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Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Léleknyitás a zene erejével 2010. június 11-13. 
Nagyboldogasszony kórustalálkozó kórus találkozó Balatonszemes búcsúján, 

Páduai Szent Antal ünnepén 
 

I./ Balatonszemesen a templomban: 
2010. június 11-én 20 órai kezdettel hangverseny, egyházzenei áhítat: 
 Havasi Katalin operaénekes ária koncertje 
 Orgonán kísér: Szabó László orgonamővész ,  

Pécsi László kántor 
II./ Nemzetünk új vezetıi – remélve hisszük – valóban nemzetünket fogják 
szolgálni Balatonıszödön a kápolnál: 
2010. június 12-én 19 órakor hálaadó szentmisét tartunk nemzetünk lelki 
felemelkedéséért.  
A szentmisét celebrálja: Varga László kanonok, karnagy-zeneszerzı, az Országos 
Magyar Cecília Egyesület központi igazgatója. 
Közremőködik:  Váci Székesegyház Szent Cecília Kórusa és a Balatonszemesi 
Liturgikus Kórus. 
A szentmisét követıen 20 órai kezdettel a közremőködık hangversenyt adnak. 
A balatonıszödi napot ezért nevezzük: hálaadás a nemzetért, kérve 
Nagyboldogasszonyunk Égi Édesanyánk oltalmát, segítségét. 
III./ Balatonszemesen a Bagolyvári kápolnánál: 
2010. június 13-án 10 órakor ünnepi szentmise lesz a meghívott vendég kórusok 
közremőködésével. 
Az ünnepi szentmisét celebrálja: Dobos Gyula balatonszemesi Plébános Úr. 
Kórusok: 

� Váci Székesegyház Szent Cecília Kórus, Varga László kanonok, 
karnagy-zeneszerzı, az Országos Magyar Cecília Egyesület központi 
igazgatója, 

� Az ajkai Jézus Szíve templom Szent Cecília kórusa, Pasinszky Anna 
vezetésével, 

� A szanyi Szent Imre férfikar (dalárda) Magyar Zoltánné vezetésével, 
� A Balatonszemesi Liturgikus Kórus Pécsi László vezetésével. 

Az elıkészületekhez segítségül, és az egyházzenei áhítatokra szeretettel várok 
mindenkit, akinek lelkében megszólal Égi anyán k hívó szava. 
Tisztelettel: 
   Pécsi László 
   06-70/254-0899 

DÖNTÉS SZÜLETETT 
Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával 
döntött a közös idıszaki lap kiadásáról. 
A lap további számaiban is kiemelt cél, hogy a kiadvány a lakosság informálására, a tájékoztatásra szolgáljon. Tényszerően 
fogunk közölni minden olyan eseményt és adatot, amely közérdekő, vagy közérdeklıdésre számíthat.  
Célunk tehát, hogy biztosítsuk a lakosság és az üdülıtulajdonosok részére, hogy minél szélesebb körben megismerhessék a két 
település közérdekő információit, a közérdekő adatokhoz külön kérelem nélkül hozzájussanak, - a hírközlés más eszközeivel 
összhangban - hiteles, pontos és gyors tájékoztatást kapjanak. Vannak persze olyan adatok és tények is, melyek ismertetése 
idejemúltnak tőnhet a korábbi lapszám kiadásától eltelt idı miatt, melyet csak azért közlünk, mert bár nem „gyors”, de 
mindenképpen olyan tájékoztatás, amely érdekessége pótolhatja aktualitását.  
 

Dr. Valkó Zsuzsanna 

Németh Gabriella: 
Zsoltár 

 
 
Nagyboldogasszony! Csillagod 
Lelkem legmélyén ott ragyog 
Bevilágítja szívemet 
Minden ördögit eltemet 
Fényed szememben fellobog 
Arcomon nyílik mosolyod 
Te vagy a megváltó Jó Anya 
Irgalmasságnak Angyala 
Te vagy felfénylı Csillagom 
İrizı, óvó oltalom 
Magyarok İrzı Asszonya 
Gyermekét óvó Szent Anya. 
Vigyázd népedet! Jaj ne hagyd 
Gyilokra vetni a Szavakat 
Megtiporni az Igét 
Letörni minden venyigét 
Ölni megfogant lelkeket 
Szemétre vetni a kisdedet! 
Nagyboldogasszony Jó Anyám 
Vigyázd mindenik unokám 
Vigyázd fiamat, lányomat, 
Húgom, öcsém barátimat! 
Óvd népemet, óvd e hazát, 
Oltalmazd İt, az İskoronát 
Ragyogtasd át a végzetem 
- ébressze alvó nemzetem! 
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A Latinovits Zoltán M ővelıdési Ház Balatonszemes Önkormányzata 
a Latinovits Zoltán Alapítvány, és a Magyar Versmondók Egyesülete 

 
 

BUJTOR ISTVÁN EMLÉKÉRE  
FILMFESZTIVÁLT HIRDET ÉS RENDEZ  

 
 

független/amatır filmes alkotók, alkotóközösségek számára 2010. augusztus 20-22 között 
Balatonszemesen, a „NYÁRBÚCSÚZTATÓ ” rendezvénysorozat keretében. 

A fesztivál célja: emléket állítani a közelmúltban elhunyt Bujtor 
Istvánnak.  
A) Olyan kisjátékfilmek alkotására és bemutatására szólítjuk fel a 
független filmes alkotókat, alkotóközösségeket, amelyek Bujtor István 
szellemi örökségét vállalva elsısorban a vidámság, a könnyedség és a 
humor jegyében készülnek, mivel a sokoldalú mővész munkásságából 
ezt a szegmenset szeretnénk elsısorban kiemelni.  
B) Természetesen nem szeretnénk azokat az alkotókat sem kizárni a 
fesztiválról, akik nem kívánnak ilyen tematikájú filmet készíteni, ezért a 
második kategóriában szélesre tárjuk a kaput, ahol minden mőfajú és 

témájú filmet befogadunk. 
Ennek megfelelıen a Fesztivált két tematika köré csoportosítva kívánjuk megrendezni.  
 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk, a Bujtor István Emlékére rendezendı Fesztivál 
lebonyolításához: 400.000.- Ft támogatásban részesült. 

 Róka László 
 igazgató 

 
TAKARNET …  

 
Balatonszemes-Balatonıszöd Községek Körjegyzısége szerzıdést kötött a Földmővelési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium Földmérési és Távérzékelési Intézettel : FÖMI-vel a földhivatali 
szolgáltatások elektronikus hozzáférési lehetıségére. E szerzıdés alapján több szolgáltatás naprakész 
állapota érhetı el, mint:  
 

� elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap másolat (szemle vagy 
teljes) – különbözı keresési szempontok szerint,  

� elektronikus dokumentumként szolgáltatott, elektronikusan hitelesített ún. e-hiteles tulajdoni lap 
másolat (szemle vagy teljes) – különbözı keresési szempontok szerint 

� térképmásolat – belterületi, külterületi és zártkerti ingatlanokról  
� értesítés tulajdoni lap változásáról – széljegyzésrıl, címmódosításról, szolgalom bejegyzésérıl, 

tulajdonjog változásáról stb. 
� elektronikus dokumentumként szolgáltatott e-hiteles földhasználati lap másolat (teljes vagy 

részleges másolat) – különbözı keresési szempontok szerint  
A körjegyzıség e szolgáltatást nemcsak saját ügyintézése során kívánja használni, hanem könnyebbé 
és egyszerőbbé kívánja tenni lakosságunk ügyintézését. Balatonszemes és Balatonıszöd Községek 
lakosainak felajánljuk az önkormányzati, államigazgatási és egyéb eljárásokhoz. Ez nemcsak anyagi 
megtakarítást eredményezhet a lakosságunk számára, hanem idıt és fáradságot is, ha nem kell a 
Földhivatalba bemenni a tulajdoni lapok és a térképmásolatokért. Bıvebb információk a 
Körjegyzıség hivatalaiban kérhetık. 

