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TISZTELT BALATONSZEMESIEK!
Az év végének közeledtével, mindenki számot vet a lassan maga mögött hagyott esztendőről.

Így van ezzel a képviselő-testület és a polgármester is.
Az alábbi táblázatban azt összesítettük, hogy az elmúlt évben milyen fejlesztésekre nyertünk pályázati 
úton pénzösszegeket, illetve saját forrásainkból milyen fejlesztések valósultak meg.
Jól látható a számokból, hogy nincs okunk panaszra, településünkön jó néhány olyan projektet sikerült 
megvalósítani, amely már régi vágya volt az itt élőknek.
Persze nem dőlhetünk hátra, feladat még van és lesz bőven. A képviselő-testület, az intézmények és az 
önkormányzat továbbra is azért dolgozik, hogy minél több pályázati forrás érkezzen Balatonszemesre, 
amelyből a többi betervezett fejlesztést is megvalósíthatjuk.
Ezúton is köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a háttérben nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ezek a 
fejlesztések megvalósulhassanak!
Az bizonyos, hogy az előttünk álló időszak nagyon nehéz lesz, igazából még senki nem tudja, hogy a 2023-
as év mit tartogat. Nemcsak településünk, hanem az egész ország egy kihívásokkal teli, új esztendő elé néz. 
A továbbiakban is azért dolgozunk, hogy a lehetőségekhez mérten Balatonszemes úgy fejlődhessen, aho-
gyan azt mindannyian szeretnénk!

Németh Kornélné
             polgármester

Fejlesztéssel érintett terület, épület Pályázat kiírója/jogcíme Összeg

29.453.507 Ft

29.330.192 Ft

29.568.279 Ft

31.818.218 Ft

24.500.586 Ft

16.014.700 Ft

112.548.120 Ft

16.019.175 Ft

41.469.466 Ft

5.927.623 Ft

4.992.700 Ft

18.838.210 Ft

2.975.300 Ft

1.000.000 Ft

14.994.890 Ft

59. 273.853 Ft

18.770.000 Ft

1.905.000 Ft

6.915.391 Ft

1.000.000 Ft

467.315.210 Ft

Berzsenyi strand

Hullám strand

Vigadó strand

Piac

Bornemissza dűlő

Tűzoltó utca

Szőlőhegyi út

Semmelweis utca

Óvoda

Óvoda játszótér

Temető

Művelődési Ház

Mindszent Pálos Kolostor Rom

Pálos Agapé

Ford Transit

Bánk bán utca

Németh Pál utca

Parkolók

Óvoda köz

Szedres ABC előtti parkoló

Összesen:

Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztési Nonprofit Zrt./Strandfejlesztés

Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztési Nonprofit Zrt./Strandfejlesztés

Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztési Nonprofit Zrt./Strandfejlesztés

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft./Zártkert/ Fejlesztések támogatására

Magyar Falu Program/Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése

EU  Mezőgazd. Vidékfejlesztési Alap/ Külterületi helyi közutak fejlesztése/felúj.

Magyar Falu Program/Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése

Magyar Falu Program/Önkorm. tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

Magyar Falu Program/Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterének fejlesztése

Magyar Falu Program/ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

Magyar Falu Program/ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

Agrárminisztérium/ A nemzeti értékek és hungarikumok támogatása

Nemz.Műv.Int.Nonp.Közh.Kft./Kistelepülési önkorm. rendezvények támogatása

Magyar Falu Program/ Kommunális eszköz beszerzése – erőgép

Önerős
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TESTÜLETI BESZÁMOLÓ
2022. november 29-én tartotta a képviselő-testület 
a nyilvános testületi gyűlését. Azért nem az SZMSZ 
szerinti harmadik csütörtökön, mert akkor Bala-
tonőszödön volt gyűlés, amin jegyző úrnak jelen 
kellett lenni, és azért nem csütörtökön, mert voltak 
olyan döntésre váró ügyek, ahol jogvesztő hatá-
ridők voltak. A gyűlés elején a testület két tagja hi-
ányzott, (hiányzásukat előre jelezték) de a testület 
így is határozatképes volt. Később mindkét képvi-
selő megérkezett.

Első napirendi pont
A szervezeti és működési szabályzat 35. § (3) be-
kezdése alapján a Képviselő-testület által hozott 
határozatok végrehajtásáról a Jegyző egy beszámo-
lót készít, amelyet a Képviselő-testület elé kell ter-
jeszteni. Polgármester asszony 26 pontban foglalta 
össze a korábban meghozott határozatok alapján a 
beszámolót.  Itt mondta el azt is a testületnek, hogy 
összességében majdnem 190 millió Ft-os útfejlesz-
tést hajtottunk végre az ősz folyamán. Ebből pályá-
zati forrás több, mint 120 millió Ft volt. Egy olyan 
terhes időszakban, mint a mostani, ez szinte példa 
nélküli a környezetünkben. Balatonszemes hatal-
masat lépett előre az új utcákkal, amelyek hossza 
együttesen meghaladja az 5000 m-t. A testület azzal 
egészítette ki a beszámolót, hogy köszönetet mon-
dott a kivitelező cégeknek, akik példás minőségben 
teljesítették vállalt határidőre a feladatot.

Második napirendi pont
Szavaznunk kellett a nem közművel összegyűjtött 
szennyvíz áremelés elfogadásáról. A DRV Zrt. min-
den évben megküldi a nem közművel összegyűjtött 
szennyvízre vonatkozó árajánlatát, amit ha nem fo-
gadunk el, akkor magunknak kell mással megolda-
ni a gyűjtést és szállítást. Emiatt ez a szavazás is for-
mai, hiszen nincs másik vállalkozó, és főleg nincs 
ahová el lehetne szállítani az ilyen szennyvizet.
Az előző évben nem volt emelés, mert a koronaví-
rus miatti veszélyhelyzet erre is tiltó rendelkezéssel 
volt. Idén a DRV azonban érvényesíthette az eme-
lést, amit a testület el is fogadott. Ezek a következők:

Balatonszemes községnek már nincs olyan telep-
helye, ahonnan szippantással kellene a szennyvizet 
elszállítani.

Harmadik napirendi pont
A településképi védelemmel kapcsolatos döntést 
kellett meghozni. A településkép védelméről szó-
ló 7/2018.(VI.25.) önkormányzati rendeletet miatt 
módosítani kellett a meglévő Településkép védelmi 
rendeletet, hogy az önkormányzati rendelet össz-
hangba kerüljön a településkép védelméről szóló 
törvény hatályba lépett módosításával. Ezt a mun-
kát már az előző évben megkezdtük, de a vélemé-
nyezésbe szakhatóságokat is be kellett vonni, sőt 
elektronikus felületen bárki véleményezhetett vol-
na, és azok figyelembe vételével lehetett volna csak 
a végső módosítást megtenni.
• A Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépí-
tésze csak a mellékletek számozásának pontosítá-
sára hívta fel a figyelmet, mely javításra került.
• A Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztálya a 8. mellékletben, (ko-
rábbi 1. függelék) hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a műemléki és régészeti védettség alatt álló ingat-
lanok hibásan szerepelnek, ezért ehhez megadta a 
hiteles nyilvántartás szerinti adatokat levelében és 
külön adatszolgáltatásként is. Ez utóbbi figyelem-
bevételével került kicserélésre a rendelet 8. mellék-
lete.
• A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem adott 
véleményt.
• Lezajlott a Balatonszemes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 3/2017. (II.20.) önkormány-

Közszolgáltatás
számított díja

lakossági
felhasználók

9485 Ft /
forduló + ÁFA

818 Ft /
m3 + ÁFA

6195Ft /
m3 + ÁFA

24810 Ft /
forduló + ÁFA

(közületi)
felhasználók

Alapdíj Ürítési díj
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zati rendelete szerinti partnerségi egyeztetés is a 
település honlapján keresztül. A partnerségi véle-
ményezés során partnerségi vélemény nem érke-
zett.
Ezekkel a módosításokkal a rendeletet a testület el-
fogadta.

