HÍRMONDÓ
Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja • 2020. január

Balatonszemes és Balatonőszöd képviselő-testülete,
önkormányzata és közös körjegyzősége nevében,
ezúton kívánunk minden kedves balatonszemesi és
balatonőszödi lakosnak sikerekben és egészségben
gazdag Boldog Új Esztendőt!
Aranyosi Ervin: Évnyitó vers
Legyen ez az új év egy új lehetőség!
Engedd, hogy vágyaid tartalommal töltsék!
Legyen benne öröm, mosoly, jó egészség!
Kívánj csak merészet, s ne törjön le kétség!
Kívánom, hogy mindig legyen elég pénzed!
Pont annyi, ami kell, hogy céljaid elérjed!
Soha ne legyen több, ne okozzon gondot!
mindig dicsőséggel hagyd el a porondot!
Kívánom, hogy mától teljesüljön álmod,
szíved óhajára változzon világod!
És ami még fontos, sose félj szeretni,
próbálj mindenkivel emberséges lenni!
Aki értékeli, szívesen fogadja,
s hidd el nem tartja meg, Ő is tovább adja.
Jusson mosoly bőven, az új esztendőben,
tartson meg az Isten mindig jó erőben!

Szomorú Szilárd
polgármester

Antal János
polgármester
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Pénzügyi helyzet
Ígéretemhez híven, szeretnék pár dolgot megosztani. Bár még mindig nem teljes a kép az
elmúlt évről, de már november végéig tisztán
lehet látni. A december hónapnak most folyik
éppen a könyvelése. Így hamarosan már egyben lehet látni az elmúlt évet.
Balatonszemesen a helyi önkormányzati választásokat követően 2019. október 22-én került sor
a polgármesteri tisztség átadás-átvételre. Ezen a
napon vettem át a polgármesteri munkakört, tehát 24-étől foglaltam el a helyem. Az átadás napján a bankszámla egyenleg: 172.413.076.-Ft volt.
Ennek az összegnek a jelentős része (105 millió
forint) pályázatokra kapott pénz, amelyet csak
a meghatározott beruházásokra fordíthatunk,
ezek ma is ott állnak a számlán.
Főbb pályázati pénzeink (kerekített összegek):
• Konyha felújítás ................................. 30 millió,
• Orvosi rendelő eszközbeszerzés.......... 3 millió,
• Óvoda udvarfelújítás ........................... 5 millió,
• Település támogatás ............................. 1 millió,
• EFOP pályázat (kultúrház)................ 48 millió,
(ez napról napra folyamatosan csökken).
Összesen:.............................................87 millió Ft
Tehát 67 millió Ft volt, a település pénze, de ez
nem azt jelenti, hogy ez bármire költhető, hogy
a testület ezt bármire elkölthetné! Ebből a pénzből kell gazdálkodnunk 2020 tavaszáig, az adóbevételek beérkezéséig. Ebből az összegből kell
az önkormányzatnak az állandó működési költségeit fedezni, vagyis a közvilágítást, hulladékszállítást, áramdíjat, vízdíjat, telefondíjat, munkabért, karbantartási kiadásokat, Kft.-t (KHT)
teljes körűen. A költhető pénzünk a tartalékban
10 millió Ft körüli összeg volt. Ezen összeg felett

És ezen időszak alatt befolyt
jelentősebb bevételek:
dönthetett volna a testület, hogy költheti esetlegesen fejlesztésre, de sajnos itt mindig történik
valami, ami keresztül húzza a számításainkat.
Ilyenek pl.: konténer inkasszó 3,7 millió Ft, Balatonföldvár elvesztett per 8 millió Ft, Caterpillar javítási költség 1,5 millió Ft, Élményfürdő
vízszámla 5 millió Ft (várakozik még).

Az új képviselő-testület fennállása
óta kifizetett jelentősebb kiadások:
• Takács József részére végkielégítés 1.149.815
Ft, és a szabadságának megváltása 1.855.022.Ft összegben (mindkét tétel törvény által
előírt kifizetés, nem lehet vitatni)

•
Szemes Marina Kft közterület-használati díja
(Orosz tábornál viacolor tárolás):.... 1 080 000.- Ft
• Siófoki Tankerületi Központtól a személyszállítás
és gázdíj:................................................ 2 046 475.- Ft
•
Belügyminisztériumtól rendkívüli támogatást
kaptunk...............................................12 000 000.- Ft
(Ez a támogatási kérelem már az előző ciklusban,
múlt évben be lett nyújtva, amely akkor elutasításra került. Most ismételten én is megkértem, melyet most Witzmann Mihály képviselő úr segítségével megkaptunk.)
• Napsugár Vendégváró Kft. bérleti díj: ... 674 392.- Ft
• Autóbusz személyszállítás: ................... 627 215.- Ft
• Somogytúr Község Önkormányzatától személyszállításra: ............................................... 411 950.- Ft

• 2019.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatásának összege a DRV részére:
8 327 200.- Ft (kötelezően kifizetendő tétel)

Befolyt adóbevételek a választásokat követően
(80%-a hátralékok behajtása).........21.534.000.-Ft

• Somogy Megyei Ifjúsági Tehetséggondozó
Koordinációs Alapítvány részére a konténer
kiadása és kártérítési ügy miatti végrehajtás
keretében (konténerügy): 3 760 573.- Ft

2019. december 31-ét 163.608.945.- Ft bankszámla
egyenleggel zártuk. Ebből 66 millió Ft a működési kiadásokra fordítható összeg, amellyel az újévet
kezdhettük.
Nagyon fontos megjegyeznem, hogy az Önkormányzatnál lezajlott könyvvizsgálati jelentés
2019.09.30.-ig terjedt ki. Nem volt naprakész a
könyvelés, nem volt még lekönyvelve 135 millió
Ft értékben számla. A jelentés a település honlapján olvasható, tehát amit ott látnak az csak az első
3/4 év. Pontos képet akkor látunk, ha már ebben a
hónapban teljesen le lesz minden könyvelve. Emiatt
változni fog pl., a busz és élményfürdő eredményessége is. A vizsgálat a szabályosságot, nem pedig a
számlák mögötti tartalmat vizsgálta, ezt lényeges leírnom! Tehát még egyszer az alábbi pénzügyi helyzetünk volt:
• 2019.10.22-én.......................................... 67 millió Ft
• 2019.12.19-én.......................................... 32 millió Ft
(itt zárt be a hivatal, azonban a számlánkra ezt követően is érkeztek pénzek)

• Szemesi Napok szervezésének megbízási díja:
712 000.- Ft
• Balatonföldvár Város Önkormányzat és Balatonszemes Községi Önkormányzat közötti
perben megítélt összeg: 7 958 502.- Ft
• Szociális tűzifa vásárlás pályázat keretében:
1 878 330.- Ft (erre pályázaton megnyertük
az összeget és a fát a rendelet szerint jogosult
körnek ki is szállítottuk)
• Caterpillar és buszok karbantartása:
közel 3 millió Ft
• Murvavásárlás: 642 925.- Ft (szőlőhegyi
horogba lett a vasúti kőre helyezve, valamint
kátyúzásra).
• Áram és vízdíjak végelszámolása: 2,7 millió Ft

• 2020.01.01-én.......................................... 66 millió Ft
• 2020.01.10-én ...................................... 46,5 millió Ft
(kifizettük béreket 11,5 millió, és a Kft.-nek az első
5 milliót)
Ezekből adódóan úgy gondolom, hogy már messze
sokkal jobb a pénzügyi helyzet, mint az előző évek
hasonló időszakaiban, de az is igaz, hogy minden
kifizetés kétszer meg van nézve. Minden számlánk
határidőre ki van fizetve, nincs sorban álló tétel.
Elmúlt évben reprezentációra elment 9 millió Ft
(01-10. hó), és 100 ezer Ft november hónapban.
Csak hirdetésre 3,5 millió Ft lett elköltve (01-10 hó)
és 28 ezer Ft szintén november hónapban. Ezek jogosságát meg fogjuk vizsgálni!
Összehasonlításként a Kft. éves összege, ami leutalásra került az Önkormányzattól 2019. évben,
az 53.600.000.- Ft volt, ebből bérjellegű rész 41-42
millió Ft közti összeg volt. A fennmaradt rész volt
költhető a településre. Ehhez jött még hozzá a Kft.
egyéb külső bevételei, valamint amiket a hivatal fizetett ki.
Vagyis tisztán látszik, hogy a korábbi időszakban
több pénz lett költve reprezentációra és a hirdetésekre, mint a Kft. (KHT) részére biztosított dologi
összeg volt. Ezért fogjuk ezt is vizsgálni.
Többen kérdezték, hogy mi az / ki az a MED-CT
Hungary Kft.? Velük lett kötve korábban egy bérleti szerződés a Bagódomb kemping és környékére
gyógyszálló beruházására. A földterület-bérleti díj
tervezete a szerződésben korábban 1 Euro/m2 árban lett megállapítva. Ezen összeg akkor kerül valóban utalásra a részükről, ha meg tud valósulni a
beruházás. Tehát a bérleti díjat a bevétel szerző tevékenység megkezdésének napjától köteles fizetni.
Caterpillar (2019): 11,5 millió Ft bevételt termelt,
amelyben benne van a tavalyi évben elkészült külterületi útra való bérbevétele a gépnek, amely közel 10 millió Ft volt. Bérjellegű kiadás 4,7 millió Ft.
Javítási költségek 818.471.- Ft, üzemanyag felhasználás 4.093.969.- Ft volt 01-11 hó közt. Azonban
ha mindazt a munkát, amit a saját gépünk nekünk
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végzett el, mással kellett volna megvalósítani, akkor
az komolyan érintette volna a költségvetést, ez egészen biztos.
Az új képviselő testület több fejlesztést is szeretne
megvalósítani, attól függően, hogy mire jut forrás.
Ezért szerepel itt tájékoztató jelleggel pár információ, amik már be lettek gyűjtve:
Árajánlatok:
Helyszín:.............................................................Összeg:
Széchenyi u. – Körforgalom......................9.255.824.Körforgalom - Csillag utca......................11.292.942.Tűzoltó utca aszfaltozás............................18.326.799.Németh Pál utca aszfaltozás....................11.197.082.Szeder utca aszfaltozás.............................10.602.659.Szeder köz aszfaltozás................................3.943.858.Vasúti lehajtó Orosz tábornál.................14.347.127.Iskola körüli kerítés ..................................6.591.935.Iskola klíma ................................................3.271.838.Iskolánál járda
(a diákbuszmegállótól a főbejáratig)........1.569.770.-

Latinovits múzeummal kapcsolatos
észrevételek
Egyből szeretném jelezni, nehogy valaki arra gondoljon, hogy meg szeretném szüntetni! Jelen felállásban bér és egyéb alap kiadás megközelíti a 2,5
millió Ft-ot, míg a bevételünk 200 ezer Ft volt nagyságrendileg. Ennél rosszabb a helyzet a Magtár múzeumban a Pálos kiállításon! Itt is van még egy bér.
Véleményünk szerint nem biztos, hogy így kellene

2020. évi adóváltozások Balatonszemesen
A 2020 évi költségvetés stabilitásának biztosítása
érdekében Balatonszemes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete15/2019. (XI.27.) önkormányzati rendeletével módosította a helyi adókról szóló 15/2014 (XI.25.) önkormányzati rendeletét. A
módosítások elfogadása során a képviselő-testület

üzemeltetni! Lehet, hogy be kellene hozni a kultúrházba, akár le mondva a 200 ezer Ft bevételről. Így
a továbbiakban ingyenesen látogatható lenne, valamint felszabadulna 2 bérlakás is, melyekből éves
szinten közel további 1 millió Ft bevétel képződne.
Összességében közel 5 millió Ft lenne a különbözet.
Szeretném, ha a lakosság azt is tudná, hogy pár éve
a Somogy Megyei Múzeumi Igazgatóság kihátrált a
múzeumok működtetési költségeinek támogatásából. Egyben szeretném megnyugtatni azon választópolgárokat, akik nincsenek az internet világában
és esetleg eddig csak fél füllel hallottak volna dolgokat: nem felejtettem el, hogy mit ígértem! Eddig
minden nap benne volt a fejemben minden, és nap
mint nap azon dolgozom, hogy be is tartsam! Azonban azt is tudni kell, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, valamint nem 100 nap alatt fogjuk az
ígéreteket teljesíteni, ahogy azt többen elvárnák. A
testülettel közösen mindent elkövetünk annak érdekében, hogy továbbiakban „gazdálkodva” és szabályosan működjünk.
Még egy fontos információ a 2019-es évre. Nem
használtam a hivatali autót, mindenhova a saját autómmal mentem, saját költségemen, üzemanyagot
egyszer sem számoltam el. Telefont sem vásároltattam saját részre, a sajátomról bonyolítottam eddig
mindent, a saját költségemen. Az időarányosan részemre járó szabadságot sem vittem tovább a következő évre, hogy ki kelljen fizetnie a részemre majd
később az önkormányzatnak.
Szomorú Szilárd
figyelembe vette, hogy a Vadvirág Kemping várható
megszűnése, illetve az OTP és a Richter - üdülő átépítése következtében jelentősen csökkennek adóbevételeink. A kiesés ellentételezése érdekében a
képviselő-testület az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adómértékeinek emelését tartotta szükségesnek, annak figyelembevételével, hogy építményadó
tekintetében 2007 évben, telekadó tekintetében pedig 2005. évben történt utoljára adómérték emelés.

