
 

 
Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 

2. MINTASZÁM 
  

 

 

 
      Hagyományokról és népszokásokról… 

     
Néhány településünkön máig élı húsvét környéki szokások: 
A farsang végeztével húshagyó kedd elıestéjén az asszonyaink a 
szılıhegyre mennek és „pinceszeren” vígadnak. Ekkor a hegyre a férfiak 
lábukat be nem tehetik, de ha mégis megkísérlik: „sózás” lesz büntetésük. E 
naptól hosszú böjt következik, mely ma már enyhébb és fıleg az idısebbek 
tartják. 
A húsvét elıtti „Nagyhét” hamvazó szerdája keresztény szokása a 
megszentelt és elégetett barka hamujával való megjelölés. Nagycsütörtök az 
„utolsó vacsora” és tanítványok lábának megmosása, a vendégszeretetet 
jelképezi. A „zöld csütörtök” elnevezés arra utal, hogy e nap (paraj, vagy 
sóska) zöld étel kerül az asztalra. E napon a „harangok Rómába” mennek, a 
gyász azzal is kezdetét veszi, hogy elnémulnak a harangok, korábban ezt  - 
fontos idıjelzése miatt -„kereplıvel” helyettesítették. Nagypéntek a gyász napja. 
Több településen dombokra épített kálváriák mentén a lakosok stációk mellett 
emlékeznek Jézus keresztvitelének útjára. és halálára. Nagyszombat a 
feltámadás jegyében zajlik. Az esti körmenetek, a templomokban az új tőz 
gyújtása, mely Jézus és egyben a remény jelképe. A harangok „visszajönnek „ 
A feltámadás napja: húsvétvasárnap. Húsvét másnapját vízbevetı hétfınek 
is hívják, mert e nap a locsolás napja, a húsvét legelterjedtebb szokása. A 
„legények” a vízzel – újabban parfümmel – locsolják meg a lányokat, akik 
hímes tojással kedveskednek. 
 
Európa-szerte elterjedt szokás a telet jelképezı szalmabábu 

elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása. A húsvéti fészek és ajándékozó „nyúl” szalma bábuja kedves 
színfoltja  Balatonıszöd központi terének. (fénykép a ….oldalon) 

 

 
 

 
A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – 
a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Áldozatával 
megváltotta minden ember bőnét, feltámadásával pedig 
gyızelmet aratott a halál felett. A húsvét egybeesik a 
tavaszi napéjegyenlıség idején tartott termékenységi 
ünnepekkel és - eredetileg - a zsidók egyiptomi fogságból 
való szabadulás ünneplésével is. Bár elsısorban 
keresztény hagyományok kapcsolódnak az ünnephez, 
számtalan népszokás tarkítja az ünnepeket. 
 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk az 
önkormányzat képviselıi és intézményeiben 
dolgozók nevében minden kedves olvasónknak. 

LOCSOLÓ VERS 
Adjon a jó Isten, 
Boldog ünnepeket! 
Mindenféle jókkal 
Lásson el titeket. 
 
Az öreg nagyapám 
Ily köszöntıt hagyott, 
Örvendjetek vígan, 
Jézus feltámadott. 
 
Öröm ez tinéktek, 
Énnekem és másnak, 
De én is örülök 
A hímes tojásnak. 
 
Adjanak hát nékem, 
Néhány piros tojást, 
Hogy jó kedvvel menjek 
Az utamra tovább. 
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Szemétszállítások díjak 2010 évben 
A ZÖLDFOK  /Új neve szerint: AVE /Zrt. 
kalkulációja szerint elfogadott díj, melynek 
alább közölt mértékét ÁFA költség terheli. 
 
 Balatonıszöd Balatonszemes 
Lakosság 
110 l 
60 1 
240 l 
 

52 ürítés/év 

25.046.- Ft/év + ÁFA 

13.662.- Ft/év + ÁFA   
54.647- Ft/év + ÁFA   

66 ürítés/év 

28.445,- Ft+ÁFA 
15.516,- Ft+ÁFA 
62.063,- Ft+ÁFA 

Üdülık 
110 l 
60 l 
240 l 

26 ürítés/év 

12.523.- Ft/év + ÁFA 
6.831.- Ft/év + ÁFA   
27.323.- Ft/év + ÁFA 

39 ürítés/év 

17.067,- Ft+ÁFA 
9.309,- Ft+ÁFA 
37.238,- Ft+ÁFA 

A többletszemét szállításra szolgáló ZÖLDFOK 
feliratos zsákok ára 328.-Ft+ÁFA. 
 
LOMTALANÍTÁS IDİPONTJAI: 
 
Balatonszemesen:  
lakóövezetben:   május 10-11-én  
üdülıövezetben: május 17 18. 
 
Balatonıszödön     
A teljes településen: május 25-26-án lesz szállítás. 
 
A hulladék kirakására a szállítást megelızı két 
nappal kerülhet sor ! 

 
Állampolgári jogok biztosa  állampolgári panaszok alapján jelentést írt a szemétszállítási díjak 
tapasztalatairól. Javaslattal fordult a jogalkotókhoz a szolgáltatást igénybevevık érdekében. 
 

A 2010. évi költségvetésrıl röviden 
 

Mindkét képviselı-testület februárban fogadta el a 2010. évi költségvetését, köztük a közös fenntartású intézmények 
bevételeinek és kiadásainak tervezetét.  
Az alábbi táblázat tartalmazza mindkét település fontosabb bevételét és kiadásainak összegét EZER Ft-ban. 
 

 B.szemes B.ıszöd 
BEVÉTELEK   
Mőködési –bevétel saját + 
támogatás 

477 481   75.665 

Felhalmozási bevételek 247 332  
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 724 813   75.665 

Mőködési kiadások   
Személyi kiadások 158.190 11.750 
Járulékok 46.373 3.900 
Dologi kiadások 152.878 23.850 
Átadott pénzeszközök 120.040 21.100 
Felhalmozási kiadások   
Felújítások 60.500 10.552 
Beruházások 182.237  
Felhalmozási célú egyéb 4.595 2.780   
 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 

 
724 813    

 
75.665 

 
A 2010. évben egyik legfontosabb célkitőzésünk, hogy a mőködési bevételeink csökkenése ellenére az eddig elért 
eredményeinket meg tudjuk tartani és a  folyamatos mőködésrıl gondoskodni tudjunk. A mőködési bevételeink 
csökkenését az állami támogatások alacsonyabb szintje eredményezte, ezért valamennyi intézménynél a 2009. évi 
szinten-tartásra törekedtek a Képviselı-testület tagjai. Mindkét településnek hatalmas eredmény lenne, ha a közös 
fenntartású iskola és óvoda bıvítésére lehetıséget kapnánk. 
 

Balatonszemes település felhalmozási célú kiadásai 
tartalmazzák azokat a pályázati „bruttó” 
összegeket, melyek Uniós támogatással 
valósulnának meg, nyertes pályázat esetén. A 
fejlesztésre tervezett számokat és feladatokat 
tehát  nagyban befolyásolja az, hogy milyen 
eredménnyel zárulnak a benyújtott pályázataink. 
Sajnos az elbírálásuk várható idıpontja sem ismert 
elıttünk, ezért csak reményünk van arra, hogy 
2010-ben  fejlıdhet településünk, különösen közös 
intézményeink. 
 