Negyedik napirendi pont
Az önkormányzat adóbevételeiről kapott tájékozta-
tást a Képviselő -testület, ami így az év végi zárás és 
a jövő év tervezése szempontjából fontos lehet.  A 
lentebbi táblázat az adónemek alakulását mutatja 
a 2021-es és a 2022-es évben. 
A 2022-es eredmények azonban még nem végle-

gesek, hiszen építményadó esetében még 23,5 mil-
lió, telekadó esetében még 20 millió,  kommunális 
adónál 0,3 millió, idegenforgalmi adó esetében 0,5 
millió, és iparűzési adó esetében 5,2 millió Ft kint-
lévőség van. Az előző évek tapasztalata azt mutatja, 
hogy ezek 90%-ban behajthatók. Vagyis még majd-
nem 50 millió Ft várható. Azt azonban nem szabad 
elfelejteni, hogy az iparűzési adónál az adózók egy 
része vissza fog igényelni. Összességében azonban 
a bevételek a tervezettet meghaladják.
A tájékoztatón azt is elmondta jegyző úr, hogy a kö-
vetkező évben az idegenforgalmi adó, a Vadvirág 
kemping esetleges bezárása esetén közel 40%-kal 
csökkenhet majd.
A beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta, és 
köszönetét fejezte ki Martinka Péter adóügyi szak-
embernek a pontos és hatékony munkájáért.

Ötödik napirendi pont
Az elmúlt időszakban az Önkormányzatokkal szó-
ban egyeztetés folyt a 2023. évi Jelzőrendszeres 
Házi Segítségnyújtás változásairól. A jelenlegi ké-
szülékek bérleti díja 2023. évtől jelentősen meg-
növekszik, ezért több Önkormányzat ennek függ-
vényében döntött a nem kötelező önkormányzati 
feladatnak ezen sorsáról. A Jelzőrendszeres Házi 
Segítségnyújtás eddig az Önkormányzatok és az 
Állam adta támogatással együtt valósult meg. Az 
állami támogatás feltétele a kötelezően vállalt 40 
db készülékszám volt. Amennyiben nincs meg ez 
a vállalt szám, akkor az állami támogatás részét is 
az Önkormányzatoknak kell/kellene biztosítani a 

Adónem

Építményadó

Telekadó

Idegen-
forgalmi

Iparűzési adó

Adók összesen

Kommunális
 adó

Adózók száma Kivetett adó

2021

2001 

310 

681 

191

366

2022

2011 

319 

677 

218 

368

2021

      132 789 000 Ft

         45 826 000 Ft

           4 687 000 Ft

         35 000 000 Ft

         35 000 000 Ft

      253 302 000 Ft

2022

      137 632 000 Ft

         43 836 000 Ft

           4 698 000 Ft

         35 000 000 Ft

        45 000 000 Ft

      266 166 000 Ft

2021

      139 866 000 Ft

         35 358 000 Ft

           4 735 000 Ft

         49 337 000 Ft

      108 177 000 Ft

      337 473 000 Ft

Befolyt adó

működéshez, ami igencsak megnöveli az Önkor-
mányzatok éves költségvetését. A megnövekedett 
rezsiköltségek miatt ezen plusz növekményt már 
nem tudják vállalni az Önkormányzatok. Több Ön-
kormányzat úgy döntött, hogy inkább az állam által 
térítésmentesen biztosított „Gondosóra” program 
adta lehetőséggel kíván élni, melynek használatá-
hoz a házi segítségnyújtás keretében próbál segít-
ségen nyújtani.
A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás eddig a Ba-
latonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás keretei-
ben valósult meg. Mivel  nem kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladat, és több önkormányzat je-
lezte, hogy nem  vállalja fel a további működtetést, 
ezért ezen feladat kikerülne a Társulás feladatai 
közül.
Mi elleneztük ezt a döntést, mert úgy gondoljuk, 
hogy azoknak az idős embereknek, akikre nem tud 
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folyamatosan ránézni, rokon, szomszéd, nekik ez a 
készülék a biztonságot, és ha kell, az azonnali segít-
séget jelentette. Megítélésünk szerint ez van olyan 
fontos feladat, hogy áldozni kell rá. Sajnos a többi-
ek döntését már csak tudomásul venni tudtuk. Vi-
szont az államilag finanszírozott „Gondosóra” prog-
ramba mi is belépünk. Ezek gyakorlatilag ugyanazt 
tudják, mint a jelzőrendszeres készülékek, csak itt 
elsőként családtagot értesít az óra, ha baj van, ha a 
viselője jelez, vagy a készülék olyat érzékel, ami mi-
att a programja szerint jeleznie kell.
Ennél a napirendi pontnál kaptunk tájékoztatást 
arról, hogy mind Balatonföldváron, mind pedig 
Balatonbogláron meg fog szűnni az orvosi ügyelet 
és a labor is és mindegyik Siófokra, a kórházba ke-
rül. Mindkettő hírt megdöbbenve hallottuk, hiszen 
két olyan szolgáltatás esik ki, ami szó szerint életbe 
vágó lehet!  Több képviselő is hangot adott annak 
a véleményének, hogy inkább máson kell spórolni, 
de ezen a területen nem szabadna.  Hogy tudunk-e 
valamit is lépni, kétséges, hiszen kormányzati szin-
tű döntésről van szó. A labor esetében van egy hal-
vány remény, mert a földvári labor, ha a lakosság 
vállalja, hogy 2 – 4  ezer Ft-ot fizet egy-egy vizsgá-
latért, szolgáltatásként megmaradhat. Fel kell mér-
ni, mekkora teher lenne ez, és hogy van-e lehetőség 
önkormányzati segítségre.

Hatodik napirendi pont
Az óvodánk költségvetésének módosításáról szóló 
döntés Társulási Tanács  felé való jelzése, és indok-
lása.
A Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda három telepü-
lés társulásával működik. (Balatonszemes, Bala-
tonőszöd, és Somogytúr) Működtetője a Társulási 
Tanács. Ezért kell a döntésekről, módosításokról 
a Tanácsot értesíteni. Az óvoda költségvetésének 
módosítása azért vált szükségessé, mert a dolgozók 
éves jutalmazására a tavasz során a Képviselő-tes-
tület még nem mert előirányzatot tervezni. Azon-
ban a település éves gazdálkodása fedezni tudja a 
dolgozók kiváló munkájának elismeréséül pár hete 
megszavazott összeget.   A testület a döntést termé-
szetesen meghozta, és felkérte jegyző urat, annak 
továbbítására.