A vagyoni típusú adók (építményadó és telekadó)
tekintetében övezeti differenciálás került bevezetésre, melynek következtében azok az ingatlanok, amelyek fekvésüknek köszönhetően magasabb vagyoni
értékkel bírnak, nagyobb részben járulnak hozzá az
önkormányzat költségvetéséhez. Továbbá pontosításra került az életvitelszerű tartózkodás fogalma és
az ehhez kapcsolódó kedvezmények, mentességek
igénybevételének feltétel rendszere.

II. övezetben:.......................................... 1100.- Ft/m2
III. övezetben:.......................................... 1000.- Ft/m2
IV. övezetben:............................................ 900.- Ft/m2

A 2020. január 1. napjától érvényes
övezeti besorolás:
I.	övezet: A Juhász Gyula utcától (601 hrsz) nyugatra: az Arany János utca, a Nyár utca a Lellei
út és a Balaton által határolt terület. A Juhász
Gyula utcától keletre a Vak Bottyán utcáig (224
hrsz): a Semmelweis utca és a Balaton által határolt terület. A Vak Bottyán utcától keletre: a Cinka Panna utca, az Ady Endre utca a Pósa Lajos
utca és a Balaton által határolt terület.
II.	övezet: Az I. övezet határától délre a vasúti pályatestig.
III.	övezet: A II. övezet határától délre a 7-es főközlekedési útig
IV. övezet: A III. övezet határától délre fekvő terület.

e) Szállásépület:
I. övezetben:.......................................... 1200.- Ft/m2
II. övezetben:.......................................... 1100.- Ft/m2
III. övezetben:.......................................... 1000.- Ft/m2
IV. övezetben:............................................ 900.- Ft/m2

A 2020. január 1. napjától érvényes
építményadó mértékek:
a) Egylakásos lakóépületben lévő lakás:
I. övezetben:.......................................... 1000.- Ft/m2
II. övezetben:............................................ 900.- Ft/m2
III. övezetben:............................................ 800.- Ft/m2
IV. övezetben:............................................ 700.- Ft/m2
b) Többlakásos lakóépületben lévő lakás:
I. övezetben:.......................................... 1200.- Ft/m2
II. övezetben:.......................................... 1100.- Ft/m2
III. övezetben:.......................................... 1000.- Ft/m2
IV. övezetben:............................................ 900.- Ft/m2
c) Üdülő:
I. övezetben:.......................................... 1200.- Ft/m2

d) Kereskedelmi egység:
I. övezetben:.......................................... 1200.- Ft/m2
II. övezetben:.......................................... 1100.- Ft/m2
III. övezetben:.......................................... 1000.- Ft/m2
IV. övezetben:............................................ 900.- Ft/m2

f) Vállalkozási célú egyéb nem lakás céljára szolgáló épület:
Övezeti besorolástól függetlenül:......... 1000.- Ft/m2
g) Lakáshoz, üdülőhöz tartozó egyéb nem lakás
céljára szolgáló épület:
Övezeti besorolástól függetlenül:........... 500.- Ft/m2
h) Külterületi (zártkerti) üdülést, pihenést szolgáló
épület, épületrész:.......................................900.- Ft/m2
Az építményadóhoz kapcsolódó kedvezmények,
mentességek:
Mentes az építményadó alól a Htv. 13. §, valamint a
13/A. §-ban meghatározottakon túl az önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő magánszemély tulajdonában álló lakás.
A Balatonszemesen életvitelszerűen élő magánszemélyt 50 % kedvezmény illeti meg e Rendelet 4. §
g./ és h./ pontjaiban megállapított adókból, kivétel a
vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész.
A kedvezmény, mentesség igénybevételéhez az adóalany köteles nyilatkozni a Rendelet 16.§ (2) bekezdésében meghatározott életvitelszerű tartózkodás
fennállásáról, amelyhez csatolja az ezt alátámasztó
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dokumentumokat. Az adóhatóság megvizsgálja a
nyilatkozat valóságtartalmát és szükség esetén bizonyítási eljárást folytat le.
Ugyanazon adótárgyon több adófizetésre kötelezett
közül a kedvezmény, mentesség csak a követelményeknek megfelelő adóalanyt illeti meg, tulajdoni
hányadának megfelelően.
A 2020. január 1. napjától érvényes
telekadó mértékek:
a.) magánszemély adóalany tulajdonában álló telek:
I. övezetben:...............................................80.- Ft/m2
II. övezetben:...............................................70.- Ft/m2
III. övezetben:...............................................60.- Ft/m2
IV. övezetben:...............................................50.- Ft/m2
b.)nem magánszemély adóalany tulajdonában
álló telek:
I. övezetben:............................................ 150.- Ft/m2
II. övezetben:............................................ 140.- Ft/m2
III. övezetben:............................................ 130.- Ft/m2
IV. övezetben:...........................................120.- Ft/m2”
2020. január 1. napjától a magánszemélyek kommunális adója lakóházanként: 7000.- Ft

2020. évi adóváltozások Balatonőszödön
Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletével
módosította a helyi adókról szóló 8/2014 (XI.26.)
önkormányzati rendeletét. A költségvetés megfelelő
szintű bevételeinek biztosítása érdekében megszüntetésre került az a mentesség, amely az életvitelszerűen Balatonőszödön élő adóalanyok számára 100
m2 mentességet biztosított lakóházuk adóalapjából.
2020. január 1. napjától ezen adóalanyok is a teljes
hasznos alapterületre kötelesek adófizetést teljesíteni, de a módosított rendelet 80 % kedvezményt biztosít számukra. Továbbra is mentes az életvitelsze-

Az idegenforgalmi adó mértéke A 2020. január 1.
napjától személyenként és vendégéjszakánként:
470.- Ft
Az életvitelszerű tartózkodás fogalma:
„Életvitelszerűen élő magánszemélynek minősül az
a személy, aki Balatonszemes Község közigazgatási
területén lévő
a) tulajdonában álló ingatlant a tárgyév teljes időszakában folyamatosan megszakítás nélkül, tényleges lakóhelyként használja és
b) a tulajdonában álló ingatlanból indul munkába,
oktatási, vagy egyéb intézménybe, illetve ide tér
haza, életét innen szervezi és
c) a tulajdonában álló ingatlanban folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket – étkezés,
háztartásvezetés, főzés, mosás - és
d) a tulajdonában álló ingatlan családi élete helyszínéül szolgál és
e) a tulajdonában álló ingatlanra a közüzemi szolgáltatásokat az életvitelszerű tartózkodásnak
megfelelő mértékben veszi igénybe és
f) a tulajdonában álló ingatlan elsődleges levelezési
címként jelenik meg hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.”
rűen lakott lakáshoz tartozó, nem vállalkozási célt
szolgáló egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek.
(pl. gazdasági épület, pince, garázs)
Pontosításra került továbbá az életvitelszerű tartózkodás fogalma.
Építményadó mentesség 2020. január 1. napjától:
Mentes az építményadó alól a Htv. 13.§, valamint
a 13/A. §-ában meghatározottakon túl a magánszemély tulajdonában lévő, a tárgyév teljes időszakában, folyamatosan, megszakítás nélkül életvitelszerűen lakott lakáshoz tartozó, a Htv. 52. § (47)
bekezdésben meghatározott egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, kivétel a vállalkozási célt szolgáló
épület, épületrész.

A mentesség igénybevételéhez az adóalany köteles
nyilatkozni a Rendelet 14.§ (2) bekezdésében meghatározott életvitelszerű tartózkodás fennállásáról,
amelyhez csatolja az ezt alátámasztó dokumentumokat. Az adóhatóság megvizsgálja a nyilatkozat
valóságtartalmát és szükség esetén bizonyítási eljárást folytat le.
Ugyanazon adótárgyon több adófizetésre kötelezett
közül a mentesség csak a követelményeknek megfelelő adóalanyt illeti meg, tulajdoni hányadának
megfelelően.
Építményadó kedvezmény 2020. január 1. napjától:
A magánszemély adóalanyt az általa a tárgyév teljes időszakában, folyamatosan, megszakítás nélkül
életvitelszerűen lakott lakás e rendelet 4. § -ban
megállapított adójából 80% kedvezmény illet meg.
A kedvezmény igénybevételéhez az adóalany köteles nyilatkozni a Rendelet 14.§ (2) bekezdésében
meghatározott életvitelszerű tartózkodás fennállásáról, amelyhez csatolja az ezt alátámasztó dokumentumokat. Az adóhatóság megvizsgálja a nyilatkozat valóságtartalmát és szükség esetén bizonyítási
eljárást folytat le.
Ugyanazon adótárgyon több adófizetésre kötelezett közül a kedvezmény csak a követelményeknek
megfelelő adóalanyt illeti meg, tulajdoni hányadának megfelelően.

Az életvitelszerű tartózkodás fogalma:
„Életvitelszerűen élő magánszemélynek minősül az
a személy, aki Balatonőszöd Község közigazgatási
területén lévő
a) tulajdonában álló ingatlant a tárgyév teljes időszakában folyamatosan megszakítás nélkül, tényleges lakóhelyként használja és
b) a tulajdonában álló ingatlanból indul munkába,
oktatási, vagy egyéb intézménybe, illetve ide tér
haza, életét innen szervezi és
c) a tulajdonában álló ingatlanban folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket – étkezés,
háztartásvezetés, főzés, mosás - és
d) a tulajdonában álló ingatlan családi élete helyszínéül szolgál és
e) a tulajdonában álló ingatlanra a közüzemi szolgáltatásokat az életvitelszerű tartózkodásnak
megfelelő mértékben veszi igénybe és
f) a tulajdonában álló ingatlan elsődleges levelezési
címként jelenik meg hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.”
Fontos, hogy azoknak a lakóház tulajdonosoknak,
akiknek eddig nem volt építményadó fizetési kötelezettségük, január 15. napjáig bejelentési nyomtatványt
kell kitölteniük. A bevallási nyomtatványok megtalálhatóak az önkormányzat honlapján, illetve ha további
segítségre lenne szükségük, Balatonőszödön az ügyfélszolgálat, illetve Balatonszemesen az adóigazgatás
munkatársai is segítséget tudnak nyújtani.

HIVATALI NYITVATARTÁSI IDŐSZAKOK
BALATONSZEMESI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: SZÜNNAP
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: SZÜNNAP
Péntek: 8:00 – 12:00
Ebédszünet: Naponta: 12:00-12:30
BALATONSZEMES POLGÁRMESTERÉNEK
FOGADÓNAPJA: Szerda: 8:00-12:00
JEGYZŐ FOGADÓNAPJA: Szerda: 8:00-12:00
FŐÉPÍTÉSZ FOGADÓNAPJA: Szerda: 8:00-12:00

BALATONŐSZÖDI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: SZÜNNAP
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: SZÜNNAP
Péntek: 8:00 – 12:00
Ebédszünet: Naponta: 12:00-12:30
BALATONŐSZÖD POLGÁRMESTERÉNEK
FOGADÓNAPJA: Péntek: 8:00-12:00
JEGYZŐ FOGADÓNAPJA: Péntek: 8:00-12:00

Szeretnénk megkérni a lakosságot, hogy ügyfélfogadási időben keressék fel a továbbiakban a hivatalokat, ezt szeretnénk kiemelten
megköszönni, ezzel is hozzájárulnak Önök ahhoz, hogy a munkánkat gyorsabban és hatékonyabban végezhessük!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Felhívás a Széchenyi utca és a Dózsa György
utca közti lakosok részére
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elősegíti a családi lakóházak építésére alkalmas telkek kialakítását.
Balatonszemes Községi Önkormányzat hatályos településszerkezeti terve lehetőséget biztosít a Dózsa
György utca és a Széchenyi utca közötti belterületi
ingatlanokat érintően további utcanyitásokkal, új
építési telkek kialakítására.
Az érintett ingatlan tulajdonosokat a napokban
levélben megkerestük, hogy nyilatkozzanak arra

vonatkozóan, hogy támogatják-e, hogy a Dózsa
György utca és a Széchenyi utca közötti területrészen - a rendezési tervnek megfelelően - új utca
nyíljon. A nyilatkozatok visszaérkezése után az utca
megnyitásával és az elképzelések ismertetésével kapcsolatosan a tulajdonosokkal megbeszélést fogunk
kezdeményezni, melyről külön értesítést küldünk.
Szomorú Szilárd
polgármester

Tisztelt Balatonszemesi lakosok és
üdülőtulajdonosok
Kérem Önöket engedjék meg nekem, hogy
röviden bemutatkozzam: Havasy Tamás
vagyok a „Szemesért”
Közhasznú Nonprofit
Kft. új megválasztott
Ügyvezetője. Nagy örömömre szolgál, hogy a Balatonszemesi Képviselő - Testület több pályázó
közül 2019. december 9-én engem választott meg
eme megtisztelő feladatra.
Budapesten születtem és 55 éves rendvédelmi nyugdíjasként pályáztam erre a korántsem kis kihívásokat
jelentő állásra. Nős vagyok két felnőtt leánygyermekem van. Családom állandó lakhelye jelenleg Dunaharaszti, de balatonszemesi és őszödi kötődésem
idén 50 éves. A munkát elnyerve én is leköltöztem
a nyaralónkba és munkaidőn túl lehetőleg a szabadidőmet is itt fogom tölteni, mint tettem ezt az elmúlt években, hiszen a horgászat és a hajózás szerelmeseként hajót is tartok a gyönyörű balatonszemesi
kikötőben és ahogy lehet minden nap vízre is szállok.