Dr. Valkó Zsuzsanna 
 
 



 3 

A TISZTÁNLÁTÁS ÉRDEKÉBEN 
 

Balatonıszöd Község Képviselı-testülete május 26-án tartott ülésén többek között döntött a Balatonıszödi 
Hírmondó Balatonszemessel közös idıszaki lapként való megjelentetésérıl. Ezzel a döntéssel a képviselık 
egyhangúlag megerısítették elızı, ez év januárjában hozott határozatukat. 
Balatonszemes Község Képviselı-testülete május 21-én hasonló értelmő döntésével szintén megerısítette 
korábban meghozott határozatát. 
A fenti sorok tények, egyértelmően bizonyítják ezt az üléseken készült jegyzıkönyvek. 
 Nincs is ezzel semmi gond, örömteli és követésre méltó dolog, hogy a két szomszédos település a közös újság 
megjelentetésével is szorosabbá kívánja tenni egyébként is sokrétő, több évtizedes kapcsolatait. Az alapítók 
céljait illetıen sem lehetnek kétségeink, hiszen egyértelmő, hogy a korrekt tájékoztatás és a nyilvánosság, a 
közérdekő információkhoz való hozzáférés biztosítása a közösség érdekeit szolgálja. 
Az igazság azonban sajnos az, hogy a fenti néhány mondattal a jó hírek végére is értünk. Már maga a tény, 
hogy felmerült egy új lap indításának lehetısége, kimondottan irritálta, támadásra ingerelte néhány 
embertársunkat./ Nem kívánok tanácsot adni, hogy hol keresse a Tisztelt Olvasó az erre utaló jeleket, ez itt 
nem a reklám helye./ 
Egyéb információnk nem lévén, csak találgatni tudunk, mi motiválhatta a szokatlanul heves reakciókat. Azt 
sem tudjuk, mitıl bizonytalanodott el az eleinte egyhangúlag kedvezı döntést hozó Balatonszemesi 
Képviselı-testület néhány tagja, azt viszont tudjuk , hogy egy áprilisi testületi ülésen megkérdıjelezhetı 
állítások hangzottak el a közös lap ıszödi fogadtatását illetıen. ( A testületi tag állításai késıbb szinte 
változtatás nélkül megjelentek a helyi lapban, a szerkesztı véleményeként!) 
A tisztánlátás érdekében tartom fontosnak a következıket: 
 - Balatonıszöd Község Képviselı-testülete –ahogy ez az eddig leírtakból is egyértelmően kiderül,- minden 
alkalommal egyhangúlag támogatta, és ameddig a lakosság igényli, támogatni fogja a közös lap 
megjelentetését. (magyarul: nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy „İszöd a lapot leszavazta”) 
 - A közös lap elsı (bemutatkozó) példánya a két település polgármestereinek köszöntıjével indult. 
Balatonıszöd polgármestereként én is köszöntöttem a Tisztelt Olvasókat. Az, hogy általam helyesnek tartott 
és vállalt gondolatokhoz adtam a nevem, valamint hozzájárultam a bemutatkozó szám megjelentetéséhez, 
egyáltalán nem a lap elutasítását jelenti. Az, hogy az általam fontosnak vélt közlendıket ki vetette papírra, 
teljesen másodlagos kérdés, mivel a kérdéses köszöntı minden sora a jóváhagyásommal jelent meg. Az 
elızıek értelmében tehát azt is cáfolhatjuk, hogy bárki írogatott volna a nevemben, a tudtom nélkül. 
İszintén remélem, hogy e néhány sor segített tisztázni a félreértéseket, és nem lesz akadálya annak, hogy 
eredeti szándékunk szerint folytassuk munkánkat a korrekt tájékoztatás érdekében. 
Egy mondat a nyilvánosság kapcsán. Személy szerint jó kezdeményezésnek tartom , hogy a nyilvános testületi 
ülések jegyzıkönyvei hozzáférhetık a települések honlapjain, nem kivonatosan, hanem teljes terjedelmükben, 
mert az érdeklıdı csak így kaphat teljes képet a testületek munkájáról. Így értesültem jómagam is egy 
képviselıi felvetésrıl, amely szintén az ominózus testületi ülésen hangzott el Szemesen, még áprilisban, és a 
két település közötti együttmőködés átgondolását indítványozta. 
Nem kívánom a felvetést elemezni, de eszembe juttatott egy régebbi történetet. 
A múlt század húszas- harmincas éveiben, követve az évtizedekkel korábbi szemesi példát, İszödön is 
kialakult a fürdıtelep, majd 1931-ben megalakult a Balatonıszödi Fürdıegyesület. A krónikákból tudjuk, 
hogy a szemesiek ezt nem vették jó néven „attól féltek, hogy a békés szemesi telepet az ıszödiek megjelenése 
teljesen tönkreteszi”. A szembenállás addig fajult, hogy a mai Ady Endre utca ıszödi végét árkokkal és 
szögesdróttal védték a „betolakodóktól”. Öt év eltelte után rendezıdött csak a helyzet, akkor viszont a két 
egyesület közösen szüntette meg az akadályokat és véget ért a ma már komikusnak tőnı viszály.  
A történet régi, az akkori ıszödi terület szemesi lett, csak a strand neve emlékeztet a múltra. Amit a történet 
kapcsán érdemes megjegyeznünk, az talán az, hogy a nézeteltéréseket félretéve Balatonszemesen 1932-ben a 
józan ész gyızött. 
 Csak remélni tudjuk, hogy csaknem nyolc évtized múltával sem lesz ez másként! 

Antal János 
 

ÚJ HONLAP KÉSZÜL 
 

A Körjegyzıség az egységes arculat és a 
könnyebb kezelhetıség érdekében új formájú 
honlapot készíttet. A honlapok továbbra is a 

www.balatonszemes és a www.balatonoszod 
érhetık el. Az új formájú megjelenésre 
várhatóan júniusban sor kerül. 



 4 

 
 
 

 
 

 
 

Május 14-én a felhıszakadást követı napon 
A fentieknél is rosszabb volt a helyzet a külterületi földekrıl lezúduló sáros vízzel elárasztott  utcákban 

(pl.: Bocskay, Vörösmarty  utca kép nélkül Balatonıszödön pedig a Petıfi u.  
ahol a házakat is elöltötte). 

 
 

 
 
 

 
A viharos erejő szél május 15-16-án nem kímélt fákat házakat oszlopokat (Balatonıszöd Hárs utca, 

Balatonszemesen a Kölcsey utca és a Tompa M. utcák voltak a legsúlyosabb helyzetben. A rombolás 
„csak” két napig, az eltakarítás több mint egy hónapig tart. 
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MÁJUSI ESİ ARANYAT ÉR…  
 

Megdılni látszott az a közmondás, mely a címet viseli. Kétségtelen, hogy a szép csendes esı aranyat 
ér a gazdának, különösen, ha ezt követıen kisüt az áldott nap. A z idei nyáron kevesebb arannyal is 
beértük volna.  
 

