akkor bizony más eszköz nem lévén, 
minden nap gyalogosan tették meg az utat a két te-
lepülés között reggel és délután. Térdig érő hóban, 
esőben, szélben vagy éppen napsütésben. Mégis 
mindenki számára meghatározó évek voltak ezek, 
amelyekre a mai napig nagyon szívesen emlékez-
nek. Bár sokan elkerültek a településről, de mégis, 
amikor csak tehetik hazalátogatnak és ha találkoz-
nak egy szemesivel bárhol az országban, akkor már 
úgy tekintenek rá, mintha egyfajta családtag len-
ne. A nosztalgiázást az osztályból jelenlévők már 
az ebédlőasztal mellett folytatták, ahol Tanár néni 
gondolatai tették ünnepélyessé a pillanatot.

Molnár Ferencné
„Valamelyik nap eszembe jutott egy pár magyar ki-
fejezés. Ilyen, hogy köszönet, tisztelet, szeretet, és 
hála és így végig elrendeztem egy kicsit a gondola-
tomat, és megdicsértem a magyar nyelvet, mert kö-
szönettel tartozom, hálás vagyok, hogy itt lehetek, 
az, hogy ilyen tiszteletet kapok, ezt kérem szépen 
nemcsak a család, hanem az iskolai nevelés is. En-
gedjétek meg, hogy jó erőt, egészséget, szeretetet, és 
tiszteletet kívánjak a hátralévő időszakban. És én 
köszönöm, hogy itt lehetek.”

Nehéz volt szavakat találni tanár néni mondatai 
után, közben pedig az ebéd is megérkezett. A dél-
után jó hangulatban, régi szép emlékek további fel-
idézésével folytatódott, amely azonban már csak a 
tanárra és az osztályra tartozott.

Komáromi Kriszta
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PÁLOSOK NYOMÁBAN
AZ ÉRDEKLŐDÉS KÖZÉPPONTJÁBAN A MINDSZENT KOLOSTOR

Nyolcadik éve annak, hogy a balatonszemesi Barát 
Dűlőben régészeti ásatások folynak annak érdeké-
ben, hogy az egykori Mindszent Kolostorról és an-
nak lakóiról minél többet megtudjanak a régészek 
és ezáltal mi is. Jelentőségét maga a Pálos Rend is 
elismerte, hiszen tíz évvel ezelőtt a területet újra 
meg is szentelték, illetve a Pálosok hajdani itt lété-
re hívja fel a figyelmet a romhoz vezető Széchenyi 
utca tengelyében elhelyezett Boldog Özsébnek, a 
rend alapítójának szobra is. A nyári ásatások ered-
ményeiről, illetve egy körvonalazódó jövőbeni 
projekt lehetőségeiről beszélgettem Mórocz Viktor 
alpolgármesterrel, aki maga is a kezdetektől szívén 
viseli a kolostor rom sorsát.

Akik mostanában kisétálnak a balatonszemesi er-
dőbe a Pálos Emlékhelyhez, láthatják, hogy már 
nemcsak néhány irányjelző tábla mutatja az utat 
az erdei úton.
Mórocz Viktor alpolgármester: Igen, tavaly év vé-
gén sikerült elnyernünk egy pályázatot egy rom 
tanösvény kialakítására. Ebben nagy segítségünk-
re volt az Ordoszi Napsugár Alapítvány, amely tu-
lajdonképpen az egész elindítója volt. A tanösvény 
idén tavasszal el is készült, melyet egy hagyomány-
teremtő program, úgynevezett Pálos Agapé keretén 
belül adtunk át. Információs táblák segítik a majd 
2 kilométernyi túraútra indulókat, és sok mindent 

megtudhatunk magáról a Pálos Rendről is, illetve 
a Mindszent Kolostor eddig feltárt érdekességeiről. 
A továbbiakban szeretnénk a régészek által feltárt 
alap falakat megmagasítani, hogy azok kiemelked-
hessenek a földből, evvel együtt mintegy körbejár-
ható volna az épület. Jelenleg az érdeklődők egy 
emlékhelyre érkeznek, de a falak megmagasításá-
val valós fizikális élményben is részesülnének. Ez 
még kell, hogy várasson magára, az ásatások még 
nem fejeződtek be, viszont következő lépésként a 
már feltárt falak segítségével egy 3 dimenziós re-
konstrukció készül. Ennek eredményeként egy új 
vizuális attrakció kerülhet ki a táblákra. A QR kód 
és a hozzá kapcsolt applikáció segítségével már 
nemcsak elképzelni, hanem megtekinteni is tudjuk 
majd az egykori templomot 3D-ben. Az applikáci-
óra pedig folyamatosan felkerülnek a legfrissebb 
feltárások eredményei is.