A Kaposvári Pannon Agrártudományi Egyetemen
végeztem üzemmérnökként, emellett gépész, repülőgép-szerelő végzettségem is van. Dolgoztam állat-egészségügyi vonalon, családi kft.-ben és a közszolgálatban a VPOP-nál az ország teljes területén.
Az eddigi vezetői-, és a közigazgatásban megszerzett
munkatapasztalataimat, tanulmányaimat, ismereteimet szeretném kamatoztatni itt a Kft. keretein belül is.
A fő vezetői céljaim:
A Kft. alaptevékenységében foglaltakat tartom az elsődlegesen megvalósítandó célnak. A társaság nevében lévő Nonprofit megnevezés azt hiszem mindent
elmond mindenkinek. Mindazonáltal a gazdaságos
működést én is szeretném elősegíteni esetleges külsős forrásokkal is, de csakis a működőképesség javítása érdekében és teljesen átlátható ellenőrizhető
módon. Ennél fontosabbnak tartom a jól szervezett
és költségkímélő munkaszervezést.
Elsődleges céljaim között szerepel a környezetvédelem valamennyi területének hatékony segítése és a
zöldterület minél professzionálisabb, szakszerűbb
gondozása, fenntartása, azoknak a további fejlesz-

tése. Fát sok körülmény miatt lehet kivágni, de szeretnék minden kivágott fa helyett, lehetőleg kettőt
ültetni.
Mindenképpen szeretnék egy jókedvű, összetartó
csapatot építeni, hogy a Kft. felé megfogalmazott
elvárásokat minél zökkenő mentesebben tudjuk,
lehetőleg „láthatatlanul” teljesíteni és a község közterületeinek szükséges karbantartását folyamatosan
végezni.
Mi igyekezni fogunk mindig a lakosság szolgálatába
állni és a felmerülő problémákat orvosolni minél hamarabb, minél kevesebb kellemetlenséget okozva.
Nemcsak a frekventált helyeket kívánjuk szépíteni és
rendben tartani, hanem a kis utcákat, dűlőutakat is
nekünk kell gondozni. Balatonszemes területe igen
nagy, rengeteg zöldterülettel és több mint 50 km
úthálózattal. Ezek rendben tartása csakis a lakossággal közös erőfeszítésekkel valósulhat meg. A terület
nagyságához képest az a marék dolgozó, aki nap
mint nap a településért dolgozik félkarú óriás csak.
Önök itteni lakosok és nyaralók, azok akik ezt a csapatot segíteni tudják véleményükkel, felvetéseikkel
és igen az esetleges panaszaikkal is, valamint fontos
a lakosok és a dolgozók jogkövető magatartása is a
célok eléréséhez.
Nagy hangsúlyt kívánok fektetni Szemes kivételes
természeti csodáira a szabadstrandokra.
A Balaton körül azt mondhatom, nem sok helység
van akinek ekkora természeti adottság van a kezében
mint ennek a községnek.
Ezt használjuk ki közösen, mert óriási csábító erő a
vendégek idecsalogatása érdekében. De a helyieknek egyben óriási felelősség is, hogy óvják ezeket a
létesítményeket és figyeljenek rájuk, hisz ez mind az
itteni közösségé.

A kft. alkalmazottai nap mint nap végigjárják a község utcáit, parkjait, a vízpartokat és figyelemmel kísérik az aktuális rendet, tisztaságot, javításra szoruló
eszközöket, közösségi tereket.
Mi is emberek vagyunk nem biztos, hogy mindent
azonnal észreveszünk.
Éppen ezért megköszönjük ha olyan dolgot is jelentenek nekünk, ami éppen tönkrement, megrongálódott vagy épp napok óta nem megfelelő helyen
található.
Nagy gondot fogunk fordítani az engedély nélkül
kirakott zöld hulladékra, zsákokra és a közterületet esetlegesen illegálisan elfoglaló tárgyakra, eszközökre.
Kérem Önöket, hogy értesítéseinket és figyelemfelhívásainkat a közterületeket érintő ügyekben vegyék
komolyan és próbáljuk meg közösen megoldani a
problémákat, elkerülendően az esetleges eredménytelenség esetén bevezethető hatósági kötelezéseket.
Fokozott hangsúlyt kívánok fordítani arra, hogy
Önök a problémáikat személyesen az irodában, vagy
akár elektronikus úton / e-mail vagy Facebook oldal
/ is eljuttathassák hozzánk, amelyekre minél előbb
választ fogunk adni mind a mellett, hogy amennyiben szükséges és a mi kompetenciánkba tartozik,
orvosoljuk azokat.
A gyümölcsöző együttműködés jegyében bízva,
kívánok Önöknek eredményekben gazdag 2020-as
évet, emellett kérem, hogy támogassák az Önökért
végzett munkánkat.
Tisztelettel: Havasy Tamás
ügyvezető igazgató

KFT Hírek
A téli hónapokban is aktívan dolgoznak Kollégáink,
munkáinkat folyamatosan végezzük:
• Kátyúztunk a Szeder utca, Szeder köz és a műfüves
pályához vezető úton

• Az őszi időszakban az egyik legfontosabb feladatunk a lehullott levelek összeszedése és elhordása.
• Besegítettünk az év végi települési rendezvények
(disznótoros, karácsonyi vásár) lebonyolításába is.

OKTATÁS
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Az eddigi tapasztalatok alapján nyomatékosan szeretnénk kérni a Tisztelt Lakosság és az Üdülőtulajdonosok figyelmét, hogy a tisztaság és a rendezett
településkép megőrzésének érdekében: Zöld hulladékot december 1-e után már ne helyezzenek ki,
mert a PELSO-KOM KFT. nem fogja elszállítani.
Következő zöldhulladék szállítás ideje 2020.04.13án, hétfőn várható!
Közös érdekünk a település tisztán tartása, köszönjük szépen segítő együttműködésüket!

Emellett tájékoztatjuk a lakosságot, hogy társaságunk tulajdonosai új Felügyelő Bizottságot választottak. Ennek értelmében 2020.január 1-től – 2024.
december 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjai:
Elnök: Lukács Attila
Tagok: Bognár Lajos, Mórocz József.
Gratulálunk megválasztásukhoz, munkájukhoz pedig jó egészséget kívánunk!
Szentiványi Ferenc

Felhívás
Balatonszemes község internetes oldalán, a www.balatonszemes.hu felületén lehetőséget biztosítunk szálláshelyek megjelentetésére.
Településünk iránt érdeklődőknek a legfrissebb információkkal szeretnénk szolgálni, így elsődleges
célunk adatbázisunk aktualizálása, bővítése.
Kérjük, amennyiben a korábban megjelentetett hirdetéseikben változás történt, esetleg a továbbiakban
nem kívánnak megjelenni a felületen és törlési szándékkal élnének, jelezzék hivatalunk felé.
Természetesen várjuk új szállásadók jelentkezését is!
Jelentkezésüket az alábbi e-mail címre várjuk:
infopontbalatonszemes@gmail.com

Iskolai Hírek
Kedves Olvasó!
Nagyon rég volt, hogy az iskoláról hírt adtunk.
A választások, a lap szerkesztőségének váltása
miatt, nem jutott idő és hely. Mostantól ismét a
megszokott rendszerességgel szeretném Önöket
tájékoztatni.
A tanévet 203 diákkal indítottuk, aztán felmentünk
206-ra, közben el is költöztek, jöttek is. Jelenleg 204en vagyunk. 26 új elsőssel kezdtük az évet, de épp
ma jött egy kislány – költöztek haza – így már ott
is 27-es a létszám. Kicsit magasabban, többen vagyunk, mint szeretnénk, de annak meg örülünk,
hogy elfogadott az iskola.

A tanulói közösség 19 településről jön. Közülük 99 a
balatonszemesi, 37 az őszödi diák, és 68-an jönnek
nap mint nap a többi 17 településről.
A tantestület ősztől kicsit változott. Hosszú Csilla tanárnő kisfia az iskolakezdésre már két hónapos volt,
így keresnünk kellett magyar szakos tanárt. Sipos
Andrea tanárnő középiskolai tanári végzettséggel
rendelkezik, és az elmúlt időszakban gyerekek is, mi
kollégák is megszerettük mosolygós, jókedvű személyiségét.
Zeneiskolánkból Istvánné Nyári Krisztina tanárnő,
és Benedekné Gyarmati Klára tanárnők hiányoznak. Kriszta legkisebb gyermekük miatt nem lesz
évekig, Benedekné Klári pedig Orosházáról kapott
egy olyan szakmailag magasabb ajánlatot, amit nem
tudott visszautasítani. A zeneiskolát idén ősztől

egészen Kriszta néni visszajöveteléig Weisz Márkus Kata fuvolatanárnő vezeti. Kriszta tanárnőt két
kolléga pótolja, egyikük Fülep Bartis Ildikó tanárnő
Kőröshegyről, másikuk Ujláb Gábor tanár úr, aki a
kaposvári színházból van nálunk. Klárit pedig Kocsis Éva tanárnő pótolja. Mindegyik új kollégának
kívánjuk, hogy érezzék nagyon jól magukat nálunk!
Az intézmény működtetésében és szakmai vezetésében nincs változás. A Siófoki Tankerületi Központ
továbbra is a központi szervünk, immár 6. éve. Bár
három éve nagy átszervezés volt, az új vezetéssel
egyre rugalmasabb és gördülékenyebb a kapcsolatunk. Kialakultak az eljárásrendek, a kezdeti hibákat korrigálták, az adatbázisok is feltöltődtek,
megismerték a helyi sajátosságokat, és ez már egy
sokkal közvetlenebb, gyorsabb és hatékonyabb működést eredményeznek. Mindezek mellett a vezetés
és a szakmai stáb iskolabarát, és igyekeznek, ahol
csak lehet az iskolák érdekeit képviselni kiszolgálni.
Anyagilag nagyon nehéz lehet a munkája a Tankerületnek, hiszen 72 intézménynek kell a napi dolgait kigazdálkodni. Nekünk nincs panaszra okunk,
azt gondolom, mert az ellátottságunk kifejezetten
jó. Rendszeresen biztosítja a tankerület a higiéniai
anyagokat, folyamatosan fejlesztik az informatikai
rendszerünket. Idén ősszel például 3 interaktív panelt kaptunk, ami gyakorlatilag olyan, mint egy hatalmas érintőképernyős TV. Internetre csatlakozik,
de mi is rá tudunk tenni tananyagot. Nem kell hozzá
vetítő, éles a képe, nappal is kiválóan látszik. Ez a beruházás éppen ötmillió Ft-ba került. De ezek mellett
az oktatáshoz szükséges anyagok, eszközök is folyamatosan érkeznek. Ma, amikor ezt a cikket írtam, ért
ide a Hangszercsere program első két hangszere, és
várhatóan pár héten belül még másik három hangszer is érkezni fog. Kaptunk karácsonyi ajándékot –
játékok, labdák a gyerekeknek – de az idei tanévre is
biztosítja a Tankerület a különböző versenyek, sok
iskolai rendezvény és tanulmányi kirándulás, és a
hangszerkarbantartás költségeit.
A Lázár Ervin program is beindult. Ennek keretében
mindegyik osztály valamilyen kulturális programon

vehet részt. Lesznek programok, amik helybe jönnek, de több osztály és a zeneiskolások még ezeken
felül, kőszínházas előadásra mehetnek, ingyenesen!
Azt gondolom, azért ez országos szinten hatalmas
dolog. Az ország minden iskolájának minden osztálya vagy mehet, vagy hozzá jönnek ki előadók. Egy
nagyvárosi iskolának talán ez nem akkora esemény,
de nekünk, akiknek a közelébe nincs ilyen lehetőség,
ez nagy segítség!
A tankerület az idei tanévre is felvállalta a Diákmuzsika, a Jégvirág teremtorna, a Reich Rajzverseny
költségeinek nagy részét, biztosítja a diáksporthoz az
anyagiakat, szakmai utakat, zeneiskolásoknak koncertlátogatásokat, és a hetedik osztálynak a Tisza-tavi tanulmányi kirándulásának több mint 80%-át is
fedezik. Mindezek mellett úgy tűnik, hogy lesz keret
az iskola körüli kerítés felújítására, az udvar rendbetételére, tantermek padlózatának felújítására is.
Ha már a programoknál vagyunk! Az eddig eltelt
időszakra rengeteg olyan program jutott, ami egy
kicsit változatosabbá, színesebbé, érdekesebbé tette
a hétköznapokat. A kicsiknek volt báb és meseelőadás, amiket a Latinovits Művelődési Ház szervezett.
Eljött hozzánk egy utazó szavalóművész, aki a felsősöknek tartott József Attila verseiből egy nagyon
színvonalas másfél órás műsort. Voltak egészségügyi
témájú – újraélesztés, balesetesek ellátása – programok, amiket a balatonlellei mentősöknek köszönhettünk meg. Zeneiskolásainknak idén is több előadásból álló filharmóniai koncertsorozatot szerveztek
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a zenetanárok, amiből már több előadás le is ment.
Ennek költségeit a Tankerület is fedezi. Volt itt utazó
planetárium, ami a csillagok világát mutatta meg a
gyerekeknek, volt különleges fizikaóra a felsősöknek,
egy alapítvány szervezésében, Kazsokiné Reinhardt
Katalin tanárnő ide tudott hozni a 7. osztálynak egy
rendkívüli kémiaórát, ahol mesterpedagógus kísérletezett a gyerekek örömére. Kovács Erzsébet – Zsóka, az iskolatitkár – ötletéből kiindulva természetfotó
verseny volt, ahol szakmai zsűri értékelte a beküldött
több, mint 40 fotót. A fényképek előhívása, nagyítása, nyomtatása az iskolában fotózást végző fotós
adománya volt. A versenyt egyébként Schmal Kitti
képe nyerte. Gratulálunk neki is, de a többieknek is,
mert nagyon szép, érdekes fotók jöttek!
Voltak jótékonysági koncertek – diák is, tanár is egy beteg tanulónk megsegítésére. Ezúton is köszönöm mind az ötletgazdáknak, mind pedig mindenkinek, aki adományozott, a segítségét, támogatását.
A család számára szinte megoldhatatlannak látszó
feladatot sikerült így letudniuk. Egy másik kisdiákunk kórházi tanulását is segíteni szerettük volna.
Neki egy laptopot adtak össze adományozók. Ezt is
köszönöm, és nem csak a megsegített családok nevében, hanem mindenki nevében. Ugyanis ezek az
akciók a gyerekek nevelését is segítik. A jó példa, az
empátia, a bizalom a másikban, egy-egy ilyen alkalommal biztos, hogy belevésődik a gyerekekbe, és a
személyiségüket formálja. És ez is nagy dolog, főleg
a mai, embertelennek, önzőnek tűnő világban.
Október elején megtartottuk a már 18. Reich Rajzversenyt. Idén szerencsére már sokkal többen jöttek,
mint az előző évben, így rangosabb, színvonalasabb
is lett a verseny. Diákjaink kiemelkedően jól szerepeltek. A kicsik közül Fülöp Betty és Mihály Zoé
lettek első és második helyezettek, a nagyok közül
pedig Benedek Luca és Csóka Bíborka. Luca összesítésben is első lett,ő kapta a serleget. Különdíjakat
is adott a zsűri, köztük is volt szemesi, Horváth Leonetta, Gál Mátyás, Mihály Zoé.
Itt szeretném megköszönni Reich Gábornak, hogy
egy szerzői jogdíjvita után, iskolánknak adományoz-

