
 

 
Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 

 2010. szeptember       
 

Helyhatósági választások 
 

A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás 
települési képviselı jelölteket. Az alábbiakban közöljük a jelöltek listáját és a HVB által elfogadott 
ajánlószelvények számát, a jelöltek ABC sorrendben: 
 

BALATONSZEMES  
POLGÁRMESTER JELÖLTJEI  

ssz.       jelölt neve                        elfogadott ajánló  
                                                              szelvény (db) 

BALATON İSZÖD POLGÁRMESTER 
JELÖLTJE : 

ssz.       jelölt neve          ajánló szelvény  

1./ Illés Antal  /független/ 71 
2./ Pavelka Zoltán /FIDESZ-KDNP/ 139 
3./ Takács József  /független/ 202 
4./       dr. Zóka László /független/        227 

1./ Antal János  
FIDESZ-KDNP 

107 

 
Polgármester jelöltek közül az lesz Balatonszemes község polgármestere, aki a legtöbb érvényes szavazatot 
kapja. Érvényes a szavazat, ha 1 jelölt neve melletti körben egymást metszı két vonallal X, vagy + jel 
szerepel. 

Települési képviselı jelöltek 
 

BALATONSZEMES  települési képviselı jelöltjei és 
az elfogadott ajánló szelvényeik 

BALATON İSZÖD települési képviselı 
jelöltjei : 

1./ Boór Miklós / független 54 
2./ Böröczky Szilárd / független 53 
3./ Fias Istvánné / független 33 
4./ Gál Lajos (Bocskai u.) / független 19 

1./ Androsics Ferenc 
Krisztián 

6 

5./ Gelencsérné Oszlár Viktória / 
független 

34 

6./ Illyés Péterné / FIDESZ-KDNP 33 
7./ Kapuvári Péter / FIDESZ-KDNP 24 

2./ Gál Zoltán 31 

8./ Komáromi Krisztina Erzsébet / 
független 

20 

9./ Krizsán Jánosné / független 23 
10./ Liber Árpád Béla / független 101 

3./ Hosszú Péter 14 

11./ Lukácsa Jánosné / független 20 
12./ Mészáros Gábor A. / független 23 
13./ Nyárádiné Parragh Szilvia / 

független 
33 

4./  Mattyasovszky Tibor 
 

8 

14./ Petrus Péter / független 20 
15./ Pörneki Anikó / független 24 
16./ Pulai Gyula / független 19 

5./ Mihály Sándor 8 

17./ Rajczi Béláné / független 21 
18./ Szentiványi Gábor / független 60 
19./ ifj. Vasicsek László / FIDESZ-

KDNP 
34 

6./  Sziksz János 6 

20./ dr. Zóka László / független 55 
21./ Zrínyi László / független 25 

     
              Minden jelölt függetlenként indult 

 
A Helyi Választási Bizottságok 2010. szeptember 10-én tartott üléseiken jóváhagyták a szavazólap mintákat. 



 
 

Tudnivalók a helyi választásokról 
 

A jelöltek nyilvántartásba vételével lezárult az ajánlások ideje. A kampány megerısödhet és a jelöltek több 
formában ismertethetik választási programjukat. A szórólapok terjesztésétıl a győlések tartásáig több 
lehetıség közül is választhatnak a jelöltek. Ennek egyik módja a jelöltek bemutatkozása a különbözı 
médiákban. A helyi újság hasábjain egyenlı esélyt és azonos feltételeket biztosítunk a jelöltek 
bemutatkozásához. A lapunk ingyenesen közzéteszi mindenjelölt bemutatkozó anyagát. A jelöltek közül 
többen éltek a lehetıséggel, melyet az alábbiakban teszünk közzé. Amennyiben a kampány idıszakában a 
most be nem mutatkozó jelöltjeink élni kíván ennek lehetıségével, úgy rendkívüli lapszámot fogunk 
kibocsátani. 
Itt kell megemlíteni, hogy a jelöltek választási győlésük megtartásához egy ízben igénybe vehetik a 
mővelıdési ház valamely termét is, melyet a mővelıdési ház igazgatójával kell egyeztetni. A kampány 
október 2-án 24 óráig tart. A szavazás napján 0 órától a szavazás befejezéséig (19 óráig) kampánycsend van. 
Szavazhat az az állandó lakcímmel rendelkezı választópolgár, aki a választók névjegyzékében szerepel. 
Azok a nem helyi lakosú választópolgárok is szavazhatnak, akik június 15-ig Balatonszemesen tartózkodási 
helyet létesítettek és az állandó lakóhelyük szerint illetékes Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl (jegyzıjétıl) 
igazolást kérnek. 
A szavazásra hozni kell a lakhelyet és személyazonosságot igazoló okmányokat. Ez lehet „régi” formátumú 
személyigazolvány, amely mindkettıt tartalmazza. Akinek személyigazolványa még papír alapú, de nem 
szerepel benne lakcím, úgy a személyigazolvány mellett lakcímkártyát is  be kell mutatni. 
A kártya formájú személyigazolvány mellé mindig kell a lakcím igazolvány is. A személyazonosság 
megállapításához a 2001. január 1 után kiállított kártya formátumú vezetıi engedély is elfogadható, de 
lakcímkártya ehhez is szükséges. 
Kérjük a választópolgárokat, hogy szíveskedjenek meggyızıdni arról, hogy a szavazáskor bemutatandó 
okmányaik érvényesek-e, hiszen most még van idı arra, hogy érvényesítésükrıl gondoskodni tudjanak. 
Aki igazolással kíván szavazni 2010. október 1-én 16 óráig kérheti a névjegyzékbe való felvételét a HVI 
vezetıjétıl (jegyzı), vagy a szavazás napján a fenti okmányok mellett az igazolást is magával kell, hogy 
hozza és a szavazatszámláló bizottság fogja a névjegyzékbe felvenni. 
A szavazóhelyiségek a megszokott helyen lesznek kialakítva, az értesítı lapon ennek helye is megjelölésre 
került. 
A választópolgárok három szavazólapot kapnak. Egyik a polgármesterjelölteket tartalmazza, a másik a 
Somogy Megyei Közgyőlés listás szavazólapja, melyeken egy-egy szavazatot lehet a kiválasztott jelölt, vagy 
listára leadni. A megyei közgyőlés listáját a szervezetek állították össze, azon változtatni nem lehet. A 
települési képviselık egyéni listás szavazólapján Balatonszemesen legfeljebb 6 képviselıre, 
Balatonıszödön legfeljebb 4 képviselıre lehet szavazni. Ha választópolgáraink ennél kevesebb jelöltre 
voksol, úgy szavazata még érvényes. Érvénytelen a szavazat, ha a szavazólapon egy jelöltet sem, vagy a 
meghatározott maximumnál több jelölt neve mellett szerepel X, vagy + jel.  Aki a választás napján betegsége 
miatt nem tud a szavazóhelyiségbe  jönni írában kérheti a mozgóurna kivitelét. Az írásos kérelem a választás 
napját megelızı péntek 16 óráig a HVI vezetıjének, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnak kell 
eljuttatni. 
A szavazás október 3-án reggel 6 órától este 19 óráig tart.   Ezt követıen a szavazatszámláló bizottságok 
összesítik a szavazóköri eredményeket. Balatonıszödön egy szavazókör van, a SZSZB látja el a Helyi 
Választási Bizottság  feladatait is. Balatonszemesen a Helyi Választási Bizottság a két szavazókör 
jegyzıkönyvi adatainak összesítése alapján állapítja meg a településen a választási eredményét. A szavazatok 
összeszámlálása és az eredmény megállapítása várhatólag több idıt vesz igénybe, hiszen az egyéni listás 
szavazólapról egyenként kell megállapítani, hogy mely képviselı jelölt hány szavazatot kapott, s a leadott 
szavazatokat legalább két ízben kell megszámolni.  A megyei listás szavazatok eredményét a területi 
választási bizottság állapítja meg. Az lesz a polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja.  
Települési képviselıi mandátumot azok a jelöltek kaphatnak, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapták 
(B.ıszödön elsı 4, B.szemesen elsı 6). Bıvebb információ a Helyi Választási Iroda tagjaitól, vagy a 
Választási Bizottság elnökétıl kapható. A HVB elnöke Balatonıszödön: Cseh Kálmánné, Balatonszemesen 
pedig Benedek Jenıné. A Választások után 15 napon belül a testületek alakuló ülésére a polgármesterek és a 
képviselık megbízó leveleinek átadására és eskütételére kerül sor. Errıl bıvebb tájékoztatást a választásokat 
követıen adunk. 
         Dr. Valkó Zsuzsanna HVI vezetı 



Az ajánló szelvények benyújtása során felkínáltuk a lehetıséget a bemutatkozásra, az 
alábbiakban szó szerint közöljük azon  jelöltjeink bemutatkozását, akik megtisztelték 

szerkesztıségünket írásukkal. 

 Pavelka Zoltán polgármester-jelölt bemutatkozása 
 

Balatonszemesen születtem 1951-ben szüleim második gyermekeként, 
majd még két kislány követett. 
Apai és anyai nagyszüleim az 1920–as évek elején telepedtek le Szemesen. 
Nagyapáim évtizedeken keresztül iparosként szolgálták a falu lakosságát. 
Azóta mind a négy nagyszülım a szemesi temetıben nyugszik. Ha majd 
eljön az ideje, … remélem testem is majd e földben fog nyugodni.  
Szüleim szeretettel, de szigorúan neveltek bennünket. Minden egyes fillért 
be kellett osztani, mert egy keresetre hat éhes száj jutott. Tisztességben 
megıszült szüleim a mai napig szilárd erkölcsi támaszt jelentenek 
számomra.  
Jó szívvel emlékszem vissza gyermekkoromra, az Árpás Marika néni 
vezette óvodára. A szemesi általános iskolában a betővetésre Tóth Vendel 
tanító úr tanított.  

Elmém csiszolását remek pedagógusoknak köszönhettem a Nagy Lajos igazgató úr vezette 
iskolában.  
Középiskolába a frissen alapított fonyódi gimnáziumba jártam. Abban az idıben már fociztam a 
szemesi ifiben, sakkoztam a gimnázium megyei bajnokságban szereplı csapatában, Pánczél 
tanár úrnak köszönhetıen több matematikai versenyen is részt vettem. 
Négy nyáron keresztül távirat kézbesítıként dolgoztam a szemesi postán. Az ott keresett pénzzel 
hozzájárultam a családi kasszához, a követı év iskola kezdési kiadásaihoz. Nem kis büszkeség, 
öröm töltött el, hogy saját keresetembıl vehettem fagyit, üdítıt. Munkám során szinte 
valamennyi szemesi lakossal és üdülı tulajdonossal találkozhattam. Persze, azóta sok víz lefolyt 
a Sión… 
Az érettségi és sikeres felvételi vizsga, majd az azt követı 11 hónapos kötelezı katonai szolgálat 
után a Budapesti Mőszaki Egyetemen kezdtem meg felsıfokú tanulmányaimat, ahol 
építımérnöki diplomát szereztem. 
Egyetemi éveim alatt megismerkedtem egy salgótarjáni kislánnyal, Eppich Erikával, akit késıbb 
feleségül vettem. A közelmúltban ünnepeltük házasságkötésünk 34. évfordulóját. Feleségem 
kérésére Salgótarjánban telepedtünk le, itt kezdtük el mérnöki munkánkat. Két gyermekünk 
született. Lányunk közgazdász, fiúnk szüleit követve, mérnöki diplomával rendelkezik. 
Munkámat kivitelezı mérnökként kezdtem, majd évek múltán váltottam és beruházások 
lebonyolításával foglalkoztam. A kilencvenes évek második felében a vidéki beruházások 
visszafogása miatt Budapesten folytattam munkámat. Köztisztviselıvé váltam, letettem a 
közigazgatási alap-, majd szakvizsgát. Jelenleg a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi 
Igazgatóságon dolgozom. Feladatom, a kormányzati pénzekbıl megvalósuló, vízminıség javító 
és a balatoni víziközmő-hálózat fejlesztı beruházások megvalósításának szervezése, felügyelete. 
Több számomra hiteles, általam tisztelt és fontos személlyel történt beszélgetés után határoztam 
úgy, hogy megméretem magam a helyhatósági választásokon. Most én kértem feleségemet, hogy 
megválasztásom esetén Szemesre költözzünk, hiszen bárhol éltem az országban, nekem a haza 
szót szőkebb értelemben mindig Balatonszemes jelentette és jelenti. Törekvésem, hogy a 
kivételes természeti adottsággal rendelkezı Balatonszemest – megtartva tradicionális polgári 
jellegét és a hagyományokat – folyamatosan fejlıdı, szerethetı, szépülı településsé fejlesszük. 
 A csapatmunkában hiszek. Tudom, csak akkor lehetek sikeres vezetıje a falunak, ha 
Balatonszemes javát szolgáló terveimet támogató, azok megvalósítását segítı csapat vesz körül. 
A jó szándékú kritikát sértıdés nélkül, jó szívvel fogadom, azt meghallgatva, mérlegelve 
felhasználom munkám során.  
Számomra minden szemesi lakos, üdülı tulajdonos véleménye nagyon fontos. Szeretném 
ismereteimet, a beruházói, közigazgatási tapasztalataimat, valamint családunk szellemi örökségét 
szülıfalum érdekében kamatoztatni. 
 