VIS MAIOR (SZÓSZERINTI FORDÍTÁSBAN: NAGYOBB ER İ) 
 

Természeti csapás, földrengés, tornádó, jégesı, 
felhıszakadás, tőzvész és mindaz, ami fel nem 
róható senkinek. Ez történt május 13-16 között 
Balatonıszödön és Szemesen. Az a rendszerint 
katasztrofális jellegő esemény, melyért nem 
tehetı felelıssé senki, mely portákat tett tönkre, 
kerítéseket rongált, oszlopokat döntött és fákat 
csavart ki tövestül. A nagyobb erı…. az elıre 
nem látható és el nem hárítható károk okozója. 
A hatalmas mennyiségő csapadék és a viharos 
erejő szél….az okozója, de egyúttal 
figyelmeztetıje is a természet erejének. Bár 
remélhetıleg ritkán fordul elı, de figyelmeztet 
arra, hogy egyes esetekben nem árt a nagyobb 
körültekintés. Lehet, hogy évekig száraz marad 
a csapadékvíz elvezetı árok, de azért azt ne 
hanyagoljuk el, s fıleg ne töltsük fel. Az 
áteresz, melynek „illik” a lejtési viszonyokat 
követni és nem az átlag esızésekre kell 
méretezni, de nem utolsó sorban alkalmanként a 
Balatont, mint befogadóba a hordalékot 
kotrással el kellene távolítani, ha úgy tetszik 
mélyíteni, hogy az ne vissza felé duzzadó árral 
veszélyeztesse a parti ingatlanokat. A fák, 
melynek dılési szöge vagyonokat veszélyeztet, 
alkalmanként karbantartást, visszanyesést 
igényel, de nem utolsó sorban tervszerő 
kitermelést is jelent. Figyelmeztet mindenkit ez 
az esemény arra is, hogy aki teheti, kössön 
biztosítást. Sorolhatnánk még azokat, 
melyekbıl tapasztalatot kell leszőrni 

önkormányzatainknak és lakosságunknak 
egyaránt.  
Ezúttal önkormányzatunk részérıl biztosítjuk az 
ingatlan tulajdonosokat együttérzésünkrıl, 
szeretnénk megnyugtatóan segítségére lenni a 
károsultaknak és köszönettel adózunk 
mindazoknak, akik türelemmel viselték az esıs, 
viharos idıszakot.  
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönjük a 
viharban is talpon lévı és az elhárításon, a 
helyreállításon munkálkodó dolgozóknak, hogy 
lelkiismeretesen igyekeztek helyt állni. 
Hálát adhatunk annak, hogy ember életben nem 
esett kár, s reméljük, hogy segítséggel a 
fıszezon elıtt befejezhetjük a helyreállítási 
munkákat. 
A vis maior esetekre létrehozott állami keretre 
mindkét önkormányzat benyújtotta kártérítési 
igényét, pályázatát. Balatonıszödön 7 millió Ft-
ra, Balatonszemesen 25 millió Ft-ra becsültük a 
kár nagyságát. Ennek csak egy töredékét, az 
önkormányzati tulajdonban okozott kár 60 %-át 
tudjuk érvényesíteni, a többi a biztosítókra vár, 
akik nehezen ismerik el ilyen esetben helytállási 
kötelezettségüket. Ez az esemény azonban egy 
szép és nemes emberi érzést és cselekedetet 
idéz, melyet úgy hívunk: összefogás, s mely 
ilyen esetekben felerısödik, de jó lenne, ha 
mindennapjaink részévé válna. 

  Dr. Valkó Zsuzsanna 
 

 
BALLAGÁS 

Ballagnak az iskolából június 19. (szombat) 
9:00 óra, akik 2002. évben kezdtek.  • Baranyai 
Fanni • Bálint Attila • Csóka Boglárka • Farkas 
Vivien • Hegyi Debóra • Hegyi Sámuel  • Horváth 
Krisztina • Illyés Richárd • Kadlicsek Kevin • 
Kromek Kata Viktória • Németh Szimonetta  • 
Nyárádi Nikolett • Reichert Olivér • Schmal Jonatán 
• Sevter Marcell • Skellecz Kevin  
• Sótonyi Vivien • Szabó Debóra • Szennyai 
Szabolcs • Sziksz András • Thaler Paul • Tóth 
Nikolett • Törı Zsófia • Varga Tamás  

Osztályfınökük: Nagyné Bódis Éva 

 ( Németh Kornélné) 
és akik a helyükbe lépnek … 
Az elsı osztályba beíratott, 2010. június 5-én 
óvodánkból elballagott gyermekek: 
1. Bíró Edina 2. Csóka Jázmin 3. Dávid 
Sarolta 4. Dombi Nóra 5. Hegyi Levente  6. 
Iván Szonja 7. Juhász Németh Dávid 8. Lırincz 
Brigitta 9. Meiszterics Emese 10. Nyárádi 
Janka11. Sárfi Martin12. Sütı Réka 13. Vámi 
Patrik 
óvónıik Szabóné Marika és Mórocz Noémi 
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AZ ÓVODA ÉS ISKOLA VEZET İI 
PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE 
 
Június 14-én Balatonszemes és Balatonıszöd 
Községek Képviselı-testületeinek közös 
testületi ülésén döntést hoznak a fenntartó 
önkormányzatok az Óvoda vezetıi és Iskola 
igazgatói állásra benyújtott pályázatokra. A 
pályáztatási eljárás során egy pályázat érkezett 
az óvoda vezetıi és két pályázat az iskola 
igazgatói posztra. A véleményezési eljárásokat 
az óvodában megbízott személy, míg az 
iskolában elıkészítı bizottság bonyolította le. 
Következı lapszámunkban a véleményezésben 
részt vevık álláspontját és a döntést közöljük.  

„K ERTÉSZ LESZEK , FÁT NEVELEK , KELİ NAPPAL 

ÉN IS KELEK …,” 

Kezdhetnénk József Attila örök élető versével azt a 
tervet, mely hosszabb idı óta érlelıdik a 
településeink életében. Egyetlen fát sem szeretnénk 
indokolatlanul kivágni és „csak” azért, mert 
lombhullatásával több munkát ad, vagy éppen a 
kilátást zavarja, de tudomásul kell vennünk azt a 
tényt, hogy a fáknak is eljön a „vágásra érett” ideje. 
Tervszerővé kell tenni a pótlásokat, fiatalítani az 
állományt, olyan fafajtákkal, mely településeinkre 
való ıshonos, a mi klímánkat szereti. Stirling János 
professzor úr önként vállalta, hogy utcáról-utcára 
felméri a fa állományunkat, javaslatot készít 
gondozásukra és pótlásukra. Köszönjük ezen 
felajánlását, mely felbecsülhetetlen segítséget 
jelentene számunkra és a jövı generációi számára. 
Kérjük a lakosságunkat és üdülı tulajdonosainkat, 
hogy segítsék elı munkáját, melyet ezúttal is 
mindannyiunk nevében nagy tisztelettel és 
köszönettel veszünk. 

ELKÉSZÜLT BALATONSZEMES 
RENDEZÉSI TERVE 

 
Május 17-én elfogadta a rendezési tervét a 
Balatonszemes Községi Önkormányzat 
képviselı-testülete. A településszerkezeti terv 
figyelembe vette a 2008. december 1.én 
hatályba lépett balatoni törvénymódosításokat, 
ahol lehetett a lakossági javaslatokat és 
véleményeket, egyeztetett a szakhatóságokkal 
és végeredményeként megalkotta a helyi építési 
szabályzatát. A rendelet 2010. július 17-én 
hatályba. A több hónapos munka 
eredményeként remélhetıleg a fejlıdést jobban 
biztosító, a település arculatához jobban 
igazodó és a tulajdonosok érdekeit jobban 
tükrözı rendezési terv készülhetett. A rendezési 
terv mőszaki tervlapjai és a 12/2010 (V.17) 
rendelet teljes szövege megtekinthetı a 
Körjegyzıség hivatalában. 
Sajnos a jelentıs energiát felemésztı 
elıkészületek ellenére sem lehetett figyelembe 
venni az érintettek érdekét, hiszen a magasabb 
rendő jogforrások, s fıleg a 2000. évi CXII. tv. 
szabályaival ellentétes döntést a testület még 
akkor sem hozhatott, ha azzal egyetértett. Éppen 
ezért határozatot hozott arra, hogy Móring 
József Attila országgyőlési képviselıt kéri fel 
arra, hogy törvénymódosító indítványt nyújtson 
be, a nyilvánvaló hiba és tévedés javíthatósága 
és a zöld övezeti besorolásoknak az 
áthelyezhetısége miatt. A 87/2010 (V.17) 
határozat feljogosította a polgármestert arra is, 
hogy hasonló helyzetben lévı önkormányzatok 
vezetıivel vegye fel a kapcsolatot az 
életszerütlen szabályozások megváltoztatása 
érdekében. 