„Az idei év lélektani határt hozott. Egyrészt régé-
szeink segítségével eljutottunk odáig, hogy a va-
lamikori kolostor és annak temploma tömegében 
megmutatkozott, valamint hogy a romocskának 
nem nevezhető épületegyüttes további sorsáról 
gondoskodnunk kell.”



21Balatonszemes község önkormányzatának havilapja

Ez gondolom nagy áttörésnek számít. Még az ásatá-
sok idején egy kisebb delegáció is megtekintette a 
munkálatokat. Kik voltak ők?
Mórocz Viktor alpolgármester: Az idei ásatások 
idejére szerveztem egy bejárást, ahová nemcsak 
az újságírókat, érdeklődőket hívtam meg, hanem 
olyan érintett szervezetek vezetőit is, akikkel az 
ásatások során idáig kapcsolatba kerültünk. Ilyen 
például természetesen a Magyar Pálos Rend tarto-
mányfőnöke és hivatalvezetője, helyi plébános úr, 
a térség országgyűlési képviselője, a SEFAG Zrt. 
vagy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vezetése, 
környékbeli és nem annyira környékbeli polgár-, 
illetve alpolgármesterek, múzeumigazgatók, illetve 
a Parlamenti Imacsoport főtitkára is. Még az Agg-
teleki Nemzeti Parkból is érkezett vezetőségi tag. A 
terepszemle jól sikerült, örültem, hogy elfogadták a 
meghívást ez pedig egy gyümölcsöző kapcsolat kez-
dete lehet. A Dél-Balaton ezen jelentős kincsének 
megmentése közös ügyünkké válhat!

Volt-e később visszhangja a személyes bejárásnak a 
meghívottak részéről?
Mórocz Viktor alpolgármester: Volt, igen. Az egyik 
legérdekesebb talán a Parlamenti Imacsoport fő-
titkárának megkeresése volt. Talán kevesen tud-
ják, hogy a Parlamenti Imacsoport regnáló vagy 
volt képviselőkből áll. Felekezetközi és politikától 
független. Rendszeresen tartanak imahajnalokat, 
sok esetben kihelyezett imaalkalmakat is. Immá-
ron második éve a balatonszemesi vízterület teszi 
feledhetetlenné a napfelkeltés közös imádságot. 
Meghívást kaptam erre a bensőséges hajnali közös 
imára, mely egy kihajózással indult, és amelyet egy 
kötetlen beszélgetés követett már a parton. Ez az 
alkalom egyébként a csoport életében már a 114. 
imahajnal volt. A beszélgetésen felkérést kaptam 
egy beszámoló megtartására a Mindszent Kolostor 
eddigi ásatásairól, illetve arról, hogy miket szeret-
nénk megvalósítani. A megjelentek nagy érdeklő-
déssel hallgatták meg az előadásomat, így biztos 
vagyok benne, hogy a beszélgetésnek, az együtt 
gondolkozásnak lesz még folytatása.

Komáromi Kriszta

Beszéljünk egy kicsit az idei ásatásokról! Hogyan 
haladtak a régészek, mit tártak fel?
Mórocz Viktor alpolgármester: Az idei ásatás cél-
ja a 15. századi templomhajó déli felének feltárása, 
vagyis annak folytatása volt. A régészek a templom-
hajó belsejében az elbontott téglapadló szintjéről 
indultak, ahol felfedeztek temetkezési helyeket és 
szórványosan emberi csontokat is találtak. Három 
sírt tártak fel, de ezek feltehetően későbbről, a XVI-
II. századból származnak egy Mária Terézia érem 
tanúsága alapján. A romos templom belsejébe 
ásott sírok megsemmisítették a korábbi középkori 
temetkezéseket, majd a nagyobb csontokat a visz-
szadobott földbe szórták vissza. A templomhajón 
kívül, XV. századi építési rétege alatt egy a temp-
lomnál korábbi földfelszíni ház részleteit (döngölt 
agyagpadló, kemence) tárták fel, amelyet a XIII. 
század végétől a XIV. század második feléig hasz-
náltak. A templomhajó déli felének teljes feltárásá-
val pedig kirajzolódott a templom teljes alaprajza.  
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HUNYADY-DÍJBAN RÉSZESÜLTEK
Augusztus 21-én a Bagolyvár utcai kápolnánál 
a szentmise után ünnepélyes keretek között
átadásra kerültek a 2022-es évi Hunyady-dí-
jak.

