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Balatonszemes Község 
Önkormányzata tisztelettel  
meghívja Önt  és Családját 

2019. augusztus 20.-án  10.00 órai 
kezdettel a Bagolyvár utcai 

kápolnánál tartandó ünnepi 
szentmisére és kenyérszentelésre.  

Az istentiszteletet követően 
az ez évi  „Balatonszemes 
Község  Díszpolgára” cím 

átadására kerül sor.
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Augusztus 20-a a magyar Állam-
alapítás ünnepe. Az új kenyér ünne-
pe. Államalapító Szent István Kirá-
lyunk ünnepe. Az ország, Balaton-
szemes, ugyanakkor a közösség 
ünnepe is.
A Kárpát-medencében ötezer 
éve laktak különböző népek: kel-
ták, rómaiak, avarok, frankok, ger-
mán törzsek, akik vagy beolvadtak 
a többi nép közé, vagy eltűntek 
nyomtalanul a történelem során. 
Csak a magyarság tudott itt meg-
maradni, erős, ezeréves államot 
alapítani, amelyet Szent István kirá-
lyunknak köszönhetünk, és annak, 
hogy államát a keresztény hitre 
építette.
Szent István nagysága abban rejlik, 
hogy felismerte, hogy ott és akkor 
Jézus Krisztus tanításainak sziklá-
ja az egyetlen, amelyre építeni 
lehet, amely egyben tudja tartani a 
magyarságot olyan módon, hogy 
országunk rövid idő alatt nagy-
hatalommá nője ki magát. István 
király megálmodott egy országot, 
volt bátorsága meghoznia egy 
végérvényes döntést, amellyel 
Magyarországot és vele minden 
lakóját a keresztény Európához csa-
tolta. Tudta, hogy ez az egy út van, 
és még ha számos kétkedő próbál-
ta őt elbizonytalanítani, állhatatosan 
kitartott az elve mellett.
Nemzeti ünnepeink között augusz-
tus 20. azon kevés napfényes ese-
ményeink közé tartozik, amely-
re alig vetődik a gyász árnyéka. 
Augusztus 20-nak nincs ellenpont-
ja, mert az ünnep még áttételesen 
sem a kegyelettel teljes, bús emlé-
kezést jelenti számunkra, hanem a 
dönteni tudás, a béketeremtés, az 
Európához tartozás, a megújulás, 

vagyis a bizakodás, a jövőbe vetett 
hit maradéktalan diadalát. 
A mi ünnepünk. Minden magya-
ré. A miénk, mert a mi őseinknek 
köszönhetjük az országunkat. Mi, 
az itt lakók építjük - ápoljuk, tesszük 
szebbé évről - évre. És a mi gyere-
keinknek, unokáinknak adjuk majd 
tovább, bízva abban, hogy majd ők 
is megbecsülik.

Nem kell hozzá túl nagy élettapasz-
talat, hogy az ember belássa: „Min-
den cselekedetünkkel vagy építjük, 
vagy pedig bontjuk annak a közös-
ségnek a házát, amelyben lakunk.” 
Ezért is olyan fontos, hogy ünnepe-
ink alkalmával felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy egymás támogatása nél-
kül nem tudnánk olyan sebesség-
gel haladni életünk házának építé-
sén, mint ahogy azt szeretnénk!
Ez az ország már tudja, hogy az 
összefogásban sokkal többeknek 
tud a javára tenni, mintha nem 
törődne az övéivel. Ez az ország 

ráérzett arra, hogy az egységben 
erő van, növekedés van, biztonság 
van. Polgárai egyre inkább tudják, 
hogy ha támogatják egymást, akkor 
számíthatnak a sikerre. Kedves Bala-
tonszemesiek, Üdülőtulajdonosok, 
Vendégeink, a mai napon ezt az 
egységet is ünnepeljük!
Szent István intelmeiben a hit meg-
őrzését tette az első helyre, amely 

a mai korban is olyan fontos, 
olyan szükséges ahhoz, amikor ki 
kell állnunk nemzeti érdekeinkért 
a világ előtt, Európa előtt. Ha mi 
magyarok nem védjük meg érde-
keinket, senki nem fogja ezt meg-
tenni helyettünk. Vállalni kell a kri-
tikát, viselni a kétkedést és Isten-
ben való hitünkkel megerősödve 
bátran kiállni döntéseinkért.  
Ha most körbenézünk a világban, 
súlyos válságokat, vészjósló dol-
gokat látunk magunk körül.
Ma ismét hasonló kérdések merül-
nek fel, mint 1000 éve: hogyan 
maradhat fenn a magyarság, 
milyen új alapokra kell helyezni 
hazánk jövőjét? Nagy hordere-
jű változás előtt állunk, éveken 
keresztül követtünk a mások által 

kijelölt, rossz utat. 
Szent István történelmi példája arra 
tanít meg minket, hogy állhatato-
san, bölcsen mérlegeljük a kor adta 
lehetőségeket és kihívásokat, és 
bátran hozzunk olyan döntéseket, 
amelyek előbbre vihetik városunk, 
nemzetünk sorsát.
A jövő szempontjából létfontos-
ságú érdekünk, milyen országot 
hagyunk hátra gyermekeinknek, 
unokáinknak.

Takács József 
polgármester

Isten - Haza - Család
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Önkormányzati választás  2019. 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet alapján Balatonszemes 
és Balatonőszöd községben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltként indul-
ni szándékozó választópolgárokat legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni a nyilván-
tartásba vételre illetékes Helyi Választási Bizottságnál.
A bejelentéshez szükséges ajánlásokat a Helyi Választási Irodánál (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs u. 23.) igé-
nyelhető ajánlóíveken kell összegyűjteni.

Balatonszemesen  a központi névjegyzék adatai alapján  polgármester jelöltnek  48 db
képviselő jelöltnek  16 db  ajánlást kell összegyűjteni.

Balatonőszödön  a központi névjegyzék adatai alapján  polgármester jelöltnek  15 db
képviselő jelöltnek  5 db  ajánlást kell összegyűjteni.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó szervezet a ren-
delkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási Irodának a jelölt bejelentésére ren-
delkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes 
Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. 

dr. Kelemen Csilla
     HVI vezető

Önkormányzati Választás 
2019. október 13.

„Egy nap, ami 
megváltoztathatja 

az életed”
A MI SZEMESÜNK ÉN IGENT

MONDOK!

„Egy nap, ami „Egy nap, ami 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Kedves Jelenlévők!

Köszöntöm Önöket mai napra meg-
hirdetett üdülőhelyi fórumon. Célunk, 
hogy az önkormányzat, a szemesi 
lakosok valamint az üdülőingatlan 
tulajdonosok között korábban meg-
kezdett párbeszéd, egy olyan fóru-
mon folytatódjon rendszeresen, mely 
alkalmat ad a közvetlen párbeszédre 
és egymás véleményének megisme-
résére.
A mai nap elsőként tájékoztatni sze-
retném Önöket az önkormányzat 
2019. év első félévi gazdálkodásáról, 
az elmúlt időszakban elvégzett fel-
adatokról, megvalósult fejlesztésekről 
és a jövőt érintő célkitűzésekről, ter-
vekről.
Lassan közhelynek számít egy-egy be-
számolóban, hogy az önkormányzat 
gazdálkodásának alapját az éves költ-
ségvetése adja. A képviselő testület ál-
tal rögzített tervszámok alapján finan-
szírozza és látja el az önkormányzat a 
törvényben meghatározott kötelező, 
valamint önként vállalt feladatait.
Az Önkormányzat a 2018. évben 1 mil-
liárd 129 millió 210 ezer forint bevétel 
és ugyanennyi kiadás mellett gazdál-
kodott. Az idei, 2019. évben a gazdál-
kodás keretszámai 878 ezer 471 forint 
összeggel realizálódnak.

A 2018. évben jelentős összeget for-
dítottunk működési, fenntartási költ-
ségekre, összegszerűen 853 millió 897 
ezer Ft-ot, míg a felhalmozási célú ki-
adásainkra 219 millió 711 ezer Ft lett 
felhasználva. A működési kiadásokon 
belül a legjelentősebb tétel a szemé-
lyi juttatások és a munkaadókat ter-
helő járulékok összege volt. A tavalyi 
évben 162 millió forintot jelentett az 
ezen a címen felmerült költség. Az 
önkormányzatnál és intézményeinél 
összesen 50 fő az állandó dolgozói 
létszám és tavaly 9 főt tudtunk köz-
munkaprogramban foglalkoztatni. A 

közmunkaprogramban való foglal-
koztatás szabályai, feltételei 2019-
ben sajnos szigorodtak, ezért az 
idén már csak 5 főt sikerült felven-
ni. A nyári szezonban ugyanakkor 
további forrásokat biztosítunk ön-
kormányzati foglalkoztatottak alkal-
mazására, akik a település közterü-
leteinek tisztántartásában, valamint 
az élményfürdő működtetésében 
vesznek részt.

Tavalyi évben magasnak számító 
dologi kiadások 338 millió 132 ezer 
Ft összegét, a 2019. év várhatóan 
meg fogja haladni. Terveink szerint 
eben az évben az ezen a jogcímen 
jelentkező kiadások összege eléri a 
347 millió 533 ezer forintot.
A 2019. évben a dologi kiadásokra 
166 millió 588 ezer forint került elő-
irányzásra.

A működési költségek közt 2018. év-
ben a legjelentősebb költségek:
•	 a művelődési ház 117 millió 

450 ezer Ft,
•	 az óvoda 61 millió 599 ezer Ft
•	 Szemesért Non Profit kft 62 

millió 500 ezer Ft,
•	 a közkonyha 69 millió 302 ezer 

Ft, 
•	 valamint az Önkormányzat 73 

millió 395 ezer Ft volt.