Hetedik napirendi pont
Az igazgatási szünet elrendeléséről kellett a  testü-
letnek határozatot alkotnia.
A helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 
hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre al-
kalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról Magyar-
ország Kormánya rendeletet alkotott. E rendelet 
alapján a Képviselő-testület rendelheti el a hivatala 
tekintetében az igazgatási szünetet.
A döntésnél figyelembe kell venni, hogy Magyaror-
szág Kormánya határozata értelmében a szünet: - 
„Csak 2022. december 22. - 2023. január 6-ig rendel-
hető el!” Az így meghozott határozatot november 
30-ig közzé kell tenni a helyben szokásos módon. 
Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele /
függőbe tartás/ sem az ügyintézési, sem a bírósági 
eljárási, sem pedig a szerződések végrehajtásának 
határidejébe. Ami azt jelenti, hogy akinek valami-
lyen ügye határideje ezen időszak alatt járt volna 
le, az ezen időszak napjait nem kell beleszámítani. 
Az elektronikus ügyintézés sem működik! A foglal-
koztatottaknak az igazgatási szünet minden mun-
kanapjára szabadságot kell kiadni (először a 2022. 
évre esedékes, ha az nem fedezi, akkor a 2023. évre 
járó szabadság terhére).
A testület a határozatot meghozta. Így Balatonsze-
mesen sem lesz a Hivatalban félfogadás, ügyin-
tézés, még posta átvétel sem lesz. Ez alól az anya-
könyvi ügyintézés a kivétel, ott lesz ügyelet. Az első 
munkanap az iskolai téli szünet utáni első nap lesz, 
január 7-e!  A rendelet hatálya kiterjed Balatonő-
szödre is.

Nyolcadik napirendi pont
Azt tárgyalta a testület a „2023. január 1-jét követő 
villamosáram és földgázellátás módja a végső me-
nedékes besorolású fogyasztási helyeken” című 
előterjesztést.
Magyarország Kormánya a nem lakossági egyete-
mes szolgáltatási szerződés alapján villamosáram 
és földgáz fogyasztók részére a 217/2022 (VI.17) 
rendeletében 2022. december 31-ig biztosította az 
un. végső menedékes / a világpiaci árakhoz képest 
jóval alacsonyabb árú ellátást. Mivel ez a kedvez-
ményes ár januártól megszűnik, a Képviselő-tes-
tületnek döntést kellett hoznia arról, hogy kitől 
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akarjuk az áramot beszerezni. A döntést november 
30-ig kellett meghozni. Egy olyan ügyben kellett 
(volna) felelősségteljesen dönteni, ahol csak éppen 
azt nem lehetett tudni, hogy kitől, mennyiért lehet 
majd beszerezni az áramot, annak ellenére, hogy mi 
már korábban elindítottuk a beszerzési eljárást, és 
vártuk is vissza az ajánlatokat. Csakhogy, azok nem 
jöttek, vagy ami jött, az az aznapi árakról szól, ami 
2 (Kettő!!!) óráig volt érvényes. Ezért a döntéskor 
csak találgatni lehetett, illetve némi támpontot az 
adott, hogy a már döntést hozó önkormányzatok 
nagyobb része melyiket választotta!  Nyomós indok 
még, hogy ha az MVM ajánlatát fogadnánk el, akkor 
abban lenne egy olyan kitétel, ami komoly felárral 
büntetné, ha eltérnénk az előre tervezett, gondolt 
mennyiségtől. Ezek miatt döntöttünk mi is a világ-
piaci ár mellett. A döntést követő napon jött meg a 
világpiaci árról a döntés, 181 Ft/kWh, ami egy éven 
át lesz érvényes. Így azok az intézmények, és fo-
gyasztási helyek, amelyek önkormányzati fenntar-
tásúak ezen az áron vásárolhatják meg a villamos- 
áramot. Közben kaptuk a hírt, hogy Balatonboglár 
260 Ft-os árat szavazott meg.

Kilencedik napirendi pont
A 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat beérkezett pályáza-
tainak elbírálása. Októberben a képviselő-testület 
határozattal döntött arról, hogy csatlakozni kíván 
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hall-
gatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2023. évi pályázati fordulójához. Az önkormány-
zat részéről az eljárásrendnek megfelelően 2022. 
október 03-án kiírásra és közzétételre került a pá-
lyázat, amire 13 fő nyújtotta be pályázatát. (Az el-
múlt évekhez hasonlóan alakult a pályázatot be-
nyújtó hallgatók száma: tavaly 15, előtte évben 14 
pályázó volt.) A beérkezett pályázatok adatainak, 
kötelező mellékleteinek és érvényességének elle-
nőrzése megtörtént. Mindegyik pályázat megfelel 
a kiírási feltételeknek. Az ösztöndíj időtartama 10 
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi fél-
év: a 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 
2023/2024. tanév első (őszi) féléve. A testület úgy 

döntött, hogy minden pályázónak egységesen 5000 
Forintot szavaz meg, ami azt jelenti, hogy ehhez jön 
még nekik az állami támogatás maximális 5000 Ft/
hónap összege. Mivel 13 pályázó volt, az éves költ-
ségvetést terhelő összeg 650 ezer Ft.

A nyilvános testületi ülés utolsó napirendi pontja 
az „Egyebek” több részből állt.
Itt elsőként az Önkormányzat alapító okiratának 
kiegészítő módosítását kellett a Képviselő-testü-
letnek megszavaznia. A népszámlálásban résztve-
vők bérének kifizethetőségéhez volt szükséges fel-
venni az Önkormányzat tevékenységi körébe ezt a 
tevékenységet. Ha nem szavaztuk volna meg, akkor 
jogellenesek lettek volna a kifizetések. Ez egy olyan 
formai szavazás volt, amit tárgyalni sem kellett.

Az egyebek napirendi pont következő eleme az ön-
kormányzati dolgozók karácsonyi jutalmazásának 
kérdése volt.
A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 
és a Nyitnikék Óvoda, illetve a Szemesért Kft mun-
kavállalói béren kívüli juttatásban (cafeteria) való 
részesítését már korábbi gyűlésen megszavazta 
a testület. Azonban kimaradtak akkor az önkor-
mányzati dolgozók, és a Latinovits Művelődési Ház 
dolgozói. Mivel az adóbevételekben jelentős több-
let keletkezett, a forrás rendelkezésre áll. Ráadásul 
a Művelődési Ház esetében az éves költségvetésből 
még megoldható ez a kifizetés. A testület úgy dön-
tött, hogy a településért dolgozók egységesen ré-
szesüljenek  a juttatásból. Hogy a kifizetések meg-
valósulhassanak, a testületnek a költségvetésben 
szereplő keretösszeget is meg kellett szavazni, hogy 
könyvelési oldalról is minden jogszerű legyen.

