
Balatonszemes és Balatonőszöd képviselő-testülete, 
önkormányzata és közös körjegyzősége nevében, 

ezúton kívánunk minden kedves balatonszemesi és 
balatonőszödi lakosnak 

áldott, békés, karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben és egészségben gazdag 

Boldog Új Esztendőt!
Ady Endre

Karácsony

Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel

Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba

A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszu sorba

Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban

Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Szomorú Szilárd
polgármester

Antal János
polgármester
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ÍZELÍTŐ HÍRMONDÓ

10 MILLIÓ FA
Mindenki alaposan kivette a részét a munkából és amellett, hogy így rengeteget 
tettünk környezetünk és tisztább levegőnk érdekében, olyan összetartásról tet-
tünk tanúbizonyságot, amelyet azt gondolom bármely település megirigyelhet.

Kalácsos 
délután
Piringer Matyi és 
aktív csapata ( Haj-
ni néni, Piri néni) 
egész nap gyúrták, 
tekerték, cukroz-
ták, kakaózták a 
ropogósra sült ka-
lácsokat, amelyek-
re Matyi ügylet a 
faszén felett.

Rengeteg kalács ké-
szült, csak az nem 
evett aznap kürtős-
kalácsot, aki nem 
akart!

Operett est
2019. november 13-án, szerdán,  
a kaposvári Füred Rock Színkör 
társulata lépett fel a Latinovits 

Zoltán Művelődési Házban. 

Zágrábi advent
Különleges élménnyel szerettünk volna 
szolgálni településünk lakóinak, ezért 
december 7-ére egy kirándulás tervez-
tünk Zágrábba az adventi vásárra.

12. oldal

14. oldal

13. oldal

12. oldal

Elsőként szeretném megköszönni a támogatást és 
bizalmat azon személyeknek, akiktől kaptam, meg 
fogom szolgálni nekik! Tovább megyek, akik nem 
bennem látták a jövőt, esetükben is remélem tudok 
és tudunk majd úgy dolgozni Balatonszemesért, 
hogy a későbbiekben Ők is elismerjék a munkám, 
munkánkat! Gratulálok a megválasztott testület 
minden tagjának, de mindazon személyeknek is 
egyben, akiknek most nem sikerült megbízást 
kapniuk. Bár utána vagyunk már, de egyértelműen 
érezhető volt a változás szele.

Már egészen más úton járunk, mindent el fogok 
követni annak érdekében, hogy a dolgok a továb-
biakban a megfelelő helyre kerüljenek, a lehető-
ségekhez képest a legjobb módon. Mindent meg 
fogunk vizsgálni, mindent át fogunk nézni.          
Mikor ezeket a sorokat írom, már erősen túl va-
gyunk 1 hónappal a választásokon. Bár nem nagy 
időszakról van szó, de jelezném soha ennyit nem 
dolgozott még a testület. Van, hogy nap, mint nap 
ülésezik, teljes körűen próbálunk megismerkedni 
mindennel, van amikor kerekednek is a szemek. 
Szeretném itt megköszönni azon képviselőknek, 
akik rendszeresen jönnek és részt vesznek a meg-
beszéléseken. Én tudom, de úgy gondolom, hogy a 
testület most csak megerősíteni tudna, hogy amit 
ígértem feléjük, azt maximálisan megkapják tő-
lem. Mindenről épp úgy tudnak, mint ahogy én,   
a matek jelenleg kikerült a rendszerből. 
Tart még a teljes körű vizsgálat az Önkormányzat-
nál, ha véget ért, tájékoztatást fogunk róla adni.

Üdvözlettel: Szomorú Szilárd

Kedves balatonszemesi lakosok, 
Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Balatonszemesiek!

Az októberi önkor-
mányzati választások 
óta immár eltelt több 
mint egy hónap, és 
ezúton is szeretném 
megköszönni támo-
gatásukat, megtisztelő 
bizalmukat. Ez a mö-
göttünk álló egy hónap 

sem volt eseménytelen, kihívásoktól mentes, de 
a következő öt évben is legjobb tudásommal és 
igyekezetemmel kívánom képviselni Önöket, kö-
zös érdekeinket.

A megannyi feladat közepette is szólnom kell ar-
ról az örömről, ami bennem van. Örülök a közös 
sikernek! Örülök, mert elkezdődni látszik valami, 
amiben nekem is reményem volt, van. Remény, 
egy családias, vendégszerető, rendezett település-
re, melyben közös célokért küzdő tevékeny embe-
rek, sikeres Balatonszemest építhetnek!
Szomorú Szilárd úrnak ezúton is gratulálok, va-
lamint a testületbe bejutó többi képviselőnek! 
További köszönet a megmérettetés minden részt-
vevőjének, a magas részvételi szám miatt a lakos-
ságnak, valamint a szavazatszámláló bizottságnak! 

Tisztelettel: Mórocz Viktor
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KÖSZÖNTŐK

Tisztelt Balatonszemesiek!

Ezúttal szeretném meg-
köszönni annak, aki sza-
vazott rám és bizalmat 
adott nekem a követke-
ző 5 évre. Nagy felelős-
séget kaptam Önöktől, 
de azon leszek, hogy ezt 
a bizalmat megháláljam 
Önöknek. Rögös út elé 

nézünk, de azon fogunk dolgozni, hogy minél ha-
marabb látszata legyen a kemény munkánknak. 
Minden erőmmel, tudásommal a falu érdekeit fo-
gom képviselni. Fontosnak tartom a lakossággal 
a napi kapcsolattartást és mindenek előtt a hiva-
talos tájékoztatást. Gratulálok a polgármesternek 
a nagyarányú győzelméhez és gratulálok a képvi-
selőtársaimnak is, akik megkapták a bizalmat a 
választópolgároktól. Hajrá BALATONSZEMES!!!

Tisztelettel! Rajczi Tamás

Tisztelet Választópolgárok! 
Kedves Balatonszemesiek!

Ezúton szeretnék kö-
szönetet mondani 
mindenkinek, aki az 
önkormányzati vá-
lasztások során sza-
vazatával támogatott 
és bizalmat szavazott 
nekem.
Igyekezni fogok, hogy 

a munkámmal a lehető legjobban képviseljem 
majd a településen élők érdekeit.

Benedek Balázs

Tisztelt Választók, 
Kedves Balatonszemesi Lakosok!

Köszönöm, hogy bizalmat kaptam Önöktől a 
következő öt évre is!  Megtiszteltetés számomra, 
hogy ennyien bíznak bennem, főleg azok után, 
hogy előző polgármester úr, milyen lejárató, be-
feketítő kampányt folytatott ellenem. Köszönöm 
azoknak, akik átláttak a szitán, és nem dőltek be 
az ott elhangzottaknak.  

Azt gondolom, hogy nem tartozom magyarázat-
tal, az idő majd igazol. sajnáltam, hogy a kam-
pány Balatonszemesen is átlépte azt a határt,  
amit az én etikai, morális beállítottságom még 
elfogadhatónak tartott volna. Remélem, hogy a 
település békéje helyreáll! 
Örülök, hogy mértékadónak tartják a vélemé-
nyemet, és úgy érzik, a tudásomra, tapasztala-

tomra szükség van. Tudom, hogy nem fogok 
visszaélni a bizalmukkal. Már a választás esté-
jén, az eredmény tudatában is azt mondtam, 
hogy „Örülök az új testület összetételének!”. Bő 
egy hónap után ez a véleményem csak megszi-
lárdult. Az előző ciklus képviselőivel is jól együtt 
tudtam működni, a mostani pedig azt érzem az 
eddig eltelt idő után, még inkább a falu érdekeit 
tudja majd szolgálni. 

Örülök, hogy hárman a régiekből is itt vagyunk, 
mert rengeteg átmenő ügy van, amiben a részle-
tekről az újakat tudjuk tájékoztatni. Bízom ab-
ban, hogy munkálkodásommal azoknak a meg-
becsülését is kivívom, akik nem szavaztak rám!
 

Tisztelettel! Boór Miklós

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Balatonsze-
mes minden lakóját, megválasztásomat követő 
első hivatalos megszólalásom alkalmával!