Szeretném kiemelni, hogy a „Szeme-
sért” Kft eredményesen működik. Az 
elmúlt évben vállalkozó tevékeny-
ségével jelentős bevételhez jutott, 
nagyban hozzájárult a kiegyensú-
lyozott üzletvitelhez.
A civil szervezeteket az idei évben is 
több mint 10 millió Ft-tal támogatta 
a Képviselő-testület.

A kötelezően ellátandó feladatok fi-
nanszírozását az állam feladatalapú 
támogatással biztosítja. Azok ellátá-
sához az állam központi támogatást 
biztosít az Önkormányzat részére, 

Születés:
Lukácsa-Gáspár Félix  

2019.06.04.
anyja neve: Lukácsa Melinda, 

apja neve: Gáspár Tibor
Kapás Zétény Olivér 

2019.06.24.
anyja neve: Hosszú Csilla, 
apja neve: Kapás Mihály

 
Házasságkötés:

Iván Evódia Evelin - Bódi Norbert  
2019.06.27.

Pus Dorina - Bielik Renátó 
2019.07.13.

 
Haláleset:
Szűcs János 

2019.05.23. életének 66. évében
Káposztás István 

2019.05.31. életének 67. évében
Inotai Ferencné 

2019.06.17. életének 73. évében
Németh Józsefné 

2019.07.16. életének 82. évében
Fehér Anna Erzsébet 

2019.07.17. életének 72. évében
Fias István 

2019.07.12-én életének 67. évében 

AnyAkönyvi hírek:Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodásról, 
feladatok végrehajtásáról, Balatonszemest 

érintő fejlesztésekről

IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ  
AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a fenntartó települé-

sek Képviselő-testületeinek dön-
tése alapján a Balatonszemesi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 
augusztus 21. – augusztus 23. között 

igazgatási szünetet tart. 
A fenti időszakban a Hivatal Bala-
tonszemesen és Balatonőszödön 

is zárva lesz, az ügyfélfogadás szü-
netel. A Hivatal az igazgatási szü-
net alatt haláleset anyakönyvezési 

ügyekben tart ügyeletet 
a 06 30 240 70 62-es telefonszámon 

8 és 12 óra között.
Megértésüket köszönjük!
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mely támogatás ugyanakkor nem 
teljes egészében fedi le a kiadáso-
kat. Ennek okán a bevételi oldalt 
saját bevételt eredményező tevé-
kenységgel ki kell egészíteni. A mű-
ködésre kapott központi támogatás 
2018-ban 226 millió forint volt, az 
intézményi működési bevétel 393 
millió 457 ezer forint, működési célú 
átvett pénzeszköz összege 319 ezer 
Ft. 

Bevételeink közül a helyi adók je-
lentősek. Örvendetes, hogy a Bala-
tonszemes Községi Önkormányzat 
2018. évi költségvetésében terve-
zett adóbevételek befolytak. Az elő-
ző évhez képest az iparűzési adóban 
visszaesés volt tapasztalható, mely-
nek oka, hogy a vasútépítő cégek 
településen folytatott munkavég-
zése jelentősen csökkent, illetve 
megszűnt. Adóbevételeink stabili-
zálása érdekében megszüntettük 
azt a telekadó mentességet amely, 
a jogerős építési engedély alapján 
beépíthető lakó-, illetőleg üdülőtel-
kekre biztosított eddig mentességet 
az építési engedély jogerőre emel-
kedésétől számított két évig.

Legkiemelkedőbb adó bevételünk 
az idegenforgalmi adóból szárma-
zik, amely tavaly elérte a 73 millió 
Ft-ot. Természetesen ehhez hozzá-
jön még az állam által adott 1-szeres 
összeg. 
Építményadóból 96 millió Ft, telek-
adóból 17 millió 700 ezer Ft, magán-
személyek kommunális adójából 4 
millió Ft, iparűzési adóból 67 millió 
700 ezer Ft, gépjármű adóból 6 mil-
lió 300 ezer Ft folyt be. Összesen az 
adóbevételünk az idegenforgalmi 
adóhoz kapcsolódó állami hozzájá-
ruláson kívül, 264 millió Ft volt.

Kiemelt figyelmet fordítunk a hát-
ralék mértékének csökkentésére a 
behajtást magas fokú szigorral ke-
zeljük. 

Fontos kiemelni, hogy az intézmé-
nyeknél nem volt finanszírozási 
gond, folyamatosan és kiszámítha-
tóan tudjuk az üzemeltetést biztosí-
tani. Ugyancsak említésre érdemes, 

hogy az önkormányzatnak 2018-19. 
években nincs bankhitele, működé-
si kiadásait saját forrásokból képest 
volt finanszírozni.

Önként vállalt feladataink közé tar-
tozik a strandok fenntartása, az Él-
ményfürdő működtetése, valamint 
az iskolabusz szolgáltatás, és az au-
tóbuszok egyéb szállítási tevékeny-
sége. A Siófoki Tankerülettel meg-
állapodást kötöttünk, aki szolgálta-
tásként díj ellenében igénybe veszi 
a diákok rendszeres szállítását, erre 
éves szinten 10 millió Ft bevétellel 
tudtunk tervezni.
2018-ban a felhalmozási kiadások 
között a beruházások összege 219 
millió 711 ezer Ft volt, az intézmé-
nyi beruházások összege 4 millió 21 
ezer Ft és a felújítások összege 75 
millió 290 ezer Ft volt.

2019. évben ünnepeljük Balatonsze-
mes önálló közigazgatási rendszeré-
nek 30. évfordulóját, ugyanis 1989-
ben váltunk el Balatonszárszótól. Az 
évforduló apropóján szeretném ösz-
szefoglalni az elmúlt években meg-
valósult fontosabb fejlesztéseket:
- 2015-ben Horváth Magyar 

Együttműködési Program ke-
retében Krizevci horvát tele-
püléssel közösen pályáztunk 
kerékpárút építésre, felújítás-
ra. E pályázat keretében való-
sult meg a Tompa Mihály ut-
cától a Kikötő utcai vasútátjá-
róig tartó kerékpár útszakasz, 
a Rózsapark melletti kerékpá-
ros pihenőhely. Ez egy közel 
100 millió Ft-os beruházás 
volt, melyhez a Képviselő-tes-
tület 10% önrészt biztosított. 
A projekt keretében az épí-
tési munkákon kívül, GPS ke-
rékpáros applikáció, honlap, 
érintőképernyős információs 
eszköz is beszerzésre került.

- 2015-ben elkészült az önkor-
mányzat intézményeinek épü-
letére, az iskola, a hivatal, mű-
velődési ház tetőszerkezetére 
áramellátást biztosító napele-
mes rendszer. A beruházás ér-
téke 50 millió Ft volt, melyből 
37 millió Ft uniós támogatás 

volt és 12,5 millió Ft pedig ön-
rész.

- megtörtént az egész község-
ben a közvilágítás korszerűsí-
tése. A beruházás értéke 138 
millió Ft. volt.

- A művelődési házban közös-
ségi szolgáltató pont került ki-
alakításra, a helyi kézművesek, 
termelők felkarolását, helyi 
működésüket segítve árusító 
standok, vitrinek, bútorok ke-
rültek beszerzésre és megépült 
a község kemencéje is- A pályá-
zati forrás erre 5 millió Ft volt. 

- A Kikötő utcában elkészült 
2016-ban a Szent Antal szobor-
csoport, melyhez 6,5 millió Ft 
pályázati támogatást kaptunk, 
és 3,5 millió Ft önrészt kellett 
biztosítanunk.

- Az elmúlt években több ingat-
lant vásároltunk, a záportározó 
melletti területen további 5 tu-
lajdonrészt vettünk, valamint 
az orvosi rendelő mögött te-
rületet is megvásároltuk 2016-
ban 6 millió Ft-ért, melyre fel-
épülhetett az orvosi rendelő 
épülete.

- Önkormányzati tulajdonba 
került a Balatonőszöddel ösz-
szekötő út, illetve a Szabadság 
utca és a Fő utca is. Ez több 
száz millió Ft vagyongyarapo-
dást eredményezett az önkor-
mányzatnak.

- Megvásároltuk az iskola mö-
götti egykori TSZ lakásokat 8 
millió Ft-ért, a jövőben szeret-
nénk azt a környéket is rendbe 
tenni.

- Az önkormányzat több jármű-
vet és munkagépet is vásárolt, 
amelyeket a Szemesért Kft 
használ a mindennapi munka-
végzéshez. Beszerzésre került 
fűnyíró traktor, aszfalthenger, 
betonvéső, mulcsozó, magas-
nyomású mosó, motoros kasza, 
ágaprító gép, transporter szál-
lító autó, kerékpár és motor is 
összesen 7 millió Ft értékben. 
Vásároltunk egy útaszfaltozó 
gépet is 6 millió Ft-ért.

- 2016-ban közel 5 millió Ft-ot 
költöttünk arra, hogy elkészült 
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a Kikötő utcától a Berzsenyi ut-
cai strandig tartó járdaszakasz, 
valamint az Ady E. utcában a 
sportpálya utáni szakasz.

- az iskola mellett a Széchenyi 
utcát és a Bajcsy-Zs. utcát ösz-
szekötő úton létesült egy kör-
forgalom, közepén Boldog 
Özséb szoborral, ezen összekö-
tő út mellett további parkolási 
lehetőséget is igyekszünk lét-
rehozni.