ÖNKORMÁNYZATAINKAT ÉRINT İ ÚJ TÖRVÉNYEK, TÖRVÉNYTERVEZETEK 
 
Elfogadta a parlament az önkormányzati választásokról szóló törvény módosítását. 
E szerint Balatonıszödön 4 fı települési képviselı, Balatonszemesen 6 fı képviselı kerül megválasztásra. 
Új eleme a választási törvénynek, hogy az alpolgármesteri tisztség annak bizalmi jellege alapján „külsı” 
szakember bevonásával is betölthetı. E lehetıség azonban második, vagy további alpolgármester választásánál 
adódik, hiszen egy alpolgármester mindenképpen a képviselık közül választandó. 
Parlament elıtt van az a törvénymódosítási indítvány, amely az Iparőzési adóval kapcsolatos eljárást 
visszahelyezné az önkormányzati adóhatóságokhoz. Mint ismeretes ez évben az APEH kapta meg azt a jogot, 
hogy a helyi adók közül az iparőzési adót beszedje. Ez jelentısen késlelteti az önkormányzatok jogos 
bevételeikhez való hozzájutást. Sajnos ennek hátrányát önkormányzataink is érzik, hiszen május végéig az 
iparőzési adóelıleg biztosította azt a saját bevételi forrást, mely a szezonra való felkészülésünket segítette. 
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SZEZONNYITÓ - JUNIÁLIS - BORVERSENY DÍJÁTADÓ 
 

2010. június 12-én, az élményfürdı melletti Strandon 
 Programok:  
 10:00-12:00: Játékos ügyességi versenyek gyerekek és szülık részére 
 12:00: A szemesi Bel Canto® Énekegyüttes mősora 
 14:00: Takács József polgármester köszöntıje 
 Térzene - Balatonföldvári Fúvószenekar 
 14:45: Bronzérmek átadása 
 15:00: Derős İsz Nyugdíjas Egyesület mősora 
 15:15: Ezüstérmek átadása 
 15:30: Várkonyi András színmővész mősora I. rész 
 16:00: Aranyérmek átadása 
 16:30: Várkonyi András színmővész mősora II. rész 
 17:00: Különdíjak átadása 
 17:30: Berbence Néptánc Együttes mősora 
 Táncház 
 Utcabál 
 
 Minden érdeklıdıt szeretettel hívunk és várunk ! 

A nagy fogás… 
 
2010. május 4-én (kedd) reggel 8-8 óra 30 perc között Balatonszemesen a 
Nyugati mólón 13 kg 70 dkg súlyú 75 cm hosszú 74 cm kerülető, (átmérıjő) 
3 kg. ikrával rendelkezı pontyot fogott Iriczfalvi Ferenc. A hal 20-25 perces 
fárasztás  
után 27-es zsinór 24-es zsinór elıtti felsı horogra akadt.  
A horog elején 2 szem kukorica és egy vaníliás pufi colt a csali. A 
szerencsés horgásznak Kalmár László segített szákolni.  
Gratulálunk a ritka „zsákmányhoz”  

 
(A képen Iriczfalvi Ferenc és büszkesége látható) 

 
 

MOZDULJ BALATON…  
 

A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) és az Önkormányzatok közötti Együttmőködési Megállapodásban 
foglaltaknak megfelelıen 2010-ben hetedik alkalommal szervezıdik a „Mozdulj, Balaton! ”szabadidıs 
sportprogram-sorozat. A programok a strandokon 2010. június 19-én kezdıdnek és a 2010. augusztus 21-
én, Vonyarcvashegyen, a Lidó Strandon tartandó VI. „Mozdulj, Balaton!” Sporttalálkozóval zárulnak. 
Balatonıszödön a Szabad-strandon Balatonszemesen a Berzsenyi úti strandon kerül sor a hetenként 
visszatérı rendezvényre. 
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„ÉVÉRTÉKELÉS A 2009/2010-ES NEVELÉSI ÉS VÉGÉN” 

 
 Kivonat az Oviújságból 

 
Kedves Olvasók! 
 Szeretettel köszöntöm Önöket annak kapcsán, hogy nemsokára véget ér a 2009/2010 – es tanév, amelynek sok – 
sok kicsi és nagy eredményével büszkélkedhetünk.  Szeptemberben 61 gyermekünk volt, év közben 10 
gyermeket fogadtunk, így az évet 71 kisgyermekkel fejezzük be. Ez igen jó eredmény, hiszen azt mutatja, hogy 
intézményünk jó kihasználtsággal mőködik, a szülık pedig bizalommal vannak irántunk, már zömében 3 éves 
kortól, vagy még elıbb, óvodába adják gyermeküket.   A gyermekek neveléséhez igyekeztünk az optimális 
feltételeket megteremteni. Az ıket nevelı, gondozó felnıttek a mai kihívásoknak megfelelı, színvonalas szakmai 
tudás birtokában tették dolgukat. Olyan továbbképzéseken vettek részt, amelyeket nagyon jól tudtak hasznosítani a 
sok, értelmes, már öntudatra ébredı, igen mozgékony, de néha türelmetlen, akaratos, sok törıdést igénylı 
gyermekek nevelésében. Így van ez már több éve folyamatosan, és ennek a folyamatnak az eredménye az, hogy 
óvodánk a Dél – Dunántúli régióban példaértékő intézményként szerepel, hozzánk jönnek tanulni más óvodák 
pedagógusai.   Az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósítását biztosító pályázaton sikerült nyernünk 3,8 
millió forintot egy óvónınk tanulmányaira. İsszel kezdi meg a szakvizsgát adó képzést, melynek során szakmánk 
elméleti, gyakorlati újdonságaival ismerkedik meg, majd átadja nekünk is a tudását, hogy mindebbıl a gyermekek 
gazdagodjanak neveltségük tekintetében. Egy óvónı pedig elvégezte azt a képzést, amely lehetıvé teszi a 2 év 
fölötti gyermekek fogadását is.  A 2009 – es év végén fejlesztıeszköz tárunk is gazdagabb lett – MP3 lejátszó, kis 
bútorok, ágyak, székek, oktatóprogramok, társasjátékok, mikroszkópok, közlekedési játékok, és egyéb eszközök 
tekintetében. Udvarunkra is vettünk új hintaülıkét – amelyen egyszerre többen is hintázhatnak -, gördeszkát a 
nagyoknak, a kicsiknek pedig mozgásfejlesztı eszközöket. A kicsik egyébként is színes udvarrésze a babaház 
kifestésével vált igazi mesebeli játszóhellyé. A felhívásunkra egy motorral és egy biciklivel lettünk gazdagabbak.  
 A napi megszokott biztonságot sugárzó napirend keretei között sok érdekes tevékenységbıl válogathattak a 
gyerekek. Ez az óvónıktıl nagyfokú felkészültséget, sokrétő tudást követelt meg. Sokfélék a gyerekek, sokféle 
hatás kellett, hogy érje ıket fejlıdésük érdekében. Ezt megkapták elsısorban saját óvónıiktıl és dajkájuktól. A 
nehezebben fejlıdı gyermekek megsegítése ezen felül az óvoda fejlesztıpedagógusa és a Pedagógiai Szakszolgálat 
szakemberei segítségével lett eredményes. A tartásjavító torna a már gyermekkorban megjelenı mozgásproblémák 
javítására, illetve megelızésére szolgál, amelyen 17 gyerek vett részt.   Sokféle, egyes gyermekek érdeklıdési 
körének megfelelı kiegészítı elfoglaltság közül válogathattak a szülık és a gyerekek együtt. A kézmőves 
tevékenységek, a zeneovi, a labdajátékok, az úszás nagyon népszerőek voltak, sok kisgyermek vett részt rajtuk 
nagy örömmel. 
A nagyok Siófokra jártak színházba, ahol színvonalas elıadásokat láttak, a középsısök a Mővelıdési Házban 
néztek meg bábelıadásokat. Emellett az ünnepek alkalmával is törekedtünk arra, hogy legyen egy – egy érdekes 
program a gyermekek számára. Karácsonykor és farsangkor a zeneiskolások látogattak el hozzánk, farsangkor egy 
bábmővészt fogadtunk, március 15 – én az óvodai dolgozók adtak elı egy mesejátékot.    İsszel és tavasszal 
a szülıkkel, és az alsó tagozatos iskolásokkal együtt vettünk részt játékdélutánon, ahol a remek elfoglaltságok 
közepette még jobban megismertük egymást.   Május elején a nagyobbakkal Patcán jártunk, ahol a sokféle állattal 
való ismerkedés után igazi kemencében sült langallót ettünk, íjászkodtunk és megcsodálhattuk szőkebb hazánk 
„Somogyország” tájait. Mindezt egy nyertes pályázatunk és İszöd Önkormányzatának jóvoltából.   İsszel 
Apák Napján, tavasszal Anyák Napján megmutattuk a gyermekek tudásának egy kis szeletét, reményeink szerint, 
és a szülık visszajelzései szerint méltó módon. A versek, dalok, mesejelenet hallgatása közben nem csak az volt 
látható, hogy mennyire tanulták meg ezeket, hanem sok egyéb is – bátorság, önbizalom, egymásra figyelés, 
ritmusérzék, kitartás, talpraesettség , hogy mindenki jó valamiben.  A felsorolásban máris az év végére értünk. Úgy 
érezzük, hogy ebben a tanévben is sikerült folytatnunk azt a „hagyományt”, hogy a hozzánk járó gyerekek jól 
érezzék magukat az óvodában. Eközben sokat tanultak, sokat önállósodtak, képességeik fejlıdtek.   A kicsik 
beilleszkedtek, megszokták az óvodai környezetet, az alapvetı szokásokkal megismerkedtek. A nagyobbak 
magabiztosan mozogtak az óvodában, távolabbi helyekre is ellátogattak. Az iskolába menık felkészülten várják az 
új feladatokat, készülnek az iskolai életre. Sokat tettünk azért, hogy ne legyen számukra idegen – ismerik leendı 
tanítójukat, tanárukat. Kívánjuk, hogy legyen az iskola is olyan közeg, ahová örömmel, szívesen mennek.  
 Néhány nap múlva beköszönt a nyári élet az óvodába is. Igyekszünk az itt maradó gyermekek számára 
érdekessé, színessé tenni.  Köszönjük az egész éves tevékenységünkhöz nyújtott támogatást mindenkinek – legyen 
az dicséret vagy anyagi, tárgyi, szolgáltatásbeli. Köszönjük, hogy támogatták terveinket, elképzeléseink 
megvalósulását. Köszönjük, hogy velünk voltak a 2009/2010 – es tanévben. 

