
 

 
Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 

rendkívüli kiadás 2010.július 29. 
 

 
A július havi lapszámunkból kimaradt és lapzárta után érkezett, de a lakosság tájékoztatásához nélkülöz- 
hetetlen, nagy horderejő információk közlése érdekében elengedhetetlennek tarjuk a rendkívüli lapszámot.  

 
KÖZOKTATÁSI INTEGRÁCIÓS PÁLYÁZAT 

 
Balatonföldvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetétıl 2010. július 27-én 
rövid, de sokatmondó hírt kaptuk: 

„Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a DDOP-3.1.2/A-09-1f-2009-0006 jelő, „Oktatási 
integráció a Balatonföldvári kistérségben" elnevezéső, 663.623.102 Ft projekt összköltségő 
pályázat elsı fordulóban támogatásra került.” 

2010. július 29-én a Társulási Tanács ülést tartott és az elıre meghirdetett napirendeket már 
ennek tudatában tárgyalta meg. Az 597 millió 261 ezer Ft vissza nem térítendı támogatást a 
Társulási Tanács elfogadta és elhatározta, hogy a második fordulóban is benyújtja pályázatát. A 
támogatás összegébıl a legnagyobb részesedést Balatonszemes kapná. A támogatásból (mint 
korábbi hírlapunkban már tájékoztatást adtunk) az iskola és óvoda bıvítése történne meg. Az 
iskolai bıvítési célok között szerepel a földszinten elhelyezendı 400 adagos konyhai, éttermi 
rész. Ennek emeleti szintjén 3 megfelelı mérető tanterem alakulhatna ki. Az egykori Hunyady 
kastélyban lévı iskola ezzel megüresedne és a mőemlék épület más célú hasznosítása válna 
lehetıvé. 

Az óvodánk vállalná a kistérségben a bölcsıdés korú gyermekek intézményes ellátását. A 
fentiek miatt a község – a hagyományokhoz híven – meg tudná oldani azt a csoportbıvítést, 
amely biztosítaná a bölcsıdés korúak ellátását, mégpedig egységes óvoda-bölcsıdeként. 
Megvalósulnának az eltérı életkori sajátosságokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek, valamint a 
foglalkoztató terem is. 

A bölcsıdések száma a településrıl elıreláthatólag nem tenne ki egy csoportnyi ellátandó 
gyermeket, ezért a Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás települései részérıl érkezı igényt 
is ki tudnánk elégíteni. 

Eddig a hír nagyon szép, hiszen Balatonszemes megközelítıleg 278 millió Ft beruházási 
költséghez 240 millió forintot kapna támogatásként. Nagy dilemmát okoz viszont az, hogy az 
önállóságot milyen mértékben érinti az integráció. Ha az önállóság teljes feladásával járna, 
megéri-e a támogatási összeghez ragaszkodva, a beruházást megvalósítani. Balatonföldvár,- 
Balatonszárszó és Balatonszemes települések önkormányzatainak 10 napon belül kell döntést 
hoznia arról, hogy a második fordulóban is részt vesznek-e a pályázatban. Ennek eldöntése 
érdekében rendkívüli nyilvános Képviselı-testületi ülést kell összehívni, amelynek idıpontját a 
polgármester augusztus 9-én (hétfı) 14 órai kezdettel tervezi. A tét óriási, hiszen az oktatási,- 
nevelési munkánkat, az intézményeink mőködésének kiváló színvonalát nem szeretnénk alább 
adni, a beruházási lehetıséget és a jelentıs támogatást sem szeretnénk elszalasztani. Keressük 
azokat a garanciákat, amelyek biztosítanák számunkra a beruházás fedezetét és a lehetı 
legnagyobb önállóságot. Nem titkolt reményünk, hogy a pályázati feltételek úgy alakulnak, 
amely mindkét cél elérésének kedvezni fog. 