Balatonıszöd elsısorban útfelújításokra készül  
az új telkek mentén. /Szent István, Fenyves, 
Kápolna u. Keleti része./ 
Körjegyzıség 2010-ben 60.930 ezer Ft-ból 



2009. évi  zárszámadás 
Nem kisebb jelentıségő az önkormányzatok  tárgyévi elıirányzatoknál a 2009. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló sem. A múlt év tapasztalatainak levonása fontos a továbblépés irányának 
meghatározása érdekében,  a számszaki elemzéssel elısegíthetı az ez évi feladataink teljesítése és nem csupán 
a megtörténtek rögzítését jelenti . A beszámolót április végéig kell a testületeknek elfogadnia. Mindkét 
önkormányzat azonban már márciusban számot vetett a múlt év eredményeivel. Március 17-én Balatonıszödön 
fogadta el a képviselı-testület a zárszámadási rendeletét, majd a közös intézmények gazdálkodásáról 
Balatonıszödön március 22-én volt közös te4stületi ülés. Ez alkalommal került sor balatonsze4mes községi 
Önkormányzat zárszámadásának jóváhagyására is. Az oktatási nevelési intézmények és a közösen ellátott védınıi 
feladatok a Balatonszemes községi önkormányzat beszámolójának adatai épültek be. Egyedül a körjegyzıség, 
mint önállóan mőködı és önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı intézmény zárszámadása különül el, melyrıl 
külön rövid tájékoztatást adunk.  
Összességében mindkét település eredményes évet zárt. Mőködést akadályozó tartós finanszírozási gond nem 
volt, bár egész évre a takarékos gazdálkodás és a „szőkös” pénzügyi lehetıség volt a jellemzı. 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat arányaiban jelentıs megtakarítással zárt.  
Balatonszemes nagyobb volumenéhez képest inkább a mérlegszerően kimutatható  vagyon gyarapodása a 
szembetőnı. 
Ez utóbbi okait és indokait a vagyonmérleg elemzésénél mutatjuk be. 
Az alábbi táblázatban fıbb sorokban- egyes helyeken összevon – jelezzük a jelentısebb bevételi forrásokat, a 
kiemelt  kiadások teljesítését.  
                                                                      ezer Ft-ban  
 B.szemes B.ıszöd 
Fıbb bevételek   
Saját – mőködési  279184 55614 

Támogatás 196916 15.326 

Támogatás értékő  34.847 3.517 

Felhalmozási bevételek 42.727 5.247 

Egyéb  44399 435 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 598.073 80.139   
Személyi kiadások 168.489 11.172 
Járulékok 47.884 3.255 

Dologi kiadások 144.911 29.349 
Átadott pénzeszközök 113.128 20.929 

Egyéb  22.383  
Mőködési kiadások 496.795 64.705 
Felújítások 22.185 2.552 

Beruházások, befektetés 54762  
Egyéb /fejl.hitel törleszt./ - 2.273 

Felhalmozási célú 78.070 4.825 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 579.760 69.530 
 

A körjegyzıség zárszámadása. 
A települések önkormányzatai mellett a körjegyzıség 2009. évi pénzügyi beszámolójára is sor került. A körjegyzıség fıbb 
számadatai:  
Bevétele: 59 millió 317 ezer  Ft, melybıl állami támogatás 8 millió, Balatonıszöd 4,2  millió, Balatonszemes önkormányzata 47 
millió Ft-tal finanszírozta, de közel 4 millió Ft-ot a létszám leépítési pályázattal visszakapott, így saját bevételei terhére 43 millió Ft-
ot költött a közigazgatási feladatok ellátására. A körjegyzıséggel az önkormányzatok jelentıs megtakarításra tettek szert.  
A körjegyzıség kiadása: 59.278  ezer Ft Személyi kiadások: 39.082 ezer Ft, járulékok: 10.535 ezer Ft, dologi kiadásai: 8.363 ezer Ft, 
egyéb: 1.298 ezer Ft. Fejlesztési kiadás nem volt, így pénzmaradványa: 39 ezer Ft. 

 
Korrigált  

pénzmaradványaink összege 
 

BALATON İSZÖD: 
16.291 ezer Ft 

 
 
 

BALATONSZEMES: 
18.313 ezer Ft 

 



            V A G Y O N 

A zárszámadásnak a pénzügyi mérleg mellett elengedhetetlen része és nélkülözhetetlen kelléke a leltárral alátámasztott 
eszközök és források számbavétele is. A vagyonmérleg mindig az elızı évi záró adatokkal kerül összehasonlításra, hogy 
ne a pénzzel való, gazdálkodás mellett a vagyon alakulása is megállapítható legyen.  
      ezer Ft-ban 
 Balatonszemes Balatonıszöd 
 2008 

XII.31. 
2009. 
XII.31. 

2008  
XII.31 

2009. 
XII.31. 

Imm.javak, szellemi termék 3985 1596 

 
725 

 
136 

 
Tárgyi eszközök 
- ebbıl ingatlanok 

7374924 
7284642 

 

7395178 
7296250 

 

892975 
892043 
 

874652 
873956 
 

Üzemeltetésre átadott 
 eszközök 

1310581 

 
1303831 

 
163684 

 
157401 

 

Befektetés pü. eszközei 8872984 

 
8920379 

 
2354 

 
1929 

 
Készletek  766 

 
  

Forgóeszközök (pénz és 
követelés) 

35767 
 

31118 

 
14020 
 

30100 

 

 
Eszközök ÖSSZESEN 

 
8908751 
 

 
8951497 
 

 
1073758 
 

 
1064218 
 

 
A Balatonıszödi Önkormányzat vagyonának csökkenését az amortizáció, valamint egy telek értékesítése eredményezte. 
2010-ban sajnos a vártnál és remélnél kevesebb felhalmozási célú feladat valósulhatott meg, amely a benyújtott, de 
sikertelen pályázatoknak tudható be.  
 
Az önállóan mőködı és gazdálkodó „Új intézményként” létrejött körjegyzıség vagyonleltárában a pénzmaradványon túl 
egyéb kimutatható vagyoni érték nem szerepel. 
 
A zárszámadás pénzügyi és vagyon mérlegét elemezve arra az eredményre juthatunk, hogy képviselı-testületeink jól 
gazdálkodtak pénzügyi lehetıségeikkel és vagyoni értékeikkel annak ellenére, hogy a tavalyi évben már jelentısen 
érezhetı volt a gazdasági és pénzügyi válság az önkormányzatok és intézményeik területén is. Az önkormányzatok 
gazdálkodásának eredményihez jelentıs mértékben hozzájárultak a helyi adók, melyek mindkét településen túlteljesítést 
mutatnak.  A tisztségviselık ezúttal is köszönetüket fejezik ki a nehéz helyzet ellenére pontosan fizetı polgároknak. 

 Balatonıszöd községi Önkormányzat képviselıi az önkormányzat megalakulása óta nem vettek fel 
tiszteletdíjat, ezzel jelentıs megtakarítást eredményeztek.  Balatonszemes  település képviselıi tiszteletdíjuk 20 %-ról 
mondtak le 2009. márciusában. Ez 880 ezer Ft megtakarítást eredményezett. 

Balatonszemes vagyona közel  
43 millió Ft-tal emelkedett. 