  Szentiványi Jánosné   
Óvodavezetı 
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XVI. SZEMES FESZTIVÁL - 2010. JÚLIUS 22-25. 
 
Immár hagyományos fesztiválunk idén is több izgalmas zenei csemegével (Csík zenekar, Tabáni István, Király 
Martina, Ocho Macho, Chameleon Small Band), kiállítással, gasztronómiai varázslattal kedveskedik 
látogatóinak.  

Sound of Streets, a fergeteges dobshow, Pintér Béla modern gospel koncertje, Chamizo Mercedes (Kuba) 
salsa bemutatója vagy a Sheket nagyszerő világzenei koncertje mellett lesz táncház, bábszínház és Olasz Etelka 
felejthetetlen mesedélutánja. 

 Idén elıször mutatkozik be a Bormustra, ahol megkóstolhatjuk a környékbeli borokat, de meghívást kaptak az 
ország más vidékeinek borászatai is. 

Természetesen a Zenepavilonban, a katolikus templomban, a Rózsaparkban, a Balaton parton felcsendülı 
koncertek mellett izgalmas kiállítások, színvonalas kézmőves vásár gyerek programokkal, utcaszínház, 
fızıverseny, szombat délelıtti térzene, búvárbemutató, utcabál vár minket.  

Nagy érdeklıdés elızi meg a Vigadóban Mikó F. László, Lehel Endre és Volker Schwarz grafikus mővészek 
"Píp-só" - Kor-show kiállítását. Itt minden este különbözı programokon - modern tánc, koncert, színházi elıadás, 
filmvetítés - vehet részt az érdeklıdı közönség. Vendégünk lesz Demcsák Ottó, Harangozó díjas balettmővész, a 
Gyıri Balett alapító tagja, Kolovratnik Krisztián , színész, producer, a Prima Primissa díjas Csillagszemő 
Táncegyüttes, Tímár Böske vezetésével.  

Ha film, akkor a Rózsaszín sajt és Naphosszat (Törıcsik - Vasziljev): az egyik felhıtlen szórakozás, a másik 
tisztelgés korunk két kimagaslóan tehetséges mővésze elıtt. 

Izgalmas kiállításnak ad helyet idén elıször a Fı utcai Tőzoltószertár, Mórocz Viktor  munkáit tekinthetjük 
meg itt. Idén is lesz Balatoni Mozaik: Dombi Gábor, Vastag Éva, Buday Miklós, Farkas J. Szofi, Rényi 
Krisztina  és Rajczi Zoltán munkái mellett dr, Csapody Vera emlékkiállítás látható a Latinovits Zoltán 
Mővelıdési Ház emeleti termeiben. A régi iskola kertjében diákszínjátszók elıadását láthatjuk.  

Minden, ami rózsa...kiállításunk anyagát még nem tudjuk mibıl áll össze, mert a falu lakói, nyaraló vendégei 
és meghívott mővészeink elé feladatot állítottunk, melynek középpontjában a rózsa áll - kíváncsian várjuk a 
különbözı alkotásokat!. 

 Idén elıször lesz ingyen ölelés a Szemes Fesztiválon. Balatonszemes erre az alkalomra az ország szívévé 
változik! (Kutatók szerint egy embernek naponta legalább 9 ölelésre van szüksége lelki mőködéséhez, ennyi ölelés 
kell ahhoz, hogy érezze: szeretve van!)  Fesztiválunk háziasszonyai: Szórádi Erika és Komáromi Krisztina.  A 
fesztivál kiemelt, fı támogatója: Balatonszemes Önkormányzata   

 
 

KI LESZ 2010-BEN BALATONSZEMES LEGJOBB EGYTÁL ÉTELÉ NEK KÉSZÍT İJE? 
 

 (Fızıverseny – felhívás XVI. Szemes Fesztivál)  Újabb barátságos, ínycsiklandozó versengésre hívom 
Önöket! Várjuk a helyi civil csoportokat, itt lakókat és nyaralókat, baráti közösségeket a XVI. Szemes Fesztivál 
július 25-i fızıversenyére, melynek helyszíne újra a Kikötı utca melletti park (sportpálya mellett). A zsőri elnöke 
Szıke András. Garantált az egész délelıtt fergeteges jókedvő eltöltése, a szakmai zsőri pártatlan értékelése, a 
bıséges kóstolások. Idén a kıröshegyi Borkút Együttes és a Derős İsz Nyugdíjas Egyesület produkciója 
szórakoztatja a résztvevıinket és lelkes szurkolóikat. Jelentkezni lehet az info@szemesfeszt.hu e-mail címen, 
illetve a 06-30-9000-394 telefonszámon. Nevezési díj nincs, de a fızéshez szükséges kellékekrıl mindenkinek 
gondoskodni kell. 
 

KÖZÉRDEK Ő KÉRÉSEINK 
 

Kérjük a lakosságot és üdülı tulajdonosokat, hogy a nagyobb mennyiségő csapadék miatt fokozottan 
ügyeljenek a gyomtalanításra. İsi magyar szokás szerint nemcsak a kerítésen belül, hanem a porta elıtt is 
kérjük a füvet lenyírni, a közterület rendezésében részt vállalni.  

 
Kérjük azokat a polgárokat, akiknek tulajdonában régi szemesi vagy ıszödi vonatkozású képeslap, 
fénykép található, tiszteljenek meg azzal minket, hogy biztosítják számunkra annak közzé tételét. A régi 
fényképek, képeslapok, kisebb mérető eszközök lefényképezése után az eredetit tulajdonosaik részére 
visszaadjuk. 
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GYARAPODÓ ÖNKORMÁNYZATOK 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat ez évben három ingatlan vásárlásával és több átvett vagyonnal gyarapodik.  

Az önkormányzat korábbi döntései lapján megvásárolta a Széchenyi u. 18. sz. telket, melynek 10 m-es 
szélessége beépítésre nem igazán alkalmas, de lehetıvé válik a Széchenyi és Dózsa utca között tervezett útnyitáshoz 
a könnyebb közlekedési és közmővesítési lehetıség biztosítása. 

Szintén korábbi döntés eredményeként 6,6 hektár területet vásárolt az önkormányzat a saját területe mellett. A 
bagódomb környékén így 30 hektárt meghaladó ingatlanának hasznosításához és beruházásainak megkezdéséhez 
nagyobb reményeket főzhet. 

A Képviselı-testület kártalanítási kötelezettségének teljesítése érdekében egy építési telket vásárolt, mely adás-
vétele folyamatban van.  

Az ingatlan vásárlások 36 millió Ft –tal gyarapítják a község vagyonát. 
Nem kerül kiadásba, de szintúgy vagyoni értéket képvisel a Fı utca és Szabadság utca állami tulajdonból 

önkormányzati tulajdonba vétele. Elıszerzıdése aláírás elıtt van. 
Hosszabb levelezések és kérelmek eredményeként felújítás után önkormányzati tulajdonba kerül a 

Balatonszemes-Balatonıszöd összekötı út is. Az átadás elıszerzıdésére ígéretet kaptunk és a napokban várható. Ez 
fıleg Balatonıszöd község önkormányzatának vagyonát gyarapítja, az átadási értéket a szerzıdés fogja tartalmazni. 

Az összekötı út legnagyobb hozadéka, hogy a balesetveszélyes útszakasz felületi zárást kap az átadás elıtt. 
Továbbiakban pedig a karbantartásra az önkormányzat pályázatot nyújthat be és remélhetıleg nem fordul elı a 
jövıben, hogy aggódva kelljen figyelnünk a gyalogosaink, kerékpárosaink és közúti forgalomban részt vevı 
polgáraink testi épségét.  

Balatonıszödön szórt útalapok készültek. 
Befejezıdött a Dőlı utca és Szabadság utca összekötı útszakaszának kiépítése. A Szent István utca lakói és 

tulajdonosai is örömmel és köszönettel fogadták, hogy kövezett úton, minden idıben meg tudják közelíteni telkeiket. 
Nem kisebb volt az elégedettség a Kápolna utca keleti szakaszán és a Fenyves utcában sem, ahol a tulajdonosok 

régi vágya teljesült az út építésével. A szórt útalapokra a záró – felületi – rétegre és az útépítés befejezésére 
lakossági közmőfejlesztési hozzájárulásokkal fog sor kerülni.  

 
Országgyőlési Választások helyi eredményei 

 
BALATONSZEMESEN  az OGY egyéni jelöltjeire leadott szavazatok összesített adatai 

Ssz. Választók
nyt-ba 
felvettek 

Szavazáson 
megjelentek 
száma arány 

Jelölt neve Jelölı szervezet Érvényes 
szavazat 

Szavazati 
arány 

1 Móring József Attila FIDESZ-KDNP 620 61,1 
2 Hajmási Judit MSZP 166 16,4 
3 Stamler József Jobbik 138 13,6 
4 Filák Péter LMP 68 6,7 
5 

 
1496 
fı 

 
1024 
fı 

 
68,44 
% 

Dr. Bollók Sándor SOMOGYÉRT 22 2,2 
 

BALATON İSZÖDÖN az OGY egyéni jelöltjeire leadott szavazatok összesített adatai 
Ssz. Választók

nyt-ba 
felvettek 

Szavazáson 
megjelentek 
száma arány 

Jelölt neve Jelölı szervezet Érvényes 
szavazat 

Szavazati 
arány 

1 Móring József Attila FIDESZ-KDNP 192  
2 Hajmási Judit MSZP 45  
3 Stamler József Jobbik 37  
4 Filák Péter LMP 18  
5 

 
fı 

 
fı 

 
% 

Dr. Bollók Sándor SOMOGYÉRT 8  
 

A pártlistára leadott összesített szavazatok 
BALATONSZEMES      BALATONİSZÖD 

Jelölı szervezet Érvényes 
szavazat 

Szavazati 
arány 

Jelölı szervezet Érvényes 
szavazat 

Szavazati 
arány 

FIDESZ-KDNP 627 61,7 FIDESZ-KDNP 196  
MSZP 174 17,1 MSZP 51  
Jobbik 143 14 Jobbik 38  
LMP 72 7 

 

LMP 15  
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„É DES ERDÉLY ITT VAGYUNK …” 
 
 Kedvenc fıiskolai tanárom, dr. Kiss Gyula mővelıdéstörténeti elıadásai, Erdélyrıl szóló lelkes beszámolói hatására léptem 
elıször, a Tündérországnak is nevezett, mesés Erdély földjére. Mindez, immár 33 évvel ezelıtt, 1977-ben történt. El kellett 
akkor indulni, hiszen Gyula Bácsi annyi csodát mesélt az ottani mesebeli tájakról, az ott élı emberekrıl, székelyekrıl, 
csángókról, nyelvükrıl, szokásaikról, kultúrájukról, hogy feltétlen meg kellett bizonyosodnom arról. hogy valóban így igaz-e? 
És valóban minden úgy volt igaz, ahogyan az elıadásain elhangzott. A magyar kultúra szinte valamennyi ága Erdélyben 
gyökeredzik. Elég egy sétát tennünk a Kolozsvári Házsongárdi temetıben és a magyar kultúra legjelesebb képviselıinek sírjai 
köszönnek ott vissza. 1585-ben nyitották meg a temetıt, amely a magyar mővelıdéstörténet kegyhelye. 

 Számtalan alkalommal jártam kint, volt idıszak, hogy évente többször is, mégis újra-és újra, ugyanazzal a csodálattal, 
várakozással járom be a már sokszor látott tájakat, városokat. 

 Nem titkolt örömmel töltött el, amikor Szemesre költözésünk után nem sokkal, Takács József polgármester úr arról 
beszélt nekem egy alkalommal: szívesen létesítene testvér-települési kapcsolatot olyan erdélyi faluval, ahol a magyarság 
többségben van, magyar a polgármester, szép hegyek vannak, esetleg síelési lehetıség is van a közelben. A képviselıtestület is 
támogatta az ötletet. 

 Székelyföldön mindez együtt van.  
A magam részérıl szívesen vállaltam a feladatot, megtalálni a megfelelı települést, megtenni az elsı lépéseket a 

kapcsolat kialakítására. Régebbi baráti kapcsolatok alapján esett a választás Csíkszentdomokosra. Talán legtöbbet ezen a 
vidéken jártam. Közel az ezer éves határhoz, túl a Hargitán a székelyek titokzatos, szent hegyén, a Kárpátok karéjában 
helyezkedik el Csíkszentdomokos. 

 Többszöri telefonon és e-mail-en történt egyeztetés után 2010.február 8-án kelt az a hivatalos levelünk, melybıl idézek 
egy részletet: „Ezúton fejezzük ki elızetes szándékunkat Csíkszentdomokos Önkormányzatának Képviselı-testülete felé 
„testvér-települési” kapcsolat létrehozására és ennek érdekében együttmőködési megállapodás megkötésére. 

A kapcsolat célja az önkormányzati feladatok ellátásában való együttmőködés során a két település hagyományainak, 
kultúrájának megismerése. Célunk továbbá a településeink közötti barátság kiépítése és lakosságunk kulturális, idegenforgalmi 
– és egyéb közösségi-emberi kapcsolatainak erısítése, ápolása mellett a magyarságtudat továbberısítésével, a magyar 
összefogás eszméjével az idık során sok viszontagságot megélt erdélyi magyarok, Csíkszentdomokos település polgárainak 
együttmőködésével megırizni és ápolni a magyar kultúrát, nyelvet, magyarságot, és a hovatartozást. Testvér-települési 
kapcsolatunk fı pillérei abban álljanak, hogy cseréljük ki egymás között azt, ami építı és szép a mi népünk számára. 