Már zárt gyűlésen döntött a képviselő-testület  
egy vállalkozó területhasználati kérelméről. Ta-
lán már kiment a köztudatba, hogy a Margaréta 
fagylaltozó tulajdonosa az épület eladását tervezi. 
A jelenleg azt használó vállalkozó az árat nem haj-
landó megadni érte, emiatt a vállalkozásának új 
helyszínt keres. Korábban az új helyszín javaslatát 
már a testület elé terjesztette, amit a testület el is 
fogadott azzal, hogy hivatalos értékbecslés alapján 
kell a területhasználat  bérleti jogát megállapítani. 



7Balatonszemes község önkormányzatának havilapja

A szakhatósági engedélyek megléte is feltételként 
lett meghatározva. A vállalkozó az előzetes engedé-
lyeket beszerezte, az önkormányzathoz pedig beér-
kezett a szakértő értékbecslése.
A helyszín a régebbi Zalai ABC, (vagy Juluis-Meinl 
ABC) és az Állomás-téri zenepavilon közti terület 
75 m2  nagyságú része.  Az értékbecslés alapján évi 
300 ezer Ft-os bérleti díjat a vállalkozó is elfogad-
hatónak tartotta.  Közben felvetődött, hogy az ár 
arányos-e a régebben már ott tevékenykedő vállal-
kozókra kirótt díjakkal. Mivel szinte Ft-ra azonosak 
az összegek,  a testület megszavazta a határozatlan 
idejű bérlet engedélyezését.  A tervek szerint az 
építkezés jövő ősszel kezdődne.

Szintén zárt gyűlés keretében kellett arról dönte-
ni, hogy az iskola két karbantartója, akik a Siófoki 
Tankerületi Központ fenntartásában működő ál-
talános iskola alkalmazottai, január 1-től másodál-
lásban az Önkormányzatnál alkalmazásba marad-
janak-e? A két karbantartó esetében az indokolja a 
döntést, hogy az iskola és az önkormányzati terüle-
tek közösen vannak használatban, illetve, az iskolai 
munkaidő beosztásuk miatt időben jelen tudnak 
lenni, és eseti feladatokat el tudnak végezni az óvo-
dánál, orvosi rendelőnél, művelődési háznál, hiva-
talnál.  A testület a szerződés meghosszabbítására 
tett javaslatot elfogadta.

Ugyancsak  zárt gyűlésen tárgyalta  a testület az 
önkormányzati újság szerkesztésével, kiadásával és 
a testületi gyűlések online közvetítésével kapcsola-
tos eddigi vállalkozói szerződés meghosszabbítását.  
A testület a szerződés meghosszabbításáról hozott 
határozatot. Azonban szó esett a Szemesi hírmondó 
szerkesztéséről, kiadásáról. Úgy tűnik, hogy techni-
kai és anyagi okok miatt a lap 2023-tól kéthavon-
ta fog megjelenni. A 2022-es évben is nagyjából ez 
volt a megjelenések sűrűsége, mert közben kiadót 
váltottunk, és egyéb technikai akadályok merültek 
fel. Szó volt arról is, kinek legyen a felelőssége a lap 
megjelenése. Mivel senki nem szakember ezen a té-
ren, maradt a jelenlegi felállás. Azonban a testület 
felvetette, hogy a régi rendszerből vissza kell hozni 
azokat az elemeket, amik a megjelenést garantálják. 
Többek közt, hogy az önkormányzati intézmények 

vezetőinek kötelességük lesz cikket írni, és beszá-
molni az elmúlt időszakokról. Azok a szervezetek, 
akik önkormányzati támogatásban részesülnek, 
szintén kell, hogy cikkeket írjanak. Jegyző úrnak és 
a testületnek is be kell számolni a két lap megjele-
nése közti időszakról.  Szeretnénk, ha a kertészetis 
cikkek is folytatódnának, és a település történelmé-
vel foglalkozó írások is megjelennének. Ezen kívül 
jó lenne, ha turisztikai cikkek is megjelennének, és 
természetesen polgármester asszony is kell, hogy 
tájékoztassa a lakosságot az eredményekről, és a to-
vábbi lehetőségekről.

A zárt gyűlés utolsó pontjaként került sor a szociá-
lis tűzifa támogatások elbírálásáról.
Mint már korábban beszámoltunk róla, a testület 
határozott arról, hogy részt veszünk a tűzifa támo-
gatás pályázaton. A pályázatunkat befogadták, és a 
településen élő rászorulók részére 100 m³  kemény-
fa kiosztását engedélyezte számunkra.  Azonban a 
kiírás nagyon szigorú feltételeket határozott meg, 
amit az önkormányzat szakembere előzetesen be-
szerzett, és ellenőrzött. Így került a testület elé az a 
lista, amiben már csak azok szerepeltek, akik min-
denben megfeleltek a feltételeknek.
A testület kialakított egy saját rangsorolási rend-
szert. A kötelező elemeken kívül figyelembe vettük, 
hogy melyik háztartásban hányan élnek, van-e, és 
hány gyermek, hogy a ház, lakás mérete mekkora, 
hogy van-e lehetőség másik fűtésre. Végül is nagyon 
sokan kaphatták meg a teljes, 5 m³  -es mennyisé-
get. Kevesebben vannak, akiknek 4 m³-t tudtunk 
adni, és talán egy esetben volt ennél alacsonyabb a 
meghatározott tűzifa  mennyiség.
A kiosztás február elejéig kell megtörténjen!  Az 
előző év tapasztalatait felhasználva idén a kiosztás-
kor a támogatottnak alá kell írnia az elismervényt, 
hogy a mennyiséget elfogadja, sőt fényképpel is kell 
ezt igazolni. A támogatottaknak a fa helyét úgy kell 
kialakítani, hogy egyértelműen különüljön el az 
otthon már meglévő fától.
Sajnos többen is voltak, akik adtak le igényt, de a 
szigorú rendeleti előírások miatt ebből a fából nem 
részesülhetnek. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy egyedi kérelmeket saját begyűjtésű fából 
igyekszik kielégíteni.
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November 17-én Lengyelországból érkező magas rangú delegációt fogadhattunk településünkön.
Egy szerzetes atya vezetésével jöttek, aki a Pálos Rend egyik meghatározó személyisége, a krakkói kolostor 
házfőnöke. Ő a Pálos Rend Kulturális Örökség Ösvénye Alapítvány vezetője is egyben. A delegációban a 
Katowicei Megyei Hivatal Kulturális és Turisztikai igazgatója és az ő munkatársai voltak még jelen. A ba-
latonszemesi pálos örökség feltárásában kulcsfontosságú szervezetek delegáltjai mellett, természetesen a 
Magyar Pálos Rend képviselői, Puskás Róbert Antal tartományfőnök atya és dr. Szentirmay Tamás hiva-
talvezető is részt vettek a találkozón. A tárgyalás témája a közös útkeresés, valamint egy határokon átívelő 
jövőbeni zarándokút létrehozása volt.
         Mórocz Viktor, alpolgármester
       Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezető

A 460/2022 ( XI.10.) Korm. rendelet értelmében, a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkor-
mányzatok képviselő - testületeinek hivatalainál igazgatási szünet rendelhető el a munkavállalók sza-
badságnak terhére. Ennek értelmében Balatonszemesen és Balatonőszödön is erről döntött a testület.