 
A./ Emelkedést eredményezett: 
1./ A fejlesztésekbıl: felújítás, beruházás 
és befektetett eszközök (üzletrész 
vásárlás) 
78 millió 
2./ A kataszter, a vagyon-rendelet és 
tulajdoni lapok felülvizsgálata során – a 
vagyonból eddig hiányzó – ingatlanok 
felvétele. /11,6 millió/ 
3./ Az I. félévig önálló gazdálkodó oktatási 
intézmények eddigi külön vagyonát jelentı 
gépi eszközök, valamint pályázaton 
beszerzett eszköz   
 9 millió 
B./ Csökkentette: 
A volt bölcsıde eladás és az amortizáció 



 

Tisztelt Olvasó! 
 
E lap hasábjai rendszeresen tájékoztatást adnak az iskola 
életének fontos történéseirıl. Nos, nézzük, mi történt az 
elmúlt másfél hónapban. 

A második félév legfontosabb eseménye a nyolcadik 
osztályosok középiskolai felvételije.  A tanévet, a gyerekek 
terhelését már szeptembertıl úgy állítjuk össze, hogy 
mindent ennek rendelünk alá. Középiskolai elıkészítıket 
tartunk a fontos tantárgyakból, korrepetálás van azoknak, 
akik betegségbıl, vagy más okból lemaradnak. Szakkörökön 
foglalkozunk a tananyag speciális részleteivel, és 
tehetséggondozó szakkörök vannak a legjobbaknak, hogy még 
nagyobb eséllyel induljanak. 
Bár az idei évben nagyon nehéz volt a felvételi, nincs okunk 
panaszkodni. A felvételi visszajelzések alapján elmondhatjuk, 
hogy a 24 továbbtanuló diákunk közül 20-et az elsıként 
megjelölt intézménybe vettek fel. 
 
Rendezvényeink: voltak 

Jégvirág teremtorna. 
Nyolcadik alkalommal rendeztük meg ezt a versenyt. Az elején 
még csak a környékbeli iskolák tél végi atlétika versenye volt, 
mára 4 megye legjobb 14 sportiskolája mérte össze erejét. Az 
idei versenyen valamivel több mint 200 tanuló indult, 
összesen több mint 50 számban. Idén is rengeteg szép érmet 
nyertünk. 
A versenyt a kollégák és a gyerekek segítségével  évek óta 
Tolnay Zoltán és Szentiványi Gábor tanárurak szervezik, 
irányítják.  A színvonal nagyon jó, a hangulat igazi 
sportversenyes, pörgıs, és ami talán a legfontosabb, nagyon 
sportszerő. Ezért is jönnek el még nagyon távolról is iskolák. 
Rang a Jégvirágon indulni, és fıleg rang nyerni! 

Alsós diákjaink részére szavalóversenyt 
rendeztünk. Kötelezı és szabadon választott verset kellett 
elıadni. A megjelent szülık, kollégák és a zsőri egy 
gyönyörő, hangulatos, szívet melengetı délutánt kapott 
ajándékba a gyerekektıl, és az ıket felkészítı tanároktól.  

Kellemes élmény volt a népdaléneklési verseny, 
melyet Vinkler Laura tanárnı szervezett. A versenyzık –
majdnem 30 tanuló – három-három népdalt adtak elı. Öröm 
volt hallani, hogy a modern kor gyerekei, viszonylag rövid 
felkészülési idı után, milyen szépen tudják elıadni zenei 
kultúránk örökségét. Biztosak lehetünk benne, hogy lesz 
folytatása. A házi verseny egybe válogató is volt. Újvári Lili, 
Petkes Boglárka, Sótonyi Vivien és Kudich Anna megyei 
népdaléneklési versenyre jutottak be a körzeti döntıbıl. Lili 
és Vivien májusban országos minısítın vesznek majd részt. 
Farsangi bált is tartottunk. Az idei évben az iskolában 
rendeztük meg, és nagyon jóra sikeredett. Több mint 300 
felnıtt rokon, ismerıs elıtt mutatták be jelmezeiket az 

egyéni és csoportos jelmezesek.  Mivel idén nem volt verseny, 
a zsőrinek egyszerőbb volt a dolga, mert mindenkit 
megdicsérhetett, aki méltó volt rá. Márpedig sokan voltak 
ilyenek.  A jelmezes felvonulás elıtt a zeneiskola tanárai 
adtak rövid koncertet, az értékelés idején pedig a 
zenetanárok kísérték a tanári kórust.  A nap végén Szepi 
Disco volt, közben pedig tombola, ahol több mint 100 
ajándéktárgy került kihúzásra, a Szülıi Munkaközösség és a 
támogatóknak köszönhetıen. Közben volt büfé, ami szintén az 
anyukákat dicséri, mert rengeteg finomabbnál finomabb 
süteménnyel és szendviccsel gondoskodtak arról, hogy a 
gyerekek ne maradjanak éhesek. A „buli” fél kilenckor 
záródott, majd szülıi segítséggel az iskola egy órán belül 
visszanyerte eredeti formáját, tisztaságát. Ezúton is 
köszönjük! 

Tanszaki hangversenyt tartottak a zongoristák 
februárban.  Voltunk az óvodában Farsangkor. 

Március 16.-án a Földvári Fúvósok adtak egy órás 
koncertet a sportcsarnokban, a gyerekeknek. Fergeteges 
hangulatot teremtett a közel ötven zenész, és az ajándék 
csokoládék. Jó volt látni, hogy a gyerekeink mennyire 
élvezték az elıadást. Különösen jólesett látni, hogy 
zeneiskolánk két tanára is tagja az együttesnek, amely 90%-
ban már végzett, fiatal felnıtt zenészekbıl áll. 

Bár idén nem mi adtuk a március 15.-i mősort, iskolán 
belül megemlékeztünk a Márciusi forradalomról és a 
Szabadságharcról.  A nyolcadik osztályosok adták a mősort, 
és ık készítették Nagyné Bódis Éva tanárnıvel azt a három  
megemlékezı paravánt, amin az eseményeket megörökítı 
képeket állítottak ki.  A paravánok már nem láthatók, mert új 
képek kerültek fel rájuk. Széchenyi István halálának 150-dik 
évfordulója alkalmából emlék-kiállítás készült a „Legnagyobb 
Magyarról”.   

Tanulmányi versenyeinkrıl: 
Reich Informatikai versenyen Hegyi Debóra és Illyés Richárd 
2. és  helyezéseket értek el. 
Comenius Logo megyei versenyen Seres Roli bejutott az 
országos döntıbe 
Az Eötvös fizika versenyen Szabó Debi és Hegyi Debi megyei 
döntıbe jutottak. 
Öveges József fizika versenyen Szabó Debi, és Hegyi Debi 
szintén megyei döntısök 
Kazinczy Szép kiejtés területi versenyen Illyés Richárd 
harmadik helyezett lett 
Titok Német nyelvi versenyen Sziksz Alexandra  országos 
döntıbe jutott 
Titok angol nyelvi versenyen bejutottak a második fordulóba: 
Illyés Ricsi, RAjczi Niki, Schmal Heni, Lovasi Viktor, és Iván 
Balázs 