A kapcsolatfelvétel céljából tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot egy személyes találkozásra, amelynek megvalósítása 
akár Önöknél, vagy nálunk is létrejöhet.” 

Ezt követıen kapta Takács József polgármester a meghívást, Ferencz Alajos úrtól, Csíkszentdomokos polgármesterétıl. 
 Egy régebbi meghívásnak eleget téve , május 10 – 17-e között ,párommal Pörneki Anikóval egy holland-magyar-

székely baráti társaság vendégeként Erdélyben tartózkodtunk. 
 Május 13-án késı este érkezett Csíkszentdomokosra a szemesi küldöttség, kimerülve a 17 órás utazástól. Mi már ott 

vártuk ıket, Ferencz Alajos polgármesterrel együtt a szállodában . 
 Másnap délelıtt a polgármester úr és a helyi mővelıdési ház igazgatója tartott tájékoztatót a település gazdasági, 

társadalmi, kulturális helyzetérıl.  
Bemutatták a falu nevezetességeit, iskoláját, meghallgattuk az iskola igazgatójának tájékoztatóját, a tantestület néhány 

tagjával is megismerkedtünk. Legnagyobb meglepetésünkre a sportpályán egy díjátadó ünnepségen Buzánszky Jenıvel, a 
legendás magyar aranycsapat tagjával találkoztunk. Ö az erdélyi ifjúsági labdarúgás, az Erdélyi Gyermekfoci Kupa támogatója, 
ennek központja : Csíkszentdomokos. Ebben az évben nyolcadszor rendezték meg ezt a kupát. 

 Délután ellátogattunk Gyergyószentmiklós (Siófok testvérvárosa) érintésével a közeli Gyilkos tóhoz és a Békási 
szoroshoz. 

 Másnap a polgármester kalauzolásával, idegenvezetésével az ezeréves határhoz kirándultunk. A csángók által lakott 
völgyben kanyarog az út. Gyimesfelsılok, Gyimesközéplok, Gyimesbükk érintésével jutunk el a történelmi Magyarország 
határáig. ( Itt jegyzem meg: Balatonıszöd testvértelepülése Gyimesfelsılok, amely határos Csíkszentdomokossal, mint ahogy 
İszöd és Szemes is határosak!) 

 A magyar koronát jelképezı határkı, mely egyúttal bunkerként is szolgált, lenyőgözı látvány. 
 A Gyimesekbıl visszatérve megálltunk a Mádéfalvi emlékmőnél. A monumentális alkotás tetején turul madár, a 

kegyelet jeleként nagyon sok piros-fehér-zöld szalag és koszorú az emlékmő talapzatán. Mádéfalván, Mária Terézia idején 
(1767.január 7-én) 200 székelyt gyilkoltak le a császári csapatok, mert megtagadták a szolgálatot, a behívó parancsot. 

 Rövid pihenıre megálltunk a Csíksomlyói templomnál, hogy újult erıvel vágjunk át a Hargitán. 
 Csíkszereda és Székelyudvarhely között, átszelve a Hargitát a Tolvajos hágón keresztül, letérve a fıútról megérkeztünk 

a Zeteváraljai víztározóhoz. Ennek szomszédságában ,székelyföldi barátom vendégeként töltöttük az éjszakát, Sikaszó nevő 
üdülıfaluban.  

 Másnap (vasárnap) kora reggel indultunk hazafelé. Rövid idıre megálltunk Farkaslakán, Tamási Áron síremlékénél és a 
közeli, kerámiájáról nevezetes Korondon. 

 Marosvásárhely – Torda – Kolozsvár érintésével, egy rövid pihenı a Király hágón, aztán Nagyváradot és a történelmi 
Magyarországot magunk mögött hagyva, ismét a magyar Alföldön vagyunk, még néhány-száz kilométer és visszaérkeztünk 
Szemesre. 

Csíkszentdomokoson nagyon sok szeretettel és barátsággal fogadták a szemesi küldöttséget, fogadjuk mi is İket 
ugyanilyen szeretettel és barátsággal augusztusban! 

 Róka László 
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KFT HÍREK 
 

Társaságunk tevékenységét - akár csak a faluét - a május 13- án lezúdult hirtelen mennyiségő esı, illetve 
az azt követı viharos idıjárás határozta/ határozza meg, hiszen a viharkárok okozta "romeltakarításon" 
azóta is folyamatosan dolgozunk. A közterületen lévı rengeteg gally, ág elszállítására plusz teherautót 
kellett bérelnünk, mert az eszközparkunk kapacitása meghaladta ezek összegyőjtését és elszállítását. A 
településen elhelyezett Zöldpontok folyamatosan tele vannak, hiszen még mindig vannak olyan 
ingatlanok, ahonnan zöldhulladékot szállítanak a lerakókba. 
Itt szeretnénk azonban felhívni a lakosság figyelmét és egyben nyomatékosan kérni is, hogy a 
zöldhulladékot ne neylon zsákokban helyezzék a győjtıpontokra, mert az kollégáinknak sok plusz munkát 
jelent. 
  
Az esızések következtében felhívtuk a lakosság figyelmét arra is, hogy a temetıben lévı elhunytjaik 
sírját ellenırizzék, hiszen sajnos sok sírhely megsüllyedt, vagy egy részét kimosta a víz. Ennek pótlására 
földet biztosítottunk, a temetı nyugati oldalánál elhelyezett földkupacból mindenki feltölthette a kimosott 
sírhely körüli területet. 
  
A folyamatos rossz idı ellenére befejezıdtek a településen a virágosítási munkálatok is. A tervezetthez 
képest 900 tı virággal többet kellett ültetni, melynek oka egyrészt az, hogy az esızések elıtt beültetett 
virágok egy részét kimosta a víz, így azok nem eredtek meg, másrészt az évrıl-évre visszatérı 
problémával is újra találkoztunk: 220 tı különféle virágot ismeretlenek "eltulajdonítottak". 
  
Természetesen azért jó hírekkel is szolgálhatunk. Június 12-én szombaton 10 órakor nyit az Élményfürdı. 
Elızı nap, vagyis pénteken 17-19 óra között a próbaüzem során, bárki ingyen bejöhet és fürödhet a 
medencékben. 
Itt kell elmondanunk azt is, hogy a tavaly megvásárolt és fel nem használt bérletek július 15-ig 
használhatók fel. Már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy az idén megvásárolt bérletek csak az idei 
szezonban használhatók fel, hiszen ha a Képviselı- Testület jövıre úgy dönt, hogy másnak adja át 
üzemeltetésre az Élményfürdıt, nem terhelhetjük ezzel az esetleges új bérlıt. Az idei évi jegy-és 
bérletárakról bıvebben honlapunkon (www.szemesertkht.hu), vagy telefonon, illetve 
személyesen tájékozódhatnak. 

 Kertész Adél 
 

KÖZGY ŐLÉSEK 
 

A „Szemesért” Nonprofit KFT taggyőlése megtárgyalta 2009. évi egyszerősített mérleg beszámolóját és azt 
46.128 ezer Ft eszköz (aktívák) és 46.128 ezer Ft forrás (passzívák) oldallal 3232 ezer Ft mérleg szerinti 
eredménnyel a jegyzıkönyvhöz csatolt – a számviteli törvény szerinti –  
tagolással a kiegészítı mellékletekkel együtt elfogadta. 
A „Szemesért” Nonprofit KFT taggyőlése 2009.évi közhasznú egyszerősített éves beszámolójának eredmény-
kimutatását ( a közhasznú jelentéssel együtt) - 5.632 ezer Ft vállalkozási és 8.864 ezer Ft közhasznú 
eredménnyel elfogadja és jóváhagyja.  
A pénzügyi beszámoló szerint a Kft. 2009. évi bevétele: 115.123 ezer Ft kiadása 111.891 ezer Ft. volt. 
A bevételeibıl 97.000 ezerFt volt a tulajdonos önkormányzat támogatása, 3.283 ezer Ft egyéb közcélú 
bevétel, 457 ezer Ft az SZJA 1 %-ból  és 14.383 ezerFt az élményfürdı és egyéb vállalkozási bevétel. 
Ugyanezen napon került sor a „Bagódomb” Kft. közgyőlésére is, amelynek a 2009. év végi mérlegének, 
valamint a végelszámolás nyitó mérlegének elfogadására. 

