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Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 
2010. július 

 

 
Gratulálunk a megválasztott intézményvezetıknek! 
2010. június 14-én nagy számú lakossági érdeklıdés mellett tartották meg azt a nyilvános közös 
képviselı-testületi ülést, amely az oktatási és nevelési intézmények vezetıi pályázatait bírálta el. 
Felmerült a kérdés, vajon miért ez a nagy érdeklıdés? A válasz egyszerő: a döntés elıtt az a „hír” 
terjedt, hogy az iskola igazgató ismételt megbízása bizonytalan. A pályázati eljárás során a 
véleményezési jogkörrel rendelkezık egyértelmően Boór Miklós mellett foglaltak állást. A testületek 
döntései után a résztvevık tapssal jutalmazták az igazgató elmúlt 5 éves munkáját, a döntéshozók 
bölcsességét.  
Az óvoda vezetıi megbízásnál nem volt kétséges, hogy Szentiványi Jánosné kerül ki gyıztesen, s nem 
azért mert nem volt más pályázó, hanem az eddigi eredményei, az intézmény referencia intézménnyé 
fejlesztése ezt egyértelmővé tette. 
Büszkék lehetünk arra, hogy óvodánk kiváló nevelést, az iskolánk kiemelkedı színvonalú oktatást, 
zeneoktatást és pedagógiai szakszolgálatot biztosít a gyermekeink számára. 
A két vezetınek további eredményes munkát, sok sikert kívánunk. 
 

        Hagyományos fogathajtó versenyek 
 

Balatonıszödön 2010. július 10-én 11. 
alkalommal a Somogy Megyei Bajnokság 
részeként rendezték meg a kettes 
fogathajtó versenyt. Balatonszemes 2010. 
július 18-án harmadik alkalommal adott 
otthont a versenynek. A hıség ellenére 
százak érdeklıdése mellett zajlott a 
mérkızés.  
Jövıre várhatóan ugyancsak július 
második és harmadik hétvégéjén kerül sor 
a rendezvényre. 
 

Június 18 közös Képviselı-testületi ülés 
Az iskola és óvoda, mint közös fenntartású intézmény beszámolói és a 2010/2011 – es tanév 
indításának feltételeire vonatkozó elıterjesztések kerültek a testületek elé. A napirend kapcsán 
felmerült az együttmőködési megállapodás felülvizsgálata, mely képviselıi interpelláció 
kapcsán még a vezetı választását megelızıen merült fel. A korrekt elszámolás minden 
bizonnyal tisztázza az intézményfenntartó társulásra kötött megállapodás és az Alapító okirat 
változatlan tartalommal való fenntartását, vagy új alapokra helyezésének szükségességét. A 
tételes elszámolásra az ad alapot, hogy a szeptemberi testületi ülések megtárgyalják a 2010. I. 
félévi gazdálkodásról szóló beszámolókat, azon belül is közös intézményeik gazdálkodását. 
 

FALUNAP Balatonıszödön 
Ismét jól sikerült Falunapunk Balatonıszödön. Az „amatır” fellépık, akár a gyermekek 
szereplését, akár a Banya Tanya fellépését nézzük, legalább akkora siker koronázta, mint a 
fımősort, vagy az esti káprázatos tőzijátékot.  
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UTAK ÁTVÉTELÉBEN IS TÁRSAK 
Feltehetıen a két önkormányzat közös akarata erısítette azt a településeinknél, hogy a 
belterületi – korábban csak egyszerően KPM - közutak önkormányzati tulajdonba 
kerülhetnek. Ezek karbantartása eddig is sok esetben a helyiekre hárult. 
Az alábbiakban táblázatos formában mutatjuk be Balatonszemes Képviselı-testületének 
112/2010 Balatonıszöd Képviselı-testületének 55/2010 határozatával jóváhagyott közutak 
átvételét. A Balatonszemes és Balatonıszöd közötti összekötı út felújítás után kerül az 
illetékes önkormányzat tulajdonába és kezelésébe. 
 

Balatonszemes 
megnevezés terület  érték  
hrsz   m2   Ft 

Balatonıszöd 
megnevezés terület  érték /Ft/ 

 
Fı utca 
1101/1 hrsz 

 
8.597 

 
15.475.000 

Mártírok utja 
65/3 hrsz-ú  
 

3.794 m2 6.829.000 

Szabadság u. 
1239/1 hrsz 

5.050 9.090.000 Szabadság u.  
156/3 hrsz 
 

1 ha 5.022 m2 
 

27.040.000 

Toldi utca 5.102 9.184.000 074 hrsz-ú 
összekötı út 

1 ha 5.994 m2 
 

6.078.000 

Összesen 18.749 33.749.000  3 ha 4.810 m2 39.947.000 
 
Az elızetes megállapodások a Nemzeti Közlekedési Hatóság hozzájárulását igénylik, amelyet 
az ingatlan-nyilvántartásba való átvezetés követ. A Képviselı-testületek vállalták a tulajdonjog 
átruházással kapcsolatos eljárási költségeket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÍTÉLETNAP Gyimesfelsılokon 
 
2010. június 24-én Balatonıszöd 
testvértelepülésén végzett pusztítást a 
természet. A képviselı-testület 300 
ezer Ft támogatást szavazott meg a 
helyreállítási munkálatokhoz. 
 

 
A fotó a www.gyimesfelsolok.ro 
honlapról  
 

Csikszendomokos 
 

Ferencz Alajos polgármester úr és 
delegációja augusztus 19-tıl viszo-
nozza az Erdélybe tett látogatásunkat. 
A tervek szerint augusztus 20-án 
ünnepélyes keretek között írják alá a 
Szemes és Csikszendomokos közötti 
együttmőködést. 
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_____________________________________________________________ 

Comuna Lunca de Sus,Cod poştal:537155, JudeŃul Harghita, 
Tel:+40266-339101, Fax:+40266-339026,  
e-mail:polgarmester@gyimesfelsolok.ro 

_____________________________________________________________ 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Balatonıszöd Községi Önkormányzat Balatonıszöd Községi Önkormányzat Balatonıszöd Községi Önkormányzat részére 
    
TisztelTisztelTisztelTisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselı Testület!t Polgármester Úr, tisztelt Képviselı Testület!t Polgármester Úr, tisztelt Képviselı Testület!t Polgármester Úr, tisztelt Képviselı Testület! 
    

A magam és Gyimesfelsılok Tanácstestülete nevében szeretném 
megköszönni azt a segítséget, támogatást, amellyel hozzájárultak a 2010. júniusi 
árvízkárok helyreállításához. Különösen jólesett a segítség felajánlása, mivel 
önök voltak az elsık, akik ezt megtették, megelızve a román hatóságokat is. 

 
Kimondottan olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy árvízvédelmi célt 

szolgáljon és meg is maradjon, hogy meg tudjuk mutatni bárkinek, ezt 
Balatonıszöd adományozta. Isten fizesse! 
 
Igazából így látszik meg, hogy tényleg nem holmi sablonos testvérszerzıdésrıl 
van szó, amit kötöttünk egymással, hanem igazi testvérszeretetrıl.  
Adja Isten, hogy a továbbiakban is kölcsönös legyen ez az együttmőködés, 
testvérszeretet. 
 

Gyimesfelsılok, 2010. július 22. 
 
  Baráti üdvözlettel, 
 
      Timár Zsombor – László 
                polgármester 

 
 

Mire terjed ki a 2011. évi népszámlálás? 
 
Mint az köztudomású, a Magyar Köztársaságban 10 évente tartanak népszámlálást. A 
népszámlálási adatok nemcsak a természetes személyek egyes adataira, hanem a lakás és üdülı 
egységek felmérésére, a közösségi elhelyezést szolgáló intézetek adataira is kiterjed.  
A természetes személyekre vonatkozóan az adatgyőjtés kiterjed kötelezıen megválaszolandó 
személyi és személyes adatokra, de lesznek olyan kérdések is, amelyekre a válaszadás nem 
kötelezı (pl. egészségre vonatkozó kérdés). A lakó- és üdülı egységeknél a fı kérdés a rendeltetés 
tulajdoni jelleg, helyiségek száma, alapterületre és egyéb fontos információk. 
Ezekrıl a népszámlálás közeledtével adunk bıvebb tájékoztatót. 

ROMÁNIA 
HARGITA MEGYE 

GYIMESFELSİLOK KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE 
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Turnusokban érkeznek a gyerekek az árvíz sújtotta településekrıl 
 

Szerte a világban katasztrófák történtek és történnek, a természeti csapások lakhelyeket tettek 
tönkre és nem egy esetben egy élet munkája lett az enyészeté. Ilyen helyzetben fel sem 
merülhet, hogy a helyreállítások helyett a gyerekek nyaraltatására fordítsák a szülık anyagi 
erejüket. Balatonszemes képviselı-testülete a kormányüdülıbe turnusokban érkezı gyerme-
keknek - minden megkülönböztetés nélkül - támogatást ítélt meg az ittlétük alatt felmerülı 
költségeikhez. A támogatás mértéke maximum 50 ezer Ft csoportonként, amely legfeljebb 
300 ezer Ft kiadást jelent. 
 