Kistérségi mesemondó versenyen Komáromi Rebeka, arany, 
Kromek Fanni bronz oklevelet kapott 
Mozaik versenyen Németh Klaudia matematikából, kémiából 
országos döntıbe jutott, és szintén ı a Hevesi kémia 
verseny megyei fordulójába került, ami épp a napokban lesz. 
A siófoki Perczel matematika versenyen Hegyi Sámuel 1, a 
nyelvi versenyen Szabó Debi 5.,  Illyés Ricsi 6.,Baranyai Fanni 
7., lett 
Hegyi Sámuel a Hevesi kémia versenyen megyei döntıs, míg 
a Zrínyi a matematika versenyen megyei 9. lett. 
Német nyelvi verseny megyei döntıjén Németh Klaudia 5, 
Péterfai Eszter 7., Illyés Ricsi 9. helyezést értek el. 
Barcsi zongoraversenyen Mészáros Szabolcs ezüst, Hári 
Zsófia bronz minısítést kapott. 
Focistáink közül Diákolimpián körzeti döntıbe jutott három 
korosztályunk és a egy 2. és két 3. helyezést hoztunk el. 
A Gyermeklabdarúgó Szövetség versenyén a 9 évesek 
második., a 11 és 13 éves korosztály pedig elsı helyezést 
értek el. 
Atlétika körzeti mezei futóversenyen az elsı korcsoportos 
fiúcsapat 4. lett, Seres Klementína egyéni harmadik, második 
korcsoportban Tóth Domonkos egyéni második, a fiú csapat 
elsı, a lány csapat második. A harmadik korcsoportos lányok 
2., a fiúk 3. helyezettek lettek, míg negyedik korcsoportban 
Bálint Attila 2 helyezett és megyei döntıbe jutott. 
Sinka Levente 4 megyét érintı regionális versenyen 
távolugrásban elsı, a budapesti országos döntın 8. 
helyezett lett. 
Tóth Domonkos Bence országos duathlon és aquathlon 
versenyen lett ezüstérmes. 
Volt tanítványunk, Laklia Ákos országos fedettpályás atlétikai 
versenyen két számban lett 3. helyezett. Neki ezúton 
gratulálunk! 
 

Kézilabdázó gyermekeink kéthavi eredményeit 
Kertész Adél levelét idézve sorolom fel. 

 
Február 3. Felkészülési Torna Kéthely: 1. helyezés 
Február 11. Balatonboglár U8 fiú Országos Adidas Szivacs 
Kézilabda Bajnokság Megyei Döntı:  3. helyezés, ezzel 
továbbjutottunk a Regionális Döntıbe, amelynek idıpontja 
április 15. Pécs 
Február 18. Balatonszemes U9 leány Országos Adidas Szivacs 
Kézilabda Bajnokság Megyei Döntı: 3.helyezés 
Február 21. Balatonboglár Ifjúsági Felkészülési Torna:  3.  
helyezés  Legjobb kapus cím: Horváth Krisztina 
Március 3. Balatonszemes Diákolimpia IV. korcsoport Körzeti 
Döntı: 1 helyezés 
Március 12. Balatonszemes Diákolimpia III. korcsoport Körzeti 
Döntı:  1  helyezés 
Március 17. Csurgó Diákolimpia IV. korcsoport Megyei Döntı:  
7. helyezés  Megjegyezendı, hogy csapatunk a 3 darab IV. 

korcsoportos gyerek miatt lett benevezve, mert a többi III. 
korcsoportos 
Március 19. Marcali Országos Adidas Gyermek Bajnokság 
Regionális Döntı: 4. helyezés 
Március 23. Marcali Diákolimpia Megyei Döntı:  2. helyezés, 
ezzel jogot szereztünk országos selejtezın való részvételre, 
idıpontja még nem ismert 
Valószínőleg május elején kerül sor a Kisiskolák 
Diákolimpiájára, azonban ennek még sem idıpontja ,sem 
helyszíne nem ismert. 

 
A felsorolások is azt mutatják, hogy a két évnyi 

munka kezd „beérni” és egyre több jó eredményt érünk el a 
térségben , illetve a távolabbi megmérettetéseken egyaránt.  
Mellettünk szól még az a tény is, hogy olyan kézilabdás 
bázissal rendelkezı településeket is sikerült már magunk 
mögé utasítani, ahol több száz gyerekbıl válogathatnak, napi 
két edzésszámmal. Délelıtt iskolai tananyag keretében, 
délután pedig „rendes” edzésen. Ami mégis mellettünk szól, 
az a kitartás, a szorgalom az edzı, a technikai vezetı 
áldozatos munkája és a szülık támogatása. 
 

Tanáraink sem tétlenkednek.  Iskolánk ad otthont 
egy pedagógus továbbképzı tanfolyamnak, mert így nekünk 
nem kell fizetni érte. A lehetıséget  hét kolléga használta ki. 
Már  három elıadás sorozaton vagyunk túl. A tanfolyam célja, 
hogy élménydúsabb, vidámabb, a gyerekek számára is 
hangulatosabb óravezetési módszereket sajátítsunk el. 
Decemberben nyertünk pályázaton több mint másfél millió Ft-
ot, informatikai eszközfejlesztésre. Az eszközöket 
beszereztük, a felszerelésükkel a napokban végeztünk, így 
még élvezetesebben, könnyebben tudunk tanítani. 
 
És hogy mi jön még? Versíró, és rajzverseny a Balatonról, 
Széchenyi kiállítás, Nyílt napok, beiskolázás, Diákmuzsika,  
Gyermeknap, osztálykirándulások,  Majális, illetve egy sor 
megyei, vagy országos szintő tanulmányi verseny, valamint a 
komolyabb sportversenyek, hogy csak a fontosabbakat 
említsem. 
 
Azt hiszem, nem panaszkodhatunk arra, hogy nincs meg a 
lehetısége gyerekeinknek tehetségük felfedezésére, 
fejlesztésére. Ezek a rendezvények mind-mind ezt a célt 
szolgálják oly módon, hogy színesebbek is legyenek a munkás 
hétköznapok. 
 
Kedves Olvasó!   
Tudja mi a legszebb az egészben? Ha a gyerekeket a szülık 
otthon megkérdezik, hogy:  „Mi volt ma az iskolában?” – a 
legtöbbször azt a választ kapják:  „Semmi különös!” 
 
      
 Tisztelettel!   Ifj. Boór Miklós igazgató 



            H í r e k   a z   ó v o d á b ó l          
 

A szülık kérésének megfelelve ismét megszervezzük az 
úszást-  vízhez  szoktatást az OTP Üdülı uszodájában 
 
Nevelési programunk egyik kiemelt területe az egészséges 
életmódra nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
megismerjék az egészséggel, annak megırzésével 
kapcsolatos szokásokat. Egészséges ételeket egyenek, sokat 
mozogjanak. Ennek egyik formája az úszás.  
Úgy gondoltuk, hogy ez egy újabb lehetıséget nyújt 
számunkra, és a hozzánk járó gyermekek számára a 
mozgásban gazdag élet megteremtésére. Hisszük, hogy a 
Balaton mellett élı gyerekeknek kell tudni a vízben 
biztonsággal mozogni. Ezért is szorgalmaztuk az óvodások 
vízhez szoktatását. 
 