                                                                   Pavelka Zoltán 

 



 Takács József polgármester jelölt 
 

Tisztelettel megköszönöm a balatonszemesi választópolgároknak, hogy bizalmat 
szavaztak és lehetıséget adtak arra, hogy 16 évig képviselıként, 4 évig pedig 
polgármesterként tevékenykedtem.  Nagy ambícióval kezdtem el a munkámat, 
melyek kisebb- nagyobb eredményeket hoztak, de el kell ismernem, hogy nem 
annyit, amennyit reméltem. Az elmúlt ciklusban legnagyobb eredményként 
értékelem, hogy megteremtıdött a feltétele több jelentıs beruházásnak. Egyrészt 
a Balaton törvény módosításával közel 100 hektár került kiemelt turisztikai 
övezetbe, amely példa nélküli változás a régióban, óriási lehetıség a település  
számára. A törvény alapján rendezési tervünket módosítottuk, mely júliusban  

életbe lépett és így a jogi feltételek rendezetté váltak. A területre külsı vállalkozó projektet készített, 
melynek megvalósításán a mai napig dolgozik. A másik jelentıs elıre lépés az önkormányzat területeinek 
hasznosítása terén történt. Több projekt is kidolgozásra került, amely alapján megkezdıdhetett a befektetık 
és finanszírozók keresése.  Az eredményeket hátráltatta az a világmérető pénzügyi válság, mely óvatossá 
tette a befektetıket. A hónapok óta folyó tárgyalás eredményeként azonban rendelkezünk egy komoly 
ígérettel. A helyszínek megtekintése után az M7-es autópályától délre esı egybefüggı önkormányzati 
ingatlanra finanszírozó jelentkezett és a kórházzal, gyógyszállóval, szabadidı és sportcentrum megépítésére 
a részletes nemzetközi csapat által tervezett és garanciákkal ellátott tanulmányok alapján reális esély van. Ez 
140-180 munkahelyet teremtene. A jelenlegi testület elızetes döntéseivel rendelkezünk, de végleges 
szerzıdés még nem kötetett meg, ezért a következı polgármesteren és képviselı-testületen múlik mi kerül 
végrehajtásra. Úgy ítélem meg, hogy ismételt polgármesterré választásom esetén a közel egy éve folyó 
tárgyalás nem kezdıdne újra és nem szakadna meg, hanem garantáltan mehetne tovább az ütemterv szerint.  
Ezt tartom döntı fontosságúnak, melyrıl részletesen külön szóróanyagomban és a választói győlésen 
szeretném a választópolgárokat tájékoztatni.  
A település nyugati határában, valamint egy jelentıs elıkészítettséggel rendelkezı egészségügyi 
beruházásban óriási lehetıség rejlik a település számára, amely a jövıt megalapozhatja. Mindez mellett nagy 
jelentısséggel bírnak mindazok az elırelépések, amelyek a ciklus elsı éveiben kemény küzdelmet igényeltek 
és sikerrel zárultak, mint a móló szabaddá tétele. Sikernek ítélem a körjegyzıség létrehozását, az 
együttmőködés erısödését és az ebben rejlı lehetıségek kihasználásával bizonyítható megtakarításokat. Ez 
is hozzájárult ahhoz, hogy a ciklus második felében a kedvezıtlen gazdasági körülmények ellenére az 
önkormányzatunk vagyona gyarapodott. Sajnos voltak olyan események, amelyek nemcsak 
sikertelenségként, hanem a testület egységének megbomlásaként értékeltem, mint a Beszédjavító iskola 
megszüntetése és annak következményei.  
Amennyiben megtisztelnek a következı négy évben a bizalmukkal, úgy garantálni tudom az elmúlt négy 
évben megalapozott lehetıségek megvalósítását. 
        Tisztelettel: Takács József 
 
Nyárádiné Parragh Szilvia képviselı jelölt bemutatkozása: 
Nyárádiné Parragh Szilvia vagyok, 38 éves, 2 gyermek édesanyja. 16 éve jöttem Balatonszemesre férjhez. 
Közgazdasági Szakközépiskolába jártam, leérettségiztem, utána pedig mérlegképes könyvelıi szakképesítést 
szereztem meg. 
Jelenleg idegenforgalmi adóellenırként dolgozom megbízással a Polgármesteri Hivatalban. A munkám során 
sok helyi és vidéki emberrel találkozom, akik változást szeretnének Balatonszemesen. Ezeket a változásokat 
szeretném az ı nevükben képviselıként tolmácsolni.  
Például a melegvíz-forrás kiépítése, befektetık keresése, ezáltal a helyi emberek munkahelyekhez jutnak. A 
Hunyady-kastély kihasználtsága, az iskolai étkezı megépítése, korszerő konyhával együtt (pályázni kell), a 
Lido-kemping maradjon ugyanígy, mert idegenforgalom szempontjából bevételt hoz, olyan programok 
szervezése, ami a családokat, gyerekeket invitálja Szemesre, ezáltal az idegenforgalmi bevétel is növekszik, 
és többen is jönnek hozzánk. A nyári programokba a helyi zeneiskolába járó tanulókat és a nyugdíjasokat is 
be lehetne vonni. A nyugdíjasok segítése (nemcsak ebédhordásra gondolok, hanem pl. a hó eltakarítása, kuka 
kitevése, fıleg annak, akinek nincs segítsége). A helyi vállalkozásokat is segíteni kellene pl. adók 
csökkentésével ……. 
Könyvelıként fontosnak tartanám a falu költségvetésének szigorúbb és ésszerőbb felhasználását, 
ellenırzését. 
Ez a falu egy kis közösség, közösségi szellemben kellene gondolkodni, és a lakosságot is tájékoztatni kellene 
mindenrıl.  

Nyárádiné Parragh Szilvia 

 



 
Boór Miklós független képviselı-jelölt:  
Közel ötven éve élek Balatonszemesen. Édesapám a boglári gazdaságban volt területvezetı, majd 
szakközépiskolában tanított. Édesanyám nyugdíjazásáig volt gondnok egy üdülıben, miközben két 
évtizedig képviselıként szolgálta a falut, és már több mint egy évtizede a nyugdíjas egyesület 
vezetıjeként tevékenykedik. 
Feleségemmel, Katalinnal, - akinek eredeti szakmája kertészmérnök, és jelenleg az AXA 
Magyarország országos vezetıségének tagja - 28 éve élünk együtt. Idısebb fiunk egyetemi hallgató, 
míg a kisebb középiskolás a fonyódi gimnáziumban. 
Szılı- és gyümölcstermesztı, borász diplomám mellett elvégeztem a tanárképzıt, majd a 
közoktatás-vezetı képzıt.  Nyolc évig dolgoztam a helyi közös nagy TSz-ben, mint területvezetı, 
majd tizenhárom évig tanítottam a boglári kertészeti iskolában szakmai elméletet gyakorlati 
oktatásvezetıként és szakmai igazgatóhelyettesként.  Közben kiegészítı tevékenységként hat éven 
át Balatonszemes közparkjaiban nyírtam a füvet, sövényt, tartottam rendben a sétányokat. 2005-tıl 
a balatonszemesi iskola igazgatójaként szolgálom az oktatást, a gyerekeket, a települést. 
Eddigi munkahelyeim és munkaköreim miatt jól ismerem a mezıgazdaságból, kertészetbıl, szılı- 
és gyümölcstermesztésbıl élık, a vállalkozók, az oktatással kapcsolatban lévık gondjait, 
problémáit, lehetıségeit.  Igazgatói munkakörömbıl adódóan elég mély bepillantást nyertem a 
képviselıi feladatokba.  Rugalmas, kompromisszumokra kész ember vagyok, aki saját érdekeit 
bármikor képes alárendelni a magasabb célnak. Úgy gondolom, ezekbıl eredıen elég érett és 
alkalmas vagyok már arra, hogy képviselni tudjam Balatonszemes érdekeit. 
Ha bekerülök a képviselı testületbe, függetlenként kívánom munkámat végezni. A képviselıséget, - 
mint az iskolavezetést is - szolgálatként, és a belém vetett bizalomként élném meg.   
Meggyızıdésem, hogy az egymás mellett és egymással együtt élés csak akkor valósítható meg, ha a 
másik nézeteit tiszteletben tartjuk, ha el tudjuk fogadni. Meggyızıdésem, hogy akkor jut a település 
elıre, ha a döntésekkel mindenkinek az érdekeit maximálisan megpróbáljuk teljesíteni.  Vallom, 
hogy az állam és a település kell az egyénért, a családokért legyen, és nem fordítva!   
Bár nem vagyok templomba járó ember, az erkölcsi értékrendem szigorú. A becsületesség, a 
tisztesség, az egyenes jellem, a segítıkészség, a másik tiszteletben tartása, az adott szó szentsége a 
szememben a legfontosabb minısítıje az Embernek, és magamnak is ezt a mércét állítottam fel.  
Munkámat úgy kívánom folytatni, hogy bármikor bárkinek a szemébe tudjak nézni.   
Érzem a feladat súlyát, tisztában vagyok a felelısséggel, amit jelentene. Ha bizalmat kapok, 
tisztességgel kívánom azt megszolgálni.       

Boór Miklós 
Illyés Péterné     képviselı-jelölt, Fidesz           
  Tisztelt Szemesiek! 

Elıször is szeretném megköszönni, hogy a falu lakosságának jó része 
megtisztelt a kopogtatócédulák leadásával, és így lehetıvé tette 
számomra a képviselı választáson való indulást. 
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Illyés Péterné vagyok, 1 gyermek 
édesanyja. 1999-ben költöztünk Balatonszemesre. 
Az elmúlt években teljesen magaménak éreztem a falu mindennapjait, 
gondjait, örömeit. 
Úgy érzem, hogy mindennapi tevékenységem mellett, az önkormányzat 

testületében hasznos munkát végezhetnék a falu érdekében. 
Értékeket szeretnék képviselni, olyan értékeket, melyek mindannyiunk meghatározói egy 
közösségben: a család és a munka tiszteletét és megbecsülését, a biztonság és a tisztesség 
fontosságát, a környezet védelemét. 
Mindannyian érezzük, hogy a 2010-es év egy új korszak kezdete Magyarországon, legyen ez nem 
csak az országban, hanem Balatonszemesen is új korszak kezdete. Önökkel együtt szeretném 
meghatározni az új irányt. A nemzeti együttmőködés rendszerében képesek leszünk szőkebb 
lakóhelyünkön is a változásra. 
Ehhez kérem támogatásukat azzal, hogy október 3-án szavaznak rám. 
Elérhetıségem:06-30-453-6638, ha kérdése van hívjon bizalommal. 