Igazgatási szünet

Értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatalnál

2022. december 22-től 2023. január 06-ig

igazgatási szünetet tartunk. Ezen időszak alatt az ügyintézés, és az ügyfélfogadás szünetel.
Amennyiben ezen időszak alatt születés-, vagy haláleset történik igazgatási körzetünkben, 
kérem hívják a 06 84-560-900-as telefonszámot.

Szíves megértésüket köszönjük!
Minden kedves Ügyfelünknek, és a lakosság minden tagjának meghitt,
áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

dr. Glöckler Ferenc
 jegyző

NEMZETKÖZI PÁLOS ZARÁNDOKÚT
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ISKOLAI HÍREK
Kedves Olvasók!
Sajnos a válság bennünket is érint. Érezzük az 
energiaárak hatását, bár talán nem olyan nagyon, 
mint elsőre gondoltuk volna. Igaz, az új iskola fűté-
si rendszere eleve számítógépes vezérlésű volt, így 
régen sem fűtöttük túl az épületet. A tankerület az 
ide vonatkozó rendeletek alapján legalább 20 fokot 
most is előír. Úgy tűnik, lassan megszokjuk az eddi-
gitől 2 fokkal alacsonyabb hőmérsékletet.
A médiából hallható katasztrofálisnak minősített 
oktatásról sem tudok beszámolni. Ami az iskola 
működéséhez, a tanításhoz kell, az most is bizto-
sított. Persze el tudnánk képzelni szebbet, jobbat, 
jövedelmezőbbet, de most ez van!  Ami biztos, hogy 
bárhogy is legyen, azt nem vetítjük ki a gyerekekre, 
családokra. Tanítunk azzal a hivatástudattal, ami 
elvárható tőlünk, ami a gyerekeknek megjár!  Sze-
rencsére a tantestület minden tagja így gondolko-
dik!
Ennek köszönhetően azért most is vannak szép 
eredmények. A Bolyai országos tanulmányi verse-
nyeken matematikából, és anyanyelvből is indultak 
csapatok.  Anyanyelvből 4, matematikából 7 csapat 
állt össze. A megyei versenyen szép eredményt ér-
tünk el.  Matematikából megyei 2. helyen díjazottak 
lettek az 5. osztályból Bihary Soma, Pavelka Keve, 
és Batki Boldizsár, és a hetedikes csapat a 3. helye-
zésükkel, Batki Balázs Bendegúz, Benedek Virág, 
Dancsó Kata és Pádár Dóri. Ez a két csapat bejutott 
az országos döntőbe.
A Zrínyi Matematika Versenyen is indultunk, de 
eredményekről még nem tudunk.
Sport területen most jönnek a megyei szintű verse-
nyek.
Siófoki Zeneiskola Zongoraversenyén Lebhardt 
Dóri ért el kiemelkedő sikereket
A Fonyódi Mátyás Király Gimnázium 8. osztályo-
soknak szervezett angol nyelvi versenyén Valkóné 
Kovács Márta tanárnő két diákot nevezett. Szabó 
Izabel és Mihály Zoé közül utóbbi a nagyon rangos 
3.helyet érte el.

Az idei évben egyik fő célunk volt az előző két koro-

navírus miatt terhes tanév feledtetése, és a pótlások 
teljesítése. Igyekszünk az iskolai élet hangulatával 
is feledtetni a két évet. Ebben nagy segítséget kap-
tunk a Latinovits Művelődési Háztól azzal, hogy 
olyan színházi előadásokat hoztak nekünk és az 
óvodának, amikkel színesebbé tudtuk tenni a tan-
évet. Ezt ezúton is köszönjük!
Köszönettel tartozunk a Szülői Munkaközösség 
felé is, mert olyan rendezvényeket szerveztek, amik 
szintén a közösségépítést szolgálták, illetve a bevé-
telből mostanság fogjuk megkapni a gyerekeknek 
szánt ajándékokat.
Nyolcadik osztályos diákjainknak most jön a nehe-
ze! A továbbtanulásnál  már az is gond, hogy ki kell 
választani, merre is tovább. Ehhez az ősz folyamán 
sok segítséget adtunk. A Somogy Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara oktatási osztályának vezetője 
és a környék összes középiskolájának vezetője, kép-
viselője jelen volt azon a fórumon, ahová már a he-
tedikes gyerekeket és szüleiket is meghívtuk, hogy 
tájékozódhassanak a lehetőségekről.
Újdonság volt idén, hogy bemeneti mérést is kellett 
készíteni elektronikus felületen. Ez azt jelenti, hogy 
több osztálynak is (4.- 5. -6.- 8.) kellett szövegértés-
ből, matematikából, természettudományokból és 
idegen nyelvből központilag összeállított feladat-
lapot kitölteni. Minden évben karácsony előtt állí-
tunk karácsonyfát az iskola aulájába. Ahogy eddig 
is mindig, a fát egy szülő ajánlotta fel Varga Regina 
elsős tanulónk szüleinek köszönjük az idei szép fát!

Kedves Olvasó!
Így decemberben van még egy szép kötelességem. 
Egyrészt szeretném megköszönni mindenkinek az 
egész évben nekünk nyújtott segítségét, jóindula-
tát, támogatását, másrészt szeretném tolmácsolni a 
tantestület, a diákság és a magam jó kívánságait az 
ünnepekre és a következő évre. Legyen szép, békés, 
áldott az ünnepük, a következő esztendőre legyen 
jó egészségük és zárják majd a 2023-as esztendőt 
úgy, hogy elégedettek legyenek!

Tisztelettel: Boór Miklós igazgató
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
A Balatonszemesi Adománybankot talán már kevés 
embernek kell bemutatni településünkön.
Facebook oldalukon az elmúlt időben olyan tehet-
séges fiatalokat mutattak be, akikre méltán büsz-
kék lehetünk. Ezeket az írásokat osztjuk most meg a 
Hírmondó hasábjain is, változtatás nélkül.
Kiss Gabriellának pedig nem győzzük megköszön-
ni az áldozatos munkáját!

Kedves Társaink!
Fogadjátok szeretettel következő ifjú büszkeségün-
ket. Ezúttal Rajczi Nikolett portréját olvashatjátok.