Célunk az úszásoktatást végzı pedagógusokkal együtt az, 
hogy a vizet, mint új közeget, megszerettessük a középsıs 
gyerekekkel, hiszen ık még nem vettek részt ebben a 
formában úszáson. A nagyobbakkal pedig érjük el, hogy 
felelevenítve a tavalyi tapasztalatokat a vízben ugyanolyan 
otthonosan mozogjanak, s ugyanolyan jól érezzék magukat, 
mint a szárazföldön.  
Az úszásoktatás elsı fontos eleme a vízhez, mint közeghez 
való szoktatás. Tulajdonképpen egy alkalmazkodási folyamat 
az eddig megismert közeg és a gyermek szervezete között. 
Olyan új tulajdonságok és jellegzetességek megismerése, 
amelyekkel eddig nem nagyon találkozhattak azok, akik nem 
nagyon látogatták az uszodát vagy nyáron a Balatont. 
A gyerekeknek alkalmazkodniuk kell a víz 
törvényszerőségeihez, el kell sajátítaniuk az új környezet 
diktálta (általunk nem megváltoztatható) viszonyokat. Nem 
egyszerő megszokni a könnyedség érzését, a ki- és 
belégzıizmok eltérı játékát, a közegben végzett mozdulatok 
sebességét, „megszelídíteni” a szervezet védekezı 
reflexeit, megszokni a szárazföldi mozgásokra egyáltalán 
nem jellemzı hason és háton fekvı helyzetet, a 
szárazfölditıl eltérı egyensúlyviszonyokat, s végül a víz 
hımérséklete, s egyszerően nedvessége is mind új és új 
ingert jelent a gyerekek szervezete számára.  
 

Reményeink szerint az elkövetkezı két hónap alatt a 
középsı és nagycsoportosok megtapasztalják a víz 
tulajdonságait, megtanulják, hogy hogyan viselkedjenek a 
medencében. 
 
Március 15-e az óvodában 
 
A március 15-e elıtti héten az óvoda mindhárom csoportja 
lelkesen készült az ünnepre. A ráhangolódást segítette, hogy 
a csoportszobákat és a közös helyiségeket feldíszítettük, 
ismert indulókat hallgattunk, megtanultuk a gyermekek 
életkorához igazodó, március 15-hez kapcsolódó verseket, 
mondókákat, dalokat. Beszélgettünk az ünneprıl, a hozzá 
kapcsolódó szokásokról, hagyományokról, az ünnep 
jelképeirıl. Elıkerültek könyvek, játékok, melyeket a 
gyerekek nagy érdeklıdéssel nézegettek, használtak.  
Nagy kedvvel festették a nemzeti színő zászlókat, színezték, 
vagdosták a papírból készült kokárdákat, fonták a nemzeti 
színő ostorokat fonalból, krepp papírból. A fiúk csákót 
hajtottak, huszárokat rajzoltak, várakat építettek. 
Játékukban is megjelent az ünnepi készülıdés: meneteltek, 
kartonpapír kardokkal harcoltak, lovaztak, szalutáltak. 
A hét utolsó napján valamennyi gyermek a szépen felöltözve, 
kokárdával a ruháján érkezett az óvodába. A délelıtt 
folyamán közösen is megemlékeztünk az 1848/49-es 
forradalomról, szabadságharcról. Ebbıl az alakalomból az 
óvoda közösségi helyiségében a nagycsoportosok elıadták 
az ünnepi mősorukat, majd az óvó nénik kedveskedtek azzal, 
hogy meglepetésként eljátszottak egy mesét. 
A közös megemlékezést követıen a hideg, szeles idı 
ellenére hosszú, közös sétát tettek a falu központjában 
található emlékmőhöz, melyet a gyerekek az általuk 
készített zászlókkal fellobogóztak.  
     

Szentiványi Jánosné 
óvodavezetı 

 
Lapzárta elıtt érkezett a hír  

A Nyitnikék óvoda 3.846.146 Ft támogatást 
nyert  a TÁMOP-3.1.5 pályázatára  

GRATULÁLUNK 

             Intézményvezetıi pályázatok 
 
Letelt az 5 éves vezetıi megbízás az oktatási és 
nevelési intézményeinkben.  
Meghirdetésre került az iskola igazgatói és  
óvodavezetıi állás. Pályázati felhívások:  
www.balatonszemes.hu és www.balatonoszod.hu 
honlapokon megtalálhatók. 



RENDEZVÉNYTERV 
ÁPRILIS 

02.: Húsvéti Játszóház: tojásfestés, húsvéti dekorációk 
készítése. 
.04.: Húsvéti Locsolóbál 
 18.: a Kaposvári Füred Rock Szín Kör elıadásában: 
Lajtai Lajos – Békeffi István: A Régi Nyár c. kisoperett 
 
A Vöröskereszt szervezésében 04. hónapban 
nıgyógyászati rákszőrés tervezett a Gyermekorvosi 
rendelıben a Vöröskereszt Helyi Alapszervezet 
szervezésében 

MÁJUS: 
 01.:  Majális és Tavaszköszöntı Ünnep: egész napos 
programsorozat, valamint Gergely Róbert szórakoztató 
mősora. 
20.-án   10:00 órától  Megyei Nyugdíjas Mővészeti Gála 
22.-23.: „ Kinyílott a bazsarózsa” –  II. Országos  
Magyarnóta Verseny és  Találkozó. 
22.: „Lélektıl lélekig szóljon az ének” - II. Szemesi 
Egyházzenei  Koncertsorozat Nyitóhangversenye : 
Pünkösdi Orgonakoncert. 
24. Gyerek labdraúgó torna 
26  Kötetlen beszélgetés a „Derős İsz” NyE. 
szervezésében. 
05 hónapban Véradást tervez a Vöröskereszt helyi 
Alapszervezete. 
 

JÚNIUS: 
04. –06 XVI.  Országos Latinovits Zoltán Vers – és 
Prózamondó  Verseny ( Középiskolai és Felnıtt) 
12.: Juniális és Szezonnyitó Programok – a Berzsenyi utcai 
Strandon   
 -  Májusfa kitáncolása 
 -  Balatoni Hagyományırzı Néptánc Gála 
 -  Borverseny Díjátadó Ünnepség 
 -  Bordalok – Várkonyi András  szórakoztató mősora 
 19 óra  Ünnepi Mise a Szent Antal Katolikus templomban 
               
13.: Szent  Antal  napi Búcsú a Bagolyvár utcai Kápolnánál 
A  Szent Antal napi Ünnepi rendezvény a  vendég Kórusok 
részvételével bizonytalan, mint ahogyan a meghirdetett 
Egyházzenei Koncertsorozat II. Koncert: – Kórustalálkozó is. 
      
A rendezvényterv a Latinovits Mővelıdési Ház és könyvtár 
feladatterve és a civil szervezetek, társadalmi szervek 
vezetıinek  március 1-én tartott fórumán kiegészített 
terveket tartalmazza 2010. I. félévére.  
 
 

 Kft hírek 
Lassan befejezıdnek a település fáinak metszései. 
Felújításra került a Rózsa parki játszótér kerítése, 
valamint a megrongált játék eszközök ( mászóka, 
faház), melyet reméljük az idén elkerülnek a 
"vandálok". 
Mivel az Élményfürdıre az önkormányzat nem talált 
bérlıt, az idén is a Kft. üzemelteti. Honlapunkra 
hamarosan felkerülnek az árak, melyek nyáron lesznek 
érvényben, de a kedvezményes bérletvásárlási 
lehetıség is megmarad. Bıvebb információ: 
www.szemesertkht.hu 
Felújításra kerültek Zöldpontjaink, csak a festési 
munkálatok vannak vissza. Kérjük a lakosságot és az 
üdülıtulajdonosokat, hogy rendeltetésszerően 
használják, csak zöldhulladékot és fanyesedéket 
rakjanak le. Tilos elhelyezni kommunális hulladékot, 
illetve kérjük, hogy az összeszedett zöldet ne nylon 
zsákostól helyezzék el, mert a Zöldkommandó 
büntethet ezért, illetve nekünk is jelentıs 
többletmunkával jár ezek eltávolítása. 
  