- A Dél-Balaton FC-vel együtt-
működve a sportöltöző épü-
lete részben az MLSZ által 
biztosított forrásból és az Ön-
kormányzat által biztosított 
3-3 millió Ft önrész felhasz-
nálásával megújult. 2016. óta 
folyamatos a felújítás, az idei 
évben az új épületrész, új tető 
után már belülről is megszépül 
az épület.

- A Sport utcai, 7-es melletti in-
gatlanok tereprendezése meg-
történt, a vasútfelújítást végző 
cégek több önkormányzati in-
gatlant is béreltek a községben 
és a bérleti díj fejében kapott 
közel 40 ezer m3 földanyag és 
6-8 ezer m3 jó minőségű kő-
anyag került az önkormányzat 
tulajdonába, amelyet az útjaink 
építéséhez fel tudunk használ-
ni.

- a vasúti felújítás során minden 
régi vasútátjáró újjáépült, a 
Kikötő utcai átjáró megszéle-
sedett és a Csongor utcánál is 
létesült egy új átjáró, illetve az 
orosz tábornál is megépült a 
fénysorompós vasútátjáró.

2017-ben sok évnyi próbálkozás 
után végre pályázaton támogatást 
nyertünk új orvosi rendelő építésé-
re. A kapott 60 millió Ft támogatást 
a Képviselő-testület további 73 mil-
lió Ft önerővel egészítette ki. Nehéz 
feladat volt közbeszerzési eljárás 
keretében kivitelezőt találni, kilenc 
cégnek került kiküldésre ajánlattételi 
felhívás, azonban csak egyetlen egy 
ajánlat érkezett 121 millió 221 ezer Ft 
vállalási árral. Jelenleg az orvosokkal 
együtt a működési engedélyek meg-
szerzése, módosítása zajlik, a gyer-

mekorvos és a védőnő már átköltö-
zött az új épületbe.
Pályázatot is nyújtottunk be a rende-
lő helyiségek bútorzatának kicserélé-
sére. 
Terveink között szerepel, hogy a 
majd megüresedő régi orvosi rende-
lő épületét önkormányzati lakásokká 
vagy üzletekké alakítjuk.
Szintén 2017-ben pályáztunk és 2018. 
év végén elkészült az óvoda mini böl-
csődei csoportjának helyet adó épület.  
Az építésre 48 millió Ft összeget nyer-
tünk, a pályázat megvalósításához a 
Képviselő-testületnek 7 millió Ft ön-
erőt kellett biztosítani. 

2018. év végén a Kajak Kenu Szö-
vetséggel való együttműködésben 
egy vizibázis épült a Berzsenyi utcai 
strandon. Közösen pályáztunk, me-
lyen a csónaktároló építésére 13 mil-
lió Ft támogatást nyertünk, ehhez a 
Képviselő-testületnek 14 millió 800 
ezer Ft önrészt kellett biztosítani. A 
vízibázist egy külső vállalkozó mű-
ködteti, pályáztatás útján szerzett 
erre jogosultságot. A Kajak Kenu Szö-
vetségtől közel 20 millió Ft értékben 
vízi sporteszközöket is kaptunk. 

2018-ban megvalósult a Rózsapark 
felújítása, melyhez 5 millió Ft támo-
gatást kaptunk és 5 millió Ft önerőt 
kellett biztosítani, új térköves sétány, 
kerékpártáruló létesült.
Elkészült a Mártírok utca Keleti ré-
szének és az Akác utca felújítása. Az 
útfelújítás költsége 16 millió 663 ezer 
Ft összeg volt, ehhez a Képviselő-tes-
tület 4 millió 166 ezer Ft önerőt biz-
tosított. Továbbá az Akác utca folyta-
tása is új réteget kapott 2,5 millió Ft 
összegért.

Elkészült a közkonyha és az iskola 
szennyvízelvezetésének kiépítése 18 
millió Ft értékben, ehhez a Siófoki 
Tankerülettől 6 millió 500 ezer Ft tá-
mogatást kapott az önkormányzat.
A szociális gondozók munkáját segít-
ve 3 millió 700 ezer Ft összegért az 
önkormányzat új Dacia gépjárművet 
vásárolt. A temetőben 1 millió 790 
ezer Ft összegért új urnafal épült, il-
letve kanalas földmunkagépet is vá-
sároltunk 2 millió 500 ezer Ft-ért.

Továbbá pályázaton támogatást 
nyertünk Rádpuszta felé vezető kül-
területi út 6 méter szélességben tör-
ténő murvás felújítására. A teljes pro-
jektméret bruttó 93.659.196,- Ft, eb-
ből önrész 14.048.884,- Ft, vissza nem 
térítendő támogatás: 79.610.312,- Ft. 
A kivitelezés folyik, a tervek szerint 
őszre elkészül.

2018-ban 30 millió Ft pályázati tá-
mogatást nyertünk a közkonyha 
felújítására, ehhez előreláthatólag 
a Képviselő-testületnek 10 millió Ft 
önrészt kell hozzátenni. Jelenleg a 
tervek egyeztetése, előkészítésének 
fázisa zajlik.

2018-ban a Berzsenyi utcai strand-
fejlesztésre 30 millió Ft-ot nyertünk 
pályázaton, melyből 22 millió Ft ér-
tékben napelemes rendszer került 
kiépítésre, mellyel további energia 
költségeket tudunk megtakarítani 
az élményfürdőben, illetve 6 millió 
Ft értékben felújításra került a Ber-
zsenyi strand területén lévő férfi-női 
vizesblokk és 2 millió Ft értékben 
felnőtt és gyermekjátszótéri elemek 
kerültek kihelyezésre. 

2019. tavaszán a 106 millió Ft ér-
tékben támogatást nyertünk a Ber-
zsenyi utcai strand fejlesztésére. A 
fejlesztés keretében térköves sétány 
rész kiépítése, új öltöző kabinok te-
lepítése, kültéri zuhanyzók felújítá-
sa, padok, hulladéktárolók kihelye-
zése, lejárók létesítése, új játszótéri 
elemek kihelyezése, értékmegőrző 
szekrények kihelyezése, és a Balaton-
ban egy vízi kalandpálya elhelyezése 
valósult meg, illetve egy babamama 
szobát is kialakítottunk, valamint a 
strand teljes területén ingyenes Wifi 
szolgáltatást vezettünk be.
Tavaly folytatódott a játszóterek fel-
újítása a Csokonai és a Bocskai utcá-
ban is. A településen lévő játszóterek 
felújítása, korszerűsítése kb. 5 millió 
Ft-ba került.

Pályázatot adtunk be a Csokonai ut-
cában lévő járda felújítására 13 mil-
lió Ft összegben.
Több pályázatot is sikeresen elnyert 
községünk. A pályázatokhoz biztosí-
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Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Falu Program keretében meg-

hirdetett, Orvosi eszköz című, MFP-aee/2019 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályáza-

tunk vizsgálatát elvégezték, támogatásra jogosultnak nyilvánították.

a projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékű támogatási összege 2.999.980 Ft; 

az eszközbeszerzés kizárólag egészségügyi alapellátáshoz kötődően használható fel.

Bízunk benne, hogy Magyarország Kormányának a Magyar Falu Program keretén belül nyúj-

tott támogatása településünket is vonzóbbá, komfortosabbá teszi, és a helyi lakosság 

megelégedésére szolgál

tott több mint 110 millió Ft önerő a 
tartalék keret terhére történhetett. A 
beruházások és felújítások, valamint 
beszerzések terén több eredménnyel 
zárhatjuk az évet, büszkén mondhat-
juk, hogy jelentősen gyarapítottuk az 
Önkormányzatunk vagyonát.

Az önkormányzat dolgozóival, a 
közfoglalkoztatottakkal és a Sze-
mesért Nonprofit Kft dolgozóival 
együtt törekszünk a strandok kör-
nyezetének folyamatos korszerűsí-
tésére és szépítésére. 
A Balatonszemesért turisztikai egye-
sület javaslatainak alapján előkészü-
letben van, és - a képviselő testület 
néhány napon belül tárgyalja - egy 
kutyás strand megnyitásának enge-
délyezését, valamint kihelyezésre 
került egy nagyméretű szemetes 
konténer az üdülőtulajdonosok ké-
rése alapján a Kht. telephelye mel-
lett, a hétvégi hazautazások kom-
munális szemetének kezelésére.

A közelmúltban nagy felháboro-
dást keltett esemény is megzavar-
ta településünket, hiszen ezidáig 
elképzelhetetlen visszaélésre és 
bűncselekményre derült fény a he-
lyi bűnmegelőzési egyesület érin-
tettségével. Engem személy szerint 

is mélységesen felháborítanak a 
történtek, és persze joggal így érez 
minden jó érzésű Balatonszemest 
szerető honfitársunk. Az esettel 
kapcsolatban közleményt adtam ki, 
és ezzel egyidőben kezdeményez-
tem az egyesület megszűntetését és 
tárgyalásokat folytatunk egy új pol-
gárőrség megszervezésére.