ta a képeket jogtalanul forgalmazó cégtől begyűjtött
grafikákat, nyomatokat, melyeknek kereskedelmi
forgalmi értéke több, mit hat millió Ft. Ezekből a
képekből természetesen adunk át az óvodának, a
Latinovits Művelődési Háznak, és terveink szerint a
gyermekorvosi váróba kerül majd belőlük. Ezúton is
köszönjük a felajánlást!
Természetesen minden nemzeti ünnepünket méltó
módon megünnepeltük. A hatodik osztály az Aradi 13-ra, a hetedik az Október 23-i Forradalom és
szabadságharc hőseire emlékezve tisztelgett, és adta
meg a településnek is az ünnep méltóságát. A karácsonyi ünnepi műsoron a negyedikesek és az énekkar nyújtotta az élményt mindenkinek, aki eljött.
A szülői munkaközösség is aktív volt, hiszen volt Libabál, volt Mikulás buli. Az óvodások idén is megleptek bennünket a Luca napi ünnepi műsorukkal,
míg a mi zeneiskolás gyerekeink is voltak több alkalommal az óvodákban, hogy ők is egy kis színfoltot
adjanak az ottani hétköznapokban.
Idén is nálunk volt a Bolyai matematika verseny
megyei díjkiosztó gálája, amivel még jobban bekerültünk az ismertebb iskolák körébe. Közben
magyarból és matematikából indultunk is ezen a
versenysorozaton, és a hetedikesek magyarból a
kiemelkedően szép harmadik helyen végeztek, míg
matematikából a hatodik osztályos csapat 5. lett.
Gyűjtöttünk papírt is, gesztenyét is, mint minden
évben. Nyolcadik osztályos diákjaink, talán épp a
lap megjelenésekor írják a középiskolai központi
felvételit. Reméljük, az idén is szép eredménnyel végeznek!
Kedves Olvasó!
Így összetömörítve is gazdag, eseménydús volt a
szeptembertől mostanáig terjedő időszak. És a neheze még ezután jön tanulmányi és sportversenyek,
rendezvények formájában.
Tisztelettel:
Boór Miklós igazgató

Téli időszak a Nyitnikék Óvoda és
Mini Bölcsődében
Újra eltelt egy esztendő, bár a nevelési intézmények más időbeosztás szerint zárnak évet, azért
ilyenkor is szoktunk egy kis számvetést készíteni
az eltelt időszakról.

jeleskedtek: A Lucázás nagy sikert aratott mindenhol- iskolában, konyhán, polgármesteri hivatalban, december 13-án délután pedig szívet melengető volt a közös ünneplés a nyugdíjasokkal és a
szülői szervezettel!

Már csak azért is, mert az év egyik legszebb része,
a karácsonyi ünnepkör, az óvodánkban is kiemelt
helyet foglal el. Nevelési programunk része, tervezzük, és igyekezünk minden évben méltóképpen megünnepelni, és megélni az Adventi heteket.
Az első gyertya meggyújtásával vette kezdetét a
ráhangolódás és készülődés. Időrendi sorrendben
aztán a főbb jeles napokhoz verseket, énekeket tanultunk, az óvodánk díszítéséhez pedig különféle
díszeket, képeket alkottunk: ki-ki tudása és tehetsége szerint. A gyerekeknek többféle mintát, ötleteket mutattunk, hogyan lehet a csoportszobákat,
folyosókat ünnepi díszbe öltöztetni.
S már a kertek alá is ért a kedves Mikulás: ünnepi
fényekkel, csinos ruhákba öltözve, és természetesen versekkel, dalokkal vártuk ezt a gyerekek számára legkedvesebb, jóságos csodatévőt! Bőkezűen
meg is jutalmazta a bátor szereplőket, akik külön is
kaptak kis ajándékokat, és természetesen a finomságokkal teli csomag sem maradhatott el, amit a
szülői szervezetnek köszönhetünk.
A nagycsoportosok a hagyományok ápolásában

Mindenki azt adta bele, amihez legjobban értett: a
gyerekek műsort adtak, az idősek sok-sok finomságot készítettek,a szülők pedig megszervezték az
adventi mézeskalács-vásárt, amire rengeteg gyönyörű alkotással készültek.
S már el is érkeztünk az utolsó héthez, ami nálunk
egész program-sorozat. Minden nap meglepetés
várta az ovisokat, és természetesen kis bölcsődéseinket is örömmel hívtuk, és fogadtuk ezeken a
délelőttökön.
Műsort adtak nálunk a zeneiskolások, a Hangoló
című bábművész, az óvónénik újra közös énekléssel készültek és kis karácsonyi rajzfilm-vetítéssel.
Nem feledkeztünk meg nyugdíjas és aktív dolgozóinkról sem, mert hosszú hagyománya van annak is, hogy vacsora keretében egy jó hangulatú
beszélgetéssel zárjuk a naptári évet, és készülünk
az otthoni karácsonyra.
Szándékosan hagytam a végére a karácsonyi hét
fénypontját, hiszen idén először a szülőket is meghívtuk a karácsonyi műsorra, ahol mindegyik csoport készült. A szülők meghatódva figyelték gyer-
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mekeik szereplését, amit közös tízórai követett
az általunk készített süteményekkel kiegészülve,
majd a csillagszóró és ajándékok felfedezése után
már a csoportokban folytatódott a bontogatás és
közös játék.
Végezetül a falukarácsonyi ünnepélyen való fellépésünket szeretném kiemelni: nagycsoportosaink
színvonalas, üde kis mese dramatizálással készültek. Bátran és ügyesen adták elő a mesét, amivel
szintén nagy sikert arattak. Utána egy kis sütis
meglepetés várta a gyerekeket, szülőket a művelődési ház dolgozói jóvoltából.

A sok szempont mellett abban is bízunk, hogy
sikerül a családoknak is mintát nyújtani ahhoz,
hogyan tehetik ők is a várakozást,az ünnepeket
tartalmasabbá, gyermekeik számára is örömtelivé,
hogy ne csak a külsőségekről szóljon a szeretet ünnepe, hanem fedezzük fel újra a belső értékeit is!
S bár a legközelebbi ünnep már a farsang lesz, a téli
hétköznapjainkat is aktív tevékenységekkel töltjük
meg: sok feladat vár ránk januárban!

Rendhagyó bál szervezését tűzte ki célul Az Egészséges Balatonszemesi Gyermekekért Alapítvány és az
óvodai Szülői Szervezet! A megszokottnál elegánsabb rendezvényt szeretnénk megvalósítani, teljesen új
köntösben az Általános Iskola tornatermében. Az est tulajdonképpen egy ízletes vacsorával egybekötött
farsangi mulatság, melyen idén nem zenekar, hanem Dj gondoskodik a jó hangulatról.
A jókedvet egy nagyon tehetséges fúvós zenekar fogja megalapozni, illetve nem maradhat el a szokásos
meglepetés műsor sem.
Jegyeket elővételben lehet vásárolni a plakáton látható telefonszámokon, illetve a szervezők facebook
elérhetőségén, február 2.-ig. Várjuk a kedves mulatni vágyók jelentkezését!

Ha újév, akkor újévi koncert

Az idei évben Jay Bocook átiratait játszották olyan
nehéz darabokkal, mint a Bolero, vagy a Trónok
harca és a Karib - tenger kalózai filmzene.
Egy-egy ilyen koncert nagyon sok felkészülést igényel és elmondható, hogy míg más gyerek játszott
vagy pihent, addig a mi zenekaros gyerekeink napi
4-5 órát próbáltak. Ennek meg is lett az eredménye: egy nagyon színvonalas műsort kaptunk cserébe. Telt ház volt, de azt hiszem ezt minden jelenlévő tapasztalhatta.

Élő Adventi Naptár Balatonőszödön

Tschepen Andrea
óvónő

Karne-Bál 2020

Január 4-én a Balatonföldvári Fúvószenekar,
amelyben immár 14 szemesi lakost hallhatunk,
ismét egy csodálatos koncerttel kápráztatta el a
közönséget.

Őszödi hírek

A koncert végén a zenekar tagjait megvendégeltük
egy kis finomsággal, amiért ezúton is szeretnék
köszönetet mondani azoknak, akik segítettek és
támogattak: Gáspárné Kulcsár Brigitta, Horányi
Ákos, Sipos-Kovács Erika, Farkasné Egry Anikó,
Kiss Gabriella, Molnárné Borbély Éva, Móroczné
Hídvégi Anita, Schmal Kinga, Valkóné Kovács
Márta, Végh Ildikó és Weisz-Márkus Kata.
Reméljük jövőre ismét együtt ünnepelhetjük az
újévet! Addig is további kitartó munkát kívánok a
zenekar tagjainak és már nagyon várjuk, hogy legközelebb mivel örvendeztetnek meg bennünket.
Kovácsné Bíró Mónika

A karácsonyi időszak, az ünnepvárás egyik fontos közösségi eseménye az élő adventi naptár
megszervezése. A programot hagyományteremtő céllal hoztuk létre 2015-ben, azóta Magyarországon egyre több településen népszerű jó
gyakorlat és lehetőség egy összetartó közösség
létrehozására. Balatonőszöd mellett több mint
ötven településen alkalmazták ezt a közösségfejlesztő programot.
„Ön választ mi, segítünk”
TESCO pályázati program

Balatonőszöd Községért Egyesület pályázatot
nyújtott be „Ön választ, mi segítünk” programban,
melynek keretében a Tesco Magyarország civil
szervezeteket támogat.
Célunk a Napfény utcai játszótér felújítása, a
népszerű, de már elavult, játszótéri eszközök
biztonságossá tétele és környezetének rendezése
a közösség tagjainak bevonásával. A korszerűsítés után a Balatonőszödön élők és nyaralók rendezett, virágos környezetben tölthetik el szabad
idejüket. Ebben kérjük a támogatásukat.

Öt évvel ezelőtt kezdődött el az élő adventi naptár játék Balatonőszödön. A lényege az, hogy december első napjától kezdve huszonhárom napra
előre egy titkos sorsolás alapján a játékban részt
vevő háztulajdonosok között kiosztjuk az egyes
számokat, kivéve a 24. napot, mivel a szentestét
mindenki a családjával tölti. Ezt követően minden egyes nap más házban díszítik fel és világítják ki az ablakokat, és indulnak útnak a lakosok,
hogy megkeressék a soron következő ablakot.
Szokás szerint a polgármesteri hivatal előtt gyülekeznek az érdeklődők, és pontban hat órakor,
harangszóra indul el a felderítő csapat, hogy
megtalálja a feldíszített ablakot, ahol a családok
süteménnyel és meleg itallal látják vendégül az
odaérkezőket. A 24. szám mindkét őszödi templomban feltűnik az esti szent misén.
Köszönjük a játékban részt vevő házak tulajdonosainak a vendéglátást!
A vásárlók 2020. január 20. és február 16. között
szavazhatnak majd a továbbjutott pályázatokra.
Hogy szavazhat egyesületünkre?
Minden vásárlás után 1 darab zsetont kapnak,
amit a Tesco áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon dobhatnak be a kiválasztott és támogatott szervezet és pályázati program mellé.
Hol szavazhatnak?
• Siófok Tesco
• Balatonföldvár Tesco expressz
• Siófok, Dózsa György. u. 20. Tesco expressz
• Balatonboglár Tesco
Kérjük szavazzon ránk, és ezzel támogassa

Az első fordulón túljutottunk, most már csak a
vásárlókon múlik mekkora összegű támogatást
kapunk.
Körzetenként egy-egy pályázó által elnyerhető támogatás összege a szavazás kimenetelétől függ.

a munkánkat!