Zöldterületeinket folyamatosan takarítjuk, kátyúztunk is 
(Táncsics, Sport utca, Szılıhegyi úton), ahol 
szükséges volt. 
 A héten megkezdjük a Szılıhegyi út bozótirtását. 
  
Március 16-ával 4 fı közhasznú dolgozót kaptunk, 
melyeket egyenlıre 3 hónapra alkalmazott az 
önkormányzat. 
  
A Bem-Kölcsey utca összekötı útjának bozótirtása is 
elkészült. 
  
Emellett folyamatosan készítjük elı a nyári szezonra a 
munkákat és gépeinket egyaránt. 
  

Tisztelettel: 
 

 Kertész Adél  
Ügyvezetı igazgató 



 
 

BALATONİSZÖD 
A község szolgáltatási hálózata, vendégforgalma, 
pénzügyi lehetıségei szerint 3 hagyományos 
rendezvényt tervez. Június végén a falunap, július 
2, v. 3. hétvégéjén a kettes fogathajtó verseny, míg 
augusztus 15-én a Mária napi búcsú kerül 
megrendezésre. A Községi Önkormányzat döntött 
arról, hogy  hagyományos rendezvényként tartja 
meg június 26-án a XI. Falunapot. Programjában 

szerepelnek a hagyományos délelıtti gyermek és 
sportversenyek, fızıverseny a sportpályán. 
Délután 15 órától ünnepélyes megnyitó, fotó 
kiállítás, „İszödi forgatag” folklórmősor a Berbence 
Hagyományırzı Néptáncegyütte4s és vendégei 
fellépésével. Este a Kaposvári Roxínpad elıadása, 
majd 10 órától tüzijáték és a nap a szokásoknak 
megfelelıen utcabállal zárul. 
  

Parlamenti választásokra készülünk 
A szavazókörök kialakítása a korábbiakkal azonos 
módon lett kijelölve. 
Balatonszemesen két szavazókör, míg 
Balatonıszödön egy szavazókör alakult. 
A szavazóhelyiségek: 
1.szk. Általános Iskola Balatonszemes Gárdonyi u. 
1. /Igazolással szavazóknak kijelölt/ 
2.szk. Mővelıdési Ház Balatonszemes az 
Szabadság u. 1. 
Balatonıszödön a Faluházban járulhatnak a 
választópolgárok az urnákhoz. 
Balatonszemesen: 1538 fı, míg Balatonıszödön 
452  választópolgár szerepel a névjegyzékben. 
Jó ha tudjuk: 
 A parlamenti képviselık  száma: 386 fı. 176 
képviselıt egyéni választókerületekben induló 
jelöltekbıl választunk, míg 158 képviselı a pártokra 
leadott szavazatok alapján területi listáról kerül 
megválasztásra, országos (kompenzációs) listáról 
58 mandátum kerül kiosztásra. 
Érvényes a szavazás, ha I. fordulóban az ország 
választópolgárainak több mint fele megjelenik. 
Eredményes  akkor, ha az egyéni választókerületi 
jelöltek közül egy jelölt a választókerületben leadott 
érvényes szavazatok több, mint felét megkapta. 
Ellenkezı esetben II. forduló megtartására kerül 
sor, de akkor már listára nem szavazunk és 
alacsonyabb részvétellel is érvényes a forduló. Az 
elsı fordulóban legalább 15 %-ot elérık, ha ilyen 
nincs az elsı három legtöbb szavazatot elérık 
kerülnek a szavazólapra.  

Április 11-én az elsı forduló alkalmával területi 
listára és egyéni jelöltekre is szavazunk. FONTOS:  
kérjük minden választópolgár hozza magával 
érvényes személyazonosító okmányait   
/személyigazolvány, lakcímkártya…) mert a 
szavazatszámláló bizottság nem engedélyezheti 
másképp a szavazást ! A településüktıl 
szavazásnapján távol lévı választópolgárok a 
lakcím szerint illetékes jegyzı igazolása alapján 
kérhetnek igazolást. Csak igazolás alapján 
szavazhatnak a településünkön nem állandó 
lakosok és csak igazolás birtokában szavazhatnak 
más településen a helyi lakosaink. A második 
fordulóra is az elsı forduló elıtt kell kérni igazolást, 
a két forduló között nem lehet igazolást kérni.  A 
balatonszemesi szavazókörökben 5-5 választott 
szavazatszámláló bizottság van, akiknek a 
mandátuma a következı parlamenti választásokig 
tart. İket kiegészítik a pártok (egyéni jelöltek) 
delegáltjai. Balatonıszödön 7 fıs szavazatszámláló 
bizottság mőködik.  
A szavazatszámláló bizottságok munkáját a 
körjegyzıség köztisztviselıibıl álló Helyi Választási 
Iroda tagjai segítik.. A szavazás reggel 6 órakor 
kezdıdik. és 19 óráig tart. Betegek, mozgásukban 
korlátozottak írásban kérhetik a mozgóurnát.   
A második fordulóra április 25-én akkor kerül sor, 
ha  az egyéni választókerületben induló jelöltek 
közül egyik sem kapja meg az érvényes szavazatok 
több, mint felét, s kizárólag egyéni jelöltekre 
szavazunk. 
 



 
Nyári elızetes: A júliusi és augusztusi fıszezoni idıszakban a kialakult tradícióknak megfelelıen 
minden hétvégére tervezi a Mővelıdési Ház szabadtéri  programját az idegenforgalmi igények, 
elvárások szerint. 
Július: 
Kiemelt rendezvény Július 22-25 között  a „Szemes Fesztivál”, melynek részletes mősorterve 
hamarosan megtekinthetı a www.balatonszemes.hu honlapon. 
Balatonıszödön és Balatonszemesen is tervezik a hagyományosan megrendezendı kettes fogathajtó 
versenyt. 
Üdülıhelyi fórumra Balatonszemesen várhatólag július 24-én szombaton kerül sor. 
Augusztus: 
15-én kerül sor a Balatonıszödi Mária Napi búcsúra a kápolnánál. 
 

További eseményekrıl címszavakban: 
 
 

� Március 23-án megindult a Bagódomb kft. 
végelszámolása. 

� Befejezıdött a „Szemesért” Nonprofit Kft. 
belsı ellenırzése. 

� A soron következı testületi ülések 
tervezett idıpontjai: 

� Balatonıszödön április 14-én 
Balatonszemesen április 19-én lesz a 
munkaterv szerinti nyilvános ülés.  

� Folyamatban – elbírálás alatt  - lévı 
pályázataink: 
- Iskola és óvoda integrált közoktatási 
pályázat /épületbıvítés/ 
- Integrált Közösségi Tér Balatonszemes. 
/Mőv. ház felújítás/ 
  /Balatonıszöd Faluház felújítás 
elutasítva./ 
- Nyári rendezvényekhez eszköz 
(LEADER) pályázat. /mobil színpad, 
rendezvénysátor…/ 
- Kikötı utca (faluszépítı) pályázat. 
(Térburkolat parkosítás) 
- Közösségi busz beszerzési pályázat (19 
+ 2 fıs) 
- Falunapi rendezvény Balatonıszöd 
(június 26) 
- Juniális rendezvény Balatonszemes 
(június 12.) 
- Érdekeltségnövelı pályázat a mővelıdési 
ház részére. 

- Bujtor István emlékére filmbemutató és 
verseny  (aug. 20-22) 

 
� Tervezett pályázatok 

- Balatonıszöd szabad-strand /tematikus 
park/ 
- Balatonszemes kilátó (korábbi elutasítva) 
Bagolyvár u. vége a Balatonıszödi 
Fenyves    
  utcai park rendezésével együtt. 