A jövőbeli fejlesztések sorában tár-
gyalásokat folytatunk egy Balatoni 
Röplabda Akadémia létrehozásáról, 
mely az orosz tábor területének 15 
évre szóló ingyenes biztosításával 
egy 3 milliárd Ft értékű beruházás 
megvalósulását jelentené. A tervek 
szerint 4-8 db strandröplabda pálya, 
fedett röplabdapályák, 40-50 fő be-
fogadására alkalmas vendégházak, 
rekreációs központ és ezeket kiszol-
gáló létesítmények épülnének. Ez a 
településnek mind helyi adóbevé-
tel, mint munkahelyteremtés szem-
pontjából jelentős előrelépés lenne. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A jövőben is törekedni fogunk arra, 
hogy a lakosság igényeit minél job-
ban kiszolgálhassunk, és a település 
érdekét eredményesen képviselni 
tudjuk. Ennek sorában az egyik leg-
fontosabb feladatunk a jó hírnevünk 

megőrzése, melyet néhány esetben, 
egyesek szándékosan meg akarnak 
csorbítani. Balatonszemes értékeinek, 
lakosainak és üdülőtulajdonosainak 
jó hírnévhez fűződő jogai alapján in-
tézkedést tettem és javasoltam a kép-
viselő testület felé, hogy a jövőben 
Balatonszemes nevet, mint kifejezést 
és mint település nevet, csak és kizá-
rólag az önkormányzat írásos enge-
délye alapján használhasson bárki 
üzleti tevékenységgel összefüggés-
ben, vagy Internetes fórumokon és 
hírportálokon.
Úgy gondolom, mindannyiunk ne-
vében mondhatom, hogy akkor 
fogunk tudni még több eredményt 
felmutatni, ha összefogva, együtt-
működve, egymást tisztelve telepü-
lés érdekeit szem előtt tartva hoz-
zuk meg döntéseinket a jövőben.
Végezetül kérem, engedjék meg, 
hogy ezúton is megköszönjem ed-
digi munkájukat az Önkormányzat 
valamennyi munkatársának, és egy-
úttal bátorítom önöket, hogy kér-
déseikkel és javaslataikkal segítsék 
munkánkat.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Takács József 
polgármester

Magyar Falu Program 
– Orvosi eszköz című pályázat
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Az elmúlt két nyári hónapban (június közepétől augusztus 
közepéig) nagyon sok érdekes tevékenységben vehettek 
részt a gyerekek. A naponta ismétlődő tennivalók (étkezés, 
tisztálkodás, pihenés) mellett, minden napra jutott valami 
olyan történés, ami érdekessé, izgalmassá tette a gyerekek 
életét. Az óvónők hetente váltották egymást a munkában 
és a szabadságban is, így 
aki dolgozott, sok ötletet, 
játékot ajánlott fel a gye-
rekeknek.
Az óvoda gazdag esz-
közkészletéből min-
dig jutott az udvarra, 
így az állandóan ottlévő 
mozgásfejlesztő eszközök 
mellett, mindig volt új is, 
ami még több mozgásra 
késztette a gyerekeket- 
akadálykészlet, karikák, 
színes kötelek, sítalpak, 
„folyami kövek”, különféle 
nagyságú, anyagú, színű 
labdák, célba dobó állványok, egyensúlyozó utak, trambu-
lin….
Az intenzív mozgást nyugalmasabb tennivalókkal tud-
ták felváltani- a teraszon mindig lehetett rajzolni, építeni, 
óvónénivel együtt „kézműveskedni”. Színessé varázsolták 
egy-egy napon a teraszon kifeszített zsinórokon sorakozó 
szélforgók, rajzok, hajtogatott, festett, ragasztott alkotások 
az óvoda udvarát. Az utcán sétáló, időnként meg- megál-
ló emberek széles mosollyal, egy-egy kedves mondattal 
nyugtázták a látnivalókat.
A pavilonban berendezett konyhasarokban „főzőcskéz-
tek”, beszélgettek, babáztak, képeskönyvet nézegethet-
tek egy-egy játszócsoportban. A babaházakban jól el 
lehetett bújni a kíváncsi felnőtt tekintetek elől, gondolták a 
gyerekek.A homokozóban mindig készült valami-vár, alag-
út, „homoksüti”.
Minden napra jutott mese, éneklés és dalosjáték, és volt 
idő a beszélgetésre, egymás mondandőjának meghall-
gatására. 
Minden héten volt séta, játék a játszótéren, figyelték a nyári 
forgatagot, a megnövekedett gyalogos és jármű forgalmat. 

Egy alkalommal a Postamúzeumot is meglátogatták a gye-
rekek, ami nagy élményt jelentett számukra. Jó lett volna, ha 
egyéb kulturális rendezvényre is eljuthattunk volna- pl. gyer-
mekelőadás- igény lett volna rá.
Egy-egy szülői felajánlás is érkezett- az egész óvodai cso-
port elmehetett fagylaltozni és az ugráló várba is. Köszönjük 

a szülőknek. Köszönjük a 
folyamatosan érkező gyü-
mölcsfelajánlásokat is, így 
minden napra jutott finom 
idénygyümölcs, amellyel 
kiegészítettük az ételein-
ket készítő konyha által 
küldött mennyiséget. Jóle-
sett a meleg és forró nyári 
napokon a délelőtt folya-
mán elfogyasztott finom-
ság.
A nyári időszakban kiseb-
bek, nagyobbak, még 
nagyobbak közösen, egy 
csoportban töltik napjai-

kat. Ennek nevelésben rejlő lehetőségeit jól ki tudjuk hasz-
nálni, hiszen a nagyok segítik a kicsiket, pl. séta során egy 
nagyobb gyermek egy kisebbel alkot párt. 
A kisebbek együtt építenek, rajzolnak a nagyobbak-
kal, ellesnek egy- egy mozdulatot, technikát, ötletet. 
A nagyobbak segítenek a kicsiknek az öltözködésben, 
fésülködésben, mosdóhasználatban, figyelnek rájuk.
A mini bölcsődébe járó gyermekek is sokat tartózkod-
tak a szabadban, játszottak az udvaron. Időnként meg-
látogatták az ovisokat, örömmel vették birtokba az ott 
található játékokat.
Lassan vége a nyárnak, augusztus van,- ilyenkor tartunk 
szünetet-, amikor sor kerül a szokásos éves karbantar-
tásra. Ezidő alatt a dolgozók felkészítik az óvodát és a 
mini bölcsődét az új nevelési évre. Hívogató, barátsá-
gos, színes környezetet teremtenek, amelyben a régi 
és új gyermekek egyaránt jól érezhetik magukat.
A kiscsoportot kezdő, valamint már óvodába járó, de 
koruk miatt kiscsoportban maradó gyermekek szülei-
nek augusztus 28-án szülői értekezletet tartunk. Ekkor 
ismerkedhetnek meg a szülők egymással, a csoport-

A NyitNikék 
ÓvÓdA hírei

„Tarka kötényben
libben a Nyárlány,
napsugár csillan
illatos fátylán.

..Lenge hajában
bódító bodza,
nyár kacagását
gyűjti csokorba.”
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ban dolgozók nevelési elképzeléseivel, a tanév során 
várható történésekkel. A régi szülők elmondják az újak-
nak tapasztalataikat, értékes tanácsokkal szolgálhatnak az 
óvodakezdés szülőnek, gyermeknek egyaránt „nehéz nap-
jaira.” 
Szeptember 2-án, hétfőn újra benépesül az óvoda és a mini 
bölcsőde, kezdődik az új nevelési év, amely reményeink 
szerint ismét hoz számunkra sok örömet, csillogó gyerme-
ki szemeket, elégedett szülőket. Kívánom, hogy reménye-
ink így teljesüljenek!

Szentiványi Jánosné 
intézményvezető

FÜRDŐEGYESÜLETI RENDEZVÉNYEK:
”BOLHAPIAC 2019”

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, 
nagycsaládost az idei Bolhapiac rendezvényre, 

elárusítóként, vevőként, vagy szemlélődő látoga-
tóként. A rendezvény helyszíne a Balatonszemesi 

Rózsapark, Időpontja, 2019. augusztus 17-én 
délelőtt 9 órától 14 óráig.

„HUNYADY-DÍJ  ÁTADÁS 2019”.
Augusztus 18-án a Bagolyvár utcai kápolnánál 

a 10 órai szentmise után átadásra kerülnek 
a 2019, évi Hunyady-díjak.

„KOSZORÚZÁS A FŰRDŐEGYESÜLET 
CENTENÁRIUMI EMLÉKMŰVÉNÉL” 
Augusztus 20-án 15 órakor megemlékezéssel 
egybekötött koszorúzást tartunk a bal oldali 

kikötőszárnyon levő vörös márvány 
centenáriumi emlékműnél.

Mindenkit szeretettel vár rendezvényeinkre 
a  Balatonszemesi Fürdőegyesület Választmánya!

1 m3 (1m×1m×1m)
Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány 20.000.-
Vegyes: akác+cser 25.000.-
Akác: 25.000.-

Erdei m3 (1m×1m×1,7m)
Vegyes:  nyár+ nyír+bálvány 28.000.-
Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány 36.000.-
Vegyes: akác+cser 44.000.-
Akác: 44.000.-

BALATONSZEMESI KISGÉPSZERVÍZ
SZÁRAZ TÜZIFA ÁRAK  2018. 09. 01.-től

Balatonszemesi Kisgépszervíz
Telephelyünkön vállaljuk kerti gépek, kerékpárok, 

robogók szervizelését, javítását, alapszintű 
gépjármű karbantartást.

Kerti gépek, kerékpárok, robogók szervizelése.
Kerti gépek, kerékpárok, robogók értékesítése.

Kerti gépek, kerékpárok bérbeadása.
Veszélyes fakivágás, kertgondozás, gondnoki teendők.

Vegyszeres rovarirtás, kézi és gépi permetezés, kerítésépí-
tés,

füvesítés, tereprendezés, épület bontás.
Telephelyünkön tűzifa, bográcsfa kapható!

Vállalkozásunk fizetési pont is, ezért lehetőség van bank-
kártyás fizetésre, telefonfeltöltésre.

Címünk: Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.
Elérhetőség: 06/30-447-33-14

06/30-603-80-03  06/30-920-77-66
www.kisgepservice.hu

  hirdetés
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Hadi helyzet Somogy vármegyében
A Szemesi palánkerődről első írásos 
emlékek 1543-44 találhatók.  Abban 
az időben létező további palánkvá-
rak: Törökkoppány, Öreglak és Fonyód-
Fácános (1.ábra) voltak.
A Kereki kővárat 1543-ban a magyarok 
felrobbantották, hogy ne használhassa 
a török.   Az Ordacsehi-kisvárat 1547-
ben Magyar Bálint építtette. 1552-ben 
16 évre Veszprém török fennhatóság 
alá került. Ságvár faluban a török erős-
ség egy kastély volt. Tihany félszigetén 
három vár volt magyar kézen.  Akkori-
ban a Balaton márciusig be volt fagyva, 
így a magyar csapatok gyakran támad-
tak a jégen át.
1544-ben a törökök elfoglalták Sze-
mest, Endrédet, Kőröshegyet, Karádot 
és megkezdték a szemesi Bolondvár, az 
endrédi és karádi végvárak kiépítését. 
Céljuk a part-menti úton kívül a szántódi 
rév megszerzése, illetve az északról való 
átkelés ellenőrzése volt. Erre a célra stra-
tégiailag legalkalmasabb, a Balatonsze-
mesre telepített török flotta és ennek 
védelmére kiépített Bolondvár nevű 
palánk erőd, amely a törökök által meg-
szállt terület határán feküdt. A török flot-
ta sajkás hadihajókkal volt felszerelve. 
(2.ábra)  Ebben az időben Fonyód, Szi-
getvár és a Balaton északi partja magyar 
kézen volt.  A magyar földesurak a török 
megszállás alatt élő jobbágyaiktól is 

behajtották az adót, de a jobbágyoknak 
adózniuk kellett a töröknek is. Környé-
künkön a termények kilencedik tizedré-
sze a tihanyi várkapitánynak, (illetve leg-
gyakrabban Magyar Bálintnak a fonyódi 
kapitánynak), a tízedik tized a töröknek 
ment. A helyzetet súlyosbította, hogy 
a törökök mellett a betörő tatár csapa-
tok is dúltak az országban. 1556-tól a 
legtöbb somogyi erősség török kézen 
volt, így Somogyvár erődített kolostora 
és az Öreglaki vár is. Somogyvárat azon-
ban a törökök elhagyták, nem használ-

ták erődnek. 1566 után Fonyód, Kéthely, 
Szőcsény, Csákány, Galambok, Komár 
még magyar kézen voltak, de Segesd, 
Csurgó, Zákány, Szenyér, Marcali már a 
töröké volt.

A csatározások kezdetei
1549. évi gyöngyösi tárgyaláson a budai 
pasa elpanaszolta Iharnóczy Andrásnak, 
Ferdinánd követének: „Magyar Bálint 
néhány társával egész Pécsig és Székesfe-
hérvárig mindent felprédál és elraboltat.”
Ezért a budai Ibraliom bég párbajozni 
akart Magyar Bálinttal Koppány környé-
kén, erről egy 1555.márc. 12-én magyar 
nyelven írott leveléből tudunk. Vitézeivel 
a bég 10 napig hiába várta Magyar Bálin-
tot Koppányban. Ugyanis Magyar Bálint 
nem kívánt a török körzetébe, Koppány-

ba besétálni. A pasa ezután Magyar 
Bálinttól várt hely és idő megjelölést a 
viadalra. 1555.máj.10-én Zichy István 
azt írta levelében, hogy „komoly ütkö-
zet zajlott le május elején Karád alatt. 
Előbb Takaró Mihály tihanyi várkapi-
tány emberei csaptak össze a török-
kel, majd Magyar Bálint fonyódi kapi-
tány katonái. Az ütközetben részt vett 
Naszuh koppányi szandzsákbég is. 
Szeptember végén Magyar Bálint rövid 
időre visszafoglalta Kőröshegyet, rabo-
kat és lovakat zsákmányolt. Ezen a vidé-
ken a magyar és a török vitézek szinte 
minden évben összemérték erejüket. 
Csányi Ákos, Nádasdy Tamás (3.ábra) 

kanizsai tiszttartója 1555-ben írta: Dersffy 
Istvánék lesre csalták a törököt. Naszuf 
koppányi bég csapatát megverték, az 
öccsét elfogták, Naszuf is alig szaladott.
1555-ben Tojgun budai beglerbég 

Balatonszemes a török ellen vívott végvári harcok fontos helyszíne 4. rész
A sorozat 3. részében röviden összefoglaltam a török csapatok dunántúli előretörését, a szemesi Mindszent  
kolostor sorsát és a török hatalmi berendezkedését a Dunántúlon. 

1. ábra

2. ábra

3. ábra
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Befejeződött a közelmúltban a Turisztikai Egyesület javas-
latára, az Önkormányzat által elindított kérdőívek leadásá-
nak határideje. A település életével kapcsolatos kérdések és 
vélemények visszajelzéseként szolgáló kiadvány, egy hiány-
pótló eszköznek számít, hiszen eddig ilyen közvetlen vissza-
csatolásra nem volt módja községünk lakosainak. Éppen ezért 
nem jelentett meglepetést, hogy szép számmal érkeztek is 
vissza a kitöltött kérdőívek. A felmérés lényege természete-
sen nem az volt, hogy valakinek az adatai megadásával kel-
lett volna észrevételeit kinyilvánítani, hanem sokkal inkább 
a település egyes területein élő, üdülő lakosok jelezhették 
konkrét véleményüket.
A kérdőívek összegzését és értékelését követően lényeges 
információk kerültek rögzítésre. A választ adók jelentős több-
sége, -több mint 90 %-a - elégedett az elmúlt évek fejleszté-
seivel, a település működtetésével, továbbá a szociális és idős 
segítő támogatásokkal. Kiemelten pozitív visszajelzések érkez-
tek az orvosi rendelő megépítésére, ugyanakkor az egyes köz-
területi utak felújításának szükségességét többen jelezték. A 
kérdőívet beküldők lényeges fejlesztési lehetőségnek ítélték 
a nyári programok bővítését, gyermek és korosztályos progra-
mok megrendezését. Javaslat érkezett a strand fejlesztésre, a 
kutyás strand megteremtésére, kialakítására, valamint a szol-
gáltatások bővítésére, akár egyes eszközök fizetőssé tételével.

Megjegyzésként többen jelezték annak kifogását, hogy az év 
során a helyi képviselők által elvégzett munkáról nem, vagy 
kevés tájékoztatást kapnak. ebben a tárgykörben javaslatként 
került megfogalmazásra a helyi tájékoztatásai rendszer kibőví-
tésének igénye is.
Összegezve a véleményeket, a kérdőívek válasz adatai alapján 
megállapítható, hogy a község lakossága és üdülő tulajdonosok 
alapvetően elégedettek a helyi környezet alakulásával, 
a település üzemeltetésével. Figyelemre méltó azonban, 
hogy az egyes kérdésekre adott válaszokon túl, jónéhányan 
jelezték, hogy a község közérdekű ügyeivel kapcsolatban 
kizárólag a polgármester személye az, aki ismert, mint 
olyan személy, akihez érdemben tudnak fordulni kéréseikkel, 
észrevételeikkel. Ugyanakkor az önkormányzati hivatal 
munkájával kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek. 
A jövőbeli fejlesztési javaslatok és észrevételek elsődlege-
sen a szükséges útépítésekre és a közutak állapotának javí-
tására érkeztek.
Végezetül köszönjük minden válaszadónak az értékes és 
reális, de ugyanakkor elismerő véleményt és építő kritikát. 
A polgármester úr ígérete szerint a hasonló közvetlen visz-
szajelzési lehetőségek a jövőben rendszeresen megjelennek 
majd a lakosság körében, ezzel is segítve a közös tervezés és 
változás megvalósulását.

tekintélyes csapattal indult a dunántúli 
magyar várak ellen. Kaposvárt 12 napig 
ágyúzta a fősereg és elterelték a vár körü-
li árkot tápláló patakot, végül a védők fel-
adták a várost. A menekülő várkapitányt 
Pápán elfogták és karóba húzták a kato-
nái többségét is kivégezték.   
Naszuf koppányi bég 20-30 fős 
lovascsapattal egészen a Balatonig hará-
csolt a falvakban, rettegésben tartva a 
lakosságot. Méltó ellenfele volt Magyar 
Bálint, az általa épített fonyódi palánkvár 
ura, aki 1548-tól Nádasdy Tamás familiá-
risa volt.  Gyakran járt hadban, vagy szig-
ligeti várában tartózkodott. Fonyódon 
ilyenkor Trombitás Balázs helyettesítet-
te. Magyar Bálint felügyelte Laki várát is.  
1555.okt.12-én Naszuf koppányi bég 

a fehérvári és az endrédi törökök csa-
patokkal összefogva, együtt támadtak 
a fonyódi várra és az ott összegyűjtött 
96 szekérnyi gabonát elrabolták. Ekkor 
Magyar Bálint Kanizsán volt. A török 
váron kívülre akarta csalni a védőket, de 
Trombitás Balázs emberei bent maradtak 
és puskatűzzel viszonozták a támadást. 
17 török és több ló megsebesült. Végül 
Naszuh bég Karád várába vonult vissza.
 1556.máj.21-én Szentlőrincnél a pécsi-
szigetvári út mentén táboroztak a Sziget-
vár ellen vonuló Kádim Ali budai pasa, 
Dervis pécsi, Ahmed babócsai, Mohamed 
szolnoki szandzsákbégek katonái és 
Naszuf koppányi bég fegyveresei. 
Horváth Márk azonban ez-évben is 
hősiesen megvédte Szigetvárat, miköz-

ben a töröknek érzékeny veszteséget 
okoztak. 1556.jún.21-én Szigetvár falai 
alatt halt meg Naszuf koppányi bég. Egy 
sikeres rajtaütés során zsákmányolt török 
zászlóval és 29 levágott oszmán fejével 
– közte Naszuf bégével – tértek vissza 
a várba. Magyar Bálint Fonyód várkapi-
tánya a következő évben is sikeres por-
tyázásokat vezetett a török ellen, de sok-
szor megsarcolta a jobbágyokat is. Emi-
att ellenfelei gyakran megrótták. Erre azt 
válaszolta: „Nem lehet egy várat tökzör-
getéssel megőrizni, mert attól nem fél a 
török. Katona kell oda, annak meg éle-
lem és fegyver.” Tartottak is tőle a törökök.