 
A balatonıszödi Fürdıtelepi Kápolna története 

 
A Piarista (Kegyes) Tanítórend 1807-ben I. Ferenc 
császártól földbirtokokat kapott Balatonıszıdön, hogy a 
gazdálkodás jövedelmét tanításra fordíthassa. A tanító-
rend birtokait növelte, de a gazdálkodásra alkalmatlanabb 
vasútvonaltól a Balaton felé esı területet felparcellázva, 
üdülıtelep létesítésére 1929-ben értékesítette.  
A fürdıegyesületet alapító villatulajdonosok 1934-ben 
megbízták Weichinger Károly mőegyetemi építész tanárt, 
hogy a telep feletti löszfal tetejére kápolnát tervezzen.  
Az itáliai „Architectura nuova” stílusában tervezett ká-
polna a Fürdıegyesület által győjtött adományokból, 
melyekhez szemesi hívek is hozzájárultak, 1934-ben 2 
hónap alatt épült meg.  
Belsı berendezését Kovács János, az Iparmővészeti Fıis-
kola tanárának áldozatos szervezımunkája segítségével 
fıiskolai tanárok és diákok tervezték és készítették 
modern stílusban. Akkoriban a függıleges ablak-
nyílásokat gyönyörő, színes üveggel készítették el. 

Az oltárkép Haranghy Jenı iparmővész tanár „Balatoni Madonna” festménye volt, mely az 1960-as 
években elpusztult. A Madonna magyar népviseleti motívumokat viselı ruhában lebegett a Balaton felett 
angyalai között, lábai alatt a túlpart panorámája volt látható. Mára a templomból kilépı a fáktól nem 
láthatja a hajdani képet ihletı panorámát. Az 1934. június 28-án történt felszentelés után, augusztus 15–én 
volt az elsı Nagyboldogasszony napi búcsú. Ezt követıen a minden évben megtartott kápolnabúcsúk 
adományai is hozzájárultak a fenntartás költségeihez.  

A gondtalan, békés évek után, a II. Világháborút követıen a kápolna felett fekete fellegek 
gyülekeztek. 1948-ban Rajk László belügyminiszter betiltott minden egyesületet Magyarországon, így a 
Fürdıegyesületeket is. A kápolna sorsát mégsem ez, hanem Rákosi Mátyás 1951-es rendelete döntötte el. 
A fürdıtelepi villákat államosították, a villatulajdonosoknak mindent hátrahagyva 24 órán belül kellett 
elhagyni ingatlanjaikat. A pártállami vezetık, funkcionáriusok és családtagjai részére szögesdróttal 
körbekerítve Minisztertanácsi Üdülıtelepet alakítottak ki. Az üdülı ateista közönségének nem kellett a 
kápolna, annak környéke elvadult, ablakait bedobálták, szentélyében tüzet raktak, és az 1960-as évek 
végéig falai között vandál csövesek vertek tanyát. 

A változás az 1970-es években kezdıdött. 1972-ben Rosta Ferenc plébános beiktatása után 
kezdeményezte 2 egyetemi hallgató: Brenner János és Stirling János a társadalmi munkában való reno-
válást. Egy lengyel építészmérnök teljes szabadságát áldozta fel a tetı megjavítására. Ekkor lett biztonsági 
okokból befalazva a két oldalkapu is. 1973-tól Balatonıszöd falu hívei gondozzák a kápolnát, melyet 
teljesen felújítottak, ezek a munkálatok, a belsı díszítések a mai napig tartanak. Nyaranta vasár- és 
ünnepnapokon újra zendül az Urat dicsıítı ének a szentmiséken.  

2007 óta Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, neves mővészek elıadásukkal 
gyönyörködtetik, az ünneplı közönséget. A kápolna körül népi iparmővészek kirakodóvására és 
néptáncbemutató teszi változatossá az ünnepet.  

A kápolnának 2008-ban tőzzománc képet adományozott Czóbel Mariann kaposvári mővész.  
2009-ben felszentelték az új oltárképet. A megvalósult „Balatoni Madonna” Szedleczky Rudolf 

iparmővész munkája, melyet az elpusztult, eredeti mő ihletett. 
 

Lejegyezte: Szedleczky Rudolfné. Forrás: Stirling János (szerk.): Balatonıszöd évszázadai (1992.) 
  



Augusztus 15-én lesz a balatonıszödi kápolnánál a 4. Mária napi búcsú 
Az ünnepi szentmise 12.15-kor kezdıdik, közremőködