
ISMÉT MEGJELENIK A LEXIKON

A címben jelzett szó több,  mint egy 
egyszerű jelző. Helyi összetartozás, tu-
dat, életforma, szemléletmód, … s min-
den, ami e mögött megtalálható. Bala-
toni az, aki itt él a tó partján. Száz éve, 
ötven éve, tíz éve, vagy tíz napja. Bala-
toni akkor, ha annak érzi magát. S ba-
latoni lehet akkor is, ha Pesten, Miskol-
con, Szegeden, Pécsett, Kaposváron, 
vagy bárhol máshol az országban, sőt: 
bárhol máshol a világban él, de a szí-
ve ide húzza vissza, itt van, volt nyara-
lója, vagy csak innen származnak élete 
alapvető élményei… Tehát bárki lehet 
BALATONI, aki a tóért, a térségért, az 
itt élő, vagy pihenő emberekért jót tesz, 
vagy tenni szeretne.

A Balatoni emberek „összegyűjtése”, 
s közös könyvben való megjelenteté-
se e könyv szerkesz-
tője számára húsz 
évvel ezelőtt kezdő-
dött, amikor napvilá-
got látott az első ha-
sonló tematikájú gyűj-
temény, a „Siófoki ki 
kicsoda – 1996-ban, 
a millecentenárium 
évében” című könyv. 
Ezt 2000-ben követte 
egy Dél-balatoni le-
xikon, majd 2006-ban 
a „Balatoni arckép-
csarnok” első, 2008-
ban pedig a második, 
kibővített kötete.

Most, két évtized-
del az első kötet megjelenése után újra 
arra vállalkozunk, hogy minden eddigi-
nél bővebb, teljesebb könyvet rakhas-
sunk az olvasók asztalára. E könyv-

ben is helyet kapnak azok az emberek, 
akik a Balatoni régióban (Somogyban, 
Zalában, Veszprémben, a tó 20-25 km-
es vonzáskörzetében) élnek, dolgoz-
nak, vagy a balatoni régióért élnek, dol-
goznak: művészek, sportolók, a tópar-
ti települések díszpolgárai, civil szer-
vezetek, önkormányzatok, vállalkozá-
sok, cégek, civil és politikai szerveze-
tek vezetői, meghatározó tagjai (jelen-
legi és egykori polgármesterek, önkor-
mányzati és országgyűlési képviselők, 
kamarák, egyéb szervezetek vezetői 
…) , tehát mindenki, akit érdemes má-
soknak is megismerniük. Természete-
sen jól tudjuk: mindenki nem lesz ben-
ne a könyvben, aki megérdemli, de azt 
szeretnénk, ha minél kevesebben ma-
radnának ki azok közül, akiknek itt len-
ne a helye. 

Az egyéni névsor 
mellett most is kü-
lön fejezetet szente-
lünk az intézmények-
nek, önkormányzat-
oknak, civil szerve-
zeteknek és médi-
áknak, valamint kü-
lön fejezetet a balato-
ni vállalkozásoknak, 
cégeknek, gazdálko-
dó szervezeteknek.

A  Kiadó nem tud el-
érni mindenkit szemé-
lyesen, de minden-
ki jelentkezését várja, 
akinek eddigi életútja 
olyan értékeket kép-

visel, amely érdemes lehet a fi gyelem-
re, s arra, hogy megörökítsük az utókor-
nak: kik is éltünk, dolgoztunk, alkottunk 
2015-ben a Balatonnál, a Balatonért.

BALATONIAK
Térségi lexikon



EGYÉNI ADATLAP

Név: ………………………………………………………………………….................
Lakcím: ……………………………………………………………………........................
Telefon: ……………………………………………………………………........................
E-mail: ………………………………………………………………………....................
(Ezek az adatok nem nyilvánosak, nem lesznek benne a könyvben.)

Fent nevezett a következő valós adatokat szolgáltatom megjelentetés céljából a
BALATONIAK című térségi lexikon szerkesztőségének (lehetőleg 10-15 sornál ne 
legyen több):

Név: ……………………………………………………………………………..............
Foglalkozás, hivatás: .............................................………………………..............
Szül. hely, idő: ...…….………………………………...………………………...............
Életpálya, elért sikerek, díjak: ...………………………………..…………...............
…..…………………………………………………………………………………..............
.......………………………………………………………………………………….............
………………………………………………...…………………………………….............
Társadalmi-politikai szerepvállalás, funkciók, hobby: ..……………………….............
……………………………………………...……………………………………….............
…………………………………………………...………………………………….............
………………………………………………...…………………………………….............
………………………………………………...…………………………………….............
………………………………………………...…………………………………….............
………………………………………………...…………………………………….............
………………………………………………...…………………………………….............

Az adatokat lehetőleg elektronikus úton, e-mailben kérjük, egyszerű betűtípussal, 
pl. Times, Arial, Dutch, 12-es betűnagysággal.
Fotó (Jpg. formátumban egy igazolvány kép, a kép címe a beküldő neve, foglalko-
zása, települése).