Kiss László
(folytatás következik)

tÜKRÖM-tÜKRÖM….



kultúra

14 hírmondó  2019 augusztus

A legismertebb Ötvös Csöpi akció vígjátékok mel-
lett 52 versenyfilmes alkotást nézhet meg a közön-
ség a X. Bujtor István Filmfesztiválon, augusz-
tus 17-től 20-ig Balatonszemesen, ahol koncer-
tek, színházi előadások, Bujtor ételkóstolók, hajó-
kirándulások és Bujtor emlékkiállítás is emlékeztet 
a Balázs Béla-díjas filmrendező, színművész produ-
cerre. A kiállításon maga a Pogány Madonna is 
látható lesz, ami az Ötvös Csöpi filmek első darab-
jának szimbóluma. A Filmfesztivál versenyprog-
ramjának fődíja a kategóriánként elnyerhető Buj-
tor istván-díj ,  amelynek megalkotására Árvay 
Zolta képzőművészt kérték föl a szervezők, a díjjal 
járó egymillió forintos összdíjazás mellett.
Bujtor nyomán a titok, a bűnügy, a rejtély, a 
humor és kacagás, az emberi élet és a költészet 
az alapja az elmúlt egy év izgalmas játékfilmjei-
nek, dokumentumfilmjeinek, animációs alkotá-
sainak, versklipjeinek és kísérleti alkotásainak, 
amiket most elsőkézből láthat a néző, Janisch 
Attila Balázs Béla-díjas filmrendező, zsűrielnök és a 
zsűritagok jelenlétében. A zsűri soraiban helyet fog-
lal Kalász József rendező, a Magyar Független Film és 
Video Szövetség dunántúli küldötte, Kiss László Cso-
konai-díjas rendező, a Latinovits Emlékmű Alapítvány 
kuratóriumi elnöke, Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas 
színművész, Verebes Linda színművész és Wiegmann 
Alfréd Radnóti-díjas rendező, a Magyar Versmondók 
Egyesületének alelnöke. 106 benevezett hazai és 
külföldi film közül 52 izgalmas alkotás került 
be az idei versenyprogramba, ezeket le is vetí-
tik, bárki megnézheti őket ingyenesen. Jelen lesz a 
művész özvegye, Bujtor Judit, aki a fesztivál véd-
nöke, és a filmes alkotók is, akikkel Takács Bence 
előadóművész, tévés műsorvezető beszélget a filmes 
blokkok között.
Az Ötvös Csöpi filmeket sorrendben láthatja a nagy-
érdemű: A Pogány Madonna, Az elvarázsolt dollár, a 
Hamis a baba és a Csak semmi pánik kerül vászonra.
A Balaton legnagyobb retro fesztiválja visszanyúl a 
múltba, de összeköt a jelennel – ahogy Lutter imre 
fesztiváligazgató és Farkas Zsuzsa főszervező 

ígéri. És tényleg: már a megnyitó „nagy csinnad-
rattája” is egyedülálló, ahogy a Filmfesztivál ver-
senyfilmes alkotói és a művészek rendőrzsigulival 
gurulnak be a vörös szőnyegre, alul klott gatyá-
ban, felül zakóban, adózva Bujtor nyomán a szem-
le két fontos jelszavának, a humornak és a titokza-
tosságnak. Közben a balatonszemesi kikötőből Buj-
tor hajók viszik a családokat kirándulni, a Latinovits 
Művelődési Ház környezetében kézműves vásár 
lesz, itt és a szemesi sétányon Bujtor istván ked-
venc ételeit kóstolhatjuk meg. A fesztivál teljesen 
belakja Balatonszemest, lesznek színházi előadások 
és szabadtéri koncertek, a Kontakt Kertben és a Zene-
pavilonban is: a hangos sikert arató Mr. és Mrs. című 
előadást úgy nézheti meg a közönség Pindroch 
Csabával és verebes Lindával, hogy rögtön utána 
a Valami Amerika 3-ra ül be a főszereplő sztár-pár 
a nézőkkel. A fiatalokat slam poetry előadás várja 
Bánki Benivel, később Lassán evelyn gyerekkon-
certje és a felvidéki Csavar Színház fergeteges 
impro-színházi előadása is becsatlakozik. Elképesz-
tően izgalmas filmzenei koncert indítja a Filmfesz-
tivált, Bud Spencer egyveleggel, A Tenkes Kapitánya, 
A Karib-tenger kalózai, a Vuk és más ismert mesefil-
mek, sőt megannyi Morricone filmzenével, a Monar-
chia szimfonikus zenekar előadásában. S a kon-
certek aztán folytatódnak: fellép Pajor Tamás, akivel 
a Rocktérítők című kultfilmet is megnézhetik a fesz-
tiválozók, koncertezik Little G Weevil, valamint a 
Braindogs zenekar három frontembere, ian Siegal 
(Ukrajna), ripoff raskolnikov (Ausztria), Mischa 
den haring (Hollandia), DJ Dominique pedig retro 
partyt tart. A fesztivál versenyprogramjának díjátadó-
ja után tűzshow és tűzijáték kápráztatja el a nagy-
érdeműt. A teljes program a Bujtor István Filmfeszti-
vál facebook oldalán olvasható.
A Filmfesztivál tíz évvel ezelőtt, Kiss László kezdemé-
nyezésében, rögtön a művész halála után indult el. 
Szervezői a Latinovits Emlékmű Alapítvány, az Aktor 
Produkció, a myspace produkció, a Magyar Versmon-
dók Egyesülete, a Latinovits Művelődési Ház és Bala-
tonszemes Önkormányzata. 

52 film versenyez a Bujtor István-díjért a Bujtor Filmfesztiválon, 
koncertek és színházi előadások is  várják a rajongókat

Közeleg a 10. Bujtor István Filmfesztivál
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A két bajnoki szezon közti nyári időszak is mozgalmasan 
telt egyesületünk számára. A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Somogy Megyei Igazgatósága június 28-án tartotta a 
2018-19-es évad központi díjátadó ünnepségét a kapos-
vári Megyeháza dísztermében. A felnőtt csapat nevében 
Horváth Bence játékosedző, az U-19-es együttes képvise-
letében Grübl Zoltán, az egyik csapatkapitány, vette át a 
bajnoki serleget és az aranyérmeket. Az U-19-es csapat 
a legkevesebb sárga és piros lapot kapta a bajnokság 
során, ezzel pedig a Fair Play díjat is kiérdemelte, amiért 
külön elismerésben részesült. A bajnoki aranyérmek és a 
serlegek átadását az első hazai bajnoki mérkőzésre ter-
vezi az egyesület vezetősége, hogy a szurkolókkal együtt 
ünnepelhessék meg a játékosok a 2018-2019-es bajnok-
ságban elért történelmi sikert.
A Dél-Balaton FC U-10-es csapata a nyár folyamán részt 
vett a kaposvári Youth Football Festival nemzetközi után-
pótlás tornán. Fiatal labdarúgóink máltai, román, len-
gyel és magyar együttesekkel mérkőzhettek meg a 
több napos, színvonalas fesztiválon, a csoportmérkőzé-
sek után a nyolcaddöntőben egy amerikai egyesült álla-
mokbeli csapat jelentette a végállomást számukra. Az 
utánpótláskorú játékosok július végén egy 3 napos foci 
táborban vehettek részt Balatonszemesen, ahol a dél-
előtti edzések után délutánonként már a fürdésé és a 

strandfocié volt a főszerep. Az edzéseket Kelemen Bálint, 
Böröczky Bánk és Sóstai Csaba tartották, akik a Dél-Bala-
ton FC különböző korosztályos csapatainak az edzői.

A Somogy megyei II. osztály változásai 
a 2019-2020-as szezonra: 
• a Balatonföldvár együttese a 2018-2019-es szezon 

végén kiesett a megyei I. osztályból, így az új sze-
zonban a megyei II. osztályban indulhatnak

• a bajnok Dél-Balaton FC és a második Juta sem vál-
lalta a megyei I. osztályban való szereplést, ezért 
a Somogy megyei II. osztályú bajnokság harma-
dik és ötödik helyezett csapata, a Somogyjád és a 
Barcs kapott felkérést az MLSZ-től, hogy a Somogy 
megyei I. osztályban induljon, mellyel éltek is

• a Balatonszabadi csapata ugyan a 10. helyen végzett 
a 2018-2019. évi bajnokságban, de pénzügyi problé-
mák miatt új egyesületet kellett alapítaniuk, így csak 
a megyei III. osztályban tudtak elindulni

• a Csököly és a Karád együttese a pályán ugyan elbú-
csúzott a Somogy megyei. II. osztálytól, de mivel 
a megyei I. osztályból csak egy csapat esett ki és 
a Balatonszabadi új egyesületet volt kénytelen lét-
rehozni pénzügyi problémái miatt, mindkét csapat 
megőrizhette a II. osztályú tagságát

dél-Balaton FC Hírek
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•  a Somogy megyei III. osztály Északi és Déli csoport-
jának bajnoka, a Zamárdi és a Kaposmérő csapata 
vállalta az osztályváltást, így a megyei II. osztályban 
próbálhatnak szerencsét az új évadban.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igaz-
gatóságának Versenybizottsága a következő csapatok 
nevezését fogadta el a 2019/20-as évadra:
Somogy megyei II. osztály (16 csapat):
Balatonberény, Balatonföldvár, Berzence, Böhönye, Csö-
köly, Dél-Balaton FC Balatonszemes, Fonyód, Juta, Kapos-
mérő, Karád, Kiskorpád, Lengyeltóti, Mezőcsokonya, 
Öreglak, Somogyvár, Zamárdi.
Az MLSZ tájékoztatás szerint a 2019-2020-as labdarúgó 
bajnokság az augusztus 10.-i hétvégén kezdődik, termé-
szetesen a Balaton-parti csapatok többsége az első for-
dulós mérkőzésének elhalasztását tervezi.
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Nagy érdeklődés mellett került megrendezésre 
július végén, az immár hagyományosnak mond-
ható üdülő helyi fórum. A rendezvényen Takács 
József polgármester adott számot az eltelt ötéves 
ciklus alatt elvégzett munkáról. A beszámolóban 
elhangzott, hogy számos és jelentős fejlesztések-
re került sor a településen az elmúlt években.

Ezen belül kiemelte, hogy az Önkormányzat a 
2018. évben 1 milliárd 129 millió 210 ezer forint 
bevétel és ugyanennyi kiadás mellett gazdálko-
dott. Az idei, 2019. évben a gazdálkodás keretszá-
mai 878 ezer 471 forint összeggel realizálódnak.

Tavalyi évben magasnak számító dologi kiadá-
sok 338 millió 132 ezer Ft összegét, a 2019. év vár-
hatóan meg fogja haladni. Terveink szerint eben 
az évben az ezen a jogcímen jelentkező kiadá-
sok összege eléri a 347 millió 533 ezer forintot. 
A 2019. évben a dologi kiadásokra 166 millió 588 
ezer forint került előirányzásra.

A működési költségek közt 2018. évben a legje-
lentősebb költségek:

•	 a művelődési ház 117 millió 450 ezer Ft,
•	 az óvoda 61 millió 599 ezer Ft
•	 Szemesért Non Profit kft 62 millió 500 

ezer Ft,
•	 a közkonyha 69 millió 302 ezer Ft, 
•	 valamint az Önkormányzat 73 millió 395 

ezer Ft volt.

Pozitívumként értékelte, hogy a „Szemesért” Kft 
eredményesen működik. Az elmúlt évben vállal-
kozó tevékenységével jelentős bevételhez jutott, 
nagyban hozzájárult a kiegyensúlyozott üzletvi-
telhez.

A 2018. évben jelentős összeget fordítottunk 
működési, fenntartási költségekre, összegszerű-
en 853 millió 897 ezer Ft-ot, míg a felhalmozási 
célú kiadásainkra 219 millió 711 ezer Ft lett felhasz-

nálva. A működési kiadásokon belül a legjelentő-
sebb tétel a személyi juttatások és a munkaadó-
kat terhelő járulékok összege volt. A tavalyi évben 
162 millió forintot jelentett az ezen a címen felme-
rült költség. Az önkormányzatnál és intézményei-
nél összesen 50 fő az állandó dolgozói létszám és 
tavaly 9 főt tudtunk közmunkaprogramban foglal-
koztatni.

Örvendetes, hogy a Balatonszemes Községi 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésében ter-
vezett adóbevételek befolytak.

Legkiemelkedőbb adó bevételünk az idegenfor-
galmi adóból származik, amely tavaly elérte a 
73 millió Ft-ot. ennek alapján egyértelmű, hogy 
a községnek határozott és jelentős fejlesztése-
ket kell tennie a turisztikai vonzerő fejlesztésre, 
megtartó képességének növelésére.

2019. évben ünnepeljük Balatonszemes önálló köz-
igazgatási rendszerének 30. évfordulóját, ugyanis 
1989-ben váltunk el Balatonszárszótól. Az évfordu-
ló apropóján összegzésre kerültek az elmúlt évek-
ben megvalósult fontosabb fejlesztések:

- 2015-ben Horváth Magyar Együttműködé-
si Program keretében Krizevci horvát tele-
püléssel közösen 100 millió forintos beru-
házással valósult meg a Tompa Mihály 
utcától a Kikötő utcai vasútátjáróig tartó 
kerékpár útszakasz, a Rózsapark melletti 
kerékpáros pihenőhely. 

- elkészült az önkormányzat intézményei-
nek épületére, az iskola, a hivatal, műve-
lődési ház tetőszerkezetére áramellátást 
biztosító napelemes rendszer. A beruhá-
zás értéke 50 millió Ft volt.

-  megtörtént az egész községben a közvi-
lágítás korszerűsítése. A beruházás érté-
ke 138 millió Ft. volt.

ÜDÜLŐHELYI FÓRUM KRÓNIKA



info

19hírmondó  2019 iaugusztus

- A művelődési házban közösségi szol-
gáltató pont került kialakításra, a helyi 
kézművesek, termelők felkarolását, helyi 
működésüket segítve árusító standok, vit-
rinek, bútorok kerültek beszerzésre és 
megépült a község kemencéje is- A beru-
házás összege 5 millió Ft volt. 

- A Kikötő utcában elkészült a szent antal 
szoborcsoport, a köztérfejlesztési beru-
házás 6,5 millió Ft volt. 

- Az elmúlt években jelentősen gyarapo-
dott az önkormányzati vagyon. További 5 
tulajdonrészt vettünk a záportározó mel-
letti területen, valamint az orvosi rendelő 
mögött területet is megvásároltuk 2016-
ban 6 millió Ft-ért, melyre felépülhetett az 
orvosi rendelő épülete.

- Önkormányzati tulajdonba került a 
Balatonőszöddel összekötő út, illetve a 
Szabadság utca és a Fő utca is. Ez több 
száz millió Ft vagyongyarapodást ered-
ményezett az önkormányzatnak.

- Megvásároltuk az iskola mögötti egyko-
ri tsz lakásokat 8 millió Ft-ért, a jövő-
ben szeretnénk azt a környéket is rend-
be tenni.

- Az önkormányzat több járművet és mun-
kagépet is vásárolt, amelyeket a Sze-
mesért Kft használ a mindennapi mun-
kavégzéshez. Beszerzésre került fűnyíró 
traktor, aszfalthenger, betonvéső, mul-
csozó, magasnyomású mosó, motoros 
kasza, ágaprító gép, transporter szállító 
autó, kerékpár és motor is összesen 7 mil-
lió Ft értékben. Vásároltunk egy útaszfal-
tozó gépet is 6 millió Ft-ért.

- 2016-ban közel 5 millió Ft-ot költöttünk 
arra, hogy elkészült a Kikötő utcától a Ber-
zsenyi utcai strandig tartó járdaszakasz, 
valamint az Ady E. utcában a sportpálya 
utáni szakasz.

- az iskola mellett a Széchenyi utcát és 
a Bajcsy-Zs. utcát összekötő úton léte-
sült egy körforgalom, közepén Boldog 
Özséb szoborral, ezen összekötő út mel-
lett további parkolási lehetőséget is ter-
vezzük létrehozni.

- A Dél-Balaton FC-vel együttműködve a 
sportöltöző épülete 6 millió Ft összegű 
beruházással megújult. 2016. óta folyama-
tos a felújítás, az idei évben az új épület-
rész, új tető után már belülről is megszé-
pül az épület.

- A Sport utcai, 7-es melletti ingatlanok 
tereprendezése megtörtént, a vasútfel-
újítást végző cégek több önkormányza-
ti ingatlant is béreltek a községben és a 
bérleti díj fejében kapott közel 40 ezer 
m3 földanyag és 6-8 ezer m3 jó minősé-
gű kőanyag került az önkormányzat tulaj-
donába, amelyet az útjaink építéséhez 
tudunk felhasználni.

- a vasúti felújítás során minden régi vas-
útátjáró újjáépült, a Kikötő utcai átjá-
ró megszélesedett és a Csongor utcánál 
is létesült egy új átjáró, illetve az orosz 
tábornál is megépült a fénysorompós 
vasútátjáró.

- 2017-ben megkezdődött az új orvosi 
rendelő építése. A beruházás teljes össze-
ge, mintegy kapott 133 millió Ft volt

Jelenleg az orvosokkal együtt a működési enge-
délyek megszerzése, módosítása zajlik, a gyer-
mekorvos és a védőnő már átköltözött az új épü-
letbe.

Tervezzük a rendelő helyiségek bútorzatának 
kicserélésére. A majd megüresedő régi orvosi 
rendelő épületét önkormányzati lakásokká vagy 
üzletekké alakítjuk.

2018. év végén elkészült az óvoda mini bölcsődei 
csoportjának helyet adó épület.  Az építésre 45 
millió Ft összeget fordítottunk.
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2018. év végén a Kajak Kenu Szövetséggel való 
együttműködésben egy vizibázis épült a Berzse-
nyi utcai strandon. ahol csónaktároló építésére 
27,8 millió Ft összeget fordítottunk. 

A Kajak Kenu Szövetségtől közel 20 millió Ft érték-
ben vízi sporteszközöket is kaptunk. 

2018-ban 10 millió forint összegű beruházás-
sal megvalósult a Rózsapark felújítása, ahol új 
térköves sétány, kerékpártáruló létesült.