 



Illyés Péterné 
Gelencsérné Oszlár Viktória független képviselı-jelölt bemutatkozása 
 

Gelencsérné Oszlár Viktória vagyok, 31 éves, házas, balatonszemesi lakos, születésem óta a 
községben élek.  

Általános iskolába Balatonszemesen jártam, középiskolai tanulmányaimat a budapesti 
Városmajori Gimnázium matematika-angol tagozatán végeztem, majd felvételt nyertem a pécsi 
Janus Pannonius Tudományi Egyetem Állam- és Jogtudományi karára, melyet családi okok miatt 
abba kellett hagynom.  
A szüleim által alapított családi vállalkozás irányítását vettem át, melyet a mai napig is vezetek.  
Idıközben kereskedelmi, illetve pénzügyi és számviteli tanulmányokat folytattam, melyet a 
mindennapokban hasznosíthatok. 

A vállalkozásomnak és a családomnak köszönhetıen lehetıségem nyílt arra, hogy 
megismerjem a helyi és az ide látogató emberek szemléleteit, ötleteit, problémáit Balatonszemessel 
kapcsolatban. Úgy érzem, hogy ezeket az észrevételeket még hatékonyabban lehetne a község 
javára fordítani. 
Eddig is az volt a célom, hogy a közösség részesévé váljak, ezután is azon leszek. A céljaink és a 
törekvéseink is közösek: hogy Balatonszemes kedvezı adottságaival élve, hangulatos atmoszféráját 
megtartva tovább fejlıdhessen nemcsak a turizmus, de a kultúra és a sport területén is. Hogy a 
közösség együttesen, az összefogás ereje által kezdjen bele a falu gondozásába. 
Célom balatonszemesi lakótársaimmal együttmőködve a község lehetıségeihez mérten, élhetı és 
szerethetı környezet biztosítása és megtartása hosszútávon is. 
Önkormányzati képviselıi tevékenységemmel a balatonszemesiek érdekében szeretnék 
munkálkodni. Ne község, hanem közösség legyünk. 
Balatonszemes, 2010. szeptember 3.      

Gelencsérné Oszlár Viktória 
 
Szentiványi Gábor  független képviselı jelölt 
Tisztelt balatonszemesi választópolgárok! 
Szentiványi Gábor vagyok, 33 éves pedagógus. Születésemtıl fogva itt élek Balatonszemesen. A helyi 
általános iskola befejezése után gimnáziumi tanulmányaimat Fonyódon végeztem. Ezek után a Bajai 
Tanítóképzı Fıiskolán tanítói, majd a Pécsi Tudomány Egyetemen testnevelı tanári diplomát szereztem. 
A fıiskola elvégzése után 1999-tıl a helyi általános iskolában sikerült elhelyezkednem, majd szerzıdésem 
lejártával két év után a Balatonföldvári Általános Iskolába kerültem. Eközben szintén Pécsett elvégeztem a 
testnevelı tanári egyetemi képzést is, így immáron három diplomával büszkélkedhetek. 
2005-ben nyílt lehetıségem arra, hogy hazatérjek, újra a helyi általános iskolában dolgozhassak és 
segítsek továbbvinni az elıdeim kitőnı munkáját, melynek eredményét számos fényes érem és kupa 
bizonyítja.  
A közösségért való tenni akarást, a falum szeretetét családomtól, szüleimtıl örököltem. Ez vezérelt akkor 
is, mikor eldöntöttem, hogy megmérettetem magam képviselıként.  
Úgy gondolom, hogy egy jó képviselınek támogatnia kell a településért folyó munkát, a közös jó célok, 
tervek érdekében erısítenie kell a polgármestert. Végzettsége, tapasztalata szerint kell szerepet vállalnia az 
önkormányzati bizottságokban, hogy szakszerően hozzanak meg döntéseket. Nem kell mindenhez értenie, 
sokkal fontosabb, hogy a jól elıkészített javaslatokhoz építı szándékkal álljon hozzá, a falu érdekében 
döntsön, ne befolyásolják egyéni érdekek, sérelmek.  
Megválasztásom esetén közvetíthetem számos helyi értelmes fiatal jó szándékú, építı véleményét. 
Szeretném, hogy ennek a falunak megvalósítható, pénzügyi és lakossági érdekeit szem elıtt tartó 
törekvései, fejlesztési szándékai legyenek. Érdemes volna, sıt kellene, hogy olyan apró döntések 
szülessenek, melyek közösségi szinten is megvitathatóak és bizony a lakosság véleményét valóságosan 
figyelembe veszik. Olyan növekedés lenne szükséges a turizmus, az oktatás, a sport, a kultúra terén, 
melyet hozzáértı szakemberek, a faluvezetés, s a közösség együttesen, egymást meghallgatva visz véghez. 
A fiatalok megtartása a faluban, a beruházási kísérletek sikertelensége – ezzel kapcsolatosan a 
munkahelyteremtés, a faluvezetésen belüli nézeteltérések, a Fürdıegyesülettel való örökös szembenállás 
mind égetı problémák, ám nem megoldhatatlanok.  
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal és szavazatukkal, ígérem igyekezni fogok,hogy  mindezen 
problémákra az Önök érdekeit szem elıtt tartva megoldásokat találjunk. 



                   Szentiványi Gábor 

Ifj. Vasicsek László képviselı-jelölt, Fidesz 
 
1985-ben születtem, mint a Vasicsek család elsı gyermeke. Természetesen óvodába és általános iskolába is 
Balatonszemesen jártam. A Reich Károly Általános és Zeneiskola végzıs diákjaként az 1998-99-es tanévben 
én kaptam a ,,Kiváló Reich-diák” díjat. Tanulmányaimat folytatva a kaposvári Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Gimnáziumban érettségiztem le. Majd pedig a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán politológia szakon szereztem diplomát. Évek óta részt veszek a választásokon, mint a 
szavazatszámláló bizottság delegált tagja. Egyetemi gyakorlatom során a balatonszemesi képviselı-testület 
mőködésérıl készítettem tanulmányt, így tisztában vagyok a község problémáival és lehetıségeivel. 
Életemben családom révén a sport - azon belül is a labdarúgás - kiemelkedı szerepet játszik, szakdolgozatom 
a magyar sportpolitika történetébıl írtam, jelenleg pedig a balatonszemesi futballcsapat honlapját 
szerkesztem. Mikor jelentkeztem képviselınek, úgy éreztem itt az ideje, hogy tanulmányaim befejeztével 
végre visszaadjak valamit Balatonszemesnek, amit az évek során Tıle kaptam.  

 
         ifj. Vasicsek László 

                      
 

  Mészáros  Gábor vagyok, 1960-ban születtem Budapesten. Iskoláimat is itt 
végeztem, középiskolámat gépgyártás technológus szakon.  Közel 30 évig 
dolgoztam ezen a szakterületen, az utóbbi 6 évben egy balatonlellei vasipari cég 
mőszaki vezetıjeként.  Ez mellett 1990-óta vállalkozóként is dolgozom 
Balatonszemesen, vendéglátó egységet üzemeltetve.                                                                     
Családommal 2000-ben Balatonszemesre költöztünk. 2 gyermekem van, akik 
ide jártak, illetve a kisebbik jelenleg is ide jár iskolába.  Hobbim a zene és a 

sport, 10 éve játszom a szemesi öregfiúk focicsapatában.  
Tisztelt Választópolgárok!                                                                                 
 Magánemberként és vállalkozóként is naponta találkozom az itt élı emberek gondjaival, problémáival. Ezek 
megoldásában hatékonyan tudnék képviselıként részt venni, vezetıi, szakmai és vállalkozói tapasztalataimat 
hasznosítva. Többek közt fontosnak tartom, a település fejlıdését, és a lakosság életének jobbá tételét. A 
teljesség igénye nélkül néhány számomra fontos megoldandó probléma:                                                                                                                            
- az idegenforgalom fejlesztése, az itt nyaralók kulturált és jó ellátása   
- a befolyó pénzek a falura való visszaforgatása  
- munkahelyek teremtése, az itt élı fiatalok megtartása érdekében is  
- a közintézmények, óvoda , iskola, mővelıdési ház fejlesztése és ezek jó mőködéséhez való anyagi háttér 
megteremtése                                                                                                
 - a településhez méltó orvosi rendelı megvalósítása                                                       
 - a „Szemesért KFT” új telephelyének felépítése  
 - elkezdett, de be nem fejezett beruházások, amelyekre már a falu sok pénzt áldozott, befejezése, 
hasznosítása                                                                                     
- megvásárolt, parlagon lévı területek hasznosítása  
- a nyugdíjasok életének figyelemmel kísérése, gondjaik orvoslása,egy nyugdíjas napközi otthon 
megvalósítása                                                                                               
- helyi vállalkozók helyzetbe hozása  
- magas közüzemi díjak, például szemétszállítás mérséklése                                       
 -  jó viszony és együttmőködés kialakítása, a közös érdekek elıtérbe helyezése mellett a 
nyaralótulajdonosokkal, fürdıegyesülettel 
Köszönöm az eddigi biztatást és támogatást, és elıre is köszönöm azoknak a balatonszemesi 
választópolgároknak a szavazatát, akik bizalmukkal megtisztelnek! 
 

Tisztelettel:        Mészáros Gábor 
 

Bemutatkozom Balatonszemes kedves lakóinak 
Kapuvári Péter vagyok, Örkényben születtem 1937-ben. 49 évig Budapesten éltem, 11 éve lakom 
Balatonszemesen az Öreghegyen. A Fidesz Önkormányzati képviselı jelöltje vagyok. 
Mindenkit arra kérek, hogy használjuk ki a nagy lehetıséget, vegyünk részt az Önkormányzati 
választásokon október 3.-án. Szavazzunk együtt a változásra, szavazzanak rám, ígérem, hogy az önök 
érdekében fogok dolgozni becsülettel. 

 



       Kapuvári Péter 
Rajczi Béláné- képviselı jelölt 
 

1972-ben születtem Budapesten. Egészségügyi szakközépiskolában szereztem 
ápolói végzettséget és érettségit. 1992-97 között Kaposvárra, a Pannon 
Agrártudományi Egyetemre jártam, ahol agrármérnöki diplomát, 
kereskedelmi manager másoddiplomát, lovasedzıi, vadgazdálkodói 
képesítéseket szereztem.  
Egyetem költségeit diákmunkával teremtettem elı, közben építettem ki 

vállalkozásomat. Így kerültem Balatonszemesre, ahol egyetemi éveim alatt csak nyáron 
üzemeltettem lovardámat, késıbb éven át. Itt ismertem meg férjemet, akinek segítségével kemény 
munkával fejlıdhetett a lovardánk, ahol nyaranta sok gyermek ismerkedik meg a lovaglás 
alapjaival. 
2004-ben született meg Rita lányunk, aki most már nagycsoportos a balatonszemesi óvodában, és 
egyre többet segít a gazdaságban. 
Képviselı jelöltként azért indultam, hogy a lakosság és a helyi vállalkozók érdekeit képviselhessem 
tanulmányaim és tapasztalataim segítségével.  
A nagy beruházások támogatása mellett ezt nagyon hiányoltam a testület munkájából, pedig a 
község fejlıdéséhez ez elengedhetetlen. 
 