Köszönettel : Balatonőszöd Községért Egyesület
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Újabb népszokás éledt újjá
Balatonőszödön

A regölés, vagyis téli természetvarázs jellegű, köszöntő népszokás hagyományát ápolták a Balatonőszödiek. Balatonőszödön az előző év hagyománya
ez évben is folytatódott. December 28.-án délután
útra kelt a csapat. Az utcákon, láncos botjaikkal,
nagy subáikkal feltűnést keltettek. A házakhoz érve
aztán bebocsájtást kértek, s regös énekükkel a há-

Kelj fel, gazda, kelj fel!
(Regős ének)
Kelj fel gazda
száll az Isten házadra
sereged magával
terített asztalával
tele poharával
haj regö rejtem
azt is megadhatja
az a nagy Úristen!
Nem vagyunk mi rablók

zigazdáknak s az ott élőknek elmondták jókívánságaikat az újesztendőre. A regölés a legények és
házasemberek termékenység-, bőség- és párokat
összevarázsló, házról házra járó köszöntő szokása,
a téli napforduló pogány-kori emléke, a magyarság
egyik legarchaikusabb népszokása. A regösének állandó szövegrésze a refrén: „Haj regö, rejtem, azt
is megadhatja az a nagy Úristen!”;A regölés után a
háziak vendégül látják a megfáradt legényeket, akik
egy kis eszem-iszom után indulnak is tovább.

Szent István szolgái
most jöttünk hideg kútról
hideg mezejéről
elfagyott kinek keze kinek lába
kinek egye-mása
haj regö rejtem
azt is megadhatja
az a nagy Úristen!
Amott kerekedik
egy fekete felhő
abba legelészett

Meghívó
A Balatonőszöd Községért Egyesület tisztelettel
meghívja Önt, családját és ismerőseit a Magyar
Kultúra Napja alkalmából szervezett színházi
előadásra, 2020. január 24-én (pénteken) 18
órára a balatonőszödi Művelődési ház nagytermébe.
Orbán Erika
A fületlen tetem című krimivígjátékot láthatják
a tabi SK Színkör előadásában.

csodatévő szarvas
csodatévő szarvasnak
ezer ága-boga
száz misegyertya
gyújtatlan gyulladjék
ojtatlan aludjék
haj regö rejtem
azt is megadhatja
az a nagy Úristen!
boldog ünnepeket kívánunk!

Kedvcsináló a műsorhoz
Magyarország, a harmincas évek vége. Egy tetem a
bankban! Ám nem elég, hogy meghalt, még a fülét
is ellopták! Ám mire Zaj Richárd felügyelő odaér,
a tetem szőrén-szálán eltűnik! A felügyelő tűvé
teszi a várost, hogy előkerítse miközben minden
és mindenki gyanús, a bankigazgató, a felesége, a
titkárnője…
Szerepel még a történetben egy börtöntöltelék, egy
fekete macska, egy banki tisztviselő, akik mind
megtalálni vagy végleg eltüntetni akarják azt a
bizonyos tetemet. Ám a végére …na, de ez legyen
titok. Jöjjenek el és nézzék meg: ki nevet a végén?!
A belépés díjtalan! Várjuk sok szeretettel!

Boda Lászlóné (Szilágyi Borbála)
bemutatkozás
1976-ban
születtem
Hajdúnánáson. Gyerekkoromat
Hajdúdorogon töltöttem a
családommal. Két lánytestvérem van, családosok. Szerencsésnek
tartom magam, hogy
még a szüleim is élnek,
egészségesek.
Az általános iskolai tanulmányaim elvégzése után
Debrecenbe kerültem a Dienes László Egészségügyi Szakközépiskolába. Sikeres érettségi vizsga
után általános ápoló és asszisztens végzettséget
szereztem.
2 évig a Debreceni Kenézy Gyula Kórház baleseti
sebészeti osztályán dolgoztam. Felvételire készültem a Budapesti Semmelweis Egyetem Dietetikus
szakára. 1996-2000-ig főiskolai hallgató voltam.
Ezen idő alatt az egészségügyben dolgoztam ápolónőként. 2003-ig Budapesten éltem, eközben ismerkedtem meg a férjemmel, aki miatt visszaköltöztem a hajdúságba.
2004-ben házasságot kötöttünk. Két lány gyermekünk született. Emília 15 éves a Siófoki Perczel
Mór Gimnázium 9. osztályos tanulója. Nóra 13
éves a helyi általános iskola 7. osztályába jár.
2003-2019 novemberéig Hajdúnánáson dolgoztam dietetikusként. Több vállalkozásnak, közintézménynek tervezek jelenleg is diétás étlapokat.
2011. februárjától 2019. novemberéig a Hajdúnánási Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
konyhájának voltam dietetikus-élelmezés vezetője.
A konyha 2000 adag főzésére volt alkalmas.
Hajdúnánás összes önkormányzati fenntartású intézményét mi láttuk el. Bölcsődésektől az idősekig
minden korosztálynak főztünk.

Megszerveztem Hajdúnánáson a diétás gyermekek étkeztetését. Naponta 60 gyermek és felnőtt,
6-8 féle diétás ételét készítettük el, mely egyéni
ételhordóban került kiadásra.
Évente közel 100 rendezvényt szerveztünk. Családi, céges, önkormányzati rendezvényeket vállaltunk. Vállalkozási tevékenységünk bevételeiből
tudtuk a konyhát fejleszteni, dolgozóinkat premizálni. Az elmúlt közel 9 év alatt a gyermek étkeztetés és vendéglátás minden területén jártasságot
szereztem.
A férjem fiatal kora óta ismeri Balatonszemest.
Először 2004-ben hozott ide, itt töltöttük a nászutunkat. Azóta 1 év kivételével (amikor a kisebbik
lányunk született) minden évben ellátogattunk
ide. Az évek előre haladtával lehetőségeink szerint
igyekeztünk minél több időt itt tölteni. 5 éve nyaraló tulajdonosok lettünk. 2019. novemberében
felpakoltuk a családot és ide költöztünk. Mindig
igyekeztünk beilleszkedni, elfogadtatni magunkat
a helyi lakosokkal.
Az önkormányzat által -a közkonyhára- kiírt pályázat számomra pozitív elbírálást hozott. Tudom,
hogy a lakosság oldaláról felmerült igény, hogy
minőségi közétkeztetést valósítsak meg. Munkám
során törekedni fogok arra, hogy a hatályos rendeleteket figyelembe véve olyan közétkeztetést alakítsak ki, mely kisgyerektől az idős korig mindenki megelégedésére szolgáljon. Fontosnak tartom,
hogy az asztalra csak olyan étel kerüljön, amit én
is szívesen a családom elé tálalnék. Oda fogok figyelni az alapanyagok kiválasztására. Lehetőség
szerint friss alapanyagokat szeretnék az ételkészítés során felhasználni. Számítok a helyi termelők
által megtermelt alapanyagokra.
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Szakmai „ártalomként” törekedni fogok arra, hogy
az egészséges táplálkozás alapelveit is becsempésszem az étkezésekbe. A gyerekeket kis koruktól kezdve szeretném az egészséges táplálkozás
irányába terelgetni. Amennyiben igény merül fel,
diétás étel készítését is megszervezzük.
Szeretek és tudok főzni. Jó érzéssel tölt el, ha a gye-

rekek és a vendégek az elfogyasztott étkezés után
elégedetten állnak fel az asztaltól.
Szabadidőmet a családom körében töltöm. Igyekszünk a gyermekeinknek Magyarország szépségeit
megmutatni. Amennyiben az időjárás is kegyes
hozzánk, horgászni szoktunk.
Boda Lászlóné

Bemutatkozik az új települési főépítész
Kadlicskó Krisztián vagyok Balatonszemes és
Balatonőszöd új települési főépítésze. 1974.
szeptemberében születtem. Ybl Miklós Műszaki Főiskolán végeztem
1999. évben építészmérnökként. Ezt követően
nyolc évig jegyzői I. fokú
építéshatósági feladatokat láttam el. Majd kilenc hónapig építésfelügyelőként dolgoztam az akkori regionális államigazgatási hivatalban. Majd jött a Balaton, mely munkám során az állami főépítészi irodán
a döntéseket készítettem elő. Ezt a feladatot hét éven
keresztül folytattam. Többek között a Balaton déli
oldalán a Balatonszemest érintő településrendezési
és tervtanácsi ügyek is megfordultak a kezem alatt.
Közben a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi karán elvégeztem az építésztervező
szakmérnök posztgraduális képzést. Egy rövid időre

a munkám kapcsán elhagytam a Balatont, Szekszárdon a Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítésze voltam majd négy éven keresztül. Hátat nem
fordítottam a Balatonnak, mert itt laktam akkor is,
illetve születésem óta is az üdülőkörzetben lakom.
Számos településen már korábban is elláttam a települési főépítészi feladatokat. Építészként aktívan
tervezek a főépítészi feladataim mellett.
Főépítészi ügyfélfogadási nap:
•
Balatonszemesen: személyesen minden héten,
szerdai napon 8-12 óra között a Balatonszemesi
Közös Önkormányzati Hivatalban
• Balatonőszödön: a 06 30 959 6686-os telefonszámon vagy a foepitesz@balatonszemes.hu e-mail
címen előre egyeztetett időpontban a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonőszödi Kirendeltségének épületében.
Kadlicskó Krisztián
főépítész

Rendezési tervvel kapcsolatos lakossági felhívás
Az elmúlt években az országos területrendezési
terv, illetve a „Balaton-törvény” is felülvizsgálatra került. A Somogy megyei terv felülvizsgálata a
végéhez közeledik. A magasabb szintű tervek így
hamarosan teljes mértékben hatályba lépnek. Ezt
követően kerülhet sor a település rendezési terveinek felülvizsgálatára, melyet az Önkormányzat
meg kíván kezdeni.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi építési szabályzat kapcsán észrevételeiket, gondjukat,
problémájukat küldjék meg a foepitesz@balatonszemes.hu email címre annak érdekében, hogy
a tervezés során meg tudjuk vizsgálni azokat, és
amiben tudunk segíthessünk.
Várunk minden egyéni és közérdekű problémát.

Anyakönyvi hírek
Születés:

Marquardt Simon 2019.08.09.
anyja neve: Horváth Kinga apja neve: Marquardt Stefan
Mórocz Lujza 2019.09.20.
anyja neve: Barabás Zsófia apja neve: Mórocz Viktor
Feszli Mila 2019.09.22.
anyja neve: Pintér Bianka apja neve: Feszli László
Fias Benő Boldizsár 2019.11.21.
anyja neve:Péter Nikoletta apja neve: Fias László
Böröczky Boglárka 2019.11.28.
anyja neve: Asztalos Ágnes apja neve: Böröczky Bence Zsolt
Völgyi Simon 2019.12.10.
anyja neve: Iván Ildikó Viola apja neve: Völgyi Róbert

Házasság:

Orosz Krisztina-Morvay Levente 2019.08.03.
Csernus Júlia Kinga- Kollár Bertalan 2019.08.05.
Ágoston Dorina- Kovács András 2019.08.09.
Dobos Nóra Zsuzsanna- Boleman Zsolt 2019.08.24.
Tüske Klaudia- Pajor Gyula 2019.08.31.
Bakai Kitti- Bálint Sebestyén István 2019.09.06.
Farkas Kornélia Magdolna- Saska Tamás 2019.09.14.
Majtényi Bianka-Szél József Zoltán 2019.11.25.

Haláleset:

Kovács Gyuláné 2019.07.25. életének 74. évében
Bóza József 2019.08.02. életének 68. évében
Vajda Lajosné 2019.08.30. életének 85. évében
Panics Gyula 2019.09.03. életének 88. évében
Tóth Istvánné 2019.09.11. életének 86. évében
Lengyel László 2019.09.16. életének 72. évében
Lux Gyula 2019.09.26. életének 86. évében
Zsenkovics Józsefné 2019.10.06. életének 66. évében
Nagy Gyula Józsefné 2019.10.11. életének 70. évében
Mohai László 2019.10.27. életének 77. évében
Kiss Ferencné 2019.11.13. életének 88. évében
Havalecz Imréné 2019. 11.24. életének 72. évében
Antal Lajosné 2019.12.05. életének 70. évében
Gál Imre 2019.12.11. életének 61. évében
Farkas Gézáné 2019.12.22. életének 86. évében
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Gesztenye oltás
Kedves Olvasónk!
Balatonszemes képviselő - testületét egy ajánlattal, illetve ehhez kapcsolódóan egy kérdéssel kereste meg Bánó Sándor úr! Egy pályázaton a település szinte összes vadgesztenye
fájának védőoltásához kapott szert, eszközt,
és segítséget. Azonban többek kétkedve fogadták a módszert, sőt van, aki egyenesen ellenzi. Erről szeretnék pár sort írni.

Már több, majd fél évszázada bevált módszer
Olaszországban a szelídgesztenyéknél a védőoltás, egy gombás kéregrákos megbetegedés
ellen. Ez adta az ötletet, hogy a magyarországi
vadgesztenyéknél éppen 3 évtizede tomboló levélaknázó ellen is ki kellene próbálni a védőoltásos módszert. A védekezés nem tűr halasztást, hiszen olyan mértékű a károsítás, hogy a
fák augusztusra lombjukat vesztik, vagy legalább is az már sárga, nem tud tápanyagot termelni, így a növény elgyengül, és lassan, kb. 10
év alatt kipusztul. Kell védekezni, az nem vitás.
A fák túl magasak ahhoz, hogy földi gépekkel
a felső lombozatot is elérjük. A légi védekezés
megoldás lehetne, de drága, teljes szélcsendet
igényel, és ha csak nem egy valóban hosszú fasort kell védeni, akkor szinte kivitelezhetetlen.
Ráadásul a levegőbe kijuttatott szer elsodródik,
még a csukott ablakon át is bejut a lakásba, és

Avar Égetés
lehet bármennyire is környezetbarát, meg bio,
meg akármi, attól még nem tudhatjuk, valójában mit okoz nekünk, embereknek! (Allergia,
rák, stb…)
Az előző évben Sanyi bácsiék szemesen több,
mint 30 fánál tesztelték a módszert. Hatékony
volt. A lényege, hogy mint már több, mint 70
éve a szelídgesztenyénél, befúrnak a fába, beleinjektálják a hatóanyagot. A növény nedvkeringése aztán azt eljuttatja a legfelső levelekig is. A

Kedves Olvasónk!

kártevő nem tud elmenekülni előle. Sokan attól
félnek, hogy a befúrás árt a növénynek. Ettől
nem kell félni! A fúrás csak pár tíz edénynyalábot károsít a sok tízezerből. Egy harkály egy
kukac kiszedésekor többet sért meg.
Azonban van egy másik, ettől sokkal komolyabb kérdés, amire választ várunk a szakemberektől: A szer hatása két évig tart. Ez elegendő ahhoz, hogy a kártevő pár évre eltűnjön.
Viszont a szer így a gubón belüli termésben is
ott van. A vadgesztenyét Szemesen is gyűjtik,
és vagy vadetetésre, vagy ragasztónak, vagy
gyógyászatban – érszűkület, visszér, és aranyér
elleni szerekben, mint fontos hatóanyag – használják fel. Ha a szer két évig a növényben van,
és benne van a termésben, akkor gyűjthető,
vagy sem? A válaszig még várunk a döntéssel!

Már több alkalommal is letettem a voksomat a leveles égetés mellett. Tudom, hogy a mai „zöldek”
ezt valami szörnyűséges dolognak tartják, mert
„füst, szállópor, meg büdös, és legyünk környezetbarátok”, meg hasonló érvekkel jönnek. Miért
nem volt komoly aknázómoly fertőzés 1990-ig,
ha maga a moly már 1910-ben Magyarországon
is mindenhol jelen volt? (Amerikából került Európába 1890 körül. 20 év alatt mindenhol elterjedt.) Azért, mert addig a leveleket mindenhol
elégették, és vele együtt az aknázómoly bábokat
is, Ugyanis a levelekben, báb alakban telelnek át!
Csak aztán kezdett az égetés sarlatán dolog lenni!
Tudom, hogy világszerte égetés ellenes a hangulat. De gondolkodjunk el! Tényleg szennyező?
A szálló pernye nem! Amint egy eső lemossa a
pernyét a talajra, az ott trágyaként hasznosul.
A hamuja szintén komplex hatóanyagtartalmú
műtrágyaként működve hasznosul. A füst többi
része vízpára. Szén-dioxid keletkezik az égetéskor? Igen, de nem több, mint a szállítóautók által
termelt mennyiség. Büdös, amikor égetünk? Igen
az! És a teherautó, meg a markoló kipufogógázai,
amivel elszállítjuk nem azok? Azok mennyi mérgező anyagot tartalmaznak? És ha elvisszük onnan a lehullott leveleket, akkor az azokban lévő
szervetlen anyagok, amiket a fa a talajból kivont,
hogyan pótlódnak?
Nos, aki akar, kövezzen meg érte, de én a száraz
leveles elégetésénél még környezetbarátabb módszerrel nem találkoztam. Egy megoldás lenne
még: Helyszínen komposztálni, mert komposztáláskor is elpusztul a bábok nagy része, és a komposztot a vadgesztenyés talajára kiszórni. Sajnos
a többi növény a vadgesztenye komposztjától
vagy elpusztul, vagy sínylődik.

Boór Miklós

Boór Miklós
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Balatonszemes nádasai – az egészséges Balaton
Nádasok nélkül nincs egészséges Balaton.
2019. november elején a Balatoni Limnológiai Intézet közleményben adott hangot aggodalmának
a balatoni nádasok utóbbi években tapasztalható
csökkenése miatt. Nem véletlenül, a nádasok kiterjedésének és állapotának megőrzése a tó egészsége szempontjából kiemelkedően fontos.

November végén Szomorú Szilárd polgármester
úrral a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon jártunk Székesfehérváron. Településünk érdekében,
saját partszakaszunk vonatkozásában kerestük fel
a Balaton vízügyi kezelőjét. Az általunk feltett kérdésekre kapott válaszokat egy fórum keretén belül
szeretnénk megosztani a lakossággal.

10 millió fa
Kedves Szemesiek,
Szemest kedvelők!
2019 szeptemberében
jött az ötlet, hogy kéne
tenni valamit... Valamit,
amitől jobb kedvre derül a lélek! Most beszélhetnék a világban zajló
negatív folyamatokról,
a természetkárosításról,
a klímaváltozásról, de
bennem az a gondolat

2020. február 29-én szombaton 9:30 órai
kezdettel a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Házban dr. Pomogyi Piroska hidrobiológus, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a vízügy
nyugalmazott munkatársa tart előadást a balatoni
nádasok témájában. Bízzunk benne, hogy minél
több érdeklődő jön el az előadásra, hogy a továbbiakban mindenkinek első kézből legyenek információi Balatonszemes nádasairól, valamint a fórumon
mindenki felteheti kérdéseit is.
Szakmai vetített előadáson keresztül betekintést
nyerhetünk a Vízügy munkájába, valamint részletes
tájékoztatót kaphatunk a Tó jelenlegi állapotáról, az
emberi tevékenység veszélyeiről. A mindannyiunkat
foglalkoztató kérdésekre átfogó válaszokat kaphatunk.
Balatonszemes partvonalán megjelenő új és már
kialakult, meglévő nádasok létjogosultságáról, vízminőségről, nádminősítésről, befolyó vizekről, a
Balaton jelenlegi „egészségügyi” helyzetéről, halgazdaságról, horgászatról, stégekről, áramlásról
hallhatnak többek között beszámolót az érdeklődők. Az előadáson való részvétel ingyenes.
Mórocz Viktor
merült fel, hogy ténylegesen mit tehetnénk azért,
hogy végre egy pozitív változás induljon el.
Fát ültetni mindig is szerettem, hiszen egy fa rengeteg jó dolgod ad: árnyékot, gyümölcsöt, oxigént,
életet, gyermekeinknek a fára mászás élményét.
Rátaláltam a 10 millió Fa mozgalomra, amely célja,
hogy Magyarországon - az egy fő, egy fa elvén - 10
millió fát ültessen el. Felvettem a kapcsolatot az alapítókkal, és októberben elkezdődött az interneten a
szervezés. Lassan, de biztosan egyre többen kezdek
el érdeklődni, egyre többen csatlakoztak hozzánk.
Az első alkalommal, november 9-én, az „Élet Napján” még csak heten dolgoztunk az esős időben. Nagyon jó volt a hangulat, 9 db diófát ültettünk el a
rádi körforgalomnál. Vállvetve ástunk, karóztunk,

locsoltunk. A csemetéket kaptuk kertből, volt, amelyiket vettük, volt, amelyiket a lellei adok-veszek fórumból kaptuk egy kedves felajánlótól. Teát ittunk,
zsíros kenyeret ettünk. A plakátunk feliratát egész
előző este rajzolta egyik lelkes segítőnk. Aztán példánkat látva egyre többen kedvet kaptak arra, hogy
csatlakozzanak hozzánk. Nagy meglepetésemre a
második ültetésnél már kb. ötven segítővel dolgoztunk együtt, idősebbekkel és fiatalokkal, gyerekekkel egyaránt. Ekkor már 51 db hársfát ültettünk az
iskola melletti utcában. Jöttek a felajánlások, mindenki hozzáadta, amit tudott: anyagiakat, eszközöket, munkagépet, facsemetét, trágyát, karót, termőföldet, saját munkáját, szaktudását. A megéhezett
ültető csapatnak pörköltet főztünk, sokan hoztak
sütit, innivalót. Teljes szívvel, lélekkel dolgoztunk

együtt, pont úgy, ahogy aztán a harmadik ültetésnél
is, amikor még 50 db hársfát telepítettünk. A fa ültetése öröm, és jó látni, hogy milyen sokan éreznek
így mások is. Jó látni, hogy mi szemesiek, és az itt
nyaralók sikeresen összefogtunk egy nagyon jó cél
érdekében, így otthonunk szebb, zöldebb, szerethetőbb lesz. Olyan hely, ahol még jobb élni. Köszönjük a segítséget! Bárki csatlakozhat hozzánk a következő ültetéseknél is, mindenkit szívesen várunk!
Tavasszal folytatjuk, még többen, még több kisfát
ültetünk majd el!
„Aki fát ültet, gondoskodik gyermekei és unokái
jövőjéről.”
Illés Katalin

Akiknek még egyszer szeretnénk megköszönni az anyagi támogatásokat:
Agócs Attila

Horváthné Molnár Szilvia

Mireider Csaba

Szakonyi Benedek

Benedek Beni

Ill Kriszta

Mórocz Viktor és Zsófi

Szakonyi Csenge

Bozzay Nóra

Iván Barna

Nagyné Tóth Mónika

Szakonyi Csongor

Csehi Renátó

Iván Dániel

Nyárádi Zoltán

Szakonyi Sebestyén

Darázs Gábor és Rózsa

Kelemen Tímea

Olexa Csaba

Szekeresné Forgó Zsuzsanna

Dr. Gyarmati Lajos

Kertész Adél

Pajor Gyula

Szilágyi Andrea

Engler Boglárka

Lovasi Zoltán

Rajczi Gábor

Dr. Tahy András

Feszli László és Bianka

Lukács Attila

Rajczi Tomi és Viki

Tóth Csaba és neje

Gelencsér család

Lukácsa Jánosné

Simon Lívia

Vajda Lajos

Gelencsér Tamás

Massza Sándor

Süveges Mária

Zengos Kyos SE

Gyurka Mirandola

Miklovicz Norbert
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médiában csak a kiadó vagy
a jogtulajdonos engedélyével
hozhatók nyilvánosságra.
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Elhunyt Kiss László, a Versmondók Egyesülete és
a Latinovits Alapítvány elnöke

A Magyar Versmondók Egyesülete és a Latinovits
Emlékmű Alapítvány alapítóelnöke, Kiss László,
a versmondás és az amatőr színjátszás egyik legjelesebb jelenkori képviselője, az amatőr művészeti
élet egyik dzsinnje, 72 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Több szakmai és társadalmi
szervezet vezetőjeként elvitathatatlan érdemeket
szerzett az amatőr művészeti ágak kibontakozásában, a hazai és Kárpát-medencei tehetségkutatásban és tehetséggondozásban.
A Radnóti-, Csokonai- és Bessenyei-díjjal kitüntetett
közművelődési és kulturális szakértő, rendező, szerkesztő, alapítója volt a Magyar Versmondók Egyesületének,
a Magyar Szín-Játékos Szövetségnek, az Országos Diákszínjátszó Egyesületnek, életre hívója és kuratóriumi
elnöke a Latinovits Emlékmű Alapítványnak, és főszerkesztője a Versmondó című, negyedévente megjelenő
szakmai folyóiratnak. Nevéhez fűződik a Neszmélyi
Vershajó és elődje, a balatonszemesi és a bajai vers-

mondó táborok létrehozása, az általános iskolások legnagyobb versenye, a Regösök húrján… vers- és prózamondó verseny gondozása, szervezése, számos diák- és
amatőr színjátszó találkozó megálmodása és fejlesztése
éppúgy, mint a Bujtor István Filmfesztivál elindítása, a
Latinovits versmondó találkozó megalapítása és szervezése, valamint a Kaleidoszkóp VersFesztivál elnevezése
és a Ki viszi át a szerelmet díj megalapítása.
Megannyi versenyen helyet foglalt a szakmai zsűriben:
a Nemzeti Színházzal közös Nemzeti VERSenyen, a
József Attila országi vers-, prózamondó és verséneklő
versenyen, a Radnóti Miklós versmondó versenyen,
a Moson Megye Színjátszó Találkozón, az adácsi Országos Falusi Színjátszó Találkozón, a Feszt Festen és a
Helikonon is. Az elmúlt években a Magyar Versmondók Egyesülete révén tevékenyen bekapcsolódott olyan
európai uniós oktatási és közművelődési projektekbe,
mint a hazai és határon túli testvériskolai programok,
az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek kistérségi
megteremtése, vagy a színházi nevelés pilot programjai,
valamint segített hét megyei, illetve regionális NépmesePont létrehozásában. Innovatív, modern, de tradíciótisztelő szakember volt.
2018-ban Gyémánttengelyen címmel jelent meg életrajzi kötete, amelyben a vele és róla készült interjúkat,
portrékat, elemző írásokat olvashatjuk. „Szerelmet,
életet, egzisztenciát köszönhetek a versnek”– vallotta.
A kötetben Lutter Imre versmondó egyesületi elnöktársa, barátja ír róla előszavában, jelezve, hogy a kötet
pontos képet ad Kiss Lászlóról, viszont a vele készülő
interjúk, illetve az általa írt tanulmányok, beszédek, szónoklatok révén maga a kultúra, az amatőr művészetek,
a közművelődés és a civil társadalom korszakonként, s

még azokon belül is időszakonként változó helyzetéről
is pontos képet kaphatunk. Hiszen az amatőr mozgalmak, a közművelődés egyik előre mozdítója, tevőleges
és fáradhatatlanul hatékony szereplője volt. Beleértve a
színjátékosok, a táncházmozgalom, a versmondás műfajának képviseletét, a civil társadalom, a népművészet,
a néptánc, a tárgyalkotó népművészet, a bábok művészetét és a költészetet is.
Ezer szállal kötődött Balatonszemeshez, ahol a Latinovits Emlékmű Alapítvány révén Latinovits Zoltán és
Bujtor István kultuszát, életművét ápolta, nemcsak a
megteremtett és rendszeresen megvalósított rendezvényekkel, versenyekkel, találkozókkal, fesztivállal, hanem
az alapítvány által megvalósított oktatási, közművelődési feladatok révén is.

A fővárosban nem volt olyan kerület, ahol ne tette volna
le kézjegyét, ám igazán Pestszentlőrincen volt otthon,
ahol a Kondor Béla Közösségi Házzal közösen a Kondor
Béla-Szécsi Margit-Nagy László versmondó versenyt, a
Regösök húrján... területi versenyt, kiállításokat, nyári
táborokat szervezett, és kulturális-közéleti találkozók
megrendezésében is gyakran vállalt szerepet.
Kiss László 1947. június 5-én született Budapesten, nehézsorsú családban. 1973-ban népművelés- könyvtáros
szakképesítést szerzett, 1977-ben főiskolai kiegészítő
államvizsgát tett, majd 1981-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karának népművelés szakán végzett. Az
amatőr színjátszás szervezésével, rendezéssel már a hatvanas években foglalkozott. 1964-től három éven át a
Danuvia Központi Szerszámgépgyárban, majd 1971-ig

a VBKM Kaposvári Gyárában dolgozott népművelőként. Amatőr-színjátszó rendező képesítését ekkor szerezte meg, s ezt követően öt éven át a Kaposvári Megyei
Művelődési Központ előadója, utána a Kaposvári Városi
Tanács csoportvezetője volt. 1978-ban költözött a fővárosba, miután megismerte három éve elhunyt feleségét,
az ugyancsak a közművelődésben tevékenykedő Kiss
Mariannát, aki a pestszentlőrinci Kondor Béla Közösségi Ház igazgatója volt. Kiss László a Pataky Művelődési
Központban dolgozott előadóként, majd Józsefváros
művelődési osztályának csoportvezetője, 1982-től a Művelődési Minisztérium főelőadója lett. 1988-tól 1993-ig
az Országos Kisipari Szövetkezet önálló osztályvezetője,
majd tizenhét éven át a Kulturális Minisztérium vezető-főtanácsosa volt. Nyugdíjas éveiben, 2010-től a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
munkatársakét dolgozott.
Munkájáért 1974-ben és 1986-ban Miniszteri Dicséretben részesült, 2000-ben Radnóti-díjjal tüntették ki,
2003-ban megkapta a Honvédelemért Érdemérmet és
a Magyar Kultúra Lovagjává avatták, majd 2005-ben
Bessenyei György-díjjal, 2009-ben pedig Csokonai-díjjal tüntették ki. Komoly szakmai tanulmányokat jelentetett meg az amatőr művészeti csoportok helyzetéről, a
szövetkezeti mozgalom közművelődési tevékenységről
és szerepéről, az amatőrség fogalmáról, definiálásáról,
az amatőr művészetek szerepéről a főváros közművelődésében, valamint az amatőr versmondásról. Nemrég
született meg kis unokája, aki új lendületet adott a mindennapjaiban. Fia, Kiss Gergely és családja Berlinben él.
„Az első szót a föld mondja ki.
Az anyaföld, de aztán a dermedt
tél térdei, limlomjai
közül beszélni kezd a gyermek.”
Bella István költő, a Magyar Versmondók Egyesületének egykori tiszteletbeli elnöke A vers születése című
költeménye ezt követően még hét versszakon át úgy halad, ahogy megtanul az ember, az emberiség beszélni.
És a költő gondolatmenetéhez hasonlóan Kiss Lászlóval létrejött az amatőr művészetek bölcsője, s a benne
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cseperedő gyermek dadogása kerek beszéddé változott,
amely nem kertel, s amely visszagurul, ha kell, egy előző korba, vagy előregördül egy következő társművészeti
ágba, Kiss László létezésének egy szakaszába, ami sokak
művészi létét határozza meg.
B. Gelencsér Katalin dr., az ELTE BTK-PTK nyugalmazott egyetemi docense írta róla, hogy „Kiss László,
aki szellemi életünk egyik önkéntes, hatékony dzsinnje,
varázslatai nyomán érzékenyebb, értelmesebb, szebb,
jobb és igazabb lesz közösségi létünk, mélyebbé válnak
kapcsolataink, versmondói, lapjai nyomán feltöltődik
szívünk az együttes öröm nemes értékeivel, tágulnak
horizontjaink, közösségibbé, szolidárisabbá válnak elképzeléseink. Minőségérzékeny, született társaslény,
örök elégedetlen, aki csak közösségben tud élni, virulni,
alkotni még evezni is, örökifjú csapatalkotó, alkotás-vezérelt mágnesember, természet- de leginkább különösen
vízbarát, humánumát jóra-törekvés jellemzi, kapcsolati
tőkéje gazdag a szellemi elittől a pici falvak fiatal előadói

és a szép korú, néha sokszoknyás versmondó asszonyaikig. Mindet ismeri, számon tartja, buzdítja, szeretettel
veszi körül őket. Gyermeki örömmel képes csodálkozni,
minden jó ügyet segíteni, empatikusan kezelni.”
Kiss Lászlót a Magyar Versmondók Egyesülete és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának
tekinti, végső nyugalomba helyezése 2020. február
7-én, pénteken délután 5 órától lesz Budapesten, a
VII. kerületi Rózsák terén, az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplomban, majd este fél 8-tól a barátok, pályatársak, művészek emlékeznek rá egy közös
emlékesttel, amelynek helyszíne is a környéken lesz.
Mind a templomi búcsúszertartás, mind az emlékest
nyilvános, várják a tisztelőket, azzal a kéréssel, hogy ha
virággal emlékeznének, az urnatemetőben lévő végső
nyughely kapacitása miatt egy-egy szál fehér rózsát hozzanak mindössze, s aki koszorúval vagy csokorral szeretett volna emlékezni, annak árát adományként a Magyar Versmondók Egyesülete számlaszámára utalja át,
amit az egyesület emléktábla készítésére és elhelyezésére fog fordítani. Az egyesület számlaszáma: 1170800120366591
A búcsúszertartásról és az emlékestről a szervezők a
www.vers.hu oldalon tájékoztatják részletesen a közvéleményt, további információt itt lehet találni és január
20-tól regisztrálni is, amit azért kérnek, hogy hogy az
együttérzők, gyászolók a szertartáson és az emlékesten
is elférjenek.

Katolikus Találkozó 2020. február 22.
„Bízzál az Úrban s a jót cselekedd, akkor a földön fogsz
lakni és betelsz hűséggel.” (Zsolt 37,3) mottóval, 22-ik alkalommal kerül megrendezésre Balatonszemesen a Kaposvári Egyházmegye Katolikus Találkozója.
A Találkozó programja 9 órától kb. 16 óráig tart, melyben
a hűségről, elköteleződésről Istenről és Vele való kapcsolatról hallhatnak a résztvevők. A helyszínt idén is a Reich Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
biztosítja. Délelőtt Puskás Antal pálos atyát hallhatják az
érdeklődők. 11 órától Varga László megyéspüspök celebrál szentmisét. A kisebbeknek gyermekprogramokkal
készülünk a nap folyamán.

A szentmise után a résztvevőket szeretetvendégség várja,
melyet a helyi közösség nagy szeretettel készít el. délután
folyamán akadályversenyen vehetnek részt a fiatalok. A
találkozóval párhuzamosan előreláthatólag a falu vendége lesz a Boldog Özséb Év keretében a pálos szerzetesrend bemutató busza. Mivel községünknek van kapcsolódása a szerzetesrendhez örömmel fogadjuk és ajánljuk
ezt a kiállítást.
A találkozót hálaadó imádsággal zárjuk.
Borza Miklós esperes-plébános és Nagyné Tóth Mónika
a találkozó főszervezői

Balatonszemes a török
ellen vívott végvári
harcok fontos helyszíne
A sorozat 6. része bemutatta a törökök erődítési
munkálatait, a szemesi Bolondvár és a szemesi hadikikötő hadrendbe állítását, palonai Magyar Bálint halálát és a fonyódi vár elestét.

7. rész A Drinápolyi „Hosszú
Béke” (1568-83) idején sem
pihentek a fegyverek

Az 1568-évi II. Miksa császár (1.ábra) és II. Szelim szultán (2.ábra) között létrejött Drinápolyi békekötés hosszú

1. ábra

2. ábra

békét eredményezett. Ez azt jelenti, hogy a szultán 25
évig nem küldött hadsereget a Magyar Királyság területére. Természetesen azért nem jelentett fegyvernyugvást, a helyi csatározások
napirenden voltak. 1582.
márciusban a veszprémi és
tihanyi magyar katonák a
koppányi vásár kifosztására készültek. Összecsapva a
törökökkel, számos lovasával együtt elfogták a hídvégi török vár parancsnokát
(a Sió melletti Szabadhid3. ábra
vég) Mehmet agát (3.ábra).
1582.nyarán a pápai, veszprémi és palotai magyar őrsé-

gek egyesített erővel megtámadták az akkor török kézen
levő Bolondvárat. A várvédő törökök azonban visszaverték a támadást és a veszprémiek közül sokat levágtak.
1582. decemberében történt az év legnagyobb összecsapása. A koppányi szandzsák katonasága átkelt a Balaton
jegén, eljutott Kemenesaljáig és feldúlták Körmend és
Vasvár vidékét, azonban a foglyokkal és zsákmán�nyal hazatérő török csapatokat vitézeivel Keszthelynél
megtámadta Majthényi László pápai és Pethő Kristóf
keszthelyi várkapitány. Megfutamították a törököket,
kiszabadították a foglyokat és visszaszerezték a zsákmányt. A vasvári fosztogatásért 1583 tavaszán Koppány
közelében Zrínyi György, Nádasdy Ferenc és Batthyány
Boldizsár magyar csapatai revánsot vettek. 1583. őszén
Ormándy Péter palotai várkapitány csatlakozni akart
Istvánffy István veszprémi várkapitányhoz, aki 200 lovasával és 300 válogatott gyalogossal indult, hogy Ali
béget megleckéztesse. Útközben értesült arról, hogy Ali
Veszprém felé törekszik és Hídvég környékén dúlja a falvakat. Istvánffy csapatai Lepsény és Főkajár közelében
megütköztek Ali seregével. A törökök túlerőben voltak, de megérkezett Ormándy 60 lovassal és egy század
gyalogossal. Ali béget egy Fóti Gábor nevű palotai vitéz
letaszította a lováról. Ali fogságba került. Szinán bég fiának, Abdullahnak elvágták a lova kantárszárát, így került fogságba. Ugyanez a sors várt Hagi (Hadzsi) agára,
valamint Musztafára – a budai pasa egykori kovácsára –
aki ebben az időben a szemesi Bolondvár parancsnoka
volt. A csatában a magyarok 77 foglyot ejtettek, sok törököt levágtak, az eseményről a török kincstári defterek
feljegyzéseiből tudhatunk. 1586-ban török kézre került
Kéthely, a várat a koppányi vlahok foglalták el.

Koppány, a szandzsákközpont
elfoglalása
Nádasdy Ferenc dunántúli főkapitány, a legendás „Fekete bég” parancsnoksága alatt 1587. február közepén
jelentős katonai erő gyűlt össze a Balatontól délre garázdálkodó rác rablóbandák ellen megtorló támadást indítani. Nádasdy Ferenc, Batthyány Boldizsár, Dersffy Ferenc csapataihoz csatlakozott a berenhidai Huszár Péter
pápai csapata is. A Balaton jegén át indultak Somogyba.
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Gyalogosaival társult hozzájuk a veszprémi Erdős Pál
is. Velük tartott a tihanyi Pisky István 19 lovassal és 27
gyalogossal. Erejüket érezve Erdős Pál Koppány a „török katonai központ” megtámadását javasolta és vállalta
a támadás irányítását. Éjjel közelítették meg a várost.
A hajnali köd is segítette a támadókat. Sok gazdag kereskedő lakott ott és gazdag raktárházak is voltak a városban. Erdős Pál az egyik kapun betört az embereivel,
amin át beözönlött a lovasság. A másik kaput Huszár
Péter és Vajda Kristóf emberei puskaporral robbantották ki. A harmadikat Fekete Máté tette szabaddá. Azonban a belső hídkaput az őrség igyekezett felhúzni. Így a
magyarok egy része a váron kívül maradt figyelni, hogy
érkezik-e erősítés a töröknek. Néhány török lovas kitört
a várból segítséget hívni, de közülük a szultán többet kivégeztetett gyávaság vádjával.
Kemény harcok után Nádasdy Ferenc főkapitány 1587.
február 25-én elfoglalta Koppányt. A harc közben sok
török harcos elesett. Regeff (Redzsef) bég 200 emberével megadta magát és feleségével együtt fogságba került.
Helyettese Musztafa bég ellenállt kijelentve, hogy csak
Nádasdynak adja meg magát. Nádasdy helyett Thrák
vitéz akarta lefogni a béget. A bég Thrák vitézt Nádasdynak vélve álnokul torkon lőtte. A béget végül égő rőzsével küldték halálba a magyarok. A várat elfoglalva sok
értéket zsákmányoltak, de szekerek híján nem tudták elszállítani, így jó részüket elégették, vagy mocsárba sül�lyesztették. A magyarok a várat lerombolták és felgyújtották. A török erősítés Pécsről és Simontornyáról, majd
Fehérvárról gyorsan megérkezett. Kétszáz török foglyot
(főleg asszonyt, lányt, gyereket) ejtettek a magyarok. Értékes rabok a bég és felesége, továbbá két főtiszt voltak.
Ezen felül zsákmányoltak 200 lovat, 100 bivalyt, 800
birkát, 8 zászlót. 1587.március 2-án Pápán tartották a
szerzett zsákmány kótyavetyéjét. A török foglyokat (as�szonyokat, gyerekeket is) elárverezték. Amikor Murád
szultán hírt kapott arról, hogy Koppányt a magyarok
bevették, dühében megfojtatta Ali budai pasát, aki korábban így panaszkodott Nádasdyra:”…Zrínyi György,
Nádasdy és Batthyány tízezren Koppány tartományra
jöttek, kik nagy dúlást és égetést tettek…”
Az 1587. év rendkívül mozgalmas volt. A simontornyai

szandzsák hűbéresekről vezetett naplói a következőket
tartalmazzák: „Hüsszein bin Ferhád bolondvári lovas,
mivel a bolondvári párkányt ostromolni jött, hitetlenekkel vitézül harcolt, érdemeket szerzett, három falut
kapott adományul 14 520 akcse értékben. Ali bin Hüs�szein hídvégi lovas a bolondvári párkány ostromában
részt vett, megfutott a hitetlenek ellen küzdvén, ennek
ellenére hűbéradományul Bogárd helységet kapta.”
1587. tavaszán Nádasdy Szigetvár környékén Zrínyi
Györggyel portyázott. Nagycsütörtökön meglepték a
kálmáncsai vásárosokat és komoly zsákmánnyal távoztak. Pisky István tihanyi kapitány 1587. július 27-én
rajtaütött az endrédi palánkon. A végvárat felgyújtották,
Oruc török tizedest elhurcolták. Majd Koppány felé
indultak. Útközben összecsaptak Abdullah karádi bég
lovasaival és legyőzték őket. A karádi béget, Gazanfer
és Huszein tizedeseket, Raham tüzértisztet is elfogták.
Szép váltságdíjhoz jutottak. 1587. júniusban Nádasdy
és Pálffy Miklós komáromi főkapitány Buda környékén
lovakat akart zsákmányolni. Szinán, budai pasa nagy túlerővel és ágyúkkal felszerelten győzelmeskedett. Szinan
pasa 120 magyar foglyot rabláncon és több száz levágott
fejet vitetett Konstantinápolyba. 1587. augusztusában
a koppányi bég ötezer lovast vezérelt Letenye és Alsólendva vidékének kifosztására, összefogva a szigetvári,
pécsi és mohácsi csapatokkal. Augusztus 14-én Gelse és
Kacorlak körzetében Nádasdy Ferenc és Zrínyi György
embereikkel megtámadták és hatalmas győzelmet arattak a túlerőben levő portyázó török csapat felett. Az ütközetben több török főtiszt elesett. Hasszán koppányi
bég Szinán mohácsi béggel együtt holtan maradt a kacorlaki ütközetben. A harcban törökök több mint 2000
katonát veszítettek és 1300 harcosuk fogságba esett,
köztük Ali pécsi, Naszuf berzencei bég, Memis szpáhi
aga és Musztafa pasa fiai, Oszman és Halil apródok, számos csausz, alajbég és cseribasi. Magyar kézbe került a
törökök teljes felszerelése és a Zalában harácsolt zsákmányuk is. A török főtisztek váltságdíjából megerősítették a magyar végvárakat.
Kiss László

(folytatás következik)

Dél-Balaton FC hírek
Kiváló évet zárnak Balatonszemesen.
A Dél-Balaton FC kettős bajnoki címet ünnepelhetett a nyár elején és az ősszel sem adták sokkal
alább. A helyzetről Vasicsek Lászlót, az egyesület elnökét kérdeztük. (lásd Somogy Sportja 21.
évfolyam 48. szám 2019. 12. 10.)

Címvédőként második

Címvédőként úgy vágtatok neki a szezonnak,
hogy ismét a bajnoki címért legyetek harcban, a
keretetek erős volt és a riválisok titeket tekintettek
a legnagyobb favoritnak. Másodikként fordulhattok, mennyire vagytok elégedettek az ősszel?
Úgy gondolom, hogy ha az egész 2019-es évet nézzünk, akkor maximálisan elégedettek lehetünk
az eredményeinkkel. A felnőtteknél az idei év 30
mérkőzéséből 22-ön győztesen hagytuk el a pályát, valamint a tavalyi bajnokság végén az U19-es
korosztályban is bajnoki címet ünnepelhettünk.
A nyár folyamán sikerült olyan személyiségű játékosokat igazolnunk, akik illenek csapatunk ös�szetartó közösségébe, illetve a képességeik révén
mérkőzéseket tudtak eldönteni. Sokkal nehezebb
és nagyobb kihívás fenntartani egy jól szereplő
csapatot, mint egyszer elérni egy történelmi sikert.

Mi hiányzott ahhoz, hogy elsők legyetek? Kívülállóként a két elvesztett rangadó mellett talán a
kiskorpádi vereség okolható ezért - mi állt a háttérben, hogyan alakult így az ősz?
Ahhoz, hogy egy csapat sikereket érjen el nagyon
sok dologra szükség van. Az egyik ilyen a stabil
háttér és a megfelelő felkészülés mellett a szerencse. Úgy tartják, hogy egy bajnoki idény során a
bírói tévedések pozitív és negatív irányban kiegyenlítetik egymást, ez a szerencse esetében is hasonlóképp működik. Van úgy, hogy az ellenfeled
egyetlen kapura lövéséből betalál, neked pedig ha
holnap reggelig tartana a mérkőzés, akkor sem jön
össze a gólszerzés. Izgalmas mérkőzéseket nyertünk meg idegenben Öreglak, Balatonföldvár vagy
éppen Böhönye ellen, de a Juta elleni, több gólos
vezetésünkről, elveszített rangadó a legfájóbb őszi
vereségünk.
Nem ez számít, de a gólkülönbséget tekintve csak
ötödikek vagytok. Van ok emiatt aggodalomra?
Hogyan látjátok az erőviszonyokat a közvetlen
riválisokhoz képest?
A gólkülönbségünknél fontosabb számunkra,
hogy minél több bajnoki pontot tudjuk begyűjteni
hétvégente. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy rendkívül fiatal átlagéletkorú csapatunk
van, így helyenként még hiányzik a megfelelő rutin az ellenfél egy-egy idősebb játékosához képest,
de az utánpótlás csapatoknál elvégzett képzésüknek köszönhetően fel tudják venni a versenyt velük szemben is.
Tavasszal a cél a címvédés lesz? Ha igen, most
vállaljátok a feljutást?
Úgy vágtunk neki az idei bajnokságnak, hogy szeretnénk az első hat csapat közt végezni, amit sikerült is teljesítenünk a második helyezéssel, ezen
a célkitűzésünkön a tavaszi szezonra nézve sem
szeretnénk változtatni. A téli szünet folyamán az
egyesület elnöksége a helyi Önkormányzat vezetőivel egyeztetve és a klubnál dolgozó edzőkkel együtt
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fogja meghozni a döntést, hogy élni kívánunk-e a
lehetőséggel, amennyiben feljutó helyen végzünk
a bajnokság végén. Az öltöző fejújításához óriási
segítséget nyújtottak balatonszemesi építési vállalkozók, természetesen Balatonszemes Önkormányzata mellett, jövőre a labdarúgó pályát is szeretnénk
fejleszteni, hogy még jobb körülményeket közt tudjunk lejátszani a hazai mérkőzéseinket.
Mi kell ahhoz, hogy ti fussatok be végső győztesként? Nagyon sokszereplős a versenyfutás, a hátrányotok jelenleg négy pont.
Jól látszik, hogy a mostani bajnokságban nincs
könnyű mérkőzés, minden hétvégén meg kell küzdeni a bajnoki pontokért. Az első nyolc helyezett
csapat csak pár pontra van egymástól, a rangadókon dőlhet majd el ez az idegtépő versenyfutás, valamint a tavaszi sorsolás is nagyban befolyásolhatja a bajnokság végeredményét. Izgalmas fordulók
várnak ránk az idény folytatásában.
Terveztek változtatásokat a keretben? Hogyan
alakul a felkészülés?
A jelenlegi játékosállományunk minden tagjára
számítunk tavasszal, természetesen szeretnénk

igazolni is, de csak olyan játékosokat, akik valóban
erősítést jelentenek számunkra. Nagy átalakítást,
sok igazolást nem tervezünk, mivel az őszi szezonban újabb két U19-es utánpótláskorú fiatal kapott
mérkőzésről mérkőzésre nagyobb szerepet a felnőtt csapatban, így a keretünk kétharmada helyi
vagy saját nevelésű játékosokból áll, akik évek óta
együtt játszanak. Hosszú, fárasztó és izgalmakkal
teli éven vagyunk túl, így mindenképpen időt akarunk hagyni az egyesület minden tagjának, hogy
kipihenje az amatőr szinten megterhelő mérkőzésszámú bajnokság megpróbáltatásait.

Balatonszemesi
Kisgépszerviz
Kerti gépek, kerékpárok, robogók
szervizelése, értékesítése.
Kerti gépek, kerékpárok bérbeadása.
Veszélyes fakivágás, kertgondozás.
Épület bontás, tereprendezés, füvesítés.

UTÁNFUTÓ ÉS
SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS
Telephelyünkön tűzifa, bográcsfa kapható!

Cégünk a kertek mesterének a HECHT
Magyarországnak és a BÁRDI AUTÓ
alkatrészhálózatnak hivatalos partnere.
Vállalkozásunk fizetési pont, ezért
lehetőség van bankkártyás fizetésre.
Címünk:
Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.
Elérhetőség: 06/30-447-33-14
06/30-480-76-33, 06/30-920-77-66
www.kisgepservice.hu

BALATONSZEMESI KIGÉPSZERVÍZ
Vasicsek László

Az idei évben is tovább
folytatódik Karate
oktatásunk !
Állandó programjaink:
Hétfő
17:00 - 18:00 Kyokushin Karate kezdő csoport
18:00 - 19:00 Kyokushin Karate haladó csoport
19:00 - 20:00 Nippon Zengo alakformáló aerobik

SZÁRAZ TÜZIFA ÁRAK
2018. 09. 01.-től

1 m3 (1mx1mx1m)
Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány .......20.000.Vegyes: akác+cser....... 25.000.Akác: ......25.000.-

Erdei m3 (1mx1mx1.7m)
Vegyes: nyár+ nyír+bálvány.......28.000.Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány.......36.000.Vegyes: akác+cser.......44.000.Akác:.......44.000.-

Hosszú Attila sensei

Településünkön szeretnénk megalakítani az önkéntes tűzoltó- és polgárőr egyesületet.
Ehhez legalább 10-15 fő jelentkezését várjuk,
akik elkötelezettek településünk védelme, biztonsága iránt és vállalják, hogy lelkiismeretesen
elvégzik az ezzel járó feladatokat.
Természetesen sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem munkáját nem vesszük át a településen, de velük szorosan együttműködve, országos szervezetekhez csatlakozva szeretnénk
biztonságosabbá tenni Balatonszemest.

Aki szívesen csatlakozna a tenni akarók táborához, jelentkezzen január 31-ig e-mailben a
polgarmester@balatonszemes.hu címen (e-mail
esetén tárgymezőbe kérjük írják bele: Polgárőrség), vagy Zalacné Kiss Andreánál a +36-84560-902 telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSRE
Balatonszemes Községi Önkormányzat nyilvános pályázat keretében értékesítésre kínálja
fel a tulajdonában lévő alábbi ingatlant.

Az ingatlan adatai:
Ingatlan címe: Balatonszemes belterület 2260/3 hrsz., területe: 1029 m2
Besorolása: kivett gazdasági épület és udvar, Lf2 építési övezet,
jelenleg régészeti feltárásra jelölt ingatlan. Tuladoni hányad: 1/1.
Az ingatlan megtekinthető előre egyeztett időpontban.
Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje: Az ajánlatokat zárt borítékban „Balatonszemes 2260/3 hrsz” megjelöléssel kell megküldeni az Önkormányzat címére (8636 Balatonszemes, Bajcsy- Zs. u. 23.), vagy személyesen a Balatonszemesi Közös
Önkormányzati Hivatalban leadni. Az ajánlatok benyújtási határideje: 2020. január 31.
A pályázatnak minimálisan tartalmazni kell: Az ajánlattevő személyes adatait,
elérhetőségét, az ajánlott vételár összegét, valamint nyilatkozatát a pályázati feltételek
elfogadásáról.
A pályázat elbírálásának módja, határideje: a határidőre beérkezett vételi ajánlatokról
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidő lejártát
követő ülésen dönt.
Az elbírálás szempontja: az ingatlanért ajánlott legmagasabb összegű vételár.

Szerda
17:00 - 18:00 Kyokushin Karate kezdő csoport
18:00 - 19:00 Kyokushin Karate haladó csoport
19:00 - 20:00 Cross Training
Edzések helye:Balatonszemes Általános Iskola tornatermében.
További információ elérhető a Facebook - Zengos Kyos oldalon.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Polgárőrök jelentkezését
várjuk!

A pályázattal kapcsolatosan felmerült kérdésekben érdeklődni, illetve a megtekintésre
időpontot egyeztetni a 06 84 560 007-es telefonszámon lehet, vagy e-mailen az
onkormanyzat@balatonszemes.hu címen.
Balatonszemes Községi Önkormányzat fenntartja a jogot arra,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Címünk: Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.
Elérhetőség: 06/30-447-33-14
06/30-480-76-33, 06/30-920-77-66
www.kisgepservice.hu

Balatonszemes, 2020. január 06.
Tisztelettel:
Szomorú Szilárd
polgármester