Elkészült a Mártírok utca Keleti részének és az 
akác utca felújítása. Az útfelújítás költsége 16 mil-
lió 663 ezer Ft összeg volt. 

Elkészült a közkonyha és az iskola szennyvízelve-
zetésének kiépítése 18 millió Ft értékben. 

A szociális gondozók munkáját segítve 3 millió 
700 ezer Ft összegért az önkormányzat új Dacia 
gépjárművet vásárolt. A temetőben 1 millió 790 
ezer Ft összegért új urnafal épült, illetve kanalas 
földmunkagépet is vásároltunk 2 millió 500 ezer 
Ft-ért.

Folyamatban van a Rádpuszta felé vezető külte-
rületi út 6 méter szélességben történő murvás fel-
újítására. A teljes projektméret bruttó 93.659.196,- 
Ft. A kivitelezés folyik, a tervek szerint őszre elké-
szül.

2018-ban 30 millió Ft pályázati támogatást nyer-
tünk a közkonyha felújítására, ehhez előrelátha-
tólag a Képviselő-testületnek 10 millió Ft önrészt 
kell hozzátenni. Jelenleg a tervek egyeztetése, 
előkészítésének fázisa zajlik.

2018-ban a Berzsenyi utcai strandfejlesztésre 30 
millió Ft-ot fordítottunk, melyből 22 millió Ft érték-
ben napelemes rendszer került kiépítésre, mellyel 
további energia költségeket tudunk megtakaríta-
ni az élményfürdőben, illetve 6 millió Ft értékben 
felújításra került a Berzsenyi strand területén lévő 
férfi-női vizesblokk és 2 millió Ft értékben felnőtt 
és gyermekjátszótéri elemek kerültek kihelyezés-
re. 

2019. tavaszán a 106 millió Ft értékben támogatást 

nyertünk a Berzsenyi utcai strand fejlesztésére. 
A fejlesztés keretében térköves sétány rész 
kiépítése, új öltöző kabinok telepítése, kültéri 
zuhanyzók felújítása, padok, hulladéktárolók 
kihelyezése, lejárók létesítése, új játszótéri 
elemek kihelyezése, értékmegőrző szekrények 
kihelyezése, és a Balatonban egy vízi kalandpálya 
elhelyezése valósult meg, illetve egy babamama 
szobát is kialakítottunk, valamint a strand teljes 
területén ingyenes Wifi szolgáltatást vezettünk be.

Tavaly folytatódott a játszóterek felújítása a Cso-
konai és a Bocskai utcában is. A településen lévő 
játszóterek felújítása, korszerűsítése kb. 5 millió 
Ft-ba került.
A közeljövőben tervezzük a Csokonai utcában 
lévő járda felújítását 13 millió Ft összegben.
A polgármester kihangsúlyozta, hogy a beruhá-
zások és felújítások, valamint beszerzések terén 
több eredménnyel zárhatjuk az évet, büszkén 
mondhatjuk, hogy jelentősen gyarapítottuk az 
Önkormányzatunk vagyonát.
A fórumon ezek mellett szóba került, hogy tár-
gyalások kezdődtek egy új polgárőrség 
megszervezésére.

eLSZALASZtOtt tALÁLkOZÁSOk
A jelenlévők közül többen hangot adtak annak a 
ténynek, hogy a leköszönő önkormányzati képvi-
selők közül, - szokás szerint - senki nem volt jelen 
a lakók és üdülőtulajdonosok számára fontos 
fórumon.  A kialakult hangulat alapján a már-már 
szállóigévé avanzsált, a Forma 1 világából ismert 
idézet jutott eszébe a hallgatónak, a „hová tűnt 
Démon Hill” mondás aposztrofációjaként. Az éles 
megjegyzések közt mindenesetre tény maradt, 
hogy az elmúlt öt éves ciklus utolsó üdülő-lakó 
tulajdonosok és helyi képviselők találkozóján az 
önkormányzat részéről kizárólag a polgármester 
vett részt.

Az elhangzott adatok és információk mellett 
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ugyanakkor pozitív változásnak ítélték a jelenle-
vők, hogy a Balatonszemesért Turisztikai Egye-
sület elnöke helyi idegenforgalmi és telepü-
lésfejlesztési aktuál kérdésekkel is kiegészítet-
te a tájékoztatót. Így számot adott arról, hogy 
a korábbi lakossági fórumok javaslatai alapján 
előterjesztésre került a képviselő testület elé a 
kutyás strand létesítésének javaslata, melyhez 
kidolgozott házirend is rögzítésre került. Ezen 
kívül az egyesület javasolta, hogy a képvise-
lő testület alkosson egy rendeletet Balatonsze-
mes nevének engedélyhez kötött használatára, 
ugyanis az utóbbi időben a település nevével 
visszaélve az Interneten több személy egyéni 
érdekeik alapján olyan oldalt üzemeltet, mely a 
település egyes lakóit, alaptalanul rágalmazzák, 
pocskondiázzák. A hazug kijelentésekkel keltett 
negatív „reklám” a település minden jóérzésű 
polgárát sérti, hiszen a község és annak lakói-
nak jóhírnévhez fűződő jogait sértik meg rend-
szeresen. 

A kérdéssel kapcsolatban Takács József polgár-
mester elmondta, hogy sajnálja, hogy az érintett 
személyek nem jelentek meg a helyi fórumon, ami 
csupán egy újabb bizonyítéka annak, hogy egyes 
emberek a virtuális lét sunyiságából próbálnak 
kárt okozni a településnek. A polgármester ígé-
retet tett arra, hogy a képviselő testület elé ter-
jeszti a név használat szabályozásának regulatív 
kérdését.

(Lapzártakor érkezett a hír, hogy a kidolgozott 
javaslat és szigorú kutyás strand házirend ellené-
re, a képviselő testület legutóbbi ülésén nem sza-
vazta meg a strand létesítését, mondván, majd 
legyen ez a következő testület feladata.)  Meg-
jegyzés: nemcsak a jó, de a rossz munkához is idő 
kell ezek szerint?

A Balatonszemesért turisztikai egyesület javasla-
tainak képviselő testületi döntés nélkül is kihelye-
zésre került egy nagyméretű szemetes konténer 
az üdülőtulajdonosok részére a Kht. telephelye 

mellett, a hétvégi hazautazások kommunális sze-
metének kezelésére.

A jelenlévők érdeklődéssel és elismeréssel fogad-
ták a Turisztikai Egyesület elnökének a bejelenté-
sét, miszerint folyamatban van „A MI SZEMESÜNK” 
néven egy átfogó fejlesztési stratégiai terv és prog-
ram kidolgozása a település jövőbeli fenntartható 
fejlesztéseinek megvalósítása érdekében. A prog-
ram alapját fogja jelenteni a közelgő Önkormányzati 
képviselő választást követően folytatódó konstruk-
tív munkának, melynek megvalósulásához az ígé-
ret szerint Takács József polgármester úr a követ-
kező ciklusban minden támogatást megad. Kérdés-
re válaszolva elhangzott, hogy a program kidolgo-
zásában több helyi szakember is támogatólag vesz 
részt. A program részleteinek bemutatása szeptem-
ber közepére tervezhető. 

A hozzászólások sorában számos építő jellegű 
javaslat is elhangzott. Az egyik hozzászóló kihang-
súlyozta, hogy költségvetési szervezetél eltöl-
tött több évtizedes tapasztalata alapján elisme-
ri és köszöni a polgármester úr munkáját, hiszen 
önmagában az már jelentős pozitív értékelést ad, 
hogy az önkormányzatnak nincs hitel állománya, 
és intézményei eredményesen működnek. Az is 
megfogalmazásra került, hogy a jövőben olyan 
emberekre van szükség, akik tevőlegesen is részt 
tudnak és kívánnak venni a település fejlesztésé-
ben. Külön szempontként merült fel annak a szük-
ségessége, hogy olyan személy, vagy személyek 
kerüljenek döntési helyzetbe, akik az éves közel 
1 milliárd forint összegű költségvetési források és 
ráfordítások nagyságrendjével képesek érdemle-
gesen és hatékonyan gazdálkodni.

A jelenlevők végül azzal váltak el, hogy a fórumot 
szervező polgármester és a Turisztikai Egyesü-
let elnöke Szabó László ígéretet tettek arra, hogy 
a hasonló rendezvények a jövőben rendszeres 
és hatékony fórumként kerülnek megrendezés-
re. Közös célként került megfogalmazásra, hogy 
folytassuk együtt.





leFŐzleK!
FŐzŐFesztIVál És ÉlMÉnYPROGRaM 
ÉRted, ÉRtÜnK, MInden szeMesIÉRt. 
… annak aki főzni és enni is szeret, 
vagy csupán jól akarja magát érezni 

a község üdülői és lakó körében.

az IdÉn Ősszel Is FOlYtatÓdIK 
az IMMáR HaGYOMánYsOnaK száMÍtÓ 
ŐszI szeMesI FŐzŐFesztIVál 
2019. szePteMBeR 14.-Én szOMBatOn.
Helyszín: Iskola melletti kis tó 
rendezvény helyszín.

A főzőversenyre 6 fős csapatok
 jelentkezését várjuk. A rendezvényhez 
kapcsolódóan az önkormányzat 
CsaPatOnKÉnt 
15.000.- Ft értékű alapanyag 
támogatást ad.

A rendezvényen élő zene, 
tombola értékes nyereményekkel 
és gyermekjátékok meglepetésekkel
várja látogatóinkat.
A rendezvény szakmai fővédnöke 
a Balatonszemesi Kistücsök étterem. 

az IMMáR HaGYOMánYsOnaK száMÍtÓ az IMMáR HaGYOMánYsOnaK száMÍtÓ 
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