E-mail címünk: balatoniak.lexikon@gmail.com 

Az adatlap beküldésével egy időben (nem kötelező, csak egy lehetséges opció!) 
előzetesen megrendelek a könyvből …....db. példányszámot bruttó 3.000.-Ft ked-
vezményes áron (a könyv megjelenés utáni eladási ára: 4.000.-Ft lesz). A vételárat 
a megjelenést követően postai utánvéttel (vagy személyesen) fi zetem a Kiadó ré-
szére.

Dátum:…………………………….

……………………………..
aláírás

BALATONIAK
Térségi lexikon



ÖNKORMÁNYZATOK, INTÉZMÉNYEK, CIVIL SZERVEZETEK 
részére egy oldalpár, azaz két egész oldal bruttó 140.000.-Ft, egy egész oldal 
(140x280 mm) bruttó 80.000.-Ft., fél oldal bruttó 50.000.-Ft, negyed oldal bruttó 
30.000.-Ft.

CÉGEK, VÁLLALKOZÁSOK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 
részére egy oldalpár, azaz két egész oldal 140.000.-Ft + 27% Áfa, egy egész oldal 
(140x280 mm) bruttó 80.000.-Ft. + Áfa, fél oldal bruttó 50.000.-Ft+ Áfa, negyed ol-
dal bruttó 30.000.-Ft +Áfa.

MEGRENDELŐ

Alulírott önkormányzat, intézmény, civil szervezet, cég:

Név:……………………………………………………………………………....................
Cím:……………………………………………………………………………....................
E-mail:…………………………………………………………………………....................
Telefon:…..……………………………………………………………………....................

Ezennel megrendelem ……………oldal méretben az e-mailben mellékelt információ 
megjelentetését a BALATONIAK című térségi lexikonban (vagy az alábbi szöveget, 
esetleg a mellékelt képekkel). 
…………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………....................

Dátum:……………………………

      ………………………………..
      Cégszerű aláírás

Méretek:
Oldalpár:  ………....x ………….mm
Egész oldal:   ………....x…………..mm
Fél oldal:   ……....…x…………..mm
Negyed oldal:   …………x……..……mm

Ha lehetséges, kész jpg. oldalakat kérünk, de szükség esetén a nyomdai előkészí-
tő szerkesztést is elvégezzük.

  Várjuk mielőbbi jelentkezésüket:

       Gyarmati László
           kiadó
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Hausz Gábor
műszaki igazgatóhelyettes

1949. február 13-án szüle-
tett. Egy felnőtt gyermeke van. 
1982 óta dolgozik az oktatás-
ban, korábban a siófoki kórház 
energetikusa volt. Pedagógi-
ai munkáját nevelőtanárként 

kezdte, 1985 óta a Baross Gábor Középiskola és 
Szakiskola műszaki tanára. 1989-ben Kiváló Dol-
gozó kitüntetést kapott. 1995 szeptemberében 
bízták meg az általános igazgatóhelyettesi felada-
tok ellátásával, 2005-ben műszaki igazgatóhelyet-
tesnek nevezték ki.

Dr. Házas József
orvos, siófoki képviselő

Csurgón született 1941. ok-
tóber 26-án. Gyermekei Gá-
bor (1968) és Nikoletta (1970). 
Az orvosi egyetem elvégzése 
után 1968-73-ig a siófoki kór-
ház-rendelőintézet belgyógyá-

szatán segédorvos. 1973-82-ig csoportvezető fő-
orvos, 1982-87-ig oktató körzeti orvos, 1987-92-ig 
igazgatóhelyettes, rendelőintézet igazgató; 1992-
98-ig háziorvos; 1993-99-ig városi szakfőorvos, 
1990-94. önkormányzati képviselő, a humán bi-
zottság elnöke. 1963-89. az MSZMP, 1989-től  az 
MSZP tagja. 1990 óta  országgyűlési képviselő 
jelölt, 1994-ben országgyűlési képviselő, a kör-
nyezetvédelmi bizottság tagja. 1999-ben az idő-
közi választásokon újra bekerült a Parlamentbe. 
1990-1994 önkormányzati képviselő, a Humán 
Bizottság tanácsnoka. 1998-tól, majd 2002-től 
újra tagja a siófoki képviselő-testületnek, az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság tanácsnoka. 
A Zalaerdő RT. felügyelő bizottságának elnöke. 
Hobbi: vadászat, vitorlázás. 

Hegyi János
vendéglátó üzemgazdász

Felsőpáhokon született 
1950. április 21-én. Nős, felesé-
ge Kámán Magdolna könyve-
lő. Gyermekei † János (1970), 
Zsolt (1974). 1967-ben sza-
kács képesítést kap. 1976-ban 

Vendéglátóipari szakközépiskolában érettségit, 
1982-ben a Vendéglátóipari Főiskolán diplomát 
szerez. 1974-ben Hollandiába, 1975-ben Angli-
ába, 1979-ben Németországba megy tanulmány-
útra. 1967-69-ig a Danubius (Keszthely, Hévíz) 
szakácsa, majd ’75-ig konyhafőnöke. 1975-82-ig 
a Hotel Helikon konyhafőnöke, majd ’85-ig a 
Thermál Hotel Aqua étteremigazgató helyettese. 

1986-91-ig a keszthelyi Holsten Söröző üzletveze-
tője, üzemeltetője. 1991-ben Vonyarcvashegyen 
megnyitja a Janika Panzió-Éttermet, melynek ve-
zető tulajdonosa. Elnöke 1974-85-ig a Keszthely-
Hévíz Gasztronómiai Társaságnak, 1998-ban a 
Kereskedelmi És Iparkamara Vonyarcvashegy és 
Térsége Gasztronómiai Tagozatának, 2004-től a 
ZKIK keszthelyi térségének, valamint 2006-tól a 
Vonyarcvashegy „SE” sportköri elnöke. 1998-tól 
a  ZKIK Vendéglátóipari Szakközépiskola okta-
tója, az Országos Kereskedelmi és Iparkamara 
oktatási tanácsadója. 2002-től az Oktatási Mi-
nisztérium esetenkénti megbízása alapján szak-
mai vizsgaelnöki teendőket lát el a szakmunkás-
vizsgától a menedzser szintig. Számos kitüntetés, 
díj birtokosa: Kiváló Dolgozó, Belkereskedelem 
Kiváló Dolgozója, Mesterszakács, a Magyar 
Gasztronómiáért díj, Vonyarcvashegyért díj. 
Hobbi: régi és új szakácskönyvek, étlapok gyűj-
tése, régi és új borok gyűjtése, olvasás, utazás, 
kirándulás.

Henning-Kiss Katalin
festőművész

1935-ben született, férjezett. 
Képzőművészeti Főiskolát 
végzett Hamburgban, akadé-
miát Münchenben. Jelenleg a 
szentgyörgyvári Privát Alko-
tóházban él és alkot, szabad-

foglalkozású nonfiguratív festőművészként. A 
tanulmányi évek után szabad művészként bel- és 
külföldi kiállítások aktív résztvevője, majd 17 évig 
Németországban tanít. 1989-től újra Magyaror-
szágot, azon belül Szentgyörgyvárat választja, 
ahol évekig tagja, majd alpolgármestere az ön-
kormányzat testületének. 1990-től oktatja a mai 
napig a falu gyermekeit ingyen, német nyelvre. 
2004-ben a Magyar Festészet Napja alkalmából 
rendezett kiállításon, Keszthely város díjazottja. 
Nyelvismeret: német. Hobbi: kertészet.

Herényi Károly
országgyűlési képviselő

Budapesten született 1950-
ben. Első házasságából két, 
második házasságából szin-
tén két leánygyermeke szü-
letett. Budapesten, a Petrik 
Lajos Vegyipari Technikum-

ban érettségizett. Dolgozott a Chinoin Gyógy-
szergyárban, a Csepel Vas- és Fémműveknél, az 
Autó- és Traktoralkatrészgyárban, majd a Zöld-
értnél. 1987-ben vállalkozó lett, ruházati cikkek 
előállításával foglalkozott. 2001-től a Szegedi Tu-
dományegyetem Budapesti Média Intézet hallga-
tójaként kommunikációs tanulmányokat folytat. 
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Illés Antal Polgármester
Szomorú Szilárd Alpolgármester

Boór Miklósné Képvieslő
Hajnal Melinda Képviselő

Kelemen Ferenc Miklósné Képviselő
Kocsisné Líber Márta Képviselő

Oszlár István Képviselő
Szűcs Imréné Képviselő
Takács József  Képviselő

Törőné Prekáczka Katalin Képviselő

BALATONSZEMES
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL
8636. Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő: 8.00 - 16.00, Kedd: szünnap, Szerda: 8.00 - 16.00, Csütörtök: szünnap, Péntek: 8.00 - 12.00

Polgármester: hétfő 9.00 -12.00
Jegyző: szerda 8.00 - 12.00

TELEFONSZÁMOK: 
Titkárság: 84/560-900, Építésügy: 84/560-909, Adó: 84/560-904

Pénztár: 84/560-907, Pénzügy: 84/560-905, Igazgatás: 84/560-908

REICH KÁROLY ÁLTALÁNOS 
ÉS ZENEISKOLA

8636. Balatonszemes, Gárdonyi u. 1.
Igazgató: Ifj. Boór Miklós

NYITNIKÉK ÓVODA
8636. Balatonszemes, Szabadság u. 54.

Óvodavezető: Szentiványi Jánosné

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
8636. Balatonszemes, Szabadság u. 1.

Vezető: Kovács Boldizsárné

„SZEMESÉRT” TELEPÜLÉS GAZDÁL-
KODÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

8636. Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23. 
Ügyvezető igazgató: Liber Árpád

LATINOVITS ZOLTÁN 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

8636. Balatonszemes, Szabadság u. 1.
Igazgató: Csonka Márta

KÉPVISELŐ-TESTÜLET: INTÉZMÉNYEK:

A 2006-os arcképcsarnokból:

- címlap -

- önkormányzatok, intézmények -
- civil szervezetek, média -

- cégek, vállalkozások bemutatása -
- hirdetések -

- egyéni névsor -