Ez a megszólalás, mivel 
is kezdődhetne mással, 
mint az őszinte köszö-
netnyilvánítás szava-
ival. Köszönet azért a 
megtisztelő bizalomért, 
amelyet szavazataikkal 
megelőlegeztek szá-
momra.

Akik ismernek, tudják rólam, hogy az igazságos-
ság fog vezérelni döntéseim során. Már megvá-
lasztásom előtt is gondoltam, azt követően pedig 
még jobban kikristályosodott bennem, hogy a rám 
bízott feladat sokrétű, összetett és maximális fele-
lősséget követel meg tőlem. Megígérhetem, hogy 
alpolgármesteri tisztségemből adódó feladataimat 
becsülettel és lelkiismerettel fogom végezni a tör-
vényesség megtartásával. Mindig Balatonszemes 

érdekeit fogom előtérbe helyezni, az önös érdekek 
visszaszorításával. Választási ígéreteimet ma is vál-
lalom, mindent el fogok követni megvalósulásuk 
érdekében. Nagy gondot fogok fordítani a község 
megjelenésére, a környezettudatos gondolkodás 
hirdetésére, az ezekkel kapcsolatos feladatok meg-
valósítására és azok ellenőrzésére. Minden erőmet 
arra fordítom, hogy Balatonszemes semmiben ne 
maradjon le a szomszédos községektől, se ren-
dezettségben, se az itt élők kiszolgálásában. Az 
iskolába, óvodába járó gyerekek és szülők kérése-
it, javaslatait is érvényesíteni szeretném az intéz-
ményvezetők jóváhagyásával.
Arra bíztatom Önöket, hogy bátran keressenek 
meg kéréseikkel, kérdéseikkel, jobbító szándékú 
terveikkel, hiszen számomra a legfontosabb Ba-
latonszemes lakóinak elképzelése. Közösen kell 
gondolkodnunk, és együtt kell örülnünk minden 
eredménynek! Ehhez a munkához kívánok min-
denkinek kitartást, erőt, jó egészséget!

Németh Kornélné

Tisztelt Választópolgárok, 
kedves Balatonszemesiek!

Ezúttal mondok köszö-
netet mindazoknak a 
választópolgároknak, 
akik október 13-án rám 
szavaztak és ezzel lehe-
tővé tették, hogy telepü-
lési képviselő lehessek. 
Rendkívül boldoggá 
tettek, hogy ilyen sokan 

alkalmasnak tartanak a feladatok ellátására és érez-
tették szeretetüket. A szeretetet igyekszem viszo-
nozni, a bizalmat pedig megszolgálni. A nagyszámú 
szavazat nagy felelősséget is jelent számomra, ezért 
mindent megteszek annak érdekében, hogy legjobb 
tudásom szerint képviseljem a település érdekét. Va-
lamennyi javaslatot a képviselő-testület és az érintet-

tek felé fogok továbbítani és nyomon fogom követni, 
visszajelzést fogok adni annak kimeneteléről. Kitű-
zött célom, hogy minden ésszerű kezdeményezést 
„felkaroljak”, de semmilyen elvtelen támogatásban 
nem kívánok részt venni.  Szerencsére a képvise-
lő-testület összességében ezen az állásponton van 
és remélhetjük, hogy megfontolt döntésekkel mind-
annyiunk javára fogunk tudni dolgozni. Gratulálok 
a megválasztott polgármesternek, képviselő-társa-
imnak és azoknak a jelölteknek is, akik indultak, de 
most nem jutottak be. Kérem, kísérjék figyelemmel 
munkánkat az elkövetkező 5 évben, ehhez kívánok 
mindenkinek jó egészséget. Kívánom, hogy békés 
összefogással, mértéktartó kompromisszumokkal 
a lehető legjobb eredményt érjük el, a település la-
kosságának, üdülőtulajdonosainak és az ide érkező 
vendégek megelégedettsége mellett.

dr. Valkó Zsuzsanna
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Így indult…
A választásokat követő örömhangulat alig pár 
napig tartott… Október 15-én, - amikor még 
jogerőre sem emelkedett a választások eredmé-
nye - arról értesültünk, hogy végrehajtás indul 
a volt RockPart fesztiválként ismert szervezők 
konténerének ügyében. Október 16-án 10 órakor 
találkoztunk először ezen kellemetlen ügy kap-
csán.  Szinte gratulálni sem volt időnk, hiszen 
szembesültünk a „morc” végrehajtókkal, akik 
ellentmondást nem tűrő módon léptek fel az új 
polgármesterrel és képviselő-testülettel szem-
ben. Az ingó foglalást még úgy is  érvényesíteni 
akarták, hogy ha kell, ahhoz karhatalmi segítsé-
get kérnek, igazoltatják a polgármestert, majd 
körülnéztek a hivatalba nincs-e ott a bírósági 
leltárban szereplő eszközök valamelyike. Majd 
levonultunk a Kft. telepére, ahol a konténer el 
lett helyezve, és amelyen rendőrségi pecsét aka-
dályozta meg, hogy megtekintsük mi van benne. 
A végrehajtók itt is rövid szemlét tartottak leltári 
eszközök után „kutatva”. 

A döbbenetes esemény hátteréről ekkor érte-
sültünk, miszerint jogerős bírósági végzés van 
arról, hogy jogtalanul lett a konténer birtok-
ba véve. Ez időtől napi 4.000,-Ft kártérítést is 
megítélt a bíróság mindaddig, amíg a konténer 
és a benne lévő eszközök vissza nem kerülnek 
a végrehajtást kérők számára. Az eltelt időszak 
miatt ez az összeg több, mint 3,7 millió Ft-ot 
tesz ki. Tudtunkra adták, hogy az önkormány-
zat számlájára kibocsátották az azonnali besze-
dési megbízást (inkasszó) amelynek végrehaj-
tására október 17-én kerül sor. A végrehajtás 
kérő egyébként arról tájékoztatott minket, 
hogy békés úton meg lehetett volna oldani a 
konfliktust, ha megfelelő hangnemű egyezte-
tést lehetett volna folytatni.
Hát így kezdődött a munkánk.
Végkifejlet: 3.760.573,- Ft-ot az önkormányzat 
számlájáról október 31-én leemeltek, a konté-
ner viszont érintetlenül a telephelyen maradt, 
mert a megismételt foglalás napján november 
12-én a végrehajtást kérő nem jelent meg.

VADHAJTÁS, vagy 
VADVIRÁG?
Már választási kampányban is jelentős szerepet 
töltött be a Vadvirág kemping tulajdonosi, beru-
házói szándék, amely évek óta folyó településren-
dezési terv módosításának ügyében csúcsosodott 
ki, érvek és ellenérvek jelentek meg. A régi kép-
viselő-testület többsége úgy döntött nem zárja le 
az eljárást, az utolsó ülésén levette napirendről 
és az új testület elé utalta. Ez a lépés egyesek ál-
tal úgy értelmeződött, hogy marad a kemping és 
minden a régiben. De: nem tiszta mi is az a régi, 
ezért az előzményekről szólni kell. Az egykor ál-
lami tulajdonú balatoni kempingek privatizálásra 
kerültek és sokan emlékezhetnek a (kb. 14 céget 
tartalmazó) SCD Holdingra.  Sok szép elképzelés 
járt körbe a Balaton felvirágoztatásáról a 2000-es 
évek közepétől a 2010-es évek elejéig. Az egyik 
legnagyobb beruházásra Balatonszemesen került 
volna sor. A Vadvirág kemping erre hatalmas terü-
lete – saját parti sávjával - óriási lehetőséget kínált, 
a LIDO kemping pedig – kisebb területe ellenére- 
a központi fekvése miatt óriási értéket képvisel. 
2010-ben az SCD holding szándékára tekintettel, 
de az elképesztő ötleteket elutasítva és korlátozva  
(mint pl. Lidó kempingben 6 m-es dombjai) került 
megalkotásra a Helyi Építési Szabályzat (rajzi mel-
léklete a rendezési terv). A tulajdonosi viszonyok 
alakulását nehéz követni és nem is a kutatás a fela-
datunk. Tény, hogy az évek óta társas vállalkozások 
tulajdonában (magántulajdonba) lévő területekre 
a 2010-es rendezési terv vonatkozott, és mindkettő 
un. Vegyes terület (Vt) övezeti besorolással a leg- 
változatosabb turisztikai célú építmények lehetővé 
tételével.  A 15-30 m-es parti sávként jelölt zöld 
(közkert, v. közpark) területekre az önkormányzat 
elővételi jogával nem tudott élni, kisajátítására pe-
dig remény sincs. A két kemping élete kétfelé vált, 
így a továbbiakban külön adnánk tájékoztatást:
I./ Először a Vadvirág helyzetéről /időközi tör-