A végelszámolás tulajdonképpen a cég jogutód nélkül történı megszőnése esetén - ha a cég nem 
fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérı rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van 
helye. 
 A Bagódomb Kft a Bagódombi kemping (023/2 hrsz.) területének tulajdonosa, megszőnése után a 4,7 hektár 
terület kizárólag önkormányzati tulajdonba kerül. Már itt jelezzük, hogy a kemping területe korábban 
értékesítésre pályáztatva lett, de a pályázat eredménytelenül zárult. A pályázó által benyújtott ajánlatot a 
Képviselı-testület alacsonynak ítélte, ezért azt nem fogadta el. Elızetes döntés alapján e terület a tervezett és 
önkormányzati részvétellel megvalósítandó beruházás érdekében létrehozandó projekt cégbe kerül.  
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Az alábbiakban folytatásokban közöljük Takács Gyula balatonıszödi lakos cikkét, melynek elsı része 
az alábbiakban olvasható: 
 

KERESTEM ÖSZÖDFALVÁT.. .  
 
Ez év júniusának egyik hétvégéjét nejemmel a Mátrában, Bagolyirtáson töltöttem. Házigazdám,-Nagy Pista 
Barátom kérésére megérkezésünk után rögtön pacalfızésbe kezdtem. Az idı kellemes volt. Az étek elkészülte után, 
sőrő borozgatás közben megkezdtük eltünteteni az egész délutáni munkánk eredményét. Késı estig üldögéltünk, 
beszélgettünk a pergola alatt, összeállítottuk a szombat, vasárnapi programokat. Terveink megvalósulásából nem 
lett semmi, mert reggelre szakadt az esı, a hımérséklet 28C-ról visszaesett 8C-ra. Reggeli után barátom egy 1851-
es kiadású Fényes Elek által szerkesztett Magyarország Geographiai Szótárának reprint kiadásával állított be 
hozzám, mondván: Te szeretsz a régi dolgokkal foglalkozni, pihenés közben nézegesd ezt! 

Meglepetésemre az akkori Magyarország összes településének névsorát tartalmazta rövid,de konkrét 
ismertetıkkel. 

Természetes, hogy elsınek szülıfalum, Balatonszemes és környékén lévı települések érdekeltek. Mai 
lakóhelyem- Balatonıszöd- ahol már több, mint 35 éve élek. Meglepetésemre találtam még egy Öszödöt,- 
pontosabban Öszödfalva pusztát, mely Csepe és Forgolány között található. Mintha áramütés ért volna. Olyan 
érzések kavarogtak bennem, ami csak olyan embert érhet, aki megette kenyere legjavát, mint árva egy szem 
gyermek, és most megtudta, hogy távol, a világ másik sarkában él egy testvére. Meg kell İt ismernem, el kell oda 
mennem- zakatolt szinte állandóan bennem. Hazatérésünk után elsı dolgom volt, hogy megkerestem Timi 
lányomat, segítségével az internetrıl letöltöttünk egy 1910-es kiadású Gönczi-féle Ugocsa vármegye térképet. 
Megtaláltam Öszödfalvát! Legalábbis térképen. De vajon létezik-e még ez a kis puszta? Vagy arra a sorsra jutott, 
mint számos magyarországi kistelepülés, apró falu.  

Jött az ötlet: próbáljunk segítséget kérni ott élı emberektıl. Így került látótérbe egy ottani újság, - a ,,Kárpáti 
Igaz Szó”- Levelet váltottunk, címet cseréltünk Kıszeghy Elemér Úrral, az újság fıszerkesztıjével. A válasza 
lehangoló volt! Öszöd eltőnt a térképrıl. Biztatása jól esett, és új erıt adott. Döntöttem. Még a tél beállta elıtt egy 
októberi hétvégén feleségemmel elmegyünk, és megnézzük hol van – volt – Öszödfalva. Talán van egy út menti 
kereszt, vagy fejfa, ami jelzi, hogy itt éltek az öszödi emberek. Itt éltek,-szerettek,-sírtak és meghaltak. Szeretném 
megismerni a tájat, az ottani embereket! 

Hasonlít egy kicsit a mi környezetünkhöz, ahol mi élünk?  
 Ma október elseje van. Az indulás napját október 10.-ére tőztük ki. Vásároltam térképet, és egy kárpátaljai 

útikönyvet. Szerencsém volt. Szállást itthonról, telefonon foglalhattam Tivadarfalván, az Ugocsa-Máramaros 
Református egyházmegye konferencia központjában. Seres János esperes meghallgatta utazásunk célját, és 
mindenben segítségérıl, támogatásáról biztosított. Szállás, napi 3*-i étkezés nem került 10 euróba. (06-20-353-
0581-es magyarországi mobilszámon hívható)  

Október 10, reggel 8 óra. A legszükségesebb útipoggyászok bepakolva, indulás Budapest érintésével 
egyfenéken Tiszabecsig. A magyar határnál elkérték útlevelünket, és pecsételés után jó utat kívántak. Elindultunk 
az ukrán határ felé. Ekkor még nem sejtettük, hogy több mint 2 órán keresztül araszolgatunk. Idınk van, tejünk 
van, miért ne gondoljuk végig, hogy is alakult ki a mai határvonal.  

Természetesen Trianon.  
A világháború befejezése után 1919. január 12-én Munkács megszállásával csatlakoztak a román és a 

csehszlovák csapatok és kétfelé osztották Kárpátalját. 
1919. február 5-én Benes beszámol a Tízek Tanácsa elıtt, hogy Csehszlovákia igényt tart Kárpátaljára. A 

csatlakozáshoz két feltételt kellett teljesíteni:  
− teljes politikai autonómiát biztosítani Kárpátaljának 
− kisebbségek jogainak teljes tiszteletben tartását biztosítani. ( nyelv, vallás )  

 A prágai kormány több dokumentumban kötelezte magát az önrendelkezés bevezetésére, megırzésére.  
( Trianoni békeszerzıdés 1920.június 4.) Arra hivatkoztak, hogy Kárpátalja gazdaságilag el van maradva, és 

csak 20-30 év múlva kaphatja meg a politikai autonómiát.  
De a történelem kereke forgott tovább, és az 1939-es bécsi döntés november 2.-án megpecsételte az elsı 

Csehszlovák Köztársaságot. November 16-án Kárpátalja autonóm állammá lett. Új nevet választottak. ( Kárpát -
Ukrajna ). Március 14-én Volosin néhány képviselıvel kihirdette Kárpát- Ukrajna függetlenségét. Magyarország 
kihasználva a pillanatnyi zavart, 1939. március 12-én visszafoglalta Kelet-Szlovákia egy részét, március 15-én 
elırenyomult Kárpátalja területén, és elfoglalta azt. A Magyar Kormány önálló népnek ismerte el ruténokat. A 
magyar hatóságok igyekeztek a velük rokonszenvezı politikai erıkkel megegyezni, az ukránbarát erıkkel szemben 
viszont határozottan felléptek. Terv készült a ruszin önkormányzatiság megteremtésére, de ennek végrehajtására a 
II. világháború miatt nem került sor.  

(folytatjuk) 
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Adománygyőjtés az árvízkárosultak megsegítésére 
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de még jó állapotban lévı ruháikat lehetıleg dobozban elhelyezve juttassák el a balatonıszödi református 
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