 

A rendezvény   
részletes 
programja  
a 9-10. oldalon 
olvasható. Az 
összes szabadtéri 
program 
ingyenesen 
látogatható 
Esı esetén a 
Latinovits Zoltán 
Mővelıdési 
Házban kerülnek 
megtartásra 

 
 

 
NAGYTESTVÉR……  

 
Elızetes szándéknyilatkozatot írtak alá testvérvárosi kapcsolat kezdeményezésére. A Kínai 
Népköztársaság Dongyin Városából érkezett magas rangú delegáció – véletlen kapcsolatok folytán - 
2010. június 23-án járt a településünkön. Zang Jian hua polgármester úr elmondta, hogy elsısorban a 
vízi turizmus, a kulturális értékek megismerése terén lát együttmőködési lehetıséget. Tájékozódásuk 
során sok hasonlóságot véltek felfedezni a két település között. A kapcsolatteremtés – melyben 
egyebek között akár a gazdasági kapcsolatok is beleférnek - elsı lépéseként a két polgármestere 
ismertette településeik jellemzıit, adottságaikat az önkormányzatok helyzetét és a kölcsönös 
elınyökön alapuló együttmőködési szándékot. A város léptékeiben és nagyságrendileg úgy 
lakosságszámát kiterjedését, mint gazdasági potenciálját tekintve összemérhetetlen Balatonszemessel. 
Aránylag új (1983-tól) város 2 millió ember által lakott a Sárga folyó tengerbe ömlı torkolatánál. A 
tengeri partszakaszuk 360 km, olajkitermelı üzemmel rendelkeznek, amelyben 400 ezer ember 
dolgozik /igazgatója a küldöttség tagja volt/. A munkanélküliség 0,004 %. A polgármesteri hivatal 
létszáma: 2.000 fı. Az olajüzem miatt dinamikusan fejlıdı település. Ezek után érthetı volt udvarias 
mosolyuk a 70 fıs óvoda hallatán és láttán. A delegáció a bemutatkozás után rövid sétát tett 
Balatonszemesen a Bagolyvár utcába, a mólóra, ahol szemmel láthatólag tetszett a Balaton és a 
mólóról látható Badacsonyi hegyek. Úgy láttuk kedvükre volt a megkóstolt Balatoni bor is és 
érdeklısét tanúsítottak akár ennek export-importja iránt is. Készséget mutattak kulturális program 
tartására. Wu Jun úr Víziváros Turizmus Fejlesztés Kft vezérigazgatója, valamint a Kínai utazási iroda 
szakembere a turisztikában látta a legnagyobb együttmőködési lehetıséget. A további tapasztalatcsere 
reményében községünket körülutazva a rádpusztai borospincében tett látogatást követıen utaztak 
tovább. A „megértést” 3 (angol-magyar és kínai-magyar) tolmács segítette. A szándéknyilatkozatok 
csak lehetıségek elkötelezettségek nélkül, de üres szállásférıhelyek minden bizonnyal nem 
maradnának, ha a tapasztalatcsere tovább folytatódna. 
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Tiltakozás a szemesi üdülıtelep védelmében 
 

A Lidó kemping beépítésével kapcsolatban az elmúlt napokban több országos és regionális hírforrásban megjelent, 
hogy a Fürdıegyesület ellenzi a terveket. Fontos aláhúzni, hogy a Fürdıegyesület kifogásának alapja nem 
általánosságban a beruházás, hanem annak a jelenleg megismert formája. Nem a beruházás ellenzésén van a hangsúly, 
hanem azoknak az értékeknek a védelmén, amit a beruházás ilyen formában történı kivitelezése veszélyeztet.  
Meg kell értenie Szemes döntéshozóinak, hogy a nyaralótelep városiasítása tévút. Szemesre azért jönnek az emberek 
nyaralni – elsısorban a nagyvárosokból – mert itt éppenséggel nem városias környezetet találnak. Aki ezt nem tartja 
logikus érvnek, legalább a számoknak higgyen! Idén májusban Rosta Sándor, a Balatoni Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság elnöke a következıkrıl számolt be: „tavaly a legnagyobb vendéglétszámot Siófokon, majd Hévízen 
regisztrálták. Ez a sorrend azonban megváltozik, ha a vendégéjszaka-számot nézzük, mivel Hévízen hosszabb volt a 
vendégek tartózkodási ideje. A legnagyobb vendégforgalmat bonyolító települések között van még Balatonfüred, 
Balatonszemes, Keszthely és Zalakaros is. Míg a vendéglétszám az élenjáró települések többségében csökkent, 
akadtak olyanok − egyebek közt Zalakaros, Balatonszemes, Zánka − ahol a válság ellenére is nıtt a 
turistaforgalom .” Ez az eredmény Szemes hagyományos idegenforgalmi vonzerejének köszönhetı, és nem volt 
szükség hozzá nagy ívő ingatlanfejlesztı beruházásokra. Ugyanis az utóbbi években épített apartmanházak egyrészt 
továbbra is félig üresen állnak, másrészt attól tartok, hogy az ott megjelenı klasszikus idegenforgalom meg sem 
jelenik a statisztikákban. 
Egy olyan horderejő döntést, mint amilyen a Lido kemping helyére tervezett 130 egységes „apartmanhotel”, meg 
kellene elızzön egy számokat és tényeket felsoroló hatástanulmány, ami számba venné egy 670 lakóházzal rendelkezı 
település ilyen mértékő átalakulását. Számokkal kellene bizonyítani, hogy mekkora egyszeri bevételre lehet számítani 
az építést kivitelezı vállalkozók iparőzési adójából és mit lehet várni a megépülés után az építményadóból, ill. a 
létesítmény idegenforgalmi hasznosítása során jelentkezı további bevételekbıl, nevezetesen az „apartmanhotelt” 
mőködtetı szervezet vállalkozói nyeresége utáni helyi iparőzési, ill. idegenforgalmi adójából. Ha nem érhetı tetten egy 
ilyen mőködtetı szervezet, akkor a beruházást fölösleges bármilyen összefüggésben is hotelnek nevezni, mert 
valójában csak egy lakóparkról van szó, amelynek idegenforgalmi hasznosítása átláthatatlan és ezért nem mérhetı. A 
hatástanulmányban értékelni kellene, hogy mit veszít a település a kemping beépítésével, illetve milyen középtávú 
kiadásai jelentkezhetnek a szóban forgó beruházás következményeként. Az új beruházással kapcsolatban remélt 
bevételeket csökkenteni kellene azzal a biztos bevétellel, ami jelenleg a kempingbıl befolyik. Számolni kellene 
továbbá a közösségi infrastruktúrák fejlesztésével, hiszen a közüzemi gerinchálózatot minden bizonnyal bıvíteni kell 
egy, a település állandó lakóingatlanainak számát 20%-kal bıvítı fejlesztésnél. A korábbi számításokat felül kellene 
vizsgálni, hiszen a néhány évvel ezelıtti beruházói tervekben 100-120 szobás négy csillagos hotelrıl volt szó és 
hotelszoba méreténél és közüzemi terhelésénél lényeges nagyobb egy apartman igénye. Különösen fontos lenne elıre 
becsülni az építkezés felvonulási útján jelentkezı közúti terhelést, ill. az ezzel járó állagromlást a település útjain. 
Emlékeztetıül: a Bánk bán utca parcellázása és az ezután megindult építkezések a sok millió forintért megépített 
bicikli út tönkretételével járt. 
A hatástanulmányban be kellene mutatni az ingatlanfejlesztés remélt munkahelyteremtı hatását. Az „apartmanhotel” 
üzemeltetése bizonyára alkalmi kertészeken és egy biztonsági szolgálaton kívül más munkahelyeket nem biztosít. Ez 
kellene, hogy itt tartsa, vagy visszacsábítsa a Szemesrıl elvándorolt fiatalokat? Ugyanakkor az „apartmanhotel” helyi 
munkahelyekre gyakorolt közvetett hatásait inkább hátrányosnak, mint elınyösnek vélem. Hatástanulmány kellene, 
hogy bizonyítsa, hogy az „apartmanhotel” várható lakói a helyi vendéglátók és nem a közeli diszkontáruházak 
forgalmát növelik majd. Hasonlóképpen számításba kellene venni az „apartmanhotel” hatását a helyi szobakiadók 
üzleti kilátásaira, ideértve a tılük várható önkormányzati idegenforgalmi adóbevétel várható csökkenését is. 
Természetesen nem utolsósorban értékelni kell az „apartmanhotel” zöldterületekre gyakorolt hatását, a várható közúti 
forgalom változását és az ezek következtében a már meglévı nyaralótelepi ingatlanok használati és forgalmi értékének 
alakulását. Méltánytalan figyelmen kívül hagyni a meglévı ingatlantulajdonosok véleményét, hiszen ık már egyszer 
„beruháztak” és adóikkal hosszú évek óta jelentısen hozzájárulnak a község költségvetéséhez. 
 Ezeket az összefüggéseket alaposan fel kellett volna tárni, és csak utána - a nyilvánosságra hozott adatokkal-tényekkel 
alátámasztva - döntést hozni. Enélkül nemcsak a közvetlenül érintett nyaralótelepi ingatlantulajdonosok, de egész 
Balatonszemes kiszolgáltatott helyzetbe kerül(t) . A helyi építési szabályzat legutóbbi változtatásával lemondott arról a 
lehetıségrıl, hogy korlátok között tartsa a tervezett beruházást és a hatástanulmány hiányában eltekintett attól is, hogy 
a várható elınytelen változásokat kizárja, vagy ellentételezze. 
Véleményem szerint a nyaralótelepi beruházással kapcsolatos vita nem az állandó lakosok és a nyaralók közötti , 
hiszen állandó lakosok vannak növekvı számban a nyaralótelepen is, és vannak szobakiadásból jövedelemhez jutó 
állandó lakosok is, akik az év csak egy részét rendszeresen itt töltı nyaralókkal azonosan ítélik meg a tervezett 
beruházást. 
Fontos kiemelni azt is, hogy ellentétes álláspontok vitájáról és nem harcban álló közösségekrıl van szó! Különösen 
nem igaz, a Fürdıegyesület és a falu lakóinak szemben állásaként beállítani – a kiszivárgott tervek alapján akár – a 
balatonparti hét-nyolc szintes épületek ellenzését. Amikor a Fürdıegyesület a tervezett beruházás megfelelı méretőre 
szorítását követeli, akkor olyasmi mellett áll ki, ami egész Szemes érdekét szolgálja. 

Dezsı Pál 
 



6 

Takács Gyula: Kerestem Öszödfalvát... (2. sz. folytatás) 
1944. novemberében a front keresztülvonulása után a magyarlakta településekrıl a szovjet hatalom „ 3 napos munkára 
” elhurcolt minden 18-50 év közötti férfit. A férfiakat a sztálini haláltáborokba deportálták. Szolyván volt a győjtıhely. 
A legtöbben már ezen az állomáson illetve a lágerbe vezetı úton elpusztultak. Közvetlenül a lágerben több mint 50 
000 kárpátaljai magyar ember halt meg. Állítólag ekkor mondta Sztálin: a magyar kérdés csak vagonkérdés.  
A meghódított területeken rövid idı alatt sor került a szovjet társadalmi és gazdasági rendszer kiépítésére. Totális 
ellenırzés alá vonták a szellemi életet, a sajtót. Támadást intéztek az egyházak ellen. A Moszkvai Baptista egyház, a 
Kárpátaljai Református egyházat magához kívánta csatolni. E tervet a nemzetiség gyorsabb asszimilációjára az 
államhatalom is támogatta. A terv megvalósulása a Kárpátaljai Református Egyház számára végzetes lett volna. 
1991. nyarán ( 3 nappal a Gorbacsov elleni puccs után ) az Ukrán Legfelsıbb Tanács az ország függetlensége mellett 
döntött. Ettıl kezdve elvben mindent megengedtek, amit amit addig börtönbüntetés terhe alatt tiltott a Szovjet hatalom.  
Míg én visszaforgattam a történelem kerekét, s azon révedeztem, hogy a történelem milyen kegyetlen, és igazságtalan 
volt Magyarországgal szemben, nejem azon mosolygott, hogy fiatal kárpátaljaiak kerékpárokkal ingáznak a magyar és 
ukrán határ között. A kishatárforgalom adott nekik munkát. Akinek túl sok volt a csomagja, a plusz csomagokat ık 
vitték át a határon. Így juthattak némi kis pénzhez. Odaértünk a határırök és vámosok pavilonjához. Ekkor derült ki, 
hogy regisztráltatni kell magunkat, és az autót is. A kérdések, melyekre válaszolnunk kellett természetesen ukránul 
voltak. Értetlenül nézhettem a határırre, mire İ egy táblát mutatott melyen minta volt, hogy kell kitölteni a kérdıívet. 
Nehezen, de kiizzadtuk, és már mehettünk is tovább. 
A határról kivezetı út végén jobbra kellett fordulni. Meglepetésemre egy mesterséges kis domb tetején Obeliszk, a 
tetején turulmadár, mely a csırében kardot tart. Ez már Tiszaújlak. Az emlékmővet 1906-ban Rákóczi hamvai 
Rodostóból történı hazahozatalának évében állították a történelmi Magyarország vármegyéinek földjébıl létrehozott 
dombon. Közvetlenül a II. világháborút követıen a szovjetek lerombolták a dombot, és csak az 1980-as évek végén 
sikerült helyreállítani. Az emlékmővet a Rákóczi szabadságharc elsı gyıztes csatájának emlékére állították. 
(1703.július 14-16 )  
10 perc autózás után máris Tiszabökényben voltunk. Itt található Kárpátalja egyetlen szabadtéri magyar néprajzi 
múzeuma. A múzeum mellett álló Fogarassy-Kastélyban helytörténeti kiállítást rendeztek be Kárpátalja történelmérıl. 
Jóformán ki sem értünk Bökénybıl, máris újabb cirilbetős helységnév tábla: Petrovo- azaz Péterfalva. Péterfalva ma 5 
község közigazgatási központja. Ezek közül Farkasfalva, Péterfalva, Tivadarfalva teljesen egybeépült.  
A legenda szerint a Tisza partján élt egy gazdag földesúr, aki halála elıtt fiai – Farkas, Péter, Tivadar között – 
elosztotta hatalmas birtokát. Az İ leszármazottaik népesítették be a 3 falut. Szabó István 1937-es kiadású Ugocsa 
megye címő monográfiájában azt írta, hogy a térség a XIII.-XIV. Században lakott volt. ,, Bizonyosnak látszik, hogy a 
falu annak a Péternek a nevét viseli, aki testvéreivel együtt 1300 körül Fancsal nevő földjét elhatárolta a bökényi 
birtokosoktól, Öszény fia, Öszöd földjétıl.  
A falu híres emberei között van György Endre, egykori földmővelésügyi miniszter, aki itt rendezte be nyári 
rezidenciáját. Ma ebben az épületben található a Péterfalvi képtár, melyben közel 170 mőbıl álló kiállítás tekinthetı 
meg. A képtár, valamint a Tiszaháti Tájmúzeum megnyitásában nagy szerepe volt a 70-es, 80-as évek legendás kolhoz 
elnökének, Bíró Andrásnak is. A fıként kárpátaljai tájakat, parasztházakat ábrázoló képek a kommunizmus idején a 
Tiszapéterfalván rendezett alkotó táborokban készültek. A tárlat érdekessége a portrégyőjtemény, a kolhoz kiváló 
dolgozóit úgy jutalmazták, hogy a kolhoz megbízott egy festımővészt a munka hıse arcképének megörökítésével. 
Tivadarfalva és Péterfalva határában találjuk az 1960-ban épített szocreál kultúrházat, a volt Kolhoz hatalmas 
sportkomplexumát, - futball pálya, röplabda és atlétikai pályák, valamint a vidámpark, amelyek a régi rendet hivatottak 
kiszolgálni. Ezek szomszédságában találjuk a szocializmus áldozatainak emlékmővét. Az öt falu lakosságából 
elhurcolt ártatlanok nevét tüntették fel rajta.  
Lassítanom kellett: feltőnt a Tivadari református templom tornya. Megálltam, majd befordultam, a rendszerváltás után 
( 1992 ) épült elsı kárpátaljai református parókia udvarába.  
Kedves, rokonszenves ember köszöntött bennünket. ,, Áldás, békesség köszöntésével máris levett bennünket a 
lábunkról, mivel annak ellenére, hogy mi ne vagyunk reformátusok, a barátainkkal sokszor köszöntjük így egymást. İ 
Seres János esperes. A kölcsönös bemutatkozás után megmutatta szobánkat, majd átkísért bennünket az 1995-ben 
megnyílt Református Liceum ebédlıjébe, ahol a reggelit, vacsorát kaptuk. A liceumot a volt kolhoz irodaépületébıl 
alakították ki. A tanulók az állam által meghatározott tantárgyak mellett bibliaismeretet, számítástechnikát, a lányok 
szabás-varrást, a fiúk mezıgazdasági gépkezelést, javítást tanulnak. Az iskola célja az, hogy a diákok a lehetı 
legnagyobb tudással induljanak tovább egyetemre. Délután sötétedésig sétáltunk a falu utcáin. Örömmel láttuk a falu 
fiataljai hogy készülnek az esti szüreti bálra. Másnap, vasárnap, reggeli után Indultunk Csepére. A falu végén 
felvettünk egy stoppos lányt, aki szintén Csepére ment. Egész Ukrajnában elfogadott a stoppolás, a rossz 
tömegközlekedés miatt. Az utas felajánlotta az út végén a szállítás kifizetését, amit mi természetesen nem fogadtunk 
el. Irány a csepei temetı. Hátha találunk valami régi sírt, fejfát, ami kiindulási pont lehet Öszödfalva egykori 
területének megtalálásához. A sírok közt bolyongva szomorúan tapasztaltuk, hogy ez nem túl régi temetı. A 
legrégebbi feliratok 1920-ról tanuskodnak. Ekkor lettünk figyelmesek egy 75 év körüli férfira, aki virágot vitt 
hozzátartozója sírjához. Beszédbe elegyedtünk vele. İ állította, hallott Öszödfalváról. S úgy tudja, hogy a Csepérıl 
Forgolány felé kivezetı út mellett bal oldalon áll egy kıkereszt, a mögötti terület volt Öszödfalva. Volt ott egy 
hatalmas tölgyfa is, de már kiszáradt. Sajnos ma már szántó az egész.  

 folytatjuk 
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GALLYAZÁS E-ON MÓDRA: … . AVAGY „MEGVÁLASZOLATLAN KÉRDÉSEK” 
 
Magam is azok közé tartozom, aki lakossági jelzés alapján szereztem arról tudomást, hogy a 
hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében „brutális, vandál beavatkozás” történt néhány utcai 
fasor életében. A helyszínek megtekintése után használtam e kifejezést, melyet az illetékeseknek 
is hasonlóan fogalmaztam meg. Bár saját szemünkkel láthattuk, hogy erıteljes viharban nemcsak 
üzemzavar, hanem annál komolyabb kár is keletkezhet. Láttunk leszakadt vezetéket, – abban 
kóborló áramot – oszlopokat az útra döntve, s hálát adtunk azért, hogy nem sérült meg senki. A 
szolgáltatónak azon érvével egyet kellett értenem, hogy viharos erejő szelek váratlanul és - úgy 
tőnik - egyre gyakrabban elıfordulnak. Nem akarunk sem áramütést, sem áramkimaradást, még 
kevésbé oszlopok kidılését, de talán meg kellett volna várni, hogy a romok eltakarítása után a 
tulajdonosok kíméletesen elvégezhessék e feladatot. Ugyan vegetációs idı elıtt elvégeztethettük 
volna az önkormányzati utak mentén a szükséges munkálatokat, és elvégezhették volna az 
ingatlantulajdonosok is a saját fájuk vezeték felé kinyúló ágainak szakszerő csonkolását, de ez 
nem, vagy nem „elıírásszerően” történt meg. A szolgáltató, vagyis az E-on külsı, hozzá nem értı, 
inkább kárt, mint hasznot hozó vállalkozót bízott meg e feladattal. A munka jogszerőségét a 2007. 
évi LXXXXVI tv. és végrehajtási rendelete, valamint a villamosmő biztonsági övezeti 
elıírásokról szóló 122/2004 (X.15) GKM. rendeletre alapozzák. Ezen miniszteri rendelet 7 §-a a 
kis,- közép és nagyfeszültségő vezetékekre elıírja a biztonsági övezetet. Belterületünkön a 
„csupasz vezetékő” hálózatnál 1 m. A hivatkozott törvény egyik célja: „a felhasználók érdekeinek 
hatékony védelme.” A miniszteri rendelet 14 §-a részletezi a biztonsági övezetekre vonatkozó 
korlátozásokat: „ csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthetı, illetve akkor hagyható meg, ha 
véglegesen kifejlett állapotában a fa vagy növényzet esetében (…) 1-35 kV névleges feszültség 
között 2 méternél, kisfeszültségnél: 1,25 m-nél jobban annak legkedvezıtlenebb helyzetében sem 
közelíti meg az áramvezetıt. Szigetelt (kötegelt) vezetékek esetén a biztonsági övezet csökken, de 
a fentieknél nagyobb feszültségő vezetéknél (pl.: magasfeszültségő vezeték esetén 6 m – 
gyümölcs 9,5 m védıtávolság tartandó). Alapvetıen ez a rendelkezés azt sugallja, hogy vezeték 
alá és közvetlen környezetébe csak meghatározott fa fajták (pl.: gömb,- ernyı, vagy egyéb 
kiskoronájú fák) ültetése javasolt. Bár a munka bejelentésérıl személy szerint nem volt 
tudomásom, - írásos értesítést nem kaptunk - de ez nem zárja ki, hogy valakinek valamilyen 
módon jelezték. A fák védelmérıl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletrıl már írtunk a 
Miújságban, amelynek 2 §-a rögzíti, hogy „Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly 
módon telepíthetı, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési 
jellemzıire, szakszerő kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a 
biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévı épít-
ményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos mőködését.” Ugyanakkor 
a Korm. rendelet 3. §-a tiltja a fás szárú növények felületének jogellenes (…) megsértését, 
csonkítását, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítását. Erre a szolgáltató E-on 
figyelmét felhívtuk, remélhetıleg az elkövetkezıkben meg tudjuk elızni ennek akár a folytatását, 
akár a megismétlıdését még akkor is, ha a szolgáltató a legkisebb költség árán akarja a veszélyt 
elhárítani. Azt azonban le kell szögeznünk, hogy közterületen a „használó” bár kíméletesebben, 
de ugyanúgy saját költségén végeztette volna el a munkát és a „szemét” elszállítását. Mi, akik 
ültettük és nem megfelelıen gondoztuk, vagy késın észleltük a szakszerőtlen „csonkításokat”, 
felelısek lehetünk, de egy biztos, hogy a fa nem hibás, nem állhatunk „bosszút” azért, hogy elá-
zott talajon a nagy viharban nem bírják a megpróbáltatást. Mint ahogyan azt a Balatonszemes - 
Balatonıszödi Hírmondó elızı számába jeleztük Stirling János professzor úr vállalta, hogy a 
megfelelı fafajok, fajták ültetési tervére javaslattervet készít. Ez nem kis munka, hiszen 
évtizedekkel ezelıtt, – a légvezetékek kiépítése után – azonnal el kellett volna kezdeni a fák 
pótlását.  
 