vényváltozásokat mellőzve/
- Az eljárás befejeződött, az állami főépítész záró 
szakvéleménye után a rendelet módosítás kihir-
dethető.
Mi változott 2010-hez képest:
1./ A zöld terület - közel 2 ha - egyéb be nem épít-
hető (különleges) övezetbe kerül.
2./ A volt kemping területe egységese 15 %-os 
beépíthetősége most két részre osztódna egy na-
gyobb (B.lelle felé eső sátras) területen 25 %-os 
beépíthetőséggel (kb. 10 ha). Ezen 2-3 emeletes 
lakó,- és üdülő társasházak kerülnének elhelyezés-
re (kb. 2-2 ha-os) négy területi egységre osztva.
3./ A jelenlegi kb. faházas (kisebb kb. 4 ha-os te-
rület) 35 %-os beépíthetőséggel a terv szerint szál-
loda elhelyezését szolgálná, ennek meghiúsulása 
esetén elsősorban turisztikai célú, illetve az elő-
zőekben le beruházás valósulna meg. Az új kép-
viselő-testületnek viták, és a befektetővel kétszer is 
történt egyeztetés után kompromisszum készségé-
ről kellett tanúbizonyságot tennie. Azon javaslat, 
hogy itt kizárólag szállásférőhely és strand építmé-
nyek elhelyezésének lehetőségére korlátozódjon a 
rendelet szövege, a végletekig fokozódó  nagy fe-
szültséget okozott. Végezetül szándéknyilatkozat 
és annak tartalmával megegyező megállapodással 
végződött.
Mindezek cseréjébe a tulajdonos(ok) a kemping 
legkeletibb részén Balaton parttal rendelkező kö-
zel 2 ha területet adnak önkormányzati tulajdon-
ba, mely szintén 35 %-os beépíthetőséggel ren-
delkezne, mely megállapodás még Takács József 
polgármester és a korábbi testület időszakában 
megkötésre került.
Az új képviselő-testületnek átadott szándéknyi-
latkozat megállapodásba foglalása 15 napon belül 
megtörténik, amely tartalmazni fogja azt, hogy a 
tulajdonos mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a szálloda felépüljön, a kemping teljes hosz-
szába a Lellei út– kerékpár és gyalogos forgalom-
hoz szükséges – szélesítéséhez 2 m területet ad 
át az önkormányzat javára, amely szélesítéshez a 
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Művelődési ház és a 
nagy értékű pályázat
Az új képviselő-testület tagjainak szinte mindenna-
possá vált, hogy különböző információk megszerzé-
se, megbeszélések, egyeztetések tartása érdekében 
találkozniuk kellett. Az egyik ilyen meghallgatás tár-
gya volt a Művelődési Ház égisze alatt folyó pályá-
zatról való tájékoztatás meghallgatása. Konkrétan itt 
jutott a tudomásunkra az, hogy 2017-ben 3 telepü-
lés konzorciuma 300 millió Ft támogatást nyert. En-
nek 2/3-ad része Balatonszemest illette, illetve illeti 
(2020. májusában zárul). Ez kimondottan sok pénz, 
s bár van még pár 10 millió belőle, de nem tudtuk 
milyen célra, hogyan került felhasználásra, milyen 
célcsoport részesült belőle és milyen feladat van 
még hátra. A pályázat „gondozóját” (Lutter Imre 
dr) meghallgatva megtudhattuk, hogy a Magyar 
Versmondók Egyesülete, a Latinovits Alapítvány 
sok segítséget adott a Művelődési Ház vezetésének, 
amit ezúttal is köszönünk, a további gyümölcsöző 

együttműködés reményében. Sok hátrányos hely-
zetű iskolás gyermek (de felnőtt is) érkezett Bala-
tonszemesre, akik  közül sokan most látták először 
a Balatont. Szállás és étkezési, valamit itt tartózko-
dásuk idejére szervezett rendezvények (Charlie, Ca-
ramel stb.) költségeit is ebből a pályázati forrásból 
fedezték. Kis szépséghibája, hogy számtalan rendez-
vény nyilvános volt, amelyet lakosaink, üdülőseink 
is látogathattak volna, megfelelő propagálás esetén. 
A balatonszemesi tanulók részére is voltak „minta 
tanórák”, a Latinovits Zoltán szavaló verseny és a 
„fergeteges” Bujtor filmfesztivál is ebből a pályázat-
ból valósult meg. Tárgyi eszközök is kerültek beszer-
zésre, /elsősorban hangtechnikai eszközök/ a klíma 
beszerelése is ebből készült. Annyi azonban tény, 
hogy Balatonszemes adottságát jobban ki kell tud-
nunk aknázni és az itt valaha élt, vagy jelenleg élő 
hírességeket kellő tisztelet mellett eredményesebben 
kell propagálni. Az elmondottak alapján sok min-
den tisztázódott, de a művelődési ház és a pályázat 
„feladatkeveredése” sok kérdést is felvetett és tisztá-
zására sor kell, hogy kerüljön a közeljövőben.

Tetves pataktól a kemping végéig szükséges mun-
kálatokat a beruházó végzi el. A befektető vállalta, 
hogy társasházai értékesítése során az adás-vételi 
szerződésbe rögzíti az önkormányzat helyi adó fi-
zetési kötelezettségre való felhívást a hatályos adó-
rendelet alapján. A Kemping 2020-ban (tervezések 
és előkészítések idején) még üzemelni fog, így Ide-
genforgalmi Adó bevételi kiesésünk később jelent-
kezik. Ugyanakkor megállapodásba kerül, hogy 
közösen kezdeményezzük a MÁV felé zajvédő fal 
elhelyezését e területen.
A képviselő-testület egyetértett abban, hogy a 
beruházó szándéka valós és komoly, megvalósí-
tása pedig belátható közelségben van. A korrekt 
együttműködés kölcsönös engedményekkel zárult 
és korrekt együttműködésben reménykedhetünk.
II./ LIDO kempingről már kevesebb az új testület 
információja. A múlt ciklusról annyit bizonyosan 
tudunk, hogy a terület két tulajdonosi érdekkörbe 

tartozik. A volt Vigadóhoz a kemping 1/3-ad része 
már előkészítettebb, hiszen ott megállapodás van. 
Ennek tartalma a választások előtti utolsó ülésen 
elég sok homályosságot tartalmazott, ezért az tel-
jességében kellene vizsgálni. Ennek tulajdonosa 
tett ígéretet egy szűk gyalogos lejáró biztosítására. 
A kemping Kikötő felé eső részének 2/3-ad tulaj-
donosa időközben változott, megállapodás velük 
nincs. Egyetértettünk abban, hogy megteremtjük a 
lehetőséget tulajdonosokkal való megismerkedésre 
és megbeszélésre. Az egyeztetést és annak eredmé-
nyét szintén nyilvánosságra hozzuk.  Sajnosa már 
évek óta nem üzemel a LIDO kemping és nem-
csak idegenfogalmi adó bevételi kiesés képződött, 
hanem vállalkozóink is megérezték a vásárlóerő 
hiányát. Az önkormányzat bevételi kiesését és vár-
ható IFA csökkenést elemezni szükséges, ezért az 
adórendeletünk felülvizsgálata november 30-ig 
várható.

Mennyi az annyi…
Nagy érdeklődésre számít annak kérdése, hogy 
mennyivel gazdálkodhat az önkormányzat, 
mennyivel vette át a „kasszát” milyen bevételek 
várhatók, milyen kötelezettségek terhelik az új 
képviselő-testületet.