 

Pörneki Anikó – képviselı jelölt 
 

Pörneki Anikó vagyok, énekmővész, magánének tanár.  Orosházán 
születtem, 1990-ben érettségiztem, az orosházi Kossuth Lajos 
Mezıgazdasági Szakközépiskolában. Ezt követıen 1991-ben állattenyésztı- 
és állategészségügyi technikusi végzettséget szereztem, majd rá egy évre 
elvégeztem a Mezıgazdasági Gazdaasszonyképzıt. 1992-tıl Szegeden 
folytattam tanulmányaimat a Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskola Szegedi 
Konzervatóriumában. A fıiskolán halasztást kérve Brüsszelben tanultam, 
majd 1996–ban külföldi tanulmányaimat befejezve mődal -és koncerténekesi 
diplomát szereztem (Royal Academy of Music, Brüsszel).  
1998–ban diplomáztam a Szegedi Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskolán, 

mint énekmővész, magánének tanár.  
2003–ban, munka mellett újabb diplomát szereztem: pedagógus –szakvizsga, közoktatási vezetı 
(SZTE Juhász Gyula Tanárképzı, fıiskolai kar).  
Az orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskolában tanítottam magánéneket, valamint rövid 
ideig igazgató helyettesként is dolgoztam. Ebben az idıszakban alapítottam meg a Bel Canto® 
Mővészeti Egyesületet, valamint a saját tanítványaimból álló Bel Canto® Énekegyüttest. A Békés 
Megyei Jókai Színházban is dolgoztam több évig, mint énekmester.  
Civil szervezeti formában segítem a gyermekeket, fiatalokat: Balatonszemesen létrehoztam a Bel 
Canto® Mővészeti Stúdiót, amely szakmai támogatást nyújt mindazoknak, akik megfelelı 
énektudással szeretnének felvételizni színmővészeti vagy zenei irányba. 2009. márciusától, 2009. 
decemberéig ének-zene tanár voltam a balatonszemesi Reich Károly Általános és Zeneiskolában.  
2009. márciusától kezdıdıen a szárszói Soli Deo Gloria Kórus karnagya vagyok. Önálló elıadóként 
is énekelek templomi mőveket; a magyar megmaradás értékeit képviselve, a kultúra követeként, 
népdalokat, valamint magyar nótát. A színházi életben a Tomanek Társulat, és a Tihanyi 
vándorszínpad operett primadonnájaként tevékenykedem.  
2009. óta élek Balatonszemesen, bár gyökereim nem ide kötnek, mégis büszke vagyok arra, hogy az 
itt élı embereket segíthetem. Szeretném a mővészetemmel azt a személyes hitet és meggyızıdést 
átadni az embereknek, hogy érdemes közösen gondolkodni; és mint képviselı szeretném segíteni az 
itt élı lakosokat céljaik elérésében! 

          Pörneki  Anikó- képviselı jelölt 
 
 

 

 



 
 

 Balatonıszöd 
Választásra készülünk! 
Hosszú Péter független képviselı-jelölt 
Helyhatósági választásra készülünk, polgármestert és képviselıket bízunk meg azzal, hogy a 
település gondos intézıi legyenek. Nem közömbös tehát, hogy kit választunk e nemes, de sok 
munkával járó feladatra, fıleg ha a jelölt számunkra ismeretlen vagy kevésbé ismert. 
Ezen próbálok segíteni rövid ismertetımben. 
 
Hosszú Péter vagyok Balatonıszödön élek 1994 óta. Három leánygyermek édesapja. Munkámat 
tekintve autóbusz-vezetı. Független jelöltként indulok a képviselıi mandátumért. 
A balatonıszödi Képviselı Testület tagja vagyok immár nyolc éve, olcsó reklám lenne azt mondani, 
hogy ismernek, már bizonyítottam. Annál is inkább, mert egy jó testületben nem az egyéni 
villongások teszik hatékonnyá a munkát, hanem a csapatmunka. Meggyızıdésem, hogy İszödön 
ilyen a testület. 
 
Az elmúlt idıszakban voltak a település életét hosszú távon meghatározó döntések, ilyen volt 
például a körjegyzıség megalakítása Balatonszemessel, a bérlakások megépítetése, vagy akár a 
testvérkapcsolat megalapítása. Mindegyik említett területen van még tenni való, mindegyik 
túlnyúlik választási ciklusokon. 
Vannak új kihívások is, erısödni fog a megyerendszer, már beszélnek a járások vissza állításáról is, 
eközben mi kistérségi szinten mőködünk, remélhetıleg ez a szint megmarad, mert sok pályázat erre 
van méretezve. Mindazonáltal készülni kell arra, hogy egy magasabb szinten is – értsd. járások-  
eredményesen tudjuk érvényesíteni İszöd érdekeit. Ez csak egy határozott, egymásért és a közös 
döntésekért markánsan kiálló testülettel képzelhetı el. Döntı jelentıségő a jegyzı, a polgármester 
és a képviselı testület közötti hármas egység megtartása, bármelyik gyengülése, esetleges 
szembeállása végzetes következménnyel jár a településre, láttunk már példát ilyenre a környéken. A 
vitáknak a tanácskozóteremben van a helye, de ott vitázni is kell azért, hogy egy-egy intézkedésbıl 
a lehetıség szerinti legjobb eredményt lehessen kihozni. 
Meg kell ırizni a település pénzügyi egyensúlyát, tartalékkal kell rendelkeznünk a pályázatokon 
való részvételre. Fejlıdni, fejleszteni sajáterıbıl csak minimálisan van lehetıség, döntı jelentısége 
van tehát a pályázatoknak. 
Erısíteni kell a közbiztonságot, ennek érdekében haladéktalanul megbeszélést kell kezdeményezni 
az illetékes rendıri vezetıvel, illetve el kell azon gondolkodni, hogy milyen más módon tudunk 
ezen a területen javítani. 
Közösségi közlekedési lehetıségeink sajnos évtizedek óta jelentısen nem javultak, itt finanszírozási 
nehézségekkel kell szembenézni. Javítani kistérségi szinten van reálisan esélyünk. 
Szintén kistérségi egyeztetést kell kezdeményezi a térségben mőködı mővészeti csoportok 
megmaradása érdekében İszödön a „Banya-Tanya”révén vagyunk ebben érdekeltek, támogatás 
hiányában az ı mőködésük is egyre nehézkesebb, de megoldjuk, mert mőködniük szükségszerő, a 
kultúrára áldozni kell mert az emberek egymás közötti kapcsolatára mélységében ez hat leginkább. 
Jó adottságú szabad parti sávval rendelkezünk, a fejlesztés itt is elengedhetetlen, közben meg kell 
tartani az önkormányzat tulajdonát és a strand sem válhat fizetıssé. Igazán nagy kihívás lesz ezt 
megoldani. 
 
Tisztelt ıszıdi polgárok a teljesség igénye nélkül csak néhány mozzanatot említettem az elıttünk 
álló feladatokból. Készen állok arra, ha a választói akarat úgy akarja tevılegesen is tegyek a 
megvalósításukért. 
Fontosnak tartom, hogy az önkormányzatiság kezdete óta Balatonıszödön a képviselık nem veszik 
fel a tiszteletdíjukat, ezen a továbbiakban sem kívánok változtatni. 
 

Hosszú Péter független jelölt 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Itt a helye 

 
Ezúttal mondunk köszönetet azoknak a Képviselıknek, akik az elmúlt ciklusban (ciklusokban) 
közéleti tevékenységükkel a településeik érdekében több-kevesebb sikerrel, de legjobb tudásuk és 
meggyızıdésük szerint, lelkiismeretesen látták el feladatukat, de nem kívánnak a továbbiakban 
képviselıként tevékenykedni. Lehet szidni, kritizálni ítélkezni, de aki már volt valaha is képviselıje 
egy falunak az tudja, hogy igen nehéz feladattal kell megküzdeni. Sok mindenen múlik a siker, vagy 
sikertelenség, múlhat objektív és szubjektív körülményeken, pénzügyi, gazdasági helyzeten, múlhat 
a megértésen és az értetlenségen., egyetértésen, vagy békétlenségen, de akár egymás félreértésén is. 
Ítélhetünk szimpátia, vagy unszimpátia alapján, de egyen induló, vagy újra nem induló képviselı 
sem vádolható azzal, hogy a településnek nem jót, vagy a legjobbat akarta volna tenni.  Sok minden 
történt 4 év alatt, volt látványos, de fıleg kevésbé az, a lehetıség keresése. Voltak változások jók, 
rosszak. Volt aki ezzel egyetértett és volt aki nem, de ez így van jól, hiszen nem vagyunk 
egyformák.  
Köszönjük a ciklus vége felé járó képviselıinknek az eddigi munkáját és sok sikert kívánunk a 
jelölteknek!   
 
 

 
Balatonföldvár Kistérségi Televízió 

 
A kistérségi tv. biztosítja, hogy a 13 településen induló polgármester jelöltek 5-15 percben, míg a települési 
képviselıink 3-5 percben bemutatkozhassanak. A felvételt Elek Dezsı készíti a felvételt igénylı jelöltekkel.  
Sajnos azonban  településeinken csak kevés háztartásban tudják a kábel tv. csatornáját  fogni, de aki teheti 
tekintse meg az élıszóval történı bemutatkozást is, hiszen úgy Balatonıszöd, mint Balatonszemes jelöltjeirıl 
is készül felvétel. 

Mattyasovszky Tibor-független képviselı jelölt: 
 

Mattyasovszky Tibor vagyok, 1953-ban születtem Budapesten. 
Középiskolai tanulmányaimat a Szentendrei Ferences Gimnáziumban 
végeztem. Késıbb vendéglátóipari szakmunkásvizsgát tettem és a 
vendéglátásban dolgoztam. Ezután utolért az angyalbır, vagyis 2 éves 
katonai szolgálatomat töltöttem le. Visszatérvén a civil életbe, 
üzletvezetıi szakvizsgát tettem és 1983-ig folytattam vendéglátóipari  
tevékenységemet. Egy hirtelen fordulattal vezetı beosztásba kerültem  
a kormányhoz, vagyis taxisofır lettem. 1986-ban a 970 fıs Budataxi 

3 tagú vezetıségének egyik tagjává választottak. 1992-ig folytattam eme tevékenységemet, majd 
egy rokon szakmához, egy autóalkatrész kereskedelemhez igazoltam. Két év elteltével céget 
alapítottam és 15 éven keresztül, mint ügyvezetı folytattam munkámat. 2007-ben véglegesen 
Balatonıszödre költöztünk feleségemmel. Gyerekkorom óta İszöd és Szemes kedvenc 
nyaralóhelyeim közé tartozott. A nyári szabadságok ideje alatt nagyon sok jó barátra tettem szert. 
Az elkövetkezendı idıben szeretnék minél több emberrel megismerkedni, ötleteiket 
megvalósítani, problémáikat orvosolni. Elképzeléseimet személyesen szeretném a faluházban 
elmondani. Szeretettel várom Önöket a falugyőlésre. Az ott elhangzottak után remélem sikerül 
megfelelı döntést hozni a szavazás során. 
 
Balatonıszöd, 2010. szeptember 10.   

 
Tisztelettel: Mattyasovszky Tibor 

 

 



 
 

Tisztelt Olvasó! 