K.G.: Niki, kérlek, mesélj arról, hogy milyen út veze-
tett a Corvinus Egyetemre, ahol kiváló minősítéssel 
diplomáztál?
R.N.: A Reich Károly Általános Iskola után a siófoki 
Perczel Mór Gimnázium német két tanítási nyelvű 
tagozatára jártam. Az érettségivel C/1-es nyelvvizs-
gát szereztem, illetve megcsináltam Németország 
állami nyelvvizsgáját is C/1 szintre. Szerettem ide 
járni, jó volt a diákélet, külföldi utakat szerveztek 
Ausztriába, Németországba. Cserediák program-
ban is részt vettem. Nagyon sokat köszönhetek a 
matematika tanáromnak, akinek a hatására emelt 
matek faktot választottam. Nagy álmom volt a Cor-
vinus-ra bekerülni, ezért küzdöttem, és sikerült!
K.G.: Milyen végzettséget szereztél és jelenleg mivel 
foglalkozol?
R.N.: Az alapszakom: Közgazdász- Emberi erőfor-
rások, a Corvinus-on. Az alapszak alatt bejutottam 
Erasmus program keretén belül a Kölni Egyetemre, 

ami a 67. legjobb gazdasági egyetem a világon, de 
a kiutazásomba a COVID19 közbe szólt. Jelenleg az 
ELTE Vezetés- és szervezés mesterképzését végzem. 
Mellette dolgozom a LIDL-nél, a humán erőforrás 
osztályon, ahol a vállalat munkáltatói arculatáért 
vagyok felelős.
K.G.: Dolgozol és tanulsz, nincs sok időd. Mégis mi-
lyen lenne egy ideális napod?
R.N.: Ha munkanap, akkor a saját vállalkozásom-
ban. Egy ebéd persze beleférne a barátokkal és egy 
vacsora párommal. És nem maradhatna ki a tánc, 
amit nagyon szeretek.
K.G.: Ki a példaképed?
R.N.: Anyukám. Emberileg és szakmailag is. Csodá-
lom, hogy ennyi szeretettel tud fordulni a munkája 
felé, szeretnék én is ilyen lenni.
K.G.: Mit üzennél a mai fiatal generációnak?
R.N.: Azt tanácsolnám nekik, hogy menjenek az ál-
maik után! Magukra figyeljenek és ne hagyják, hogy 
befolyásolják őket. Így lehetnek sikeresek szerin-
tem.
K.G.: Ha azt mondom, Balatonszemes, Te azt mon-
dod…
R.N.: Séta Anyukámmal a mólón. A gyerekkorom: a 
jobb oldali homokos strand. Kápolna. Gesztenye-
gyűjtés. A szemesi bálok hangulata. Nyáron a Bala-
ton a legjobb hely. Két hetente hazajövök, máshogy 
nem is bírnám. Hazahúz a szívem.
K.G: Hogyan képzeled el az életed 10 év múlva?
R.N.: Magyarországon szeretnék élni. Egy családi 
házban a párommal és két gyerkőccel. A saját vál-
lalkozásomban dolgozni, vagy egy nagy cégnél ma-
gasabb pozícióban.
K.G.: Kívánom, hogy teljesüljenek a terveid, Niki! A 
következő idézetet találtam Neked: „Sosem tudha-
tod, mi vár rád a sarkon túl. Lehet, hogy minden, 
amire vágysz. Vagy éppen semmi az égvilágon. Csak 
haladsz előre, egyik lábadat a másik elé téve, aztán 
egy nap visszanézel, és kiderül, hogy megmásztál 
egy hegyet.”- Számomra ez a kitartás jellemez leg-
inkább Téged.
Nagyon büszkék vagyunk Rád!
R.N.: Köszönöm szépen.
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Kedves Társaink!
Ígéretemhez híven elkezdem az „Akikre büszkék le-
hetünk” portrésorozatot, amelyben balatonszemesi 
és őszödi fiatalokat mutatok be. Fogadjátok szere-
tettel elsőként Szekér Zoltán portréját.

K.G.
Zolika, még mindig így szólítalak, kérlek, mesélj a 
kezdetekről!
Sz.Z.
Még az óvodában kezdtem focizni, Spanics Pityu 
bácsi kezei alatt. Majd a Reich Károly Általános Is-
kolában testnevelő tanáraim foglalkoztak velem, 
különösen Szentiványi Gábor tanár úr. Szemesen, 
Siófokon, Kaposváron fociztam, jelenleg Budapes-
ten vagyok a BEAC csapatában, ami az ELTE Sport 
Klubja.
Kaposváron, a Munkácsy Gimnázium sport tagoza-
tán Rózsa János volt az edzőm, aki különösen nagy 
hatással volt rám. Az egyetemista futsal csapattal 
mindent megnyertünk, amit meg lehetett nyerni 
egyetemistaként, erre nagyon büszkék vagyunk. 
Idén van az első évünk az NB1- ben.

K.G.
Ki a példaképed?
Sz.Z.
Gyerekfejjel Ronaldinho volt a példaképem a lab-
darúgás terén, de ahogy felnőttem, egyre inkább 
érzem, hogy az első számú példaképem: Édesapám. 
Miatta kezdtem el focizni, és emberileg is nagyon 
felnézek rá.

K.G.
 Jelenleg hol tanulsz és mik a terveid?
SZ.Z.
Az ELTE Marketing szakát végzem, mesterképzésen. 
Az alapszakom: sportszervező. Januárban- terveim 
szerint- befejezem a tanulmányaimat és utána a 
marketing területén szeretnék elhelyezkedni.

K.G.
Hogyan nézne ki egy ideális napod?
Sz.Z.
Ha hétköznap lenne, akkor edzéssel kezdődne, 
majd munkával folytatódna. Délután újabb edzés, 
majd este pihenés a barátnőmmel. Hétvégén bele-
férne egy találkozó a barátaimmal.

K.G.
Ha azt mondom, Balatonszemes, Te azt mondod…
Sz.Z.
Mindig hazahúz Szemesre a szívem. Amikor tehe-
tem, hétvégente hazajövök. minden emlék ideköt, 
jó találkozni, beszélgetni az ismerősökkel, régi ba-
rátokkal. Ha pedig nyár, akkor csakis Balaton. Dol-
goztam diákként több szezont is, az életre tanított.

K.G.
Mindenkinek kerestem egy idézetet, ami szerintem 
jellemző rá. A Tiéd a következő: ”Önmagában a te-
hetség kevés a sikerhez, gyakorlás nélkül nem jut-
hat a felszínre. Megfelelő hozzáállás, alázat, meg-
bízhatóság, akarat - azaz kőkemény munka - nélkül 
nincs igazi siker.”
Amióta ismerlek, Te ilyen vagy: tehetséges, de mel-
lette alázatos, megbízható és szorgalmas.
Nagyon büszkék vagyunk Rád!
Sz.Z.
Köszönöm szépen.
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Kedves Társaink!
Ugye, Ti is szeretitek a zenét, a művészetet? Követ-
kező büszkeségünk, Ujvári Lili, maga a művészet. 
Kérlek, olvassátok szeretettel portréját.

K:G.: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
élőben láthattam, hallhattam az általad vezényelt 
dunavarsányi Kantátika Férfikart a balatonszeme-
si Római- katolikus templomban. Lenyűgöző volt, 
szeretettel gratulálok. Kérlek, mesélj a kezdetekről!
U.L.: Általános iskolás koromban először furulyáz-
tam, majd zongoráztam. Alsó tagozatosként népda-
léneklési és mesemondó versenyekre jártam, felső 
tagozatos koromban pedig versmondó versenyek-
re, szép eredményeket értem el. 8. osztályos ko-
romban jött a nagy dilemma: a dráma vagy a zene 
felé orientálódjak a továbbtanulás során? Végül az 
utóbbi mellett döntöttem.