A képviselő-testület elé legtöbbször a költségvetési 
rendelet és annak tervszámai kerülnek, a rendele-
tet módosító indítványokkal. Az évzárást követően 
a „zárszámadásban” félévet követően a pénzügyi 
beszámolóban tájékozódhat tényadatokról. Bár a 
tervszámoknak és a tényadatoknak összességében 
egyeznie kell nem ritka, hogy rendkívüli bevételek, 
kiadások un. előirányzat nélkül teljesítendők. Ez 
esetben évközi határozatokkal hagyja jóvá a testület 
a tartalék terhére azzal, hogy utólag a költségvetési 
rendeletét módosítja. Fontos kiemelni azt is, hogy 
a hivatal apparátusában szorgalmas, de új dolgozók 
vannak, akik küzdenek azzal a feladattal, hogy meg-
ismerjék Balatonszemes önkormányzatának rend-
szerszintű gazdálkodását. E bevezető sorok után 
legfontosabb annak ismertetése, mik a tények, majd 
az év végéig várható tervszámokat is ismertetni kí-
vánjuk ezer Ft-ra kerekítve.
TÉNY:
1./ 2019. október 13-án a számlapénz: 172 m 413 
ezer Ft házipénztárba: 893 ezer Ft. Pályázatok-
ra „lekötött”: 106 m 291 ezer Ft, amely kizárólag 

meghatározott célra használható, így a továbbiak-
ban figyelmen kívül hagyjuk. Ezek már megvaló-
sult, de ki nem fizetett, vagy folyamatban lévő fel-
adatok fedezetéül szolgálnak.
A működésre és „szabad” fejlesztésre rendelkezésre 
álló pénzeszköz tehát a választás napján: 67 millió 
16 ezer Ft volt.
2./ 2019. november 30-ig a különböző működési és 
fejlesztési célokra kifizetett összegeket /amelyekből 
voltak rendkívüli, vagy váratlan kiadások is/ a fel-
használható pénzállományunk: 39 m 142 ezer Ft.
3./ A pénzügyi csoport nagy biztonsággal kikalku-
lálta az év végéig még várható bevételeink és kiadá-
saink összegét, amely az alábbiak szerint alakul:
Bankszámlán lévő felhasználható pénz:       
39.142 e Ft
Várható bevételek:                                            
27.086 e Ft
Várható kiadás:                                                    
56.440 e Ft
Várhatólag a bankszámlán maradó pénz:     
9.788  e Ft.
Amennyiben ez így igaz igen nehéz első negyedévre 
számíthatunk, hiszen az I. félévi adóbevételek majd 
csak március 15-e körül érkeznek. Igaz az állami tá-
mogatás 1/12-ed részei ütemezetten kerül az önkor-
mányzatunkhoz, de azok a működési kiadásaink 
egy havi összegét nem fedezik. Ezért elkerülhetetle-
nek azok az intézkedések, amelyek a bevételek nö-
velését és a költségek csökkenését eredményezik. 

Mit lehet elmondani 
a tervszámokról?
A képviselő-testület utolsó decemberi ülésén vár-
hatólag sor kerül a költségvetési rendelet módosí-
tására, amely már tartalmazza az év végéig várható 
bevételek és teljesítendő kiadások összegét. Erről 
milliós nagyságrendben szólnánk (kerekítve), mi-
vel a testület elé kerülő táblázatok még nem kerül-
tek a képviselők elé:

Várható összes bevételünk: 1 milliárd 85 millió.  
Ebből működési bevételek 773 millió és fejlesz-
tési célra 312 millió Ft érkezik. Kiadásaink vár-
hatóan 1 milliárd 74 millió Ft összegre módosul-
nának. Ebből működésre:784 millió a fejlesztési 
célra 293 millió Ft. A fentiek alapján a tartalék 
7 millió. Ez fejlesztési célú tartalékként kerül-
ne meghatározásra. A költségvetési rendeletben 
azonban van egy rendkívüli bevétel, mégpedig 
vagyon, illetve vagyoni értékű jog értékesítése 
ami pontosan ekkora összeg. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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HÍREK

KFT Hírek
Ősszel a kötelező munkáinkat folyamatosan 
végezzük:

-  Balatonból a vízlépcsők kiemelése és a tároló 
helyre szállítása.

-  Köztéri hulladékgyűjtő edényeink nagy részét is 
behoztuk a telephelyre.

-  Víztelenítést végeztünk: Bagódombi kempingben 
az információs háznál a TSZ udvarban, a konté-
ner mobil WC-ben. Továbbá a kerékpáros pihe-
nőben, a Kisfaludy utcában és a temetőben is. 
Ezen kívül a Balaton parti strandokon a vizesb-
lokkok fagytalanítását is elvégeztük.

-  Szökőkutak téliesítése is megtörtént a Zene pavi-
lonnál és a Polgármesteri Hivatalnál lévő Parkban. 

-  A virágágyásokból az egynyári virágokat eltávolí-
tottuk, és a talaj előkészítése után 6000 tő árvács-
kát ültettek el a Kollégáink.

-  Az emlékmű és a temető rendbetétele október 
vége november elejére elkészült. 

- Kátyúztunk a Tűzoltó utcában.
-  A KFT. is részt vett az Önkormányzat által szer-

vezett faültetésben, a kijelöléshez karókat készí-
tettünk és az elültetett fákat locsoltuk.

-  Az őszi időszakban az egyik legfontosabb felada-
tunk a lehullott levelek összeszedése és elhordása.

Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, nagyon 

sokszor esett az eső. Ráadásul ebben az időszakban 
szinte egy hét alatt egyszerre négy gépjárművünk 
is meghibásodott. Ebből egy az Önkormányzat tu-
lajdonában van. Javításuk végett sok időre kiestek 
a munkából. Ezekből az okokból kifolyólag nem 
tudtuk a levelest úgy összetakarítani és elszállítani, 
ahogy mi szerettük volna.
-  Műszaki vizsgára ment két gépjárművünk is 
(Man és az MTZ).

-  A karácsonyi díszeket átnéztük és feljavítottuk. 
Elkezdtük a kihelyezésüket.

-  Lassan az év végére érünk így Kollégáink elkezd-
ték a jól megérdemelt éves szabadságukat tölteni, 
mivel erre tavasszal és nyáron egyáltalán nincs le-
hetőségük. Így a létszámunk is minimális szinte 
napról napra.

Az eddigi tapasztalatok alapján nyomatékosan sze-
retnénk kérni a Tisztelt Lakosság és az Üdülőtulaj-
donosok figyelmét, hogy a tisztaság és a rendezett 
településkép megőrzésének érdekében: Zöldhulla-
dékot december 1-e után már ne helyezzenek ki, 
mert a PELSO-KOM KFT. nem fogja elszállítani. 
Következő zöldhulladék szállítás ideje 2020 tava-
szán várható!
Közös érdekünk a település tisztántartása, köszön-
jük szépen segítő együttműködésüket

Szentiványi Ferenc

Mi lesz veled 
Hattyú kemping?
Az önkormányzat képviselő-testületének megvá-
lasztását követően azzal a kérdéssel is foglalkoznunk 
kellett, hogy a Hattyú kemping területének kerítését 
tervezik. A terv szerint a Kikötő keleti mólójához a 
bejárat továbbra is biztosítva lenne, de a tulajdoni 
határokra tervezett kerítés létesítése akadály lenne a 
kisgyermekesek által közkedvelt strandhoz való be-

jutásra. Jelenleg a rendezési tervünk és a partrehabi-
litációs tanulmány terv is szabad parti sávként, zöld 
területként tartja nyilván. Reméljük, hogy továbbra 
is megmard ekként és látogatható marad kisbabás, 
pici gyermekes szülőknek. 

Balatonszemes 
legidősebb polgára
105. születésnapján köszöntötték szerettei és az 
önkormányzat dolgozói Mikes Mihályné Margit 
nénit, október végén.

A település legidősebb asszonya Budapesten szü-
letett és sokáig ott is dolgozott, majd unokájához 
Emeséhez költözött ezelőtt 16 évvel. Margit néni 

jó időben nagyon szeret a teraszon üldögélni, vagy 
tévét nézni. Nem tudja mi a hosszú élet titka, de 
az biztos, hogy a nevetés és a tánc sok mindenen 
átsegíti az embert - mondja. A legjobban a kabarét, 
a cigánynótákat és a tánczenét szereti. A rejtvény-
fejtés is a kedvenc elfoglaltságai közé tartozott, de 
már nem nagyon lát, így erről le kellett mondania. 
Ahhoz még most is ragaszkodik, hogy egyedül öl-
tözzön és tegye rendbe a szobáját. Mint mondja, 
eltelik az idő, tesz-vesz, egyszer csak azon kapja 
magát, hogy este van.
Balatonszemesen az idősekre eddig is és ezután is 
külön figyelmet fordítanak. A polgármester sze-
rint fontos ennek a korosztálynak a megbecsülése.
Margit néni kedvenc édessége a tejszínhabos sü-
temény, így most is ilyet kapott születésnapjára. 
Azért, hogy unokája még több ilyen süteményt 
készíthessen neki, az önkormányzat 30 ezer forin-
tos vásárlási utalvány is ajándékozott a 105 éves 
„nagyanyónak”.

Hátralék kezelése
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hátralékok 
kezelése ügyében mindenki megkapja a fizetésre 
vonatkozó felszólítást. Ez azok számára, akik-
nek kis összegű és rövid idejű tartozása van ter-
mészetesen egy figyelemfelhívást jelent.

 Az igaz cél az, hogy figyelmeztetve legyenek, akik 
hosszabb ideje (esetlen több éve) 
 - fennálló tartozással rendelkezők – mert ők ko-
moly intézkedésre számíthatnak. Az intézkedé-
sekkel együtt jár, hogy  a végrehajtás költségét is 
az adós fizeti és végrehajtás megindítása után az 
un. büntető kamatok miatt megtöbbszöröződhet a 
tartozás összege. Senkit nem akarunk adósságspi-
rálba kergetni ezért az a kérésünk:
- A tartozás kimutatás kézhezvételét követően szí-
veskedjenek visszajelezni:
a./ a tartozásom már rendeztem.

b./ A tartozásomat (jelenleg) nem tudom egy ösz-
szegben befizetni, ezért annak rendezésére (rész-
letfizetés, vagy halasztás) megállapodást kívánok 
kötni annak tudatában, hogy nem teljesítés esetén 
automatikus végrehajtás következik.
c./ Nem ismerem el a tartozásomat az alábbi indo-
kok alapján:…………………..
Ez esetben elkerülhető, hogy a végrehajtás elkez-
dődjön és a fizetési kötelezettség sokszorosára növe-
kedjen. Hangsúlyozni kell azonban, hogy azokkal 
szemben, akik nem tesznek meg semmit annak 
érdekében, hogy hosszabb ideje fennálló, vagy na-
gyobb összegű tatozásuk csökkenjen, vagy meg-
szűnjön határozott szankciókat kell alkalmazni. Az 
új képviselő-testület úgy tartja korrektnek, hogy ha 
mindannyiunk pénzét (a közpénzt) valamilyen ok-
nál fogva valaki is nem kívánja befizetni, ott a tar-
tozást szigorún be kell hajtani. Nem tartanánk igaz-
ságosnak újabb adóemelésekkel a terheket növelni a 
„bliccelők” érdekében.
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SZÍNES HÍREK

10 millió fa
Balatonszemest az elmúlt időszakban soha nem 
látott aktivitás jellemzi. Jótékonykodunk, új ovis 
programok születnek, kirándulást szervezünk. 
De ami talán a legnagyobb sikert aratta és aratja, 
az a fásítás!

10 millió fa Magyarországon kezdeményezéshez. 
Elég gyorsan, sokan csatlakoztak a csoporthoz és 
mindenki elkezdett ötletelni. Majd jöttek a felaján-
lások. Az első faültetés a Bánk bán utca Lelle felé 
eső részén történt, 9 kis diófa elültetésével. Majd a 
következő hétvégére szinte megmozdult az egész 
falu. Volt, aki munkagépet és azzal végzett munkát, 
volt, aki termőföldet, volt aki tárgyát, volt aki pénzt 
ajánlott fel. Voltak, akik pedig sütit sütöttek, üdítőt 
és egyéb innivalót hoztak, voltak akik kijelölték a 
fák helyét, volt aki szakszerűen meg is metszette a 
csemetéket, hogy szépen növekedjenek és volt aki 
a főzőtudományát kamatoztatta annak érdekében, 

hogy végül is 51 darab ezüst hársfa elültetésre ke-
rült az iskola alatti területen, a Széchenyi utcában 
és a Táncsics utcában. Szombat délelőtt, az esős idő 
ellenére gyakorlatilag megtelt autókkal, munkagé-
pekkel és gumicsizmás emberekkel, gyerekekkel az 
iskola alatti terület. Mindenki alaposan kivette a ré-
szét a munkából és amellett, hogy így rengeteget tet-
tünk környezetünk és tisztább levegőnk érdekében, 
olyan összetartásról tettünk tanúbizonyságot, ame-
lyet azt gondolom bármely település megirigyelhet. 
Azt gondolhatnánk, hogy akkor most már minden-
ki hátradőlt és nyugtázta, hogy tett valamit a kör-
nyezetéért. De bizony ez nem így van, mert újabb 
és újabb felajánlások érkeztek és érkeznek, nagy 
örömünkre egyre több nyaralótulajdonos is csatla-
kozik hozzánk, így november végén újabb 50 da-
rab fát ültettünk el a Csillag utca felé vezető bekötő 
úton. Bár rengetegen az ügy mellé álltak, engedjék 
meg, hogy néhány embert külön is kiemeljünk, 
akik nélkül ez az egész meg sem valósulhatott vol-
na. Köszönet Gelencsér Tamásnak a fákért, Rajczi 
Gábornak, Szincsák Péternek a rengeteg gépi mun-
kát, Iván Barnáéknak a termőföldet, Tóth Janiéknak 
és a helyi Vöröskeresztnek a finom ebédeket, Kónya 
Évának a marketinget, Medovarszky Máriának és 
kislányának, akik mindhárom faültetésen ott voltak 
az elejétől a végéig. Bár nem tudunk mindenkit fel-
sorolni, hiszen akkor regény lenne az újságból, de 
még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük!

Operett est
2019. november 13-án, szerdán, a kaposvári 
Füred Rock Színkör társulata lépett fel a Lati-
novits Zoltán Művelődési Házban.

A trió tagjai önfeledt, egy órás kikapcsolódást 
nyújtottak az operett műfaj kedvelőinek. A nagy-
teremben az asztalok szinte mindegyike megtelt, 
amelyre egy kis pogácsa és tea volt készítve. A 
társulat vezetője Horváth Gáborné röviden be-
mutatta a társulatot, majd minden jelenlévő át-

adhatta magát az ismerős dallamoknak Lehár 
Ferenc, vagy éppen Kálmán Imre ismert operett-
jeiből. Az est végén a közönség nehezen engedte 
el a fellépőket, de mivel a társulat széles reper-
toárral rendelkezik, nem elképzelhetetlen, hogy a 
közeljövőben még találkozhatunk velük.

Ovisok lámpásokkal
Lámpásokat készítettek, majd rögtön ki is pró-
bálták egy kiadós séta keretében azokat, a bala-
tonszemesi Nyitnikék Óvoda ovisai és szüleik. 
Az új kezdeményezés célja a hagyományok őr-
zése és ápolása, illetve, hogy minél több közös 
programot szervezzenek a kicsiknek szüleik be-
vonásával.