 
Elkezdıdött a 2010-2011-es tanév. Benépesült az iskola, hangosak lettek a tantermek, folyosók.  Szeretném 
Önöket tájékoztatni arról, mit terveztünk be erre a tanévre, mire fordítódik az Önök által is befizetett adóforintok 
sokasága. 
Mielıtt bármibe is belekezdenék, legnagyobb köszönetemet szeretném kifejezni a balatonszemesi Baptista 
Közösségnek az informatika és az elsı osztályosok tantermének átalakításáért. Köszönjük, hogy anyagáron 
végezték el az átalakítási munkálatokat, jelentısen segítve ezzel, hogy a költségvetésünkbıl kijöjjünk. 
Az átalakításra azért volt szükség, mert az a tanterem, amiben a jelenlegi negyedik osztályosok voltak, olyan kicsi 
és szők volt, hogy abban szinte lehetetlen volt tanítani. Az informatika teremnek pedig az elrendezése volt olyan, 
ami szintén rontotta az oktatás hatékonyságát. Mivel új tanterem építésére a közeljövıben biztosan nem nyílik 
lehetıség, az átépítés mellett döntöttem.  Így az új elsısök egy lényegesen szebb, nagyobb terembe költözhettek, 
az informatika terem pedig sokkal áttekinthetıbb, használhatóbb lett. 
Ezúton köszönöm meg Sárfi Sanyinak és Gábornak is, hogy beiktatták nyári munkáik közé a két terem teljes 
elektromos rendszerének felújítását. 
Elsıként a személyi változásokról kívánok tájékoztatást adni Önöknek. A távozó Tolnay Zoltán tanár úr helyére 
Batki Balázs tanár urat vettük fel, aki testnevelés, földrajz és gyógy-testnevelés szakos kolléga.  Erdıtelekrıl, Eger 
mellıl érkezett hozzánk, párjával és alig több mint egyéves gyermekükkel. 
Szintén új a tantestületben Szincsák Eszter, aki az orvosi kezelés alatt álló Vinkó Tünde tanárnıt helyettesíti.  
Mindkettıjüknek ezúton is sok sikert kívánok! 
Iskolai képzésünk szerkezete nem változott. Általános iskolai képzés, sportiskolai fakultáció, zenemővészeti 
képzés és a Pedagógiai Szakszolgálat az intézmény fı szolgáltatási területe, illetve ötödikként ide sorolhatjuk az 
iskola konyháját, ami már több település szociális étkeztetését oldja meg.  Bár diáklétszámot tekintve nem mi 
vagyunk a legnagyobbak, nekünk a legszélesebb a szolgáltatási körünk. 
Az általános iskolai képzésnél folytatni kívánjuk az eddigi hagyományainkat. Értékrendünket tekintve a 
klasszikus, hagyományos iskola vagyunk. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy nem csak oktatunk, hanem nevelünk 
is!  Értéket közvetítünk, nem csak tudást adunk át. A hozzánk kerülı diákok személyiségét legalább annyira 
fontosnak tartjuk formálni, mint amennyire az fontos nekünk, hogy biztos alapokon álló, használható tudással 
engedjük középiskolába diákjainkat. Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetségfeltárást, tehetséggondozást, a 
felzárkóztatást, a személyre szabott módszertant.   
Szeretném, ha az idei tanévet néhány új fogalom jellemezne. Az egyik ilyen az élménypedagógia. Nem új a 
kifejezés, mi is ismertük, és mostanra készen is állunk arra, hogy így tanítsunk. Mit is jelent ez? Úgy szeretnénk 
tanítani, hogy az élmény legyen a diáknak is, pedagógusnak is. A fenntartók jóvoltából a felszereltségünk nagyon 
jó. Kollégáim módszertani ismeretei kellı alapot adnak arra, hogy éljünk e módszerrel.  Szeretnénk, ha a 
gyerekeket a tanulás, az ismeretszerzés élménye motiválná. He ezt a belsı késztetést sikerül felszínre hozni, az 
jelentısen növelné a tanulás-tanítás hatékonyságát. 
A másik fogalom a hasznos tudás.  Ez nem teljesen azonos az éveken át erıltetett kompetencia alapú tudással, 
csak hasonló ahhoz. Látjuk, hogy a gyakorlati ismeret, a gyakorlatban hasznosítható tudás az, amire szükség van. 
Azt is tudjuk, hogy az, aminek a gyermek is látja az értelmét, könnyebben tanulható.  Ezért ebben a tanévben 
folyamatosan átnézzük a tananyagokat és ha óvatosan is, de szelektálunk.  Persze azért ezzel nem szabad 
kapkodni, mert ha a mosdóvízzel együtt kiöntjük a gyereket is, akkor nagyobb kárt teszünk, mintha minden 
maradt volna a régiben. Várható, hogy új tantervek fognak születni, mi inkább csak elébe akarunk menni egy 
kicsit a dolgoknak. Hiszen rengeteg olyan ismeretet adunk át, ami csak alap, a majdani iskolákban kapott 
tudáshoz. 
A harmadik fogalom, a szeretetalapú iskola. A tanulás-tanítás, mint társas kapcsolat alapja a tanár és diák közti jó 
viszony, bizalom. Egyértelmő, hogy a diák a tanárán keresztül szereti meg az adott tantárgyat. Ha szereti a tanárt, 
megtanulja a tantárgy tananyagát, mert meg akar felelni a tanárának. A pedagógust pedig akkor szeretik a 
gyerekek, ha érzik, hogy ı is szereti ıket. Nekünk pedagógusoknak nagyon kell arra vigyáznunk, hogy a 
gyerekek minden percben érezzék ezt, még akkor is, ha a éppen valami rosszaságot, butaságot tettek. Hiszen a 
gyerek azért gyerek, hogy néha rosszalkodjon. Az, hogy nem gondolja még át felnıtt logikával a cselekedeteit, 
teljesen természetes dolog. Elmenni a rosszaság mellett nem szabad, de az kell, hogy a gyerek érezze, nem ıt 
ítéljük el, hanem csak azzal nem értünk egyet, amit tett.  Tudom, hogy a tantestület képes erre! 
Nagyon fontosnak tartom, hogy szorosabbra főzzük a szülık – pedagógusok - gyermekek kapcsolatát. A 
gyerekek is a könnyebb ellenállás felé mozognak. Ha a szülıknek, pedagógusoknak közös az értékrendjük, ha az 



elvárásaink a gyerekek felé azonosak, akkor a gyerekek természetesnek veszik az elvárásokat, és azt, hogy annak 
meg kell felelni. Ez nem csak a tanulás, hanem a viselkedés terén is így van. Ha közös az értékrend, akkor a 
pedagógusok tekintélye is megnı, és hatékonyabbá válik az iskola. Mi, itt Balatonszemesen, még jó helyzetben 
vagyunk!  
A gyerekek alapvetıen jól neveltek, a szülık és az iskola közti kapcsolat jó. Közös rendezvényekkel, több 
beszélgetéssel azonban még javíthatunk ezen. 
Az általános iskolai oktatás mellett folytatjuk a sportiskolai fakultációt. Ez azt jelenti, hogy akik a normál 
testnevelés óraszámon felül szeretné még gyermeküket sportoltatni, azok ezt a délutáni órák keretében megtehetik 
atlétika, futball, és kézilabda sportágakban.  Továbbra is elkötelezettek vagyunk a sport, a rendszeres mozgás 
mellett. Meggyızıdésünk, hogy ezzel jelentısen javítjuk gyermekeink felnıttkori jó egészségi állapotának 
kialakítását. 
Bár kis iskola vagyunk, csapatsportok terén is gyönyörő eredményeket mutathatunk fel. Focistáink mellett a 
kézilabdások eredményei is kiemelkedıek. A rendszeres, szorgalmas munka eredménye, hogy nincs olyan torna, 
ahol ne emelnék ki a szemesi csapat technikai tudását. 
Zeneiskolai képzésünk annyiban változott, hogy Kapus János tanár úr, a balatonföldvári fúvós zenekar vezetıje 
három növendék részére fuvolatanítást vállalt.  Természetesen a zongora, a fa-és rézfúvós, és az ütı tanszak 
folytatja munkáját. 
Az idei tanévben ünnepeljük zeneiskolánk húsz éves fennállását. November végére tervezünk egy nagyszabású 
ünnepi koncertet, amivel méltó módon tisztelegnénk a volt kollégák és az elért eredmények elıtt. 
Zeneiskolai növendékeink egyébként a tanév során több alkalommal is fognak nyilvános fellépéseket is adni. 
Ezek egy részét a Mővelıdési Házba terveztük, hogy mindenki számára elérhetıbb legyen. 
Szakszolgálatunk az elızı tanévben kialakította szervezeti felállását, módszertani rendszerét. Ebben a tanévben is 
ellátják a Kistérség minden közoktatási intézményében a fejlesztı foglalkozásokat, a sajátos nevelési igényő 
tanulók ellátását, a pályaválasztási tanácsadást, a nevelési tanácsadást, és a gyógy-testnevelést.  Mivel Batki 
Balázs végzett gyógy-testnevelı, így ı veszi át ezt a feladatot. Heti négy órában fogja speciális gyakorlatokkal 
segíteni kis diákjaink testi fejlıdését.  Tervezzük, hogy a tanulók szakorvosi felmérése után a szülıknek is 
kiadunk egy rövid, a gyermekre specializált gyógy-testnevelıs mozgássor leírást, hogy otthon is 
foglalkozhassanak a problémák gyógyításával.   
Szintén új lesz a tanévben, hogy a testnevelés órákon is lesznek gyógy-testnevelıs elemek, hogy a gyógyulás 
minél gyorsabban menjen végbe. 
A szakszolgálat esetében a második félévtıl tervezzük, hogy a rászoruló diákokat a tanórán pedagógiai 
asszisztens segítené. Ez azt jelenti, hogy a tanórán a tanár mellett egy speciális végzettséggel rendelkezı kolléga is 
jelen lenne és a sajátos nevelési igényő tanulóknak órán segítene a megértésben.  Erre akkor lesz lehetıségünk, ha 
Vinkó Tünde tanárnı ismét munkába tud állni. 
Tisztelt Olvasó!   
Remélem a fentebb leírtakkal sikerült reális képet adnom Önnek az iskola idei terveirıl.  Remélem érezhetı, 
igyekszünk folyamatosan fejlıdni, igyekszünk a kor kihívásait minél hamarabb megérteni, és hatékonyan 
megfelelni annak.  Tudjuk, gyermekeink további életét döntıen befolyásolja munkánk minısége, ezért nagyon 
nem mindegy, hogyan dolgozunk, mit teszünk!  Azt is tudjuk, hogy a feltételek, amelyeket a két település biztosít 
számunkra, messze jobbak az átlagostól.  Éppen ezért remélem, hogy munkánk minıségével mi is mellé tudjuk 
tenni a magunkét a feladathoz! 
Balatonszemes, 2010-09-01       Boór Miklós igazgató 
                                  
Éljen a magyar! címő elıadás volt 2010. augusztus 21-én. Csodálatos volt! Ébredj magyar! 
Magyar zene, magyar virtus! Ének, zene, tánc, vers! Magyon ízléses öltözékben voltak a színészek! 
A produkció lélekemelı volt! 
Úgy éreztük, jó magyarnak lenni! Amit a négy színész produkált, naponta kéne a TV-ben adni. Meg 
kellene tanítani a nézıket, hogy így kéne büszkén élni! A színészekbıl sugárzott az öröm, a szeretet 
és a jókedv! Szereplık: Tihanyi Tóth Csaba;  Pörneki Anikó; Bognár Rita; Bognár Balázs 
Nagy tömeg volt! Aki nem volt itt, sajnálhatja. Nagy taps volt a végén és öröm hang moraj. Olyan 
volt az est mintha Isten templomában történt volna a csillagos ég alatt. Befejezésül a mősor végén 
azonnal kezdıdött a tőzijáték. Nagyon, nagyon szép volt. Köszönjük a színészeknek ezt a 
felejthetetlen estét. Köszönjük a mővelıdési ház igazgatójának Róka Lászlónak.    

Baumann Ödönné 

 



 
 

Elmúlt egy nyár… 
 

Talán sokkal gyorsabban is, mint ahogy azt még a szezon kezdetén gondoltuk vagy reméltük.   Az idıjárás és 
annak változásai szinte minden emberi tevékenységre hatással vannak, néha igen nagymértékben 
befolyásolják életünket, néha anyagi károkat, rombolást, pusztítást egyaránt elıidéznek. Ezen a nyáron 
Szemes is részesült bıséggel az idıjárási szeszélyekbıl. 
A nyári programok lebonyolítását tekintve, viszont szerencsésnek mondhatjuk magunkat: az idıjárás kegyes 
volt hozzánk. A XVI. Országos Latinovits Zoltán Vers-és Prózamondó Találkozót június 4-5-6-án rendeztük. 
Ezzel egy idıben nyílt elsı kiállításunk. Posza Róbert fonyódi fotográfus fotóit Huth Gergely újságíró 
ajánlotta, a feltőnıen nagy érdeklıdést kiváltó megnyitón, a nagyérdemő közönség figyelmébe. 
Ez évi Szezonnyitó rendezvényünket június 12-én tartottuk- egyúttal ezen a napon a Borverseny Díjátadó 
Ünnepségre is sor került - az élményfürdı melletti strandon. Itt mutatkozott be a nyár folyamán elıször a 
szemesi fiatalokból szervezıdött Bel Canto Énekegyüttes, Pörneki Anikó vezetésével. Fellépett még a 
Balatonföldvári Fúvószenekar, a Derős İsz Nyugdíjas Egyesület, a Berbence Néptánc Együttes, a poénokról 
Várkonyi András, a Barátok közt címő sorozat népszerő Vili bácsija gondoskodott. 
A júliusi hónap programjai döntıen a zene-és tánc jegyében fogantak. Egy-egy önálló programmal szerepelt 
nálunk a Gödöllıi Városi Fúvószenekar valamint a Perecesi Bányász Fúvószenekar Miskolcról, a Valcer 
Táncstúdió Debrecenbıl, az Anna By Dance és a Dudance együttesek Budapestrıl. Egyhetes táborát 
fellépéssel zárta a Da Capo Musical Együttes Békéscsabáról, akik a helyi Bel Canto Énekegyüttessel közös 
mősort adtak. 
A Magyar Queen Rajongók Klubja és a Latinovits Mővelıdési Ház közös szervezésében egyhetes  
könnyőzenei programot bonyolítottunk le július 4 -10. között. A II. Szemesi Blues Rock Napok és a Queen 
Tábor elıadóit ,szereplıit láthatták Szemesen. Felléptek többek között a Zenepavilonnál: Queen Unplugged 
Project, Zapruder,  Rovers, Blonday, Joyride és a Queen Emlékzenekar is. A rendezvénysorozat csúcspontja 
volt Jan Vytásek énekes –dalszerzı Prágából, aki meglepetés vendégként: Pörneki Anikó énekmővésszel 
együtt adta elı a Barcelona címő világhírő duettet. 
Július 11-én a Sportpályán a Sportegyesülettel közös rendezvényen  láthattuk-hallhattuk délután is és az esti 
koncerten is a Németországból érkezett Sachsentramp country zenekart, akik egy látványos kamion 
színpadon léptek közönség elé. 
Július 17-én, immár harmadik alkalommal került sor Balatonszemesen az Amatır Kettesfogathajtó 
Versenyre.  Július 22-25-e között zajlottak, négy nap alatt a XVI. Szemes Fesztivál rendezvényei, mely 
programokat én magam is sikeresnek tartok. Ezt a programsorozatot immár második éve a képviselıtestület 
döntése alapján nem a mővelıdési ház, hanem egy profit-érdekelt magáncég rendez. 
Ahhoz, hogy a szemesi polgárok tisztán lássanak ebben az ügyben és legyen összehasonlítási alapjuk, 
mindenképpen ismerniük kell a rendezvény finanszírozását: 
Az önkormányzat a 2010.évi költségvetési elıirányzata szerint  erre az évre mősorokra: 5 millió Ft-ot 
tervezett a községnek. Égbekiáltóan aránytalannak és igazságtalannak tartom továbbra is azt, hogy ebbıl az 5 
millió Ft-ból a képviselıtestület, 5:3 szavazati aránnyal- (Takács József, Böröczky Szilárd, Petrus Péter 
szavaztak csak saját intézményük mellett)-, a többség 2 millió Ft + ÁFA-t átadott a Szemes Fesztivál  négy 
napos programjára. Ezzel szemben a mővelıdési ház egész évben, tehát január 01. – december 31-e között  
(kivéve a fesztivál 4 napját)  3 milliót költhet programokra. Nem kell hozzá különösebb közgazdasági 
képzettség, józan-paraszti ésszel is átlátható, miért tudja a fesztivál azt a színvonalat hozni, amit hoz. 
Mindezek ismeretében, talán Czirják Mariann a Fürdıegyesület elnök-asszonya is felülvizsgálja azon 
kritikáját, melyet éves beszámolójában megfogalmazott, a Miújság is közölt 2010/12. számában és így 
hangzott: ….”-Róka Lászlóval, a mővelıdési ház új vezetıjével zavartalan a kapcsolat, de sajnos az ı általa 
szervezett programok színvonala kívánni valót hagy maga után!” ( -Alig találkoztam ez ideig 
programjainkon Czirják Mariannal ?!)  
Óhatatlanul nekem is eszembe jut az örökbecső válasz (állítólag Karinthy mőve), melyet egy kritikusának 
válaszolt: „Itt ülök lakásom legkisebb helyiségében. Elıttem van az Ön kritikája, de nem sokára mögöttem lesz!” 
De térjünk vissza még néhány gondolat erejéig a nyári programokra. 
-Augusztus hónapban 2 kiállítást rendeztünk: 
- Makovecz Imre épített világa címő fotókiállítás a Kossuth és Ybl díjas építész munkáiból (2010. aug. 7.- 
aug.17. között) Megnyitotta:Karikó Zoltán református lelkész. 
- Böröczky Ferenc balatonszemesi festımővész munkáiból válogatott életmő kiállítás (2010. aug. 20.-
szept.10. között) Megnyitotta: dr.Stirling János tanszékvezetı egyetemi tanár. 



-A Bujtor István Emlékére Rendezett Filmfesztiválra 18 alkotás érkezett. A 3 tagú zsőri nagyra értékelte a 
kezdeményezést, jónak ítélték a filmeket és a folytatásra buzdítottak. 
 
 
A Nemzeti Kulturális Alap 400.000,- Ft-tal támogatta a rendezvényt. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a 
Bujdosó Étteremnek a támogatásért, amellyel, nagyban hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. 
- Az augusztus 20-i ünnepi mise, a Szent István napi megemlékezés, a testvértelepülési kapcsolat 
megpecsételése úgy érzem méltó keretek között történt Szabó Sándor tárogatómővész és Pörneki Anikó 
énekmővész közremőködésével. 
- A nyarat augusztus 21-én tőzijátékkal, ezt megelızıen a Tihanyi Vándorszínpad: Éljen a magyar! címő 
nagysikerő elıadásával zártuk. 
Kérem, mindenki ítélje meg a nyári programok milyenségét, mennyiségét, most már annak ismeretében, 
hogy tudjuk: mennyi jut a négynapos fesztiválra és mennyi a fennmaradó 361 napra. 
 

                                                                                                     Róka László mőv.ház vezetı 
 

Utolsó munkatervi ülések 
 

A tervek szerint a ciklus utolsó Képviselı-testületi ülésére Balatonıszöd szeptember 10-én 
Balatonszemes szeptember 13-án fı napirendként a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásának 
megtárgyalása került. A törvényi kötelezettség mellett e napirend fontosságát az is adja, hogy a 
képviselı-testületek milyen pénzügyi kondíciókkal adják át a gazdálkodást az új testületeknek. 
A féléves gazdálkodás fıbb sarokszámait (június 30-i állapot szerint) az alábbi táblázatba foglaltuk össze. 
 

Balatonıszöd 
                             elıirányzat         teljesítés    

                                                 ezer Ft                      (%) 

Balatonszemes 
mód. elıirányzat       teljesítés  
                             ezer Ft        ( %)      

Tárgyévi Bevétel 80.000 48.402 (60,5) 593.375 291.728  49 

Elızı évi pénzmaradvány 
igénybevétele 

 14090   16456  

Kiadás 80.000 53.647   (67) 593.375 326.209 55 

Június 30-i pénzkészlet  
8.848 

 Jún. 30.-i 
finanszírozási 
hitel állomány 

 
- 18.025 

 

        
Vége van a nyárnak… 

 
Azonban a szeptember még reményeink szerint megjutalmaz bennünket meleg napsugárral, kék 
éggel, sok-sok nyíló virággal, finom gyümölcsökkel, így nincs okunk elszomorodni azon, hogy 
elkezdıdött az újabb, 2010/2011-es nevelési év. 
Megérkeztek az új, várva-várt kiscsoportosok, és a „nyári szabadságukat” töltı régi óvodásaink is. 
Örömünkre szolgál, hogy 73 kisgyermek jön hozzánk nap, mint nap.  Nagyon vártuk ıket, hiszen 
értük dolgoztunk augusztus utolsó hetében nagyon sokat, hogy minden megújulva, tisztán, rendben 
várja ıket. Reményeink szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy még jobban érezzük magunkat az 
óvoda falai között. 
Természetesen ehhez kell a dolgozók elkötelezettsége, lelkesedése, az óvónık szakmai tudása, 
módszertani kultúrája. Mindezekkel a tulajdonságokkal ık rendelkeznek, és fel is használják annak 
érdekében, hogy a gyermekek neveltsége megfeleljen a kívánalmaknak, a Tılünk elvárt magas 
színvonalú követelményeknek.  
A most induló tanévben sem változnak a magunk elé kitőzött céljaink, és feladataink. Talán az 
egyes területek más hangsúlyt kapnak, de idén is azért dolgozunk, hogy biztonságos, esztétikus, 
hívogató környezetet teremtsünk gyermekeink számára. Sok tapasztalathoz, élményhez kívánjuk 
juttatni ıket óvodán belül és kívül egyaránt. Mindenki segítségét köszönettel elfogadjuk, akik ebben 
részt kívánnak venni. 



Munkánkat segítik az Egységes Pedagógia Szakszolgálat munkatársai (logopédus, pszicho-
pedagógus, pszichológus), akikkel a tavalyi évben hatékony kapcsolatot építettünk ki. 
A már óvodáskorban rossz tartású, gerinc és láb deformitással küzdı gyermekek számára gyógy-
testnevelés és tartásjavító ovi-torna kerül megszervezésre. 
A tehetséggondozó foglalkozások idén is a gyermekek rendelkezésére állnak- lesz kézmőves 
foglalkozás, zeneovi, labdajátékok (foci és floor-ball). 
Októbertıl márciusig havonta egy alkalommal játékdélutánra várjuk a szülıket, ahol a jó játékok 
mellett beszélgetésre is lesz lehetıség, természetesen a gyerekekrıl. 
Családi délutánnal kezdjük a játékdélutánok sorát, ahol évek óta mindig egyre többen vesznek részt, 
és ahova a még nemrég hozzánk járt 1. osztályosok is eljönnek.  
Novemberben a hagyománnyá vált Apák napi sportdélutánon mérik össze erejüket, energiájukat a 
gyerekek és a felnıttek. 
Terveink között sok érdekes esemény szerepel, ünnepeinket igyekszünk méltón, együtt a 
közösséggel átélni. Megyünk színházba, koncertre, meghívjuk az 1. osztályosokat 
gyermekelıadásra, a zeneiskolásokat karácsonyi mősorra, és a bábosokat is. 
 Kirándulni megyünk lakóhelyünkön és távolabbi vidékre. Közben mindennapjainkban igyekszünk 
sokat tanulni, egymással beszélgetni, problémákat, konfliktusokat megoldani, és egymásnak 
segíteni, egymást elfogadni, megérteni.  
Sorolhatnánk még azt a sok lehetıséget, amely segíti gyermekeinket abban, hogy megtanulják az 
életben való eligazodást, és megtanuljanak a közösségben a közösség által létezni.  
A lehetıségeket idén is ki szeretnénk, és ki is fogjuk használni, hiszen nem csak mi gondolkodunk 
így, hanem vannak olyan segítıink, akik valamilyen módon hozzájárulnak a kitőzött céljaink 
eléréséhez.  
Óvodánkban több szervezet, közösség mőködik- a Szülıi Szervezet, az Óvodaszék, az 
Alapítványunk eddig is sokat tettek azért, hogy a fenntartó által biztosított anyagi forrásokhoz 
kiegészítı támogatást nyújtsanak. Mellettük néhányan olyanok is vannak, akik nem kötıdnek 
szülıként, nagyszülıként az óvodához, mégis fontosnak tartják, hogy segítsenek egy-egy 
alkalommal. 
Ezért lehetünk büszkék óvodánk esztétikus külsejére, nevelımunkánkban elért eredményeinkre, 
amelyeket az elmúlt nevelési évben is számos alkalommal és számos helyen elismertek. Nálunk 
jártak a Szennai és a Szentgáloskéri Óvodák óvónıi jó gyakorlatunkat megismerni, és átvenni.  
Azt reméljük, hogy az idei évben sem lesz másként. 
Kívánok a 2010/2011- es nevelési évre a hozzánk járó gyermekeknek, a családoknak, és 
magunknak is nyugodt körülményeket, sok-sok együtt átélt érdekes eseménybıl fakadó élményt, 
vidámságot, boldogságot!        