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-

A LAUDÁCIÓ SZERINT:
A szemesi lakosok közül a Bizottság Hunyady-díjat adományozta, Nagy-
né Tóth Mónikának, aki megálmodta és Balatonszemesen létrehozta 
a „Katolikus Ifjúsági Találkozót”, amely mára „Egyházmegyei Ifjúsági 
Találkozóvá” nőtte ki magát. Az eseményt 24 éve farsang utolsó hétvé-
géjén szervezi meg és bonyolítja le. A rendezvényre az ország minden 
részéből több száz érdeklődő gyermek, tinédzser és felnőtt érkezik. A 
meghívott előadók és misét celebráló papok a lelki útravalón túl tele-
pülésünk hírnevét is öregbítik. Mónika a rendezvény hiteles kitalálója. 
fiatal kora óta életvitelével is példaként szolgálhat közösségünknek.

A nyaralótulajdonosok közül a Bizottság a Hunyady-díjat Wettstein 
Miklós úrnak ítélte, aki közlekedéstervező mérnökként a rendszervál-
tás után az újra megalakult Fürdőegyesületnek és a Szemesi Önkor-
mányzatnak is felajánlotta önkéntes szakmai segítségét. Folyamatosan 
nyomon követi a szemesi közlekedés aktuális rendjét és problémáit, 
javaslatokat tesz a módosításokra, ezzel biztonságosabbá téve a falube-
liek és a nyaralók hétköznapjait. Mind az önkormányzat, mind a fürdő-
egyesület nagyra értékeli szaktudását és a jövőben is számít tanácsaira.

A laudációt Kiss László, a Hunyady-díj Bizottság elnöke ismertette, az okleveleket Hunyady József adta át 
a díjazottaknak. A díjazottak személyesen vették át a díjat, és utána kerti parti keretében baráti beszélgeté-
sen vehettek részt a korábbi díjazottak társaságában.

Kiss László
  Hunyady-díj Bizottság elnöke 

A DÍJ ALAPÍTÓINAK CÉLJA:
A Balatonszemesi Fürdőegyesület attól a meggyőződésétől vezéreltetve, hogy gróf Hu-
nyady József sokat tett Balatonszemes községért és az üdülőterületért, ezért 1995-ben 
elhatározta, hogy tiszteletére Hunyady-díj néven díjat alapít.

mányok ápolása és a közösség kulturális élete- és 
a kultúra fejlesztése területén.” A díj névadójának, 
gróf Hunyady Józsefnek unokája ifjú Hunyady Jó-
zsef meghívásunkra megjelent az ünnepségünkön. 
Autentikus személyként ő adta át a Hunyady-díj 
Bizottság által kiválasztott díjazottaknak. A díjak 
átadása előtt Farkas Katalin ismertette Balatonsze-
mes jótevőjének, a kéthelyi gróf Hunyady család-
nak rövid történetét, amit a jelenlévők nyomtatott 
formában is megkaphattak.
A beérkezett ajánlások alapján a Hunyady-díj Bi-
zottság augusztus 6-án megtartott ülésén döntött a 
2022-es évi díjak odaítéléséről.
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RÉSZLEGES ÚTLEZÁRÁS

A „67. sz. főút Kaposvár (észak) és az M7 autópálya 2×2 sávos-
ra történő bővítése – Látrány elkerülő szakasz” projekt kör-
forgalom építése miatt, 2022. november 3. és 2022. november 
30. között  lezárásra kerül az M7 autópálya és a 67. sz. főút cso-
mópontjában. A lezárás időtartama alatt:- a Nagykanizsa felől 
érkezők a 130-as jelzésű Balatonőszöd, Szólád M7 autópálya 
csomópontot használva érik el Kaposvárt, Balatonlellét, Bala-
tonszemest és a környező településeket.- a Kaposvár felől érke-
zők szintén a 130-as jelzésű Balatonőszöd, Szólád M7 autópálya 
csomópont igénybe vételével tudnak Budapest irányába közle-
kedni. A Budapest felől Kaposvár felé közlekedőket, valamint 
a Kaposvár irányából Nagykanizsa felé közlekedőket a 135-ös 
jelzésű M7 autópálya csomópont részleges lezárása nem érinti. 
A munkálatok, illetve a forgalomkorlátozások miatti esetleges 
kellemetlenségekért elnézést kérünk!

NIF
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