K.G: Melyik középiskolában tanultál és jelenleg hol 
tanulsz?
U.L.: Felvételt nyertem a Szent István Király Zene-
művészeti szakgimnázium szolfézs szakára, Bu-
dapestre. 11. és 12. évfolyamon aztán dráma szak-
irányban gondolkodtam, nagy vágyam volt bejutni 
a Színművészeti Egyetemre. Felvételiztem is zenés 
színész szakra, de aztán meggondoltam magam. 
Maradtam ötödévre és felkészültem lett a Zenea-

kadémiára, ahová sikeresen felvettek Kórusvezetés 
szakra, jelenleg is ide járok. Az Akadémia mellett 1 
éve vezetem a dunavarsányi Kantátika férfikart. Na-
gyon szeretek velük dolgozni, ambivalens a kapcso-
latunk. Egyszerre vagyok az unokájuk és „edzőjük”, 
karvezetőjük, ők pedig egyszerre a nagypapáim és 
kórustagjaim. Azóta még egy kórust vezetek, ők az 
Állatorvosi Egyetem hallgatói, velük is nagyon él-
vezem a közös munkát.

K.G.: Ki vagy kik a példaképeid?
U.L.: A Zeneakadémia mesterei, rájuk igazán fel le-
het nézni. Cseri Zsófia főtárgy tanárom, Somos Csa-
ba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója. Kamp Sala-
mon, Jobbágy Valér. Horváth Gábortól rengeteget 
tanultam a 7 év során.

K.G.: Mit üzennél a mai fiataloknak?
U.L.: Először is azt, hogy semmiképp se utálják ma-
gukat! Úgy gondolom, hogy a tiniproblémák tele-
fonnal és nélküle is ugyanazok. Ma ez a normális. 
Ne hasonlítgassák magukat másokhoz. Próbálják 
meg feldolgozni azt a sok információt, amit kapnak.

K.G.: Ha azt mondom Balatonszemes, Te azt mon-
dod…
U.L.: Minden innen ered számomra. Itt nőttem fel, 
itt tanultam meg mindent. Pesthez köt a munka és 
a tanulmányok, Szemesen kikapcsolódok. Nyáron 
pedig csakis a Balatonon akar lenni az ember.

K.G. : Hogy képzeled el magadat 10 év múlva?
U.L.: Külföldön vagy itthon, de mindenképp a hi-
vatásomban szeretnék dolgozni: tanítani és kórust 
vezetni. Ja, és mindenképp lesz egy rottweilerem.

K.G.: Kívánom, hogy teljesüljenek az álmaid! Min-
denkinek választottam egy rá jellemző idézetet, a 
Tiéd a következő.
”Az élet nem egyszerű menetelés: próbatételek ólál-
kodnak körülöttünk, negatív erők, amiket le kell 
küzdenünk. A zene, a művészetek fogódzót, hitet, 
szeretetet adnak a káoszban: erre a menedékre 
most van igazán szükség.”
Nagyon büszkék vagyunk Rád!
U.L.: Köszönöm szépen.
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Kedves Társaink!
Köszönjük szépen visszajelzéseiteket, hogy el-
nyerte tetszéseteket az „Akikre büszkék lehetünk” 
- portrésorozatunk. Következő ifjú büszkeségünk: 
Gyurina Dániel.

K.G.: Dani, kérlek, mesélj a kezdetekről!
Gy.D.: Tanulmányaimat Balatonszemesen kezdtem 
meg a Reich Károly Általános Iskolában, 2005- ben. 
Kezdetben lelkesen vágtam bele az iskolai életbe, 
köszönet ezért Ági néninek és Gábor bácsinak, akik 
az első négy évben voltak a tanítóim. Zeneiskolai ta-
nulmányaimat első osztályban kezdtem. Már akkor 
tudtam, hogy tubán szeretnék játszani, ami negye-
dik osztályban valósult meg. Ötödik osztályos ko-
romban az akkori zenetanárom, Csámer Zoltán ké-
szített fel a Balatonföldváron megrendezett Megyei 
Rézfúvós Versenyre, ahol második helyezést értem 
el. Nyolcadik osztály elejéig a Balatonföldvári Réz-
fúvós Zenekarban játszottam. Az általános iskolai 
zene tanulmányaim után még négy évig tanultam 
tubán Horányi Ákos tanár úrtól, majd az egyetemi 
évek alatt, a másodév végéig, a balatonlellei zene-
karban játszottam.
K.G.: Mi határozta meg a középiskolás éveidet?
Gy.D.: A középiskolámat Fonyódon a Mátyás Ki-
rály Gimnáziumban végeztem. Tanulmányaimat 
nulladikban kezdtem, emelt óraszámban angolt 
és informatikát tanultam. Itt határoztam el, hogy 
az informatikával szeretnék foglalkozni, és ennek 
megfelelően az év végi szakjelentkezésnél az infor-
matika tagozatot jelöltem meg. A gimnáziumi éve-
im alatt szereztem nyelvvizsgát és jogosítványt is. 
Az érettségin minden érettségi tárgyból ötöst sze-
reztem. Tanáraim azzal jutalmaztak, hogy bekerül-
tem az gimnázium Aranykönyvébe.

K.G.: Milyen tanulmányokat folytattál ezután?
Gy.D.: 2018-tól a Pannon Egyetemen tanultam, és 
tanulok jelenleg is. 2022 júliusában szereztem meg 
a Programtervező informatikus alap diplomámat 
jeles eredménnyel. Jelenleg is folytatom a tanul-
mányaimat a Programtervező informatikus mester 
diploma megszerzéséért. Diploma megszerzéséig 
sok nehézséggel találtam szembe magamat, me-
lyekkel kitartásommal sikerült megküzdenem. 
K. G.: Ki a példaképed?
Gy.D.: Konkrétan a szakmámra vonatkozó példaké-
pem nincs. Ugyanakkor mindig is nagyra tartottam 
édesanyámat azért, mert édesapám korai halála 
miatt egyedül kellett felnevelnie.
K.G.: Hogyan telne egy ideális napod?
Gy.D.: Valójában én úgy gondolom, hogy minden 
napom ideális, soha nem unatkozom. Munkával és 
tanulással telnek napjaim, de szeretek tanulni és 
szeretem a munkámat.
K.G.: Ha dolgoztál diákként, mesélj róla!
Gy.D.: Már 16 éves kortól dolgozni kezdtem. 20 éves 
koromig minden nyáron a MÁV Start Zrt. diákmun-
kása voltam információs munkakörben. Ezt köve-
tően a balatonszemesi élményfürdőben dolgoztam 
pénztárosként. A következő nyáron, mivel szakmai 
gyakorlatot kellett teljesítenem az egyetemen, a 
Promera Menedzsment Kft-nél kezdtem dolgozni, 
és azóta is ott dolgozom, mint webes szoftverfej-
lesztő. Remélem, hogy tanulmányaim végeztével 
mindezt a tudást kamatoztathatom majd.
K. G.: Mit tanácsolnál a mai tizenéveseknek?
Gy.D.: Azt, hogy érdemes magad elé kitűzni valami-
lyen célt, nem kell, hogy nagy legyen, de törekedj 
arra, hogy azt megvalósítsd kitartással, mielőtt túl 
késő lenne. És érdemes tanulni, fejlődni, a kitartó 
tanulásnak később meg lesz a jutalma.
K.G.: Mi vagy ki köt legjobban Szemeshez?
Gy.D.: Leginkább az édesanyám, és az, hogy itt van 
az otthonom, ami csendes környezetben található, 
és jó ide visszatérni a város zajától.
K.G.: Mindenkinek kerestem egy rá jellemző idéze-
tet. A Tiéd a következő: „Soha ne add fel! A ma ne-
héz, a holnap még nehezebb lesz, de holnapután 
már ragyogni fog a Nap.”
Nagyon büszkék vagyunk rád!
Gy.D.: Köszönöm szépen.
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A 2022-es esztendőben is megrendezésre került a 
Szemesi Szüreti Felvonulás és Vigadalom ami már 
több évtizedes hagyományra tekint vissza a telepü-
lésen.