          Dr. Valkó Zsuzsanna 
                 körjegyzı 
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  Reméljük, hogy unokáink is látni fogják… 
 
Azt a bizonyos UT-at, mely a Fráter Lóránd utca folytatásában a Bánk bán utcától a 7-es útig vezet és még 
névtelen, nemes egyszerőséggel a továbbiakban BÉKESSÉG útjának nevezem. 

Ez kérem nem mese: 
Történt egyszer, úgy 2002. tájékában, hogy egy szép vagy szomorú ıszi, vagy tavaszi napon valószínőleg igen 
hosszan, igen hangos zaj törte meg a főzbokrokkal, bodzával és nádassal borította kb. 9 m x30 m területő 
földrész addig háborítatlan nyugalmát. Az ott élı gyíkok, csigák, egerek és cickányok azt sem tudták merre 
meneküljenek, eddig ugyanis maximum vonatrobogást hallottak. De ez a hatalmas zaj egy óriási földgéptıl 
származott, mely azt a feladatot kapta, hogy teremtsen kapcsolatot a fenti és a lenti világok között azon nemes 
céllal, hogy a fenti emberek forró nyári napon biciklivel vagy babakocsival, gyalog, esetleg tolókocsival könnyen 
lejuthassanak az enyhet adó, selymes viző lágy homokkal talpakat csiklandozó drága Balaton partjára. A gép 
tehát csak zúgott és zúgott reggeltıl estig, talán még másnap, vagy harmadnap is, ki is emlékszik már arra. 
Közben a gyíkok, csigák, egerek és cickányok már árkon-bokron túl jártak és közben a szomszéd ház kerítése is 
már rég az ÚT alá került, földje pedig majdnem ezen szép kis faházikó falaihoz közeledett és egyszer csak végre 
megállt. 
Telt múlt az idı, de a káosz, a rendezetlenség maradt. A faházikó lakói úgy érezték, hogy túl nagy sebet ejtettek 
Földanyánkon, és a sok hibát ki kéne javítani. 
* A kerítéseket az út alól jó volna kiszedni 
* A telekre illegálisan betúrt hatalmas mennyiségő földecskét el kéne szállítani. 
* A telkecskét meg kéne szabadítani az utakról oda beömlı hatalmas mennyiségő vizecskétıl, mely nagyobb 
esızéseknél balatoni Velencévé varázsolja a házacska környezetét és megakadályozza az oda való bejutást. 
Jöttek is messzi földrıl híres polgármesterek, meg mőszaki vezetık, meg illetékes szakemberek és mind csak 
álltak, csak csóválták a fejüket, hogy „No de ilyet!”, meg simogatták csak a szakállukat (már ha volt nekik), 
hogy „hát ez borzasztó, ilyet ık még nem láttak, és hogy ezt a helyzetet meg kéne oldani. Igen, ebben mind 
egyetértettek. 
De az idı csak telt-múlt szaporán (mert hát az a dolga) a gyerekek óvodássá, kisiskolássá, majd felsıssé 
cseperedtek; a házikó csak szomorkodott, hogy milyen régen látta a felkelı napot, falai hogy dohosodnak és még 
egy fa is rádılt közben, mert hogy a szegény embert még az ág is húzza (hát még a fát a házra…) 
A levelek csak jöttek-mentek, meg a polgármesterek, jegyzık, képviselık is cserélıdtek, az autókat 
szorgalmasan mentegette ki az autómentı a házacska mellıl. Így ment ez 8 éven keresztül. 
Ekkor aztán 2010. nyarán a kiengesztelıdés - megoldás-helyreállítás szelleme megjelent az ÚT felett és csoda 
történt. Amit eddig csak álmainkban mertünk remélni, az most valósággá változott. 
*A fenti és lenti világ emberei egy kerek asztal mellett megismerték egymást, megértették egymás céljait, 
vágyait és megpróbáltak olyan megoldást kitalálni ÚT ügyben, mely senkinek nem sérti az érdekeit. 
* Dr. Valkó Zsuzsanna jegyzıasszony és Takács József polgármester az út rehabilitációjának ügye mellé állt. 
* Jáki András nagyszerő szakember részletesen kigondolta és kidolgozta a kivitelezés részleteit és annak anyagi 
vonzatát. 
* A Képviselı-testület pedig átérezve a helyzet komolyságát megfontoltan és bölcsen döntött 
* A Balaton –Út Kft munkásai erejüket nem kímélve majd egy hétig hordták a kb. 150 m3-nyi földet; töltötték a 
telket, vízszinteztek, talajt tömörítettek, árkot ástak, csövet fektettek, bozótot irtottak. 
* Kertész Adél a „Szemesért” Kft igazgatónıje bámulatos rugalmassággal oldotta meg és szervezte az éppen 
aktuálisan felmerülı munkákat; mint sitt vagy fahulladék szállítás illetve bozótirtás. 
Öröm volt látni, hogy napról napra épül, szépül az ÚT és környéke. Derekas munkát végeztek az emberek és 
határidıre (július 17.) el is készültek. 
Köszönöm mindazoknak, akik ezen munkában szellemileg vagy fizikailag részt vettek és megoldották eme 
gordiuszinak vélt feladatot. 
Bízom benne, hogy lassacskán a kerítés is a helyére kerül, és az út két oldalát majd szép zöld sövény határolja 
élı korlátként védve ezzel a rajta közlekedı gyalogosokat a magas és meredek rézsün való lecsúszástól és hogy 
az út és a rézső felületét valamilyen megfelelı talajtakaró növény óvja majd meg a víz pusztító munkájától; hogy 
ez az ÚT talán a békesség útja álljon ott örök emlékül, és hogy unokáink is láthassák, hogy elıdeik megegyeztek, 
tudtak és akartak jót tenni, és ehhez kellı bölcsességük, erejük és jó vezetıik voltak. 
Aki nem hiszi járjon utána és gyızıdjék meg minderrıl a saját két szemével Balatonszemesen, a Bánk bán 
utcában a Fráter Lóránd folytatásában.  
 

        Nagy Ildikó 
         Balatonszemes, 2010. július 21. 
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XVI. Szemes Fesztivál Programja 2010. július 22-25.  
A fesztivál kiemelt, fı támogatója Balatonszemes Önkormányzata 

Mősorvezetı: Szórádi Erika és Komáromi Kriszta 
       

 
2010. július 22. (csütörtök) 

 
Zenepavilon 

• 17.00 Ludas Matyi – a Shakespeare 
Akadémia utcaszínháza 

• 19.00 Fesztivál megnyitó, megnyitót 
mond: Takács József, Balatonszemes 
polgármestere 

• 19.10 Sound of Streets - dobshow 
• 19.30 Tabáni István, a Csillag születik 

gyıztese 
• 20.15 Colombre Band - koncert 

 
Nyitnikék Óvoda 

• 18.00 Olasz Etelka mesél a 
Tündériskoláról 

 
Latinovits Zoltán M ővelıdési Ház 

• 18.00 Balatoni Mozaik II.  (Buday 
Miklós, Dombi Gábor, Farkas J. Szofi, 
Rajczi Zoltán, Rényi Krisztina, Vastag 
Éva) 

• 18.00 Dr. Csapody Vera emlékkiállítás 
megnyitó 

• 18.00 Minden, ami  
 rózsa ……..kiállítás megnyitója 
 

Kistücsök Étterem, Borpince és Vinotéka 
• 20.00 A Tokaji Borbarátn ık 

Társaságának borvacsorája 
 
 „Art Kiköt ı”  a Vigadóban 

• 21.45 „Píp-só” – Kor-show éjszakai 
kiállítás megnyitó 

 Mikó F. László, Lehel Endre,  
 Volker Schwarz kiállítása 
• 22.00 A rendíthetetlen ólomkatona - 

Demcsák Ottó (a Gyıri Balett alapító 
tagja) koreográfiája, Stana Alexandra és 
Köcse György 

• 22.15 Fény- játék: zene, tánc 
 

 
2010. július 23. (péntek) 

 
Fagylalt Kert 

• 18.00 Játékos foglalkozás kicsiknek és 
nagyiknak: Mandalaszínezés, szimbólum 
nyomdázás –  

• Faragó Márta 
 

Élményfürdı 
• 19.00 Búvárbemutató (Balatonszemesi 

Búvárszakosztály)  
 

Római Katolikus Templom 
� 20.30 Somogyi-Tóth Dániel 

orgonakoncertje, közremőködik: Tompa 
Ákos  

 
Zenepavilon 

• 18.30 Ziránó Bábszínház – gyerek 
elıadása 

• 19.45 Király Martina  akusztikus soul-
blues koncertje 

• 20.30 Sheket - világzenei koncert 
 
Vigadó melletti part, „Platán-terasz” - Ady 
sétány 5. 