Az ovisok szívesen vettek részt a játékos progra-
mokban, közben pedig gyerek dalokat énekeltek 
szüleikkel. A játszódélutánon most lámpásokat 
készítettek, mert a program része volt a gyertya-
fényes séta is, amelyet maguk, a szülők találtak ki.
Mint Szentiványi-Gelencsér Adél ötletgazda 
mondta, az ötlet a közös Márton-napi vacsorákból 
indult, hiszen ahogy a baráti társaságban megszü-
lettek a gyerekek, már nekik is akartak progra-
mokat csinálni erre a napra. Fontosnak tartják a 
hagyományőrzést is, így begyűrűztek az óvodába, 
ahol a délután óriási sikert aratott. Sötétedés után 
kicsik és szüleik, nyugdíjasok, polgármester úr is 

közös kincskereső sétára indultak a településen. A 
Rózsaparkban és a Fő utcában a tűzoltó kocsinál 
is lufikat, cukorkát és csokit találtak az ovisok. A 
kiadós sétát követően pedig közös sütizés, teázás 
kezdődött az óvoda udvarán.
Szentiványi-Gelencsér Adél, elnök, Egészséges 
Szemesi Óvodásokért Alapítvány
Onnan jött az ötlet, hogy családi hagyomány ná-
lunk a liba-nap ünneplése. 5-6 család így össze-
fogott és együtt ünnepeltük a liba-napot magunk 
között, mindig más tartotta a vacsorát. Közben 
megszülettek a gyerekeink és akkor a nekik kezd-
tünk el magunk között tartani ilyen kis libás ün-
nepséget. Mivel úgy gondoltam, hogy fontos a 
gyerekeknek a hagyományőrzés, begyűrűztünk 
az óvodába is és úgy néz ki, hogy elég nagy siker-
rel, mert szép számmal vettek részt a szülők, ezen 
a rendezvényen.
Az óvoda vezetői és a szülők abban bíznak, hogy 
a rendezvénnyel sikerül hagyományt teremteni és 
jövőre már nemcsak az óvodások és szüleik, ha-
nem a település többi lakója is részt vesz a Már-
ton-napi lámpás felvonuláson.

Kalácsos délután
Az elmúlt két hónapban bizony egyre-más-
ra jobbnál jobb programok részesei lehetünk. 
Mindannyian úgy szomjaztuk már ezt a felpezs-
dülést, mint szomjazó sivatagban az oázist.

A legjobb ötletek is ilyenkor születnek. Rögtön a 
faültetést követő napon lelkünket és testünket me-
lengető Kürtőskalács sütő délutánon vehettünk 
részt a Zacc Kávézó szervezésében. Piringer Matyi 
és aktív csapata (Hajni néni, Piri néni) egész nap 
gyúrták, tekerték, cukrozták, kakaózták a ropogós-
ra sült kalácsokat, amelyekre Matyi ügylet a faszén 
felett. Rengeteg kalács készült, csak az nem evett 
aznap kürtőskalácsot, aki nem akart! A Kistücsök 
dolgozói is megneszelték az eseményt-bár az is 

lehet, hogy csak megérezték az illatot – és gyor-
san rendeltek is nem kevesebb, mint 28 darabot. 
Viki és Tamás finom bóléval kínálta a vendégeket 
és a legtöbben az egész családdal érkeztek egy kis 
desszertre. Bár biztos vagyok benne, hogy Matyiék 
nagyon elfáradtak, mi mégis abban bízunk, advent 
idején még találkozhatunk, finom, ropogós kür-
tőskalácsaival.
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IX. Balatoni helytörté-
nész kerekasztal ta-
nácskozás Fonyódon
A fonyódi Kulturális Intézmények Központja 
adott otthont 2019. november 30-án a helytörté-
nészek vándorgyűlésének, ahol a Balatont övező 
települések lokálpatriótái tanácskoztak.

A megjelentek célja, hogy felderítsék szeretett te-
lepüléseik, múltját, értékeit, és feladatuknak tekin-
tik, hogy ezek ne merüljenek feledésbe. A 27 ér-
dekfeszítő, tartalmas előadás, beszámoló oldására 
egyik kollégánk tárogatón előadott dallamokkal 
jutalmazott meg bennünket.
Előadásomban a czestochowai Fekete Madonna 
kegykép tiszteletének déli Balaton-parti elterjedé-
séről számoltam be.
Ismertettem a lengyelországi czestochowai kolos-
tornak és legféltettebb kincsének - a csodatévő Fe-
kete Madonna kegyképnek a történetét, valamint 
a Magyarországra került másolatainak kalandos 

sorsát, feltalálási helyét, továbbá a keresztény hí-
vekre gyakorolt hatását. Részletesen foglalkoztam 
a Balatonszemesnek ajándékozott és jelenleg ismét 
az Árpád-kori templomban látható művészi fest-
ménymásolattal. 
A tanácskozás a Makkos vendéglőben elköltött 
ebéd után délután is folytatódott. 
Új ismeretekkel gyarapodva és a következő talál-
kozás reményében köszöntünk el egymástól.

Kiss László 
balatonszemesi helytörténész

Zágrábi advent
Különleges élménnyel szerettünk volna szolgál-
ni településünk lakóinak, ezért december 7-ére 
egy kirándulás terveztünk Zágrábba az adventi 
vásárra. Az érdeklődés óriási volt, az emberek 
egymás után jelentkeztek, hogy szeretnének 
részt venni a kiránduláson. Olyan sokan jelent-
keztek, hogy így a következő nap, 8-án is elindul 
a busz a horvát városba.
Reméljük, hogy akik részt vesznek a kirándulá-
son élményekkel gazdagodva térnek haza!
Kérjük, hogy készítsenek minél több fotót, hogy 
a következő lapszámban megmutathassuk azok-
nak is az adventi, ünnepi díszbe öltözött várost, 
akik most nem tudtak velünk tartani.

I. Karácsonyi vásár 
Balatonszemesen a 
Szabadság utcában
December 21-én, szombaton 10 órától kézmű-
ves termékek, karácsonyi hangulat, forralt bo-
rok, balatoni halászlé, tócsni, kürtős kalács és 
süti különlegességek a Kistücsök Étteremből  is 
várják az érdeklődőket.

Ezzel párhuzamosan rendezzük meg első alkalom-
mal az Év Karácsonyi Beigli -sütő Asszonya cí-
mért való vetélkedést, értékes nyereményekért és a 
megtisztelő címért!
Nincs megkötés, hogy milyen beiglit kell készíteni, 
de a versenyzőknek minimum két rúd süteményt 
kell készíteniük, amit egészben kell leszállítani.

Nevezési díj nincs, viszont azt tudnunk kell elő-
zetesen, hogy hányan vennének részt a versengés-
ben, ezért kérjük, aki nevezni szeretne, adja le ne-
vét és elérhetőségét a Zacc Kávézóban!
A beigliket a Kistücsök Étterem séfje, maga Jáhni 
László, valamint a Krúdy Gyula Szakiskola cuk-
rász szakoktatója fogja értékelni.
A versenyzőknek délig kell eljuttatni a versenymű-
veket a Zacc Kávézóba!
A zsűri délután 1 órától kóstol és értékel!
Majd kihirdetjük a győzteseket!

De a délután többi részében sem kell unatkozni, 
hiszen kulturális programokkal, karácsonyra való 
hangolódással várunk mindenkit, sok szeretettel!
Töltsük együtt december 21-ét egy igényes kará-
csonyi vásárral, gasztronómiai csemegékkel és 
ünnepi műsorral tűzdelt szombati napon!
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HELYTÖRTÉNET

Balatonszemes a török 
ellen vívott végvári  
harcok fontos helyszíne
A sorozat 5. része bemutatta a török elvárásokat 
a megszállt területeken, a török adminisztráció 
felépítését és azt, hogy a szembenálló felek fo-
gást keresnek egymáson.

6. rész
A szemesi Bolondvár 
megerősítése Fonyód rovására
Hadi helyzet alakulása Fonyódon és Szemesen
1570-ben magyar kézen volt még a fonyódi vár, de 
a törökök Magyar Bálint vára ellenében, Bézseny-
ben (Fehérberzseny ma kelet-fonyódi városrész) 
„kastélyt” építettek. 1571.szept.6-án Magyar Bálint 
felesége (Lengyel Brigitta) levélben panaszkodott, 
hogy: „a törökök Bézsényt építik”. Nagy veszedel-
met jelentett ez mind Fonyódra, mind Szigligetre. 
Magyar Bálint meg is tett mindent, hogy a bajnak 
elejét vegye. Személyesen ment föl őfelségéhez 
Bécsújhelybe, és segítséget kért tőle.
Bocskai György írta Batthyány Boldizsárnak: 
„Magyar Bálint most is vagyon. Törekszik ő dolgá-
ban, hogy vagy elvonják (lerombolják) az ű kasté-
lyát, vagy az törökét, kit most csináltanak ellenben, 
melyet, ha el akarják hányni, oly erővel menjenek 
arra, hogy ki az budai basát meg is várja. De ebben 
az mint értem, most semmi sem lészen, hanem 
vetnek bele valami élést és valami gyalogot.”
„Az a körülmény, - írta Takáts Sándor -, hogy a 
török Magyar Bálint várával szemben kastélyt, 
(párkányt, palánkvárat) épített, világosan jelezte a 
szomszéd török célját, mely nem volt egyéb, mint 
Magyar Bálint körülzárása és várának elfoglalása. 
Szemének és fülének tehát ugyancsak résen kellett 
lennie, hogy a veszedelmet elkerülje…” Ám a nagy 
vitézségű Magyar Bálinton egyelőre mégsem tud-
tak kifogni.