A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is a 
szokásos útvonalon vonultak a szemesi ovisok, a 
szemesi néptáncos gyerekek és az őszödi felnőtt 
táncosok. A megállók idén is a szőlőhegyi Keresz-
tnél kezdődtek, ahol az atya megáldotta az újbort, 
majd a néptáncosok következtek sorban az ovisok, 
a Berbencés gyerekek majd a sort az őszödi felnőt-
tek zárták, mindannyian nagyszerű bemutatóval. 
A bíró és a bíróné is kivette szépen a részét a tánc-
ból ahogy illik és a kisbíró idén sem fukarkodott az 
élces-mókás rigmusaival.
A felvonuló menet élén a bíró és a bíróné utazott 
a kisbíróval, gyönyörű míves fogaton, őket követte 
egy nagykocsis lovasfogat, amelyen a Dió Banda 
megállás nélkül húzta a talp alá valót, folyamato-
san zaklatva ezzel a jámbor lovakat, de nagy örömet 
okozva a közönségnek. Ezt a fogatot követte a  kis-

Október 8-án került megrendezésre, az Őszi Fesz-
ti-Bál nevű, jótékonysági rendezvény, melynek be-
vételét a Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde javára 
ajánlottuk fel. Az esemény fő szervezője Az Egész-
séges Szemesi Óvodásokért Alapítvány volt, mun-
kánkat pedig az óvoda szülői szervezete segítette. 
Továbbá rengeteg szülői és lakossági felajánlást, 
vállalkozói segítséget kaptunk. Mindhárom intéz-
ményt fenntartó Önkormányzat, a Szemesért Kft., 
a Latinovits Művelődési Ház és az óvoda-bölcsőde 
dolgozói is hozzájárultak a sikeres rendezvény le-
bonyolításához. Nagyon jó hangulatban telt a bál, 
a vendégek szórakozásáról Tóth Edu stand up fel-
lépő és Sárközi István dj gondoskodott. A fenséges 
vacsorát pedig a Melis Hotel és Étterem szolgáltat-
ta. A sok felajánlásnak és segítségnek köszönhetően 
csodálatos tombolanyereményekkel térhettek haza 

SZEMESI SZÜRETI FELVONULÁS

JÓTÉKONYSÁGI OSZI FESZTI-BÁL

vonat, amely a Berbencés gyerekeket és a szemesi 
ovisokat szállította.
A következő állomások sorban a Csokonai utca, Ba-
latonőszöd, Szedres játszótér, Kisfaludy utcai Hal-
Álom büfé és végezetül a művelődési ház udvara. 
A felsorolt állomásokon a gyerekek és a felnőttek 
előadták a produkciójukat, a kedves szemesiek és 
őszödiek, pedig igazi „terülj, terülj asztalkám”-at 
varázsoltak a felvonulóknak és a közönségnek egy-
aránt. Jó érzés volt látni, hogy van a közösségben 
még összetartó erő, a közösség él, működik és őrizni 
akarja értékeit, hagyományait.

A művelődési ház udvarán a kedves felvonulókat 
és a közönséget utolérte az est megállíthatatlanul 
sötét leple, így egy kis utolsó eszegetés-iszogatás 
és beszélgetés után az összegyűltek kissé fáradtan 
hazatértek, ki nyugovóra, ki pedig elkészülni azt 
esti  jótékonysági bálra, melyet idén az ovis SZMK a  
Reich Károly suli sportcsarnokában rendezett meg.
   

Moldován István

vendégeink. Az est különlegessége pedig egy jóté-
konysági festmény aukció volt, melynek fő darabja 
egy rendkívül értékes Pósa Ede mű volt. A felajánlá-
sokat ezúton is hálásan köszönjük a művészeknek, 
Witler Erzsébetnek és a Pósa házaspárnak. Remél-
jük mindenki jól érezte magát. A bevételből a gyer-
kőcöknek tavasszal udvari játékról fogunk gondos-
kodni.



19Balatonszemes község önkormányzatának havilapja

HÍRMONDÓ
Impresszum
Kiadók:
Balatonszemes Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete,
NYTSZ: 2.2 / 7424 / 2000

Szerkesztő bizottság:
Németh Kornélné polgármester
Boór Miklós képviselő
Kónya Éva képviselő
Mórocz Viktor képviselő
Komáromi Krisztina

Felelős szerkesztő:
dr. Glöckler Ferenc jegyző

Elérhetőségeink:
hirmondoinfo@gmail.com
+36 30 475 9712

Megjelenik havonta, 500 példányban.

Nyomdai kivitelezés:
Tenkesdekor Stúdió és Nyomda

A szerkesztőség a beküldött írás művek tartal-
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.

A hideg napok beköszöntével fontos, hogy szervezetünket megfelelően felkészítsük a téli napokra, hetekre. 
A hideg időszakban ugyanis a leggyakoribbak a náthás, felső-légúti, vagy influenzás megbetegedések. Ezek 
megelőzéséhez szervezetünknek vitaminokra és ásványi anyagokra van szüksége. Télen is számos vitam-
inforrás áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy szervezetünk megfelelően védekezhessen a baktériumok, ví-
rusok ellen. Fogyasszunk sok citrus-félét, banán vagy almát, céklát brokkolit vagy például a C-vitaminban 
szintén nagyon gazdag savanyú káposztát. Fontos a réteges öltözködés is, hiszen a téli időszakban akár egy 
nap során többféle időjárási jelenséget is megtapasztalhatunk. Ha lehetőségünk van rá, naponta iktassunk 
be az életünkbe hosszabb -rövidebb sétákat vagy hétvégén menjünk ki a friss levegőre.

Fontos információ, hogy Orvosi rendelőnkben már rendelkezésre áll az influenza elleni védőoltás!
A 60 év felettiek és krónikus betegek továbbra is ingyen kapják az oltást.

Előzetes telefonos bejelentkezés azonban szükséges, a 06-84/360-094-es telefonszámon,
Benedekné Bősze Zsuzsánál!

Szeretetben, egészségben gazdag Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván a
balatonszemesi orvosi rendelő minden munkatársa!
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Eredményekben és egészségben gazdag
boldog új esztendőt kíván
Balatonszemes Önkormányzata,
képviselő-testülete, intézményei
és a Hírmondó szerkesztősége!