• 19.30 Chameleon Small Band –  
 Jazz koncert 
• Goór Gábor: jaZZanatok - fotókiállítás  
•  

 „Art Kiköt ı”  a Vigadóban 
• 08.00 Testébresztı jóga – Tápai Évával 
• 18.00 Hangfürdı gongokkal – Zengı 

Mozdulatok Csoport 
• 19.30 Dinamikus jóga - Harappa Jóga 

Stúdió 
• 21.30 Filmvetítés – Kolovratnik 

Krisztián  dokumentumfilmje: 
 Naphosszat – Törıcsik-Vasziljev  
 (vendég: Kolovratnik Krisztián) 

22.15 Szabadesés koncert 

 
Kísérı programok: (folytatás a következı oldalon) 

1. Kézmőves vásár a Rózsaparkban 
• Kézmőves foglalkozások, íjásztatás, vesszıkosaras körhinta, békebeli gyerekjátékok, 

pónilovagoltatás, gólyalábasok, kenyérlángos, kürtıs kalács, kóstolások 
2. Tőzoltó Szertár: Régi Motorok testközelben  

 - kiállítás megtekinthetı: július 23. 17.00-tıl (a Rider- Beach támogatásával) 
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2010. július 24. (szombat) 
 
INGYEN ÖLELÉS egész nap! – 
Balatonszemes az ország szívévé változik! 
 
 Zamat Fagyizó 

• 11.30 Interaktív mese-délelıtt – 
mesélı: Ruzsonyi Ági és a gyerekek 

 
Zenepavilon 

• 10.30 Térzene - Balatonföldvári 
Fúvószenekar 

 
Rózsapark (kézmőves vásár) 

• Paprika Jancsi Csúzlizdája egész 
nap 

• 17.00 Móra Ferenc: Kincskeresı 
kisködmön – Rényi Krisztina 
könyvillusztrátor bemutatója, 
dedikálás 

• 19.00 Kis esti zene a hársfák alatt…  
 

Zenepavilon 
• 19.45 Csillagszemő Táncegyüttes 
• 20.30 Csík zenekar koncertje 

 
 „Art Kiköt ı”  a Vígadóban 

• 08.00 Testébresztı jóga – Tápai 
Évával 

• 18.00 Hangfürdı gongokkal – Zengı 
Mozdulatok Csoport 

• 19.30 Dinamikus jóga - Harappa 
Jóga Stúdió 

• 21.00 Filmvetítés - Tóth Barnabás: 
Rózsaszín sajt 

 
Vigadó melletti part 

• 22.00 Fényszerészek Formáció – 
tőzzsonglırök 

 
 Rózsapark 

• 22.00 Utcabál a Gesarollal 
 

2010. Július 25. (vasárnap) 
 
 Bagolyvár utcai kápolna 

• 11.15 Lakatos György fagott 
koncertje.  

 Zongorán közremőködik:  
 Gábor Nagy Nóra 
  

Sportpálya 
• 10.00 Szemesi Öregfiúk – Fradi 

Nosztalgia Öregfiúk Csapata: 
barátságos focimérkızés – 
futballpálya 

• délelıtt: fızı- és palacsintaevı 
verseny a focipálya melletti parkban 

• Kıröshegyi Borkút Táncegyüttes és 
a Derős İsz Nyugdíjas Egyesület 
mősora 

 
„Art Kiköt ı”  a Vígadóban 

• 08.00 Testébresztı jóga – Tápai 
Évával 

• 18.00 Hangfürdı gongokkal – Zengı 
Mozdulatok Csoport 

• 19.30 Dinamikus jóga - Harappa 
Jóga Stúdió 

 
Vigadó melletti part: „Platán-terasz”  

• 20.30 A varázslat - Kövi Szabolcs 
gyertyafényes fuvola koncertje 

 
Zenepavilon 

• 18.30 Pintér Béla koncertje 
• 19.30 Felhıjárók Mozdulatszínháza 
• 20.30 Ocho Macho koncert 

 

 
Kísérı programok (folytatás az elızı oldalról) 

3. Bal móló „Kép a vízen” - evezı kiállítás – vasárnap árverés az árvízkárosultak javára! 
4. Bormustra  

• meghívott borászokkal, lovaskocsis pincelátogatás a szılıhegyre 
Információ: 06-30-9000-394; info@szemesfeszt.hu; www.szemesfeszt.hu  
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Kft. hírek  
 
Május közepe óta a Kft élete tulajdonképpen csak a „zöldrıl” szól. No nem a füves rétekre, vagy parkokra kell 
gondolni, hanem a vihar károk okozta rengeteg faágra, kidılt fára és azok eltakarítására. Már sokszor és sok 
helyen elmondtuk és leírtuk azóta, hogy bizony mostanában nem tapasztalt pusztítással és azok nyomainak 
eltüntetésével kellett megküzdenünk. Összességében elmondhatjuk, hogy teljesítettük a feladatot, igaz sok 
kritikát is kaptunk sok helyrıl, sokszor nem megérdemelten is. Persze mondhatják, hogy ez csak nézıpont 
kérdése. Valóban az. 
 
Vizsgáljuk meg most egy kicsit a mi nézıpontunkat: 
 
A települést naponta körbejárjuk, így szinte percre pontosan tisztában vagyunk a falu aktuális képével. A Zöld 
Pontokra és azok ürítésére, rendeltetésszerő használatára különösen nagy figyelmet fordítottunk az elmúlt 
idıszakban. Rengeteg fotót készítettünk a köré helyezett csak nagy ritkán zöldhulladékról. 
A pár éve létrehozott Zöld Pontokat az akkori ügyvezetı igazgató jó szándékkal, a lakosság és az 
üdülıtulajdonosok komfortérzetének javítására készíttette el. 
A dolog sokáig mőködött is. Az emberek a levágott füvet, bozótok nyesedékeit tették a tárolókba, úgy, ahogy ez 
a táblákon is kérve volt. A nagyobb ágakat a Zöld Pontok mellé, hogy kollégánk könnyebben fel tudja markolni, 
az apróbb nyesedékeket pedig magába a lerakóba. 
Az elmúlt idıszakban azonban – ez nem csak az idei évre jellemzı – már szinte mindenféle hulladékkal 
találkoznak kollégáink a győjtıpontoknál. 
A 13 Zöld Pontból 8 található az üdülıterületen és 5 a faluban. 
Sajnos azt kell mondanunk, hogy nem a faluban lévıkkel van fıleg probléma. 
Találtunk már gumilabdát, autó lökhárítót, ágymatracot, veszélyes és kommunális hulladékot is a győjtıknél. De 
van, aki csak egyszerően a – kiírás ellenére – lustaságból, vagy oda nem figyelésbıl zsákostól teszi ki a 
zöldhulladékot. 
Ezek mind-mind hátráltatják munkatársainkat a gyors és hatékony munkavégzésben. Az oda nem tartozó 
szemetet ugyanis el kell különíteni, a zsákokban lévıt, pedig ki kell öntögetni. 
Így bizony egy-egy „kanyar” - ahogy a zsargon mondja - a Zöld Pont és a lerakó között akár két órát is igénybe 
vehet. Ilyenkor fordulhat elı az is, hogy MAN tehergépkocsink, amelynek kapacitása 5 m³ mindössze négyet tud 
fordulni egy nap. Pedig valóban lehetne ez több is, ahogy a kritikusok már mondták. 
Ha már a MAN-nál tartunk, meg kell jegyeznünk, hogy sajnos elképzelhetı, hogy az utolsókat rúgja gépparkunk 
legnagyobb darabja. Jelenleg két egymás utáni meghibásodás javításán van túl. Elıbb a vízpumpa, majd a 
hengerfej-tömítés szorult cserére. Hogy a munkák addig se maradjanak el, bérautót kértünk fel a Zöld Pontok 
ürítésére, amely sikeresen elvégezte feladatát. 
 
Sajnos újabb és újabb – el nem kerülhetı – rongálásról is be lehet számolni. Hol egy kukát törnek le, hol közúti 
táblákat döntenek ki, hol eligazító táblákat hajtogatnak unatkozó, magukból kiforduló egyének, akik 
valószínőleg nem találnak maguknak jobb elfoglaltságot. Ezeknél is bosszantóbb, hogy a községünk központi – 
Rózsaparki – játszóterét sem kímélik. Jelenleg is javítás alatt van, hiszen összetörték a csúszdát, a korlátot, 
padot, láncos lépegetıt. Ezek a károk – amiket persze elıre tervezni nem lehet, több száz ezres nagyságrendőek. 
 
A mindennapi feladataink mellett az elmúlt és az elkövetkezı idıszak programjainak (Zenepavilonba szervezett 
koncertek, Utánpótlás Futball torna, Fogathajtó verseny, Szemes Fesztivál, egyéb nyári programok) is tevékeny 
részesei vagyunk, hiszen munkatársaink pakolják a székeket, asztalokat, színpadokat stb., szállítják a kellékeket, 
rendezik a területeket. Ezen programok legtöbbje esti órákban kerül megrendezésre, így kollegáink legtöbbször 
az éjjeli órákban is dolgoznak. 
 
 
De, hogy örömtelibb dolgokról is tájékoztassunk: 
 
Az élményfürdınkben - a 4. osztály kivételével – valamennyi osztály „lefürödte” a gyermeknapra kapott ingyen 
fürdızési lehetıséget. Elmondható, hogy minden gyermek remekül érezte magát. Jól sikerült és óriási érdeklıdés 
kísérte a „JÁTÉKVÁR – Gyere a játék vár!” elnevezéső programot, melyet még két alkalommal rendezünk meg 
a Berzsenyi utcai szabadstrandon. A szórakoztató, zenés program alatt kicsik és nagyok, szülık és nagyszülık 
érezhették, érezhetik jól magukat. A következı két alkalom idıpontja: július 30. és augusztus 13. A program –
mely egy színvonalas családi játékbirodalom – 16.30-tól 19.30-ig tart. 
 