� Reményeink szerint Balatonıszödön és 
Balatonszemesen is áprilisban képviselı-
testület elé kerülhet a rendezési terv 
módosítása. 

� Balatonszemesen 8 fı, Balatonıszödön 5 
fı közmunkás alkalmazására nyílik 
lehetıség április 1-tıl. 

� Kurta ellenırök a tavalyi évhez hasonlóan 
április 1-szeptember 30-ig kerülnek 
alkalmazásra.  

� Döntés született arról, hogy a szem 
étszállítási díjak ügyében a nagytérségi 
Konzorciumhoz fordul a Képviselı-testület.  

� Hozzájárul Balatonszemes a kikötı melletti 
mederkotráshoz. 

� Telket vásárolt Balatonszemes 
önkormányzata 2 millió Ft értékben. 

� Március 17-én módosította lakásrendeletét 
a Balatonıszödi Önkormányzat, elfogadeta 
a belsı ellenırzési és a múlt évben végzett 
közmővelıdési szakértıi jelentéseket. 

 
 

KÖZÉRDEK Ő A NÉP ÜGYVÉDJE 
Az Igazságügyi Minisztérium hirdetményként értesíti Magyarország valamennyi települését, miszerint jogi segítséget biztosító szolgálatot 
mőködtet. 
A nép ügyvédjét ingyenes zöld számot hívhatja bárki, felvilágosítást, tanácsot kérhet beadványok, okiratok szerkesztéséhez, 
birtokháborítási, hagyatéki, munka, foglalkoztatási, családügyi, és minden egyéb jogi kérdésekben. 
 

A zöld szám: 06 80 244-44-44 



KÉRDİÍV 
 
A 2010. januári mintaszámban megjelent kérdıívre érkezett válaszok Sajnos nagyon kevés (két településrıl értékelhetıen 
43) kérdıív érkezett vissza. Feldolgozása ennek ellenére megtörtént és néhány adat a véleményekbıl: 

1.  „Mit olvasna szívesen?” kérdésre az alábbi 
ötletek érkeztek: 

• egyházak hírei 
• hivatali tájékoztatók,  
• viccek 
• település múltjáról írások 
• élménybeszámolók 
• hasznos célt szolgáló információk 
• politikamentes hírek 
• olvasói levelek 
• civil szervezetk hírei 
• apró hirdetések 
• születések, házasságkötések, 

elhalálozások hírei 
• A válaszolók többsége nem kíván 

részt venni  az újság 
szerkesztésében, 11 fınek nem 
rendszeresen, de alkalmanként 
lenne kedve írni az újságba, 7 fı 
pedig aktív segítıje lenne az 
újságszerkesztésnek. 

• A válaszolók közül 37-en értettek 
azzal egyet, hogy az újságot a 
Körjegyzıség Hivatala nyomtassa 
és sokszorosítsa, és inkább 
ingyenes legyen a lap.  

Az újság nevére a következı 
javaslatok érkeztek: 

 
• Együtt 
• Hírmondó 
• Szemesnek Áll Az Újságunk 
• A Mi Házunk Tája-Portája 
• Helyben Vagyunk 
• Hullámzó Balaton 
• Aranyhíd 
• Szemesért-İszödért 
• Szemesi-İszödi Hírvilág 
• Szemtıl-Szembe 
• Szemesi Hírmondó 
• Mi Hírmondónk 
• Balatonszemes-Balatonıszöd 

Községek Önkormányzati 
Tájékoztatója 

• Balatonszemes-Balatonıszöd 
községek Közös Hírei 

• Ösz-Sze-S 
• Helyi Hírmondó 
• Szemesi és İszödi Hírmondó 
• Szemesi Polgári Lap 
• İsz-Sze-Fogás Lapja 
• Szemes-ıszöd Lapja 

 

 
 

HÚSVÉTI NYÚLFÉSZEK  
BALATONİSZÖD KÖZPONTJÁBAN 

 
 
 



 

   Nyílt, vagy zárt ?   
 

Meggyızıdésem, hogy nincs demokrácia 
nyilvánosság és a választott képviselıknek, 
tisztségviselık munkájukról - megválasztóik felé - 
történı elszámolás nélkül. Mégis az utóbbi idıben 
több alkalommal javasoltam zárt ülés tartani, 
melyen meghozott döntések ma abba a kategóriába 
tartoznak, amely nem tehetı közzé. 
Balatonszemesen márciusban több rendkívüli 
zárt ülésre is sor került. Hogyan kell ezt 
értelmezni, miért a titkolózás  ? 
1./ A képviselı-testületek általában nyilvános 
üléseket tartanak.  Az itt meghozott döntései is 
nyilvánosak. A jegyzıkönyvek, rendeletek, 
határozatok  megtekinthetık a hivatalban,de közzé 
tesszük az interneten – honlapunkon –  is, 
tartalmukat közölhetjük az újságban, sıt kívánatos 
is annak közzététele, - mégpedig a lehetı  
legrövidebb idın belül - ha a lakosságtól várjuk a 
végrehajtást, vagy a végrehajtás támogatását.. 
2./ A képviselı-testületek zárt ülés tartanak az 
Önkormányzati törvény erejénél fogva  
győjtıfogalomként meghatározhatóan: a különbözı 
személyiségi  jogok, személyi adatok védelmének 
körébe tartozó  kérdésekben. Ezek legtöbbször 
egyéni kérelmek, szociális helyzetet és egyéb 
jövedelmi viszonyokat, személyi adatokat 
tartalmazó kérdések.  
Ilyenkor zárt ülés tartása: kötelezı. 
Pl. Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-    
testülete – mivel bizottsága nincs – rendszeresen 
zárt üléseket tart szociális segélyek kérelmeinek 
elbírálása miatt. 
Balatonszemesen ilyen ritkábban fordul elı, hiszen 
a SZEOB hatáskörébe átruházta a testület a 
szociális ágazatba tartozó legtöbb kérdés, itt viszont 
a bizottsági ülésekre érvényesek a  zárt ülés 
szabályai. 

3./  Nem kötelezı, de  zárt ülést rendelhetnek el 
a testületek vagyonukkal való rendelkezés és az 
általuk kiírt pályázatok tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  
Tehát kizárólag önkormányzati érdek indokolhatja. 
Ritkábban elıfordul, hogy konkrét vagyontárgy 
(vagyonelem) felett történik rendelkezés, vagy a 
vagyontárgy jogi helyzetét közvetlenül befolyásoló 
esemény kerül megvitatásra, s ezen esetekben a 
döntéshozatali folyamat nyilvánossága, vagy a 
döntés indokainak idı elıtti nyilvánosságra kerülése 
az önkormányzat gazdasági érdekét sértené, vagy 
veszélyeztetné a vagyontárgy hasznosításából 
származó önkormányzati elınyöket. Mondható 
tehát, azért folyik zárt ülés keretében a 
tanácskozás, hogy az Önök, a közvagyon 
hasznosítása és gyarapítása érdekében ne 
hiúsulhasson meg a végrehajtás. Rendszerint 
visszatér a kérdés: Ki kell-e hirdetni, vagy 
kihirdethetı-e a testület zárt ülésen hozott döntés, 
mikor és hogyan kerüljön erre sor. Véleményem és 
jogértelmezésem szerint akkor lehet és kell 
nyilvánosságra hozni a közvagyon tárgyát képezı 
ingatlan sorsáról való döntést, ha elmúlik az 
érdeksérelem veszélye. Jelenleg az idı elıtti 
információk kikerülése hatalmas károkat 
eredményezhetne, ezért semmi olyan zárt ülésen 
hozott döntést amíg e veszély el nem hárul 
képviselıink és köztisztviselıink nem jogosultak 
közölni. 
Teljesen egyértelmő azonban, hogy akkor amikor 
már megszőnik az üzleti érdek a meghozott 
döntések publikálhatók, sıt publikálandók. 
Addig pedig türelmet és bizalmat kérünk a 
tisztségviselık és megválasztott képviselık 
nevében. 
                                 Dr. Valkó Zsuzsanna 
 