Ugyancsak 1570-ben a törökök Fonyód ellenében 
négy rondellával erősítették meg a szemesi Bo-
londvárat. A siófoki török hadikikötő csak 1620 
körül létesült, a kikötőt biztosító várral egye-
temben. Megépülésük előtt a szemesi Bolondvár 
ágyúinak védelmében állomásozhattak a törökök 
naszádjai (1. ábra) a szemesi hadikikötőben.

A Keszthely és Fonyód ellen irányuló török vízi 
támadásoknál előnyös volt a szemesi hajó összevo-
nás, és e vár őrségének kellett megállítania – a kö-
zeli Endréddel együtt – a fonyódi, tihanyi, veszpré-
mi magyar támadásokat.
A magyar katonai hadmozdulatok fő célja ez idő 
tájt az igen fontos katonai és adminisztratív köz-
pont Koppány elfoglalása volt. Ide azonban csak 
Endréd és Bolondvár lerombolása révén juthattak 
el.
1570-ben török kézre jutott Bolondvár különböző 
megszakításokkal 1601-ig. A török kincstári defte-
rek számos bolondvári katonát sorolnak fel.
Fonyód ellenében és sakkban tartására emelt Bo-
londvár, felépítésétől kezdve, mind nehezebb lett 
az elszigetelten álló fonyódi várőrség helyzete. 
1572-ben a Tihanyból leváltott Tarnai Mihály lett 
a fonyódi kapitány Magyar Bálint betegsége miatt. 
1573 elejétől Lengyel András (a vár birtokosa) ke-
rült az erődítés élére. A fonyódi vár helyzete kri-
tikussá vált, amikor Magyar Bálint – aki 26 évig 
sikeresen védte a várat - 1573-ban meghalt. Halála 
után 1573 szeptemberben, majd 1574 júliusában 
véres harcok folytak a fonyódi vár elfoglalásá-

1. ábra

ért, amelyek a szemesi Bolondvárból indultak ki. 
Ezekben az időkben sokat szenvedett a lakosság 
mindkét féltől.  

II. Szelim szultán (2. ábra) halálával érvényét 
vesztette a Habsburgokkal kötött béke. A kop-
pányi szandzsákbég Hüszein 1575.aug. elején 
megtámadta és elfoglalta („megvette”) Fonyó-
dot sietséggel, mielőtt az új uralkodó, III. Murád  
(3. ábra) és Habsburg Miksa között békeszerző-
dés jön létre. 
A vár elestéről Nádasdy Ferenc Vasmegyei főis-
pán 1575.aug.3-án így számolt be: „Fonódot 
megvették. A benne walókath mind lewághták, 
testeket megh égették. Várat és templomot is le-
rombolták”.
1575-ben Koppány 197 település szandzsákszék-
helye volt.
A hetvenes évek közepétől gyakoribbá vált hadi-
események megváltoztatták Balatonszemes éle-
tét. A bolondvári kis török őrség élete nem volt 
valami nyugodalmas. Musztafa budai basa 1577.
jan. 24-én írt levelében panaszolja, hogy a tiha-
nyi, veszprémi és palotai magyar katonák lesre 
akarták csalni a bolondvári őrséget. A koppányi 
bég katonái azonban rajtuk ütöttek, és a magya-
rok közül többet elfogtak.
Párviadal is tiltva volt, mert békebontáshoz ve-
zethetett. 1578 végén fellángoltak a csatározások 
a Balaton déli partja mentén. Hüszein koppá-

nyi bég a Balaton-parti Bolondvárba ment, ahol 
Iszak pasa katonái gyülekeztek. Az egybegyűlt 
török csapatok Segesd vára felé vonultak el.
Természetesen a magyar végváriak is kivették 
részüket a vízi portyázásból. Tihanyban szolgált 
az a 60 katona, akik 1579 nyarán a foki vásárra 
ütöttek, de az időközben riasztott endrédi hely-
őrségtől jelentős veszteséget szenvedtek.
A hetvenes évek közepétől gyakoribbá vált hadi 
események megváltoztatták Balatonszemes éle-
tét. Az eddig közepes falunak számítható telepü-
lés nem szerepel az 1580. évi koppányi tahrir def-
terben. Az összeírás készítői bizonyos, hogy nem 
keverték össze a közeli Pusztaszemessel. A törté-
netek körüli rejtélyt tovább bonyolítja az, hogy 
az ugyancsak 1580-ban készült koppányi dzsiz-
je defterben 15 szemesi adózót említenek. Kál-
dy-Nagy Gyula kutatásai alapján tudjuk, hogy a 
dzsizje defterek valóságban beszedett összegeket 
tartalmaznak. Így ezek adatait aligha kérdője-
lezhetjük meg. A megoldás csak az lehet, hogy a 
dzsizje defter tavasszal, a tahrir pedig ősszel író-
dott, amelynek készítője már nem talált lakossá-
got Szemesen. Feltételezzük, hogy 1580-nyarán 
olyan hadi események történtek Bolondvár kör-
nyékén, amely az ott élők elmenekülését, vagy 
elpusztulását okozták. Ezt alátámasztandó logi-
kai érvelésünkön kívül nem tudunk más adattal 
szolgálni. Részünkről 1580-ra tesszük a település 
első részleges, vagy teljes elpusztulását. A tizenöt 
éves háború eseményei miatt csak a Zsitva-to-
roki béke (1606) után nyílhatott lehetőség arra, 
hogy a falu ismét benépesüljön.
Balatonszemes sokat szenvedett a törökkel foly-
tatott harcokban. Szinte csodával határos, hogy a 
17.sz. végéig – bizonyára többször kicserélődött 
lakossággal – fenn tudott maradni.

Kiss László

(folytatás következik)

2. ábra 3. ábra
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SPORT

Balaton-parti futónap
Az időjàrás-felelős jóisten meghallotta, sőt meg is 
hallgatta a futók imadságát: olyan csodás, nyárvé-
gi-koraőszi, sportra szuper napot rittyentett Bala-
tonszemesre szeptember 21.-re szombatra, „hogy 
csak na”! Szóval kegyes volt - nem kicsit, nagyon! 
Bezzeg tavaly... Bár maga a sportrendezvény ak-
kor is csúcs volt, de még a nagysátrat is majd’ el-
vitte  a viharos szél! Hát még a futókat!