Folyamatos tájékoztatást olvashatnak honlapunkon: www.szemesertkht.hu  
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Beszámoló a ciklusprogram végrehajtásáról 
(részletek a Balatonszemes Községi Önkormányzat 2010. július 19-én tartott ülésének vitaindító 

elıterjesztésébıl) 
 

Az elmúlt idıszakban elemi erıvel jelentkezett a testület tagjai részérıl az az igény, hogy készítsünk értékelést az elmúlt közel 
4 évrıl. Melyek azok a célkitőzések, amelyeket meg tudtunk valósítani, melyek vannak elıkészítés alatt és melyek azok, 
amelyek megvalósításáról végérvényesen le kellett, vagy le kell mondani. 
Mindenekelıtt azzal kezdeném, hogy a képviselı-testület tagjainak sok munkája fekszik az elmúlt 3 és fél évben, melyet az 
alábbi táblázat jól tükröz: 
 

év Kt. ülések száma Határozatok száma rendeletek 
2007 24 245 17 
2008 29 299 16 
2009 38 263 20 
2010. I. fé.  17 119 12 
(…) 
A jelenlegi összetételő testületünk 2006. október 16-án tartott alakuló üléssel kezdte meg munkáját. Ezen az ülésen fogadták 
el a polgármesteri programot. 2007. elején gazdasági programot dolgoztak ki, szakemberek csoportjai keresték a megoldást a 
lehetıségeink optimális kihasználására. A települési programjavaslatot és a 2007-2010 évekre vonatkozó gazdasági prog-
ramot 2007. áprilisában fogadtuk el. 
Sajnos a célkitőzéseket döntıen befolyásolták azok a nehéz anyagi körülmények, amelyek között átvette az új testület az 
önkormányzat irányítását. A finanszírozási gondok elkerülése érdekében 2007 évben 100 millió Ft hitelkeret felvételét 
szavazta meg a testület, amely garancia volt arra, hogy a mőködési feltételeket biztosítsa. Bár a mőködés kevésbé látványos 
eleme az önkormányzati munkának, mégis azért kiemelendı, mert a kötelezıen ellátandó feladatok teljesítését nem kis 
anyagi áldozattal kellett megvalósítani. A pénzhiány befolyásolta a fejlesztési lehetıségeket és a vagyon csökkenési 
tendenciáját is. A nagy remények megvalósítását, vagy annak gyorsabbá tételét végérvényesen befolyásolta a gazdasági 
válság, mely ciklusunk idején a legnagyobb kihívást jelentette. Gyakran a túlélésért kellett küzdeni és bevételi források 
kutatásával, költségek csökkentésével járó döntéseket kellett meghozni. Ez nem mindig volt népszerő döntés. 
A 2007. évben több ingatlanvagyon értékesítésérıl is döntés született, melyek közül legnagyobb értéken, de a gazdasági 
program végrehajtásának részeként értékesítettük a Vigadó épületét. 2006-ban, polgármesterré választásomkor a község 
vezetését és gazdálkodását 95 millió Ft hiánnyal vettem át. A Vigadó eladásából sikerült ezt a hiányt megszüntetni. A ciklus 
elején került értékesítésre az orvos által lakott lakás, valamint az Élményfürdı területén a vendéglátó egységek úszótelke és 
több földterület. 
A 2007 és 2008-as években érkezett rendkívüli bevételekbıl a mőködés rentábilissá vált, sıt fejlesztési lehetıségek 
pályázatainak saját erıforrását is megteremtette. Így került sor az óvoda kötelezı eszközellátására és az udvari játékok 
elhelyezésére, természetesen a szülıi munkaközösség segítségével, melyet ezúttal is köszönet illet. Ez segítette elı a 
Mővelıdési Ház felújítását – ajtók, ablakok cseréjével – a Latinovits Zoltán Múzeum méltó áthelyezését és a Reich Károly 
emlékház kialakítását. Bár ezen munkálatok apróbb sikerek voltak, de a gyér fejlesztési lehetıséget a pályázati pénzek 
megduplázták és így kialakulhatott egy tanácskozó terem és konyhai rész a hivatal épületében. 
A 2008. év legnagyobb sikereként éltük meg, hogy a MEGATOP Kft megbízása alapján a Balaton-törvény év végi 
hatálybalépésével kiemelt turisztikai övezetként került be egy 90 hektáros terület, illetve egységes összefüggı részként a 
Táncsics úttól a Bagódombig szintén egy nagy kiterjedéső földterület, mint fejlesztési lehetıség. 
Az önkormányzat tulajdonában lévı területekre alapozva tanulmánytervek készültek, melyektıl gyors sikert reméltünk, de rá 
kellett jönnünk, hogy a befektetıi kedv lankad és közel sem olyan egyszerő a „helyben topogásból” kimozdulni.  
A Balaton-törvénnyel harmonizáló rendezési terv megalkotása is indokolt volt.  
A kisebb fejlesztési lehetıségek közül megemlítem, hogy felújítottuk a játszótereket, valamint, kisebb léptékben ugyan, de a 
Toldi utca járdája is megújult. Új munkagépek és teher,- ill. személykocsik beszerzése is történt. 
A 2008-as év már jelezte a gazdaság további romlását, de a reményt nem vesztettük el.  
2008 évben 4 millió Ft-ot különített el a Képviselı-testület a rendezési terv felülvizsgálatára, melyet hosszas elıkészítés után 
a ciklus utolsó évében fogadott el a testület. 
A 2008. évben szereztük meg a volt Bagódombi kempinget (15,4 mFt értékő üzletrész), ekkor készült el a Tőzoltó utcai 
közvilágítás és vált teljessé az útnyitás. Felújításra került az ıszödi strand WC-je. 
A 2008. évre rányomta a bélyegét az is, hogy a nagy múltú Beszédjavító Általános Iskola „befogadása” és Balatonszemesen 
történı további mőködtetése terén a testület teljesen megosztott véleményen volt. Ez nemcsak az iskola megszőnését 
eredményezte, hanem a véleménykülönbségek a testület munkájára is negatív kihatással voltak.  
Ez év nyarán hunyt el mővelıdési házunk vezetıje, Csonka Márta, aki után hosszabb őr keletkezett. 
2008. évben döntött a testület a Balatonıszöddel közös körjegyzıség alakításáról és a jegyzı megválasztásáról. 
2009. január 1-tıl körjegyzıségi hivatal jött létre tovább erısítve ezzel Balatonszemes- Balatonıszöd községek jó kapcsolatát 
és az iskola, óvoda, védınıi szolgálat közös fenntartása mellett további együttmőködésre adott lehetıséget. Nem utolsó 
szempont volt az sem, hogy az igazgatási feladatok ellátását gazdaságosabban és többlet állami támogatással valósíthatjuk 
meg. 2009. májusában a státusz törvény alapján valamennyi intézményünk és a Közhasznú társaság alapító okiratát törvényi 
kötelezettségünk alapján felülvizsgáltuk és módosítottuk.  
Az intézményeink önálló gazdálkodása megszőnt, a feladatokat a körjegyzıség látja el. 
A Közhasznú Társaság pedig nem kis vita után Kft-vé alakult. Ez utóbbi átszervezése ciklus-programunkban is szerepelt. 
Kétségtelen tény, hogy a Kht (Kft) bár gazdasági társaság, de mivel szinte kizárólag közpénzekbıl mőködik a támogatás 
felhasználására ugyanazok a szigorú követelmények vonatkoznak, mint más közfeladatot ellátó önkormányzati szervezetre.  
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Sajnos itt ismét megmutatkozott az, hogy a testület nem egységes. Ma is vitatható, miért nem a legtakarékosabb és 
leggazdaságosabb megoldást választottuk. Ugyanakkor e véleménykülönbségek a vezetı lemondásához és új vezetı 
választásához vezettek. 
Ebben az évben került megválasztásra a mővelıdési ház igazgatója is. 
A 2009/2010-es tanévtıl az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot és ezzel 4 kistérségi feladatot átvállaltunk. Ezzel tovább 
erısödött iskolánk pozíciója. 
 A 2009. év ciklusunk elsı olyan éve, ahol sikerült megállítani a vagyon csökkenését. Hosszas tárgyalások történtek ugyan a 
volt orosz tábor hasznosítása tárgyában de – ma már azt mondhatjuk szerencsére – nem került értékesítésre. Ugyanez 
mondható arról is, hogy a „Bagódomb Kft” üzletrész nem lett eladva és a volt kemping területe megmaradt az 
önkormányzatunk tulajdonában. Eladtuk viszont a bölcsıde épületét abban a reményben, hogy az integrált közoktatási 
pályázaton mind az óvoda, mind az iskola épülete bıvíthetı és korszerősíthetı lesz, melyre elızetes terveket készíttettünk. 
Véglegesen rendezıdött a volt MOL kút melletti terület megvétele, a kikötı mólójának kinyitása. Felújítottuk a Kazinczy és 
Vak Bottyán utakat. A vállalásunknak megfelelıen jelentıs pénzügyi befektetéssel BAHART részvényeket vásároltunk. 
Nagy értékő tárgyi eszközökkel javult a mővelıdési ház, az iskola, valamint az óvoda informatikai és egyéb technikai 
eszközellátása. 
A 2010-es évünket jelentıs tervekkel és nagy bizonytalansággal kezdhettük. Az Idegenforgalmi adó állami támogatásának 
csökkentése több mint 30-37 millió Ft-os bevételi kiesést eredményezett. Problémát jelentett az is, hogy az Iparőzési adó 
beszedésének az APEH-hez kerülése miatt az I. félévben nem úgy érkeztek a bevételeink, mint korábban. Ennek ellenére az 
eddig eltelt hónapokban az önkormányzat vagyona határozottan gyarapodott. Sor került egy Széchenyi úti telek vásárlására, 
amely a DózsaGyörgy utca és a Széchenyi út között nyitandó új utcasor bekötı útjaként funkcionálhat. Regisztráltattuk 
magunkat az ITD-nél, ahol ígéretes, komplex gyógyturisztikai projekttel reménykedünk abban, hogy tıkeerıs befektetı és 
rentábilis beruházás indulhat. 
 A beruházási szándékot erısítheti az a tény is, hogy a területünk 6,6 hektárral növekedett, amellyel összefüggı 30 hektárnyi 
önkormányzati tulajdonú területet alkot. Az elıkészületek folyamán a termálvíz védelme és a víz hivatalos minısítési eljárása 
is megkezdıdött. Az év hátralévı részében remélhetıleg célegyenesbe kerül ezen nagyberuházásunk ugyanúgy, mint a 67-es 
fıút melletti 90 hektáros beruházás is, hiszen a jogi akadályokat elgördítettük. 
 Néhány, hosszabb ideje fennálló probléma is megoldódni látszik. A teljesség igénye nélkül: a Kikötı úton elbontották a 
fedett teraszt, javult az utcakép és bıvült a parkolási lehetıség. Igyekszünk a tulajdonosok érdekeivel ellentétes zöldövezeti 
besorolású korlátokat enyhíteni, egyesek kiváltással, mások törvénymódosítási indítványunkra valószínősíthetık.  
 A gazdasági programról nem számolhatunk úgy be, hogy az néhány számadattal alá ne legyen támasztva: 
 

2006-2010. évi gazdasági program végrehajtásának számszaki kimutatásainak összefoglaló táblázata 
 

év Tárgyévi bevétel Tárgyévi kiadás ebbıl felhalmozás Önkormányzati 
vagyon* 

2006. 519.130 488.915 42.507  8.970.608  
2007. 621377 583851 24.544  8.910 .955  
2008. 555.790 531.628 60.494  8.908.751 
2009. 585.997 561.407 76.947  8.951.497 
2010. költségvetés 
I. fé. elızetes! 