 
 
 
 
 
 
 



Református istentiszteleti alkalmaink Balatonıszödön és Balatonszemesen 
 
Április 2-án, nagypénteken 18 órai kezdettel 
tartunk istentiszteletet a balatonıszödi 
templomban. Húsvétvasárnap és húsvéthétfın 
istentiszteleteink 9 órakor kezdıdnek, az ünnep 
elsı napján pedig úrvacsorai közösségben is 
együtt lehetünk. A fenti napokon a szemesi 
reformátusokat is szeretettel várjuk az ıszödi 
istentiszteleti alkalmainkra. Amennyiben 
szükség van gépkocsival való szállításra, ezt 
elızetes jelzés alapján örömmel megoldjuk. 
 
Az ıszödi vasárnapi istentiszteleteinkkel 
egyidıben az ünnepeink kivételével az iskolai 
idı alatt a lelkészlakásban bibliai 
gyermekfoglalkozást is tartunk.  
 

Hétközi bibliaóráink olyan kötetlen gyülekezeti 
alkalmak, melyeken életünk fontos és gyakorlati 
kérdéseire a Bibliából keressük és találjuk meg 
a választ.  
Jelenleg İszödön péntekenként 18.30-kor a 
lelkészlakásban találkozunk. Az ıszödi mellett 
egy újabb bibliaóránk éppen húsvét után indul a 
szemesi, Szabadság utcai Szeretetpont 
református közösségi termünkben. Itt 
keddenként 18 órától várunk minden érdeklıdıt. 
 
Balatonszemesi istentiszteleteinkre havonta 2 
alkalommal, a hónap 2. és 4. vasárnapján 15 
órakor győlünk össze a Fı utcai Evangélikus 
Imaházban.  

Rövid hírek a református gyülekezet életébıl 
 
Március 28-án, virágvasárnap gyülekezetünkbıl 3 
fiatal tett ünnepélyes konfirmációi fogadalmat a 
balatonıszödi református templomban: Antal 
András, Baranyai Fanni és Varga Tamás. Életükre 
az Úr Jézus áldását kérjük. 
 
Március 27-én, szombaton 14 órától húsvétváró 
gyermekdélutánt tartottunk a Szeretetpontban 18 
gyermek részvételével. Az itt készült fényképek 
gyülekezetünk honlapján rövidesen elérhetıek 
lesznek. Következı, hasonló gyermekdélutánunkat 
Anyák napjára készülve április 24-én tartjuk. 
 
Július 12-16 között újra angol napközis bibliatábort 
szervezünk Balatonıszödön, melyre már most 
érdemes jelentkezni. A tábor helye a Faluház és a 
mögötte található játszótér. 
 

Gyülekezetünk új missziói szolgálata 
Balatonszemesen Szeretetpont néven a Szabadság 
u. 34. alatti egykori üzlethelységben kezdte meg 
mőködését. E közösségi helységünkben szerdától 
péntekig naponta 11-16 óra között örömmel látunk 
mindenkit, aki vágyik egy személyes beszélgetésre 
vagy szívesen olvasna helyben illetve 
kikölcsönözve keresztyén könyveket és 
folyóiratokat. Célunk, hogy ez a hely a szemesi 
reformátusok és Isten után vágyakozó, különbözı 
korosztályú falubeliek vagy akár itt nyaralók 
találkozási pontjává legyen.  A már említett 
nyitvatartási idın kívül a Szeretetpont további 
gyülekezeti alkalmaknak, mint például bibliaóra, 
gyermekalkalom, ifjúsági filmklub, stb. biztosít 
helyet a jövıben.  

Gyülekezetünk interneten és telefonon való elérhetısége: Honlap: www.oszod-szemesi.shp.hu  
E-mail: zkariko@gmail.com   Telefon: (0684) 367-767 és 0630-632-3786 
 

FELTÁMADÁSI KÖRMENET ÉS ÜNNEPI MISEREND 
a római katolikus templomokban 

A nagyhéten hétfı-kedd szerda: Balatonszemesen 18 órától lelki gyakorlat (elıtte gyóntatás) 
Szerdán a betegek kenetét is felvehetik a hívek.  Balatonıszödön ezen a napokon 18 óra 30 
perctıl kezdıdnek a szertartások 
Csütörtök – Péntek este 18 órától Balatonszemesen kezdıdik a mise.  
Balatonıszödön Nagypénteken 9 órakor kezdıdik a szertartás. 
Szombaton 17 óra 30 perces kezdettel mise és Feltámadási körmenet. 
Húsvét vasárnap és hétfın de. 10 órakor Balatonszemesen, 11 órakor pedig Balatonıszödön 
kezdıdik a mise. 



 

 
 

 
 
 
 
Balatonıszöd Község Önkormányzata 2000.  évben „Balatonıszödi Hírmondó” néven idıszaki lapot indított, melynek 
bejegyeztetése a  2.2/7424/2/2000 nyilvántartási számon megtörtént.  E „jogelıd” lap Fıszerkesztıje: Dr. Valkó Zsuzsanna, 
lapkiadója a Balatonıszödi Önkormányzat. Nyomtatását a Polgármesteri Hivatal – jogutódja: Körjegyzıség – látja el.  
Tervezett  szerkesztık: Boór Miklós, Szentiványi Jánosné, Róka László 
Lektorálja: Dr.Stirling János 
 

Gólyahírek: 
Boros Lilla  született 2010. január 20-án   Édesanyja:  Bálint Ildikó Johanna 
                                                                  Édesapja:    Boros Kornél 
Tábi Stefánia  született 2010. január 03.    Édesanyja:     Szabó Ágnes 
                                                                               Édesapja:  Tábi Péter 
Nyárádi Viktor György született 2010. január 03.  Édesanyja:     Kassai Cintia Éva 
                                                                               Édesapja:  Nyárádi György 
BALATONİSZÖDÖN 
Paréj Krisztián  született: 2010. február 06-án  Édesanyja:     Szücs Beáta 
                                                                               Édesapja:  Paréj László 

GRATULÁLUNK ÉS NAGYON JÓ EGÉSZSÉGET KÍYVÁNUNK A KISBABÁKNAK ÉS SZÜLEIKNEK 
EGYARÁNT ! 

 

Házasságkötés a múlt lapszámunk óta EGYIK TELEPÜLÉSÜNKÖN SEM VOLT. 

 Gyászjelentések: 
Balatonszemes: 
Elhunyt:  Erdei Márta Gyöngyi   2010. 01. 18-án 
               Szentiványi Józsefné  2010. 01. 23-án 
               Schiller Miklós             2010. 02.26-án  
Isten nyugtassa az elhúnytakat és adjon megnyugvást a gyászolóknak. 
Balatonıszödön az állandó lakosaink közül 2010-ben nem volt haláleset 
 