Szentiványi Jánosné    óvodavezetı 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A versenyt követıen, 19 órától: 

 
GÁLAM ŐSOR 

Balatonszemes, 2010. szeptember 18. szombat, 
19 órától, 

a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház 
színháztermében. 
FELLÉPNEK: 

Az I. Szemesi Nótás Találkozó díjazottjai, 
valamint meghívott 
Elıadó Mővészek! 
Közremőködik:  

a Bihari Cigányzenekar ( Debrecen ) 
A mősorban népszerő magyarnóták, operett 

részletek csendülnek fel! 
Jegyár: 1000.- Ft. 

Minden érdeklıdıt nagy szeretettel várunk! 
A jegyek megvásárolhatók a helyszínen, vagy 

elıvételben: 
Róka László, igazgató: + 36/30 – 552 – 99 - 45. 

 

 
I. Szemesi Nótás Találkozó 

Balatonszemesen, 2010. szeptember 18. 
szombaton, 13 órától, 

a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház 
színháztermében.(Szabadság u. 1.) 

 
A zsőri tagjai:  

Nógrádi Tóth István – dalénekes, 
a budapesti  Magyarnóta Szövetség Elnöke. 

Turbucz Ildikó – zenetanár. 
Bognár Gyula – zeneszerzı, elıadómővész, 
ARTISJUS Díj -  2010  – Az év nótaszerzıje. 
Pörneki Anikó – énekmővész, magánének 

tanár. 
 

A versenyen közremőködik:  
 

a Bihari Cigányzenekar ( Debrecen ) 
Belépı és Támogatói jegy: 400.- Ft:  amellyel a  

közönségdíjra lehet vele szavazni ! 



 
 

RÖVID HÍREK 
� Megérkezett a kistérségi összefogással beadott pályázat nyertes kis (21 személyes) busz. A 

„balatonszemesi” kék-sárga  színeket viselı személyszállító jármő 2010. szeptember 12-én 
került a település birtokába. 

 
� 2010. augusztus 25-29 között helyszíni szemle és beruházói tárgyalássorozat volt a tervezett 

gyógyturisztikai fejlesztések ügyében. A tárgyalások részleges sikerét jelzi, hogy az új 
településközpont (iskola melletti), valamint a volt orosz tábor területére elkészített 
ötlettervek a finanszírozást is megteremteni szándékozó tárgyaló partnernek nem nyerték el 
a tetszését, a tárgyalások így ezen helyszínek nélküli korlátozott beruházásokra 
folytatódhatnak. 

 
� Második alkalommal került sor a Kínai Népköztársaság Dongying városának küldötteivel 

történı tanácskozásra. Mint arról júliusi lapszámunkban hírt adtunk elızetes szándékát 
fejezte ki a város elsı számú vezetése Balatonszemes önkormányzatával történı 
együttmőködésre. Az augusztus 30-án érkezett delegációt az alpolgármester vezette és a 
turisztikai iroda vezetıje, valamint a fıosztályok vezetıinek egyeztetı tárgyalására került 
sor. A küldöttség konkrét együttmőködési lehetıséget látott a kulturális életük bemutatását 
tartalmazó fellépésekre, mely részünkrıl is viszonozható. Fantáziát láttak a természetes 
gyógymódok megismertetésében, mely területen jelentıs hagyományokkal rendelkeznek. 
Egzotikus növénypark létesítésére, a csereüdültetésre, civil szervezetek közötti 
kapcsolatépítésre és még sok más területen - léptékeinkhez igazított kisebb – 
együttmőködésre látnak lehetıségeket. A delegáció tudomásul vette, hogy a kapcsolat 
folytatásának kérdésének eldöntésére a választások után kerülhet sor. 

 
� Heves vita zajlott a Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 

ülésén augusztus 31-én az Integrált Közoktatási pályázat kapcsán Balatonszemes – bár az 
egyik legjelentısebb támogatási összeg várományosa önállóságát a lehetı legnagyobb 
mértékben szeretné megtartani az integráció után. E kérdésrıl Balatonszárszó 
önkormányzata is hasonlóképpen gondolkodik. 

 
� A féléves beszámolóval egyidejőleg kerül sor arra az elszámolásra, amely tartalmazza a 

Balatonıszödrıl bejáró gyermekek után fizetett önkormányzati támogatást. A napirendre 
tőzésére azért kerül sor, mert felmerült a kérdés azonos jogok és kötelezettségek illetik és 
terhelik-e a két önkormányzatot.  

 
 Márton Áron püspök Csíkszentdomokos szülöttjének 

idézete volt az új testvér-települési kapcsolat fı mottója: 
 

„ …a felebaráti szeretet nemcsak bizonyos alkalmakra szóló parancs, 
hanem alap magatartás is. Állandó készség, hogy embertársunk 
személyi méltóságát és jogait tiszteletbe tartsuk,  boldogulását 
elımozdítsuk és ha nehéz helyzetben van védjük, segítsük.” 

 
Augusztus 20-án ünnepélyes keretek között került aláírásra a két önkormányzat együttmőködési 
megállapodása. Mindkét fél részérıl hangsúlyozva lett, hogy igazi tartalommal szeretnénk megtölteni a 
kapcsolatot, erısíteni az összefogást.  
Sajnos ennek elızményeként egy olyan képviselı-testületi ülésre került sor, amelyen a sérelmek 
beárnyékolták az elıkészületeket és a méltóságteljes ünnepet. Szerencsére ez nem hatott ki a vendégeinkre, 
hiszen a belsı viszályok és annak megoldása, a mi problémánk. 
Csíkszentdomokos polgármesterét 3 települési képviselı kísérte el hozzánk. Az igazi barátság légkörében 
váltak el, megköszönve Balatonszemes vendégszeretetét.  
 

  



Öszödfalva az Ugocsai kisnemesi falva egyike nevét, kétségtelenül Öszöny ( Euzeni ) fiától Öszödtıl 
nyerte,aki 1300-ban más ugocsai nemesekkel együtt tiltakozott a szomszédos Sasvár és Bana 
elidegenítése ellen. Tiltakozó nemes társainak nevei szintén tovább él az általuk alapított hasonló 
kisnemesi faluk neveiben. Maga Öszödfalva, mint már neve után megtelepültnek tekinthetı birtok, 
csak a század végén merült föl a hasonló nevő család nevében. Öszöny fiától származtathatóak le 
egyes sasvári és bökényi családok is – az utóbbiakkal az Öszödfalvyak  a XV. század folyamán 
öszödfalvi birtokok felett állandó pereskedésben álltak. A Tisza folyása mellé települt falu sokat 
szenvedett a Tisza gyakori áradásaitól, és az ezek során bekövetkezett mederváltoztatásoktól is. A 
Tisza a XVII. század dereka táján végleg elpusztította, de a XX. század elején az 1910-ben kiadott 
Gönczi Pál -féle térkép szerint még lakott hely volt a puszta. Területe a szomszédos Csepe határába 
olvadt be. / Forrás: Szabó István Ugocsa  Megye / 
Jó lenne kideríteni, ki volt utolsó lakója és mikor maradat üresen a puszta! 
Kis kitérı után folytattuk utunkat Fekete-Ardóig. Körülbelül egyharmad részben magyarok által lakott 
falu. Katolikus temploma a XIII.-XV. Században épült. Hajójának bal oldalán jó állapotban lévı 
freskótöredéket tártak fel. A képek két sorban helyezkednek el, az alsó sorban szép tiszta arcú szentek 
láthatók. Figyelemre méltó a szentélyben megmaradt ülıfülke is. Ottlétünkkor éppen vasárnap 
délelıtti mise volt. Sajnos a padokban elég foghíjasan ültek.  
Folytattuk utunkat. Újból egy stoppos. Ezúttal egy rutén kislány. Nehezen, de megértettük hogy İ is 
Vinohragjivbe, Nagyszılısre megy. Megindult a szóáradat. Egy levegıvételnyi szünet alatt sikerült 
kinyögnöm: nie znajes – nem értem. Ez ıt cseppet sem zavarta. Csak mondta, mondta, mondta... Már 
bent jártunk Nagyszılısön, amikor olyat mondott, amit megértettem. Stop! 
Talán azt próbálta magyarázni, hogy İ megérkezett, kiszállva és fizetni akart, mert a hrivnyát mutatta. 
Elköszöntünk egymástól – daszvidanyiet! A saxo-t a parkolóban hagytuk, és elindultunk a város 
legnagyobb terének nevezetességeit megtekinteni. A Béke tér, a Béke utca és a Svecsenkó utca által 
közrefogott terület. A helybeli magyarok ezt Magyar sornak nevezik. A tér fı látnivalói: - katolikus 
templom, - ferences kolostor, - református templom vármegyeháza, - a hagymakupolás új pravoszlav 
templom. Mivel ottjártunkkor, - éppen beharangozás elıtt – nagyon sokan voltak a templom elıtt, 
feltőnt, hogy a nık, idısek, fiatalok egyaránt fejkendıben voltak, csak így léphetnek be a templomba. 
Volt aki a fejkendıt csak a templomban vette fel. ( Hát igen, ott még rend van! )  
Elindultunk a város melletti, kishegyre, amin a nagyszılısi vár romjai vannak. Kankó vára. A legenda 
szerint itt, a vár kútjában, érckoporsóban alussza örök álmát a Nándorfehérvári hıs, - Kapisztrán 
János. Ottjárttunkkor vagy két tucat birka végzett az omladozó falak mentén ,, parkfenntartási” 
munkálatokat. Néma szemlélıdésünkbıl az ég dörgése, sőrő fekete felhık sokasága zökkentett 
bennünket vissza a valóságba. Szakadó esıben értünk vissza a város egyik legjobb étterméhez, ahol 
magyarul is beszélnek. Megkésett ebédünk nem csak hatalmas adag, de kifejezetten finom, enyhén 
főszeres volt. Az árak jóval a mi éttermi áraink alatt voltak. (4-5 euró) 
Az esı továbbra is szakadt. Irány Tiszaújlak érintésével Tivadarfalva, ahol kipihenhettük a rengeteg 
séta fáradalmait.  
Hétfı. A reggeli elfogyasztása után Tiszaújlak-Bene érintésével irány Beregszász. Az egyetlen máig 
magyarnak számító város Kárpátalján, a határtól mindössze néhány kilóméterre. Beregszász 
központját kettészelı Vérke folyó két oldalán találhatók a város látnivalói, mőemlékei, 1418-ban épült 
római katolikus templom. A XVII. században kétszer is leégett. A XIX. század közepén állítottá helyre 
neogótikus stílusban. A templom bejáratával szemben a 2001-ben felavatott Szent István mellszobrot 
láthatjuk. 1913-ban átadott úri Kaszinó épületében ma az Arany Páva étterem mőködik. Bejáratával 
szemben az 1991-ben felállított Petıfi szobor. A Kossuth téren, a sarkon áll az egykori Oroszlán 
Szálló épülete, mely 1992 óta az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színháznak ad otthont. A színház 
épületétıl jobbra a vármegye háza (1980). A tér túlsó oldalán a klasszicista stílusú 1780-ból származó 
református templom. A tér végén álló ,,kocka” ház az egykori beregszászi zsinagóga épületébıl 
kialakított Mővelıdési ház. Mellszobra van még a városban Kossuthnak, Bethlen Gábornak.        
Több mint félszáz emléktábla a városban megfordult hírességekre emlékeztet. A Munkácsi úton van a 
város szülöttének, Fedák Sárinak egykori villája, melyre szintén emléktáblát tettek 2000-ben.  
A visszautazás elıtt kis pihenı képen a Korzó étteremben csillapítottuk éhségünket, pihentettük fáradt 
lábainkat. Az idı borongós ugyan, de a hımérséklet kellemes, még sötétedés elıtt egy kis kitérı 
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Csetfalvára. A Tiszahát kihagyhatatlan látnivalója a csetfalvi református templom. A XV. századból 
származó épület elıtt gyönyörő, négy fiatornyos harangláb áll. Ezen keresztül lehet bejutni a 
templomba. A kazettás fa mennyezet díszítését Asztalos Sándor Ferenc készítette 1753-ban. 
 