724.813 
242.134 

724.813 
252.474 

245.832 
 34.338 

 

 
Az elıterjesztésben az iskola vagyona külön szerepelt, mely 9 millió Ft-tal olvadt be az önkormányzat vagyonába. 

 
Bár a fentiekbıl az látható, hogy összességében a 4 és fél évnek közel 240 millió Ft felhalmozási kiadása volt (2006 nélkül 
196 millió) ám a vagyon mégis stagnálást mutat, amelynek oka, hogy az értékcsökkenések mellett több ingatlan is 
értékesítésre került. 
A gazdasági program végrehajtását jelentısen befolyásolta az a tény, hogy a pénzügyi piac nagy válságát érte meg ebben az 
idıben. Megtorpantak a finanszírozói és befektetıi körök, így, ami a 2007-2010 évekre tervezve lett, az jobb esetben legalább 
két évet csúszik. Összegezve elmondható tehát, hogy az európai tendenciák hatására is, az ország gazdasági helyzete nem 
tette lehetıvé azt, hogy gyors eredményeket érhessünk el, de bízunk abban, hogy túl fogunk jutni a mélyponton és elhárulnak 
az akadályok a nagy és mindennapi életünket befolyásoló kisebb beruházási célok elıl. Addig is arra törekszünk, hogy a 
kiváló eredményekkel büszkélkedı óvoda és általános iskola megmarad, mindkettı megtelik a jövı nemzedékének számító 
gyerekekkel, lesz elegendı munkahely és letelepedési szándék a településünkön. Ehhez az év hátra lévı részében az új 
rendezési terv hatálybalépésével megindítjuk azokat a telekalakítási eljárásokat, amelyeket célként tőztünk ki. Valamivel jobb 
szituációt azzal teremtettünk e kérdésben, hogy csökkentettük az út céljára lejegyzendı szélességeket (ahol lehetett) és az 
útkeresztezıdésekben indokolatlan lekerekítéseket megszüntettük. (...)  
          
 

Takács József 
                polgármester 
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HATÁLYBA LÉPETT AZ ÚJ RENDEZÉSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉ SI SZABÁLYZAT 
 
 

Július 17-tıl az új Helyi Építési Szabályzat szerint bírálják el az építésügyeket 
 
A hatályba lépéssel egyidejőleg a 13/2005 (VII.25.) önkormányzati rendelet hatályát vesztette. 
Több médiában szerepelt a Lidó Kemping területén tervezett beruházás építési hatósági eljárása 
még a korábbi rendelet alapján indult. Az eljárás még nem fejezıdött be, ezért csak annyi 
tájékoztatást tudunk közölni, hogy az építési helyen 4,35 - 6,35 m- es terepfeltöltés van tervezve. A 
rendezett terepszinttıl 8 méteres építmény magasság volt meghatározva. Az új önkormányzati 
rendeletünk az utcakép javító szándékával és a jobb átláthatóság érdekében a terepfeltöltés szintjét 
2 m magasságra korlátozta. Az eredeti tervek szerint a domborzatok alá kerülı épületszintek így 
láthatóvá válnának és a 8 m helyett 12 m-es építmény magasság jelenne meg. Az a követelés, hogy 
az Önkormányzat vonja vissza új rendeletének a fentiekben leírt szabályozását, az 
üdülıtulajdonosok által jelzett problémát nem oldaná meg. A kompromisszumtól történı elállás 
alapján az eredeti tervek megvalósítási szándéka feltételezhetı a beruházó részérıl.  
Az új rendezési terv helyi építési szabályairól az építési munkálatok megkezdése elıtt kérjük, 
érdeklıdjenek a Balatonföldvár Városi Önkormányzat Építés Hatóságánál, vagy a helyi 
Körjegyzıségi Hivatalunkban. A mőszaki tervlapok megtalálhatók a www.balatonszemes.hu 
honlapon is. 
 
 
 
 
 

HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS 2010 
Választási Hírek 

 
Tisztelet Választópolgárok! 

 
Sólyom László köztársasági elnök úr a 2010. július 15-én hozott határozatával a polgármesterek és a 
helyi önkormányzati képviselık választását 2010. október 3-ára tőzte ki. 
A névjegyzékbe történı felvételrıl szóló értesítıt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16. és 
augusztus 19. között fogjuk megküldeni a választópolgároknak. 
A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig közszemlére tesszük. A névjegyzékbıl való 
kihagyás, illetıleg törlés vagy a névjegyzékbe történı felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 
22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.  
Az a választópolgár, akinek a bejelentett állandó lakóhelye nem Balatonszemesen van, de tartózkodási 
hellyel rendelkezik, a 2010. évi L. tv. 1.§. (2) bekezdése alapján akkor szavazhat településünkön 
igazolással, ha a választás kitőzésének napját megelızı 30. napig (2010. július 15.) tartózkodási helyet 
létesített. Az igazolással történı szavazás részletes szabályait a következı lapszámban tesszük közzé, 
illetve a kötelezı választási tájékoztatót hirdetményként olvashatják a településünk honlapján és a 
Körjegyzıségi Hivatal hirdetıtábláján. 
Jelöltet ajánlani a megfelelı számú ajánlószelvények összegyőjtése után 2010. szeptember 3-án 16.00 
óráig lehet a Helyi Választási Bizottságnál. A jelöltajánlás részletes szabályait szintén a késıbbiekben 
ismertetjük. 
Kérdéseikkel fordulhatnak a Körjegyzıség Hivatalában: 

- Gaálné Miklós Zita fıelıadóhoz (06/84 560 -908) és  
- Deliné Boros Csilla fıtanácsoshoz (06/84 560-909). 

         Dr.Valkó Zsuzsanna 
                  körjegyzı 
                 HVI vezetı 
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RÉSZLET TAKÁCS JÓZSEF POLGÁRMESTER ÜDÜL İHELYI FÓRUMRA KÉSZÜLT 
TÁJÉKOZTATÓJÁBÓL…  

(kivonat a 2010. július 19-én készült képviselı-testületi elıterjesztésbıl) 
(…) 
A hagyományosan megtartásra kerülı üdülıhelyi fórum fı célja, hogy az elmúlt egy év eseményeirıl, 
nehézségeirıl tájékoztatót adjunk. E mellett szeretnénk fıbb terveinkrıl ismertetést adni (...). 
A költségvetés elkészítésekor folyamatosan azon dolgoztunk, honnan tudnánk forrásokat pótolni és 
költségeinket csökkenteni úgy, hogy a negatív hatásokat minimalizáljuk. Kezdeményeztük az úgynevezett 
Kiskincstár rendszert, mely félsikeres lett, hiszen csak az oktatási,- nevelési intézmények pénzügyi feladatai 
kerültek a Hivatalba, a Nonprofit Kft. könyvelésének behozatalára és ezzel járó megtakarításra nem került 
sor. (...)  
Önkormányzatunk 2009-ben 579 millió 760 ezer Ft-tal gazdálkodott, melybıl 496.795 eFt volt a 
mőködési kiadás, megközelítıleg 77 millió Ft felhalmozási kiadással. A 2009. év volt az elmúlt ciklusban 
az elsı olyan év, amelyben a fejlesztési célú kiadásaink összege meghaladta a fejlesztési bevételeinket, 
megakadályozva ezzel a vagyon további csökkenését. Ez a célkitőzésünk a további évekre is. (...) Az ez évi 
tervünk készítése során 245 millió Ft kiadást terveztünk a beruházásainkra. (…) Több olyan beruházás is 
szerepel terveink között, amely pályázatunk elınyös elbírálásától függ. (…) A 2009. évben a helyi adók és 
helyben maradó központi adókból származó bevételünk összege közel 240 millió Ft volt, 157 millió Ft a 
normatív állami támogatás, míg a kisebb hányadát az ár,- díj bevételek, az intézményüzemeltetés bevételek, 
valamint átvett pénzeszközök képezték.. E körbıl a helyi adók bevételeit emelném ki, (…) mert szeretnénk 
számot adni arról, (...) hogy az Önök pénzét is tartalmazó bevételeink hogyan alakultak. Az építményadó 
2009. évi teljesítése: 80 millió 127 ezer Ft-ot tettek ki. Ebbıl az üdülı és nyaralók tulajdonosai 49 millió 
Ft-ot fizettek, lakások után 13 millió Ft volt a bevétel, míg egyéb ingatlan (garázs, csónaktároló stb.) 19 
millió Ft volt a befolyt adó.  
A korábbi évekhez képest 9-10 millió Ft bevételi kiesés abból eredt, hogy az ingatlan tulajdonosainak 7 m2 
utáni mentességet állapítottunk meg. Ez, mint emlékeznek, azzal egyidejőleg történt, hogy a szemét-
szállítási díjat az önkormányzat nem tudta tovább felvállalni. Ezúton is szeretném megköszönni minden 
adófizetı polgárunknak, hogy a község fejlıdése érdekében is becsületesen határidıre eleget tettek a 
kötelezettségüknek. 
A telekadó bevételünk 15 millió Ft volt, a kommunális adó bevételünk közel 3 millió. 
Az Idegenforgalmi adó 37 millió 124 ezer Ft-ot tett ki, amely kiváló eredménynek számít és ehhez még a 2 
Ft/vendégéjszaka összegő állami támogatás társult. 
Az iparőzési adóbevételünk közel 55 millió Ft-ot tett ki, a személyi jövedelemadó helyben maradó része 35 
millió, valamint 11 millió Ft gépjármő adó érkezett. A másik jelentıs bevételi forrásunk a normatív állami 
támogatás, amely célhoz kötötten érkezik, iskolás,- óvodás gyermekeink, illetve az állandó lakosok 
létszáma, vagy egyes feladatmutatók alapján. 
Meg kell azonban azt is említeni, hogy egyes normatívák mélyen alatta vannak a tényleges szükségletnek, 
ezért átvett pénzeszközökkel és saját bevételeinkkel szükséges azt pótolni. 
(...) A Kft. jelentıs erıfeszítéseket tesz, hogy a Balaton part és fıleg az üdülı övezetekben rendezett 
környezet fogadja a vendégeket. Vannak azonban váratlan helyzetek, amellyel nehezen birkózunk meg 
(ilyen volt 2010. május 13-18. között a viharos erejő szél és felhıszakadás okozta károk eltakarítása). Ezek 
a munkák a mai napig is tartanak, melyhez türelmüket kérjük. 
A BAHART-tal megállapodunk a móló rendezett és végleges kinyitásáról. Ez idıtıl ez valóra vált, 
megnyugtatóan rendezıdött a kishajó tulajdonosok érdekeit is szolgáló, de a szabad átjárást biztosító 
megoldás. Bár ez az önkormányzatunknak 2,5 millió Ft átadott pénzeszközébe került, de eszmei értéke 
ennél jóval nagyobb. 
A volt pénztár vizesblokká történı átalakítására és üzemeltetésére szintén megállapodást kötöttünk. 
Egyrészt a PROVIDUS Kft. vállalta az átalakítás nem kis költségét a Vigadó eladási értékének késedelmes 
fizetése fejében. (…) 
Sor került a Kazinczy és Vak Bottyán utca felújítására, terveztetjük az Arany János út felújítását is. 
Hosszú idı óta probléma, hogy a Kiköt ı utcán olyan fedett teraszra volt engedély, amely az utcaképet 
rontotta, ez évben sor került a magántulajdonú elıtetı lebontására, ezzel kitágult a tér és lehetıvé vált a 
Kikötı utcán a parkolók, térburkolatok elıkészítésére. 
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Az IKSZT pályázatunk, ahol 53 milliós beruházásra nyertes pályázatunk alapján az idén a tervekért és 
elıkészítési munkákért 7 millió Ft-ot elılegeztünk meg. A 90 %-os támogatottságú mővelıdési ház fel-
újítása a következı hónapok kiemelt feladata lesz. 
Terveket készítettünk a Parti sétány és a Kertalja utcai közvilágítás megvalósítására, a kivitelezés ısszel 
várható.  
Az ıszi tervek között szerepel továbbá a Kertalja utca, valamint a Dózsa György utca és a Széchenyi utca 
közötti új utcasor nyitása. Ez utóbbihoz egy Széchenyi úti telket vásároltunk, amely az új utcasort kötné 
össze a Széchenyi utcával. A telek 2 millió Ft-ba került. Az ingatlanok vásárlásánál legnagyobb kiadásunk a 
termálkút környékén további 6,6 hektár terület megvásárlása. Ez 30 millió Ft-ba került, de a komplex 
gyógyturizmus programunkhoz immár egybefüggı 30 hektár áll rendelkezésre. 
Sajnos a meleg víz újabb munkálatainak pótlására is 3,5 millió Ft-ot kell fordítanunk. A kivitelezık jelenleg 
is dolgoznak a kút felnyitásán, tisztításán. 
A vagyongyarapítást célozza a korábbi KPM utak önkormányzati tulajdonba vétele, amelyet követıen (...) 
ezek karbantartására felújítására is pályázhassunk. 
A Vadvirág Kemping nyugati oldalán megkezdte mőködését az elsısorban motoros vendégkörre számító 
„Reader Beach”, amely szállásférıhely biztosítása mellett tervei szerint folyamatos rendezvényekkel járul 
hozzá az ide érkezık programjaihoz. Tudomásunk szerint jogerıre emelkedett a Providus Kft. által a 
Czinka Panna utca Kikötı utakra nyíló 60 szobás 4 csillagos szálloda építési engedélye, így ısszel 
megindulhat a beruházás.  
Az SCD Holding 130 apartmanból álló lakóparkjára a hatósági eljárás folyamatban van. (...) 
Számomra és a Képviselı-testület számára fontosak Balatonszemes lakóinak és az üdülıtulajdonosainak az 
elvárásai. Azt kell mondanom, hogy már sok feladattal megbirkóztunk, de még annál is több van hátra. 
Programunkban olyan célokat tőztünk ki, amelyek cselekvést, gondos elıkészítést igényelnek. 
Legfontosabb távlati célunk, hogy településünk lakói, nyaralói jól érezzék magukat Balatonszemesen. 
Örülni tudjanak annak, hogy itt töltik napjaikat. Nem mondunk le arról, hogy kiaknázatlan értékeink és 
lehetıségeink feltárásra kerüljenek, mindannyiunk boldogulása érdekében. 
Hogy még vonzóbbá tegyük a településünket, támaszkodunk az Önök segítségére, értékes javaslataikra, 
véleményükre.  
(A beszámoló részletes tartalma 2010. július 24-én 10:00-kor kezdıdı üdülıhelyi fórumon hallható.) 
 
          

Takács József  
 polgármester 

 
 

Balatonszemes-Balatonıszöd Bőnmegelızési Egyesület 
 

- Riasztórendszerek telepítése, karbantartása 
- Kamera rendszerek telepítése, karbantartása 
- Járırszolgálat 
- Tőzvédelmi rendszerek 
- Tőzálló szekrények, irattárolók 
- Biztonsági kapuk, kültéri védelmi rendszerek 
- Rádiós távfelügyelet kivonuló szolgálattal 
 

Biztonság terén számíthat ránk! 
 

Egyesületünk a Szemes-İszöd Közbiztonsági Csoport támogatója! 
 
Elérhetıség:  
 
Endrıdi István +36 20 923-61-10; bbbegyesület@gmail.com; endrodi@gmail.com  
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RÖVID HÍREK  
 
 

Nem született döntés … 
Elıterjesztésre került, hogy a 2009. évhez hasonlóan az élményfürdıbe a helyi lakosok és 
üdülıtulajdonosok, valamint a szállásférıhellyel rendelkezık kedvezményes belépı kártyákat 
igényelhessenek. Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete a határozati javaslatra 
3 igen és 3 nem szavazatot adott le, így döntés nem született.  
 
Biztos feszültség… 
Balatonszemes Községi Önkormányzat 701.600 Ft bruttó egyszeri beszerzési és kiépítési árban 
fogadta el a szabadtéri rendezvényekhez használható mobil kábelrendszert. A feszültségingadozást 
és az egyenletes áramvételezési lehetıséget biztosító eszközrendszer a nyári rendezvényeken már 
használható. Igény esetén 15 ezer Ft/egység ellenében bérelhetı. 
 
Fekvırendırök… 
Két forgalomlassító került kiépítésre az Ady Endre út végén. A kezdeményezés Nagy Imre úrtól 
érkezett, aki aggódott a településre érkezı nagyszámú gyermek biztonságáért. A finanszírozást a 
az OTP Üdülı fedezte. 
 
Betöréses lopás a ravatalozóban.. 
Sajnálatos tény, hogy a köztemetıben a virágok, a tuják, de még a raktárba elhelyezett főkasza 
sincs biztonságba. 2010. július 21-re virradóra betörtek a ravatalozóba és egy értékes főkaszát tu-
lajdonítottak el. A rendırség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. 
 
Elkészültek a Berzsenyi és Tompa utcában a legszükségesebb felújítási munkálatok.  
 
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az oltási könyvek hivatali idıben átvehetık a Kör-
jegyzıség Hivatalában Szántóné Pesti Amália ügyintézıtıl. 
 
Termálvíz újráélesztése… 
Megkezdıdött a meleg víz kutató fúrása eredményeként lezárt termálvíz kút tisztítása és újbóli 
üzembe helyezése. A meleg víz egy hetes szivattyúzása után folytatódnak a további munkálatok. 
Csak reménykedni lehet, hogy a kút elemei az elmúlt 10 évben nem károsultak és nem fog többlet-
költségbe kerülni. 
 
Befejezıdött a Bagódomb Kft. végelszámolása 
A vagyonfelosztási javaslatot a Képviselı-testület elfogadta, így a gazdasági társaság ingatlana a 
volt Bagódombi kemping 4,7 hektáros területe önkormányzati tulajdonba kerül. 
 
MÁRIA napi búcsú  
2010. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, a balatonıszödi kápolnánál lesz a Mária napi 
búcsú. Az egész napos rendezvény mősortervében szerepel a Balaton-Party fúvósok, a Berbence és 
a Balatonszárszói Néptáncegyüttes közös fellépése. 
  
Üdülıhelyi Fórum 
2010. július 24-én 10 órai kezdettel a Latinovits Zoltán Mővelıdési Házban tisztelettel vár minden 
érdeklıdıt Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete. 
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KÉRJÜK A GYOMTALANÍTÁSOK ELVÉGZÉSÉT ! 
 
 
Mindannyian felelısek vagyunk településünk jó hírnevéért, a tiszta, gondozott környezetünkért. 
Kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy az aktuális gyomtalanítási munkálatokat elvégezni 
szíveskedjenek, különös tekintettel az allergiát okozó parlagfőre. Tájékoztatjuk az érintetteket, 
hogy a kötelezettség elmulasztása esetén hatósági intézkedést kell tennünk. Végsı soron 
közérdekő védekezés alapján a Kft-t bízzuk meg a szükséges munkálatok elvégzésére, melynek 
költségei az ingatlanra terhelhetık. Reméljük, hogy mindannyiunk érdekében önkéntes teljesítéssel 
elkerülhetı a kényszerintézkedés. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Várjuk olvasóink leveleit és közzé  
  tesszük az apróhirdetéseket. 
 
 
 
 

 
 
A következı lapszámunk 2010. augusztus 18-án jelenik meg (lapzárta augusztus 15.). 
 
 
A lap alapítója: Balatonıszöd Községi Önkormányzata 2.2/7424/2/2000, és Balatonszemes Községi 
Önkormányzat képviselı-testülete  
K iadója Balatonszemes- és Balatonıszöd Községek Önkormányzata  
Szerkesztıbizottság: Dr. Valkó Zsuzsanna, Dr. Kelemen Csilla; Boór Miklós, Szentiványi Jánosné, Róka László, 
Kertész Adél, Dr. Stirling János        megjelenik: 800 pld.  

Gólya hírek: július 4-én született Bogdán Hunor 
Szülık: Rácz Boglárka és Bogdán István Sándor (Balatonszemes) 

július 5-én született Zakar Máté és Zakar Terka 
Szülık: Papp Mónika és Zakar János (Balatonıszöd) 

július 7-én született Benedek Janka 
Szülık: Takács Katalin és Benedek Zoltán (Balatonszemes) 

Elhunyt:  
Vojtkó Istvánné 2010.06.20-án (Balatonszemes) 
Kelemen Gábor 2010.06.27-én (Balatonszemes) 

Cseh Kálmánné Varga Vilma 2010.07.21-én (Balatonıszöd) 
Nyugodjanak békében! 