„Három a magyar igazság” - mondogatjuk mi ma-
gyarok, s ezúttal stimmelt is ez: a Balaton Futó és 
Szabadidő Egyesület (http://www.bfsze.hu) immár a 
harmadik Balaton-parti Futónapot szervezte és ren-
dezte meg a Berzsenyi-szabadstranddal, mint start-
cél ponttal. Annyira közel hozva a futókhoz a magyar 
tengert, a gyönyörű északi parti hegyes-dombos pa-
norámát, amennyire csak lehet. Így még a vadkacsák 
és a hattyúk is szurkolhattak - nem csak a család-
tagok, barátok, ma még nem „loholó”, de tàn most 
kedvet kapó bámészkodók. Abszolút európai szín-
vonalú volt a szervezés most is : chipes időméréssel 
rajtszám alapján, tökéletes - részben helyi vagy helyi 
érdekeltségű támogatókkal. Újdonság volt - a fél és 

negyedmaratonon, a 10.5 és 21 km-en túl - az óvo-
dáskorúaknak szóló 400 méteres táv és az 5 kilomé-
ter a felnőtteknek. A gyerek-3.5 km most is sikertàv 
volt - mert már az ország minden részéből itt az új 
futó generáció. Például a nagycsalàdos Hajdú-Bihar 
megyei Haszon-famíliából is. Béla-papa a korábbi 
sérülése ellenére is dobogóra tudott állni, Karácson 
Móni, az anyuka is jól teljesített, de a kicsik is - Panna 
pedig már valóban nagy futó! A család a Benedek- 
Farkas- Schmal családnak, mint fő szervezőknek  
- immár jóbarátainak - amúgy azt is megköszönte, 

hogy kisegítették őket a bajból: lerobbant autójuk he-
lyett kettőt is kaptak kölcsönbe a hazatéréshez... 
A versenyen indult igazi sztárséf is - méghozzá hely-
béli: Pohner Ádám, a Kistücsök 25 éves séfhelyettese 
- a Bocuse d’Or nemzetközi kulináris nagyverseny 
magyar döntőjének tavalyi nyertese, aki bizonyított 
félmaratonon is. Sok kismama és kispapa is loholt 
babakocsival - benne pici lànnyal, fiúval - jelezve, ez 
(is) a családok évéhez tartozik.
De megint itt volt Szebeni Endre - mindenki Bandi 
bá’ja - aki 75 évesen, 29-szeres Ironman  triatlonista-
ként itt is „alkotott”. Pedig előtte nemrég Nagyatádon 
úszott 3.8 km-t, bringázott 180-at, s futott le 42.2 km 
teljes maratont. Na így kéne mindenkinek megöre-

gedni! Amúgy szemlátomást egyre több szemesi erre 
hajt: mind többen állnak a startvonalra: így a szpon-
zor Szindbád Hotelből Dorottya, Dorina, Edit és 
Tündi, akik - az egészségmegőrző futás utàn, még azt 
is elmondtàk, hogy a szálló forgalma a verseny előtt/
közben/után bizony megugrott, hiszen egy futót leg-
alább három fő kísért ide Balatonszemesre. Szerintük 
érdemes lenne a jövőben még szorosabb együttmű-
ködésre hajtani Szemes érdekében. A parti futásnak 
- amit immár futó partynak is lehetne minősíteni 
- egyre nagyobb az idegenforgalmi vonzereje. Nem 
is csoda, hisz’ van olyan visszatérő résztvevő, aki az 
egyik légitársaság budapesti félmaratonján mondta 
ki egyenes adásban a TV-ben, hogy azért a balaton-
szemesi a LEGJOBB! Most még a rajtceremónia is 
rátett erre: élő zene volt, méghozzá profi rockzenész, 
Csiszér Levente gitározása dobta fel az amúgy is jó 
hangulatot, amit az EU-forrásokból, a Nemzeti Inf-

rastrukturális Beruházás keretében született új út-
burkolat is fokozott. Na meg a szép egyedi érmek és  
ajándékok. Köszönet minden támogatónak: a Veritas 
Goldnak, a Csíki Sörnek,  a Szindbàdnak, a Garmin-
nak, a Bujdosónak, Rádpusztának, a Decathlonnak, 
Kistücsöknek, a Wattnak, Telekom Hotel Kenesének, 
Mádi Borháznak, s a kicsiket fagyiztató Pingvin-
nek. S persze az önkormányzatnak, a gyors és alapos 
KHT-nak - s persze minden lakónak és nyaralónak, 
aki a szívén viseli a Balaton-parti Futónapot. Mert 
ugye mondogattuk mindig más szituációban „szé-
gyen a futás, de hasznos”, azonban itt Balatonszeme-
sen dicsőség,öröm és egészség/életminőség haszon. 
Cél: 2020., a negyedik! Benedek Balázs egyesületi 
elnök már készül is rá - s ahogy tavaly egy fél évükbe 
került a kormányüdülőrész megnyitása a futók előtt, 
most már pár telefon és - mosoly.

Dél-Balaton FC hírek

2014-ben döntött úgy az akkori balatonszemesi 
képviselő-testület, hogy támogatja a Dél-Balaton 
FC-t abban, hogy pályázatot nyújtson be a Magyar 
Labdarúgó Szövetséghez a balatonszemesi labda-
rúgó pálya és a hozzá tartozó sportöltöző fejlesz-
tése céljából. A Dél-Balaton FC sikeres pályázata 
után, 2016-ban a felújítás első üteme során a spor-

töltöző egy új épületszárnnyal bővült, mely a jövő-
ben a hazai felnőtt csapat öltözőjeként és klubhely-
ségként szolgál majd, valamint a teljes ingatlan egy 
vadonatúj tetőt kapott.
2019 tavaszán folytatódhatott az ingatlanfejlesztés 
egy újabb nyertes pályázat nyomán, így a sportöl-
töző épületén minden nyílászárót kicseréltek; új, 
modern öltözőszekrények kerültek a hazai, bírói 
és vendég öltözőkbe; az öltözők belső falait is tel-
jesen felújították és újrafestették; illetve térkövezés 
mellett elkészült a teljes ingatlan hőszigetelése is. 
A felújítási munkálatokat helyi, balatonszemesi 
építési vállalkozók és a Szemesért Nonprofit Kft. 
munkatársai végezték el.
A következő években lehetőség lesz a sportöltöző 
után a labdarúgó pálya fejlesztésére is, már meg-
nyert pályázati lehetőséggel rendelkezik a Dél-Ba-
laton FC a teljes élő füves játéktér felújítására, ami-
nek köszönhetően a bajnoki címvédő csapat végre 
kiváló körülmények közt fogadhatná ellenfeleit 
Balatonszemesen.

Vasicsek László



Sütivásár 
nem várt sikerrel
Böröczky Virág az internetes közösségi oldalon 
jótékonysági sütivásárt hirdetett, egy SMA-beteg-
ségben szenvedő kisfiú számára. Két nappal a vá-
sár meghirdetett időpontja előtt jött a jó hír, hogy 
a nagyvállalkozók segítségének köszönhetően ösz-
szejött a 700 millió forint a kisfiú gyógykezelésére.

De sajnos beteg gyerekek továbbra is vannak, így 
Virág hosszas gondolkodás után úgy döntött, nem 
mondja le a vásárt és megtalálta azt a családot, aki-
nek segíthettünk a befolyt összeggel. A Jakucs család 
Somogytúron él és lányuk Edina, cisztás fibrózisban 
szenved. Ez röviden egy genetikai betegség, amely 
leginkább a tüdőre, a légzőszervekre hat. Edina álla-
pota gyorsan kezdett romlani, jelenleg is a mosdósi 
kórházban kezelik, tüdő transzplantációra vár. Edi-
na három éve és öccse jelenleg is a mi iskolánkba 
jár, így teljesen természetes volt, hogy nekik segí-
tünk. A műtét után ugyanis Edinának steril környe-
zetre, külön szobára és fürdőszobára van szüksége, 
hogy minimalizálni tudják az esetleges fertőzést.  
A sütivásárt délután kettőtől hirdettük a Művelő-
dési Házban, de az érdeklődés akkora volt, hogy 3 
órakor gyorsan pótolni kellett a sütiket. De emel-
lett volt lufihajtogatás, csillámtetkó, frizura készítés, 
különleges forralt bor készítés, adventi koszorúk és 
különleges ékszerek. Árverezésre került egy kép is. 
A befolyt összeg nagysága, mindenkit meglepett, 
hiszen 653.000.- forintot adtunk át Edina édesap-
jának, valamint egy boglári család felajánlotta 
a fürdő tervezését és burkolását, érkezett 
csaptelep is, plusz felajánlásként pedig 
még egy zuhanykabin és az egész 
családnak egy wellness  
hétvége is.

Edina édesapja a könnyeivel küzdve vette át a pénz-
összeget és ezt mondta:

– Fantasztikus emberek élnek itt! Nem számítot-
tunk arra, hogy ennyi ember ismeretlenül is össze-
fog, hogy segítsen rajtunk.
Talán mi is sok mindent kaptunk ezzel a gyűjtéssel!
Megmutattuk egymásnak is, hogy igenis összetartó 
közösség vagyunk, figyelünk egymásra, meghalljuk 
a hívó szót és bár nekünk sincs sok, megosztjuk az-
zal, akinek a legnagyobb szüksége van rá!