 
A templomot 2000-ben újították fel a magyar állam segítségével a nagy Tiszai árvizek után. Ekkor 
tárták fel a diadalívtıl jobbra látható freskórészletet is. Kívülrıl a szentély falán láthatjuk Móricz 
Zsigmond emléktábláját, ki sokszor járt a faluban, ugyanis édesanyja Csetfalván született. A falu 
második építészeti érdekessége a modern templom, melyet a római és görög katolikusok közösen 
használnak. A templomot két nagyszılısi mérnök tervezte. Stílusa Makovecz Imre által képviselt 
irányzathoz tartozik. 2001-ben adták át az épületet.  
Lassan sötétedett, a sötétedéssel együtt szemerkélni kezdett az esı. Indulás vissza a szállásra.  
Készülıdés a reggeli hazautazásra. 
Egész éjjel szakadt az esı. Reggeli után a viszontlátás reményében búcsúztunk Seres János esperestıl, 
valamint a konyha személyzetétıl, kikkel étkezések alkalmával sokat beszélgettünk. Velünk utazott az 
egyik szakácsnı férje......mert Magyarországon, Budapeten dolgozik. Az esı változó intenzitással 
ugyan, de állandóan esett. Tiszaújlaknál nem fordultunk a határ felé, hanem Beregszász, Munkács 
érintésével Ungvár az irány.  
Munkács elıtt pár kilométerre feltőnik a Rákóczi vár. Tornyaival, hatalmas várfalaival egy mesebeli 
tündérpalota illúzióját kelti bennünk. Ezt közelrıl is látni kell! Bízom benne, hogy rövidesen 
visszajövünk ide. A Munkács-Ungvári útszakasz minısége olyan jó, hogy értetlenkedünk más, 
magyarlakta területeken miért olyan gyatra az utak minısége, hogy még a megengedett sebességgel 
sem lehet közlekedni. Ungvár elıtt tankolás. Itt fizettünk elıször hrinyával. Eddig mindenhol 
elfogadták a forintot, és az eurót is. Feltőnik uti célunk végpontja, a Gagarin úton bal oldalt a szebb 
idıket is megélt 9 emeletes épület, melyben a Kárpáti Igaz Szó szerkesztısége is van. A szovjet 
idıkben két emeleten dolgoztak az újságírók. Ma az 5. emeleten 4 szoba áll rendelkezésükre. Az 
irodában Kıszeghy Elemér fogad bennünket. Kölcsönös bemutatkozás után megköszönjük eddigi 
segítségét, biztatását, mely hozzájárult kárpátaljai utunk sikeréhez. Beszámolónk egy riport keretében 
megjelent Kárpáti Igaz Szó október 30.-i számában Tóth Viktor közremőködésével.  
A fıszerkesztı rövid sétára invitál bennünket Ungvár belvárosában. Hazafelé robogtunk. Most 
Záhonynál 2 óra araszolgatás. Magyar vám és útlevél ellenırzés. Kiszállítanak bennünket az autóból. 
Cigarettát keresnek mindenhol. 
 - Nyissa fel a motorháztetıt!- Szólt az utasítás.         

       - Rendben! - mondtam – csak azt nem tudom, hogyan!       
Kis idıbe telt, mire a vámos kívánságait ki tudtam elégíteni.  

− Csomagtartó! 
Felnyitom. A vámos árgus szemekkel mered az egyik csomagunk tetején ácsingózó sült kacsacombra!  

− Ez mi? Ukrajnából nem lehet behozni semmiféle húst, sem tojást! Vagy megeszik most, vagy 
elkobozom! - Replikázott. Látva naivságunkat, bénultságunkat, eltekintett a kényszeretéstıl. 

− Ezt a kacsahúst szombaton hoztuk Magyarországról.  
− Kivinni lehet, de behozni elvben nem. 

Megkönnyebbülve indítottam. Budapestig szakadó esıben, 80-100 km-es szélben utaztunk. Az Árpád 
hídnál kitettük Józsit, az utasunkat, rövid vizit unokatestvéremnél, majd irány a Balaton. Már az M1-
M7 közös kivezetı szakaszán vagyunk. Gyanús nekem ez az üzemanyag szintjelzı. Nyíregyházától 
alig mozdul valamit. Na majd a 33-nál rátankolunk. Ráfordultunk az M7-re. A saxo köhög, kihagy, 
lassul. A szintjelzı megmozdul, beáll 0-ra. A jelzılámpa is kigyullad. Elfogyott a gázolaj,szinte porzik 
a tank. Benzinkút mögöttem 10 km-re, elıttem 23- km-re. Na most mi lesz? Jött a szikra, meg a Nagy 
Pista barátom a kanna gázolajjal a telefon után, és kb 1 óra múlva már a kapunk elıtt álltunk.  
Utazásunkat elmeséltem Antal János balatonıszödi polgármesternek, aki egybıl javasolta: kössünk 
testvér települési szerzıdést Öszödfalva jogutódjával, Csepe községgel.  
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Új rovatot indítunk:    Akikre büszkék lehetünk! 

Mindkét településen vannak olyan fiatalok, akik tudásukkal és szorgalmukkal tőnnek ki közülünk. 
Kérjük a lakosságot, hogy szíveskedjenek szerkesztıségünk figyelmébe ajánlani, ha él 
környezetükbe olyan fiatal egyéniség, akikkel riportot érdemes készíteni. Talán sokan emlékeznek 
még  a  2009. évi Junior Prima díj kiosztásra, amelyen nem kis büszkeségünkre Béni Szabolcs lett 
díjazott. Van aki adottságával, van aki tudásával, már egészen korán kitőnik, van akikre szülei, 
van akikre pedagógusai figyelnek fel. 
Van akit biztatnak és van, aki saját magában bízik annyira, hogy küzd és bizonyítani akar. 
    

Elsı riportunk Hideg Gabriella balatonıszödi lakossal készült, aki a 
Pécsi Tudományegyetem sportszervezı szakon kezdte el tanulmányait 
költségtérítéses képzés keretében. Nagy tisztelet övezi ezért a 
nagyszülıket is, aki segítették és támogatták. 
Az elsı év jó tanulmányi eredménye alapján állami finanszírozásban 
részesült.  
A közelmúltban egy országos idıszaki lap foglalkozott azzal, hogy a 
kiváló eredményeket elérı egyetemisták jutalmul külföldi ösztöndíjban 
részesülhetnek.  

Így került Hideg Gabriella Ausztráliába egy félévre. Majd ott kitőnı tanulmányai alapján újabb 
féléves ösztöndíjat kapott. 
Gratulálunk ehhez és további sok sikert kívánunk, különösen úgy, hogy mindezt leginkább önerıbıl 
érte el, hiszen tudjuk, hogy támogatásra csak nagyszülei részérıl számíthat.   
 
 
Az önkormányzatok megalakulása óta négy ciklus és húsz év telt el. Az utolsó ciklus 2006-2010. 
tartott. A 2010. I. félévi adatokat a 14. oldalon közöltük. A korábbi évek összehasonlító adatait az 
alábbi táblázatban mutatjuk be településenként. 
 

A 2006-2010. évek pénzügyi,- és vagyongazdálkodása (e Ft-ban) 
 

Balatonszemes 
 

megnevezés 2006. 2007. 2008. 2009. 
bevétel 519.130 621.377 555.790 585.997 
kiadás 488.915 583.851 531.628 561.407 

vagyonállomány 8.976.390 8.923.955 8.918.682 8.951.497 
 
 
 

A 2006-2010. évek pénzügyi,- és vagyongazdálkodása (e Ft-ban) 
 

Balatonıszöd 
 

megnevezés 2006. 2007. 2008. 2009. 
bevétel 88.920 123.620 83.055 80.139 
kiadás 104.209 138.218 89.809 69.530 

vagyonállomány 1.085.947 1.094.193 1.073.758 1.064.218 
 
 
 

 



Gólya hírek 
Augusztus 11-én született  Bálint Tímea Szülık:  Bálint Krisztián és Horváth Tímea 
(balatonszemesi lakosok) Jó egészséget kívánunk a családnak ! 
 

 

 
Nincs mindennek határa ? 

A „Szemesi Miújság” illetékese minden bizonnyal mindenek fölött állónak érzi magát és hordozza a sokak 
által áhított bölcsek kövét. Tudja ki és mi a jó Balatonszemesnek és mikor kiknek mit kell tennie.  
A koholt vádak alapján nem átallott lemondásra felszólítani mindenkit, aki e lap módosításában részt vett, 
beleértve a Képviselı-testületek tagjait, a szerkesztésben részt vevıket, e körben a jegyzıt, az 
intézményvezetıket és …. Balatonıszöd polgármesterét…. , de kívülállókat is… Lehet, hogy vannak akik 
ezt gusztusosnak  tartják. Lehet, hogy vannak, akik ezt jó kampányfogásnak. Lehet, hogy vannak, akik 
szeretik e győlölködı stílust.  
Csak jelezzük, hogy egyetlen sora sem fedi a valóságot a Szemesi Miújság önkormányzati lapunkról írt 
cikkének és a bejegyzett lapunk módosításának adatai az utolsó oldal alján adott információkkal mindenben 
megegyeznek. Végezetül magam nem méltatnám válaszra e nemtelen támadást, de felelısséget érzek 
azokért, akik jó szándékkal tényszerő információt akarnak biztosítani a településeink lakosságának. A 
nevükben és védelmükben kértem a sajtó helyreigazítást az újság szerkesztıjétıl és ennek hiányában jogi 
úton fogok elégtételt keresni.       

Dr. Valkó Zsuzsanna szerk.vez. 
 

Megalakult a Cinka Panna Nóta és Dalkör  a balatonszemesi Latinovits Zoltán Mővelıdési 
Ház szervezésében.  Szeptembertıl szeretettel várunk minden nótás kedvő, énekelni szeretı 

érdeklıdıt aki kedveli a népdalokat és a magyarnótát! 
Jelentkezés, információ: Pörneki Anikó: tel.: +36/30-919-03-71. 
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Házasságot kötöttek 
Balatonszemesen:  július 23-án:     Halász Iván- Majtényi Csilla  

         Nagy Sándor - Buliszak Barbara Zsófia  
július 31-én  Vámosi Viktor Ákos-Pál Titanilla Mária  
augusztus 7-én Weisz Benjamin – Szabó Orsolya  
augusztus 28-án Paizs Zoltán – Spányik Mónika  
szeptember 3-án Szabó Károly – Iván Annamária  

Balatonıszödön: augusztus 21-én Ferenc Zsolt – Sziksz Erna  

Elhunytak 
BALATONSZEMES:         BALATON İSZÖD: 
Maár Béla 2010 07.15. 
Darvas Sándor 2010. 07. 23.                              Kovács Vilmosné  /temetése: 09. 17-én 15 ºº/  
Kiss István 2010. 08. 22. 
Pavelka Károly 2010. 08. 25 
Papp Imre 2010. 08. 26. 
Kolics Lajos  2010.08.31.                                              
Maróti Gábor 2010. 09. 06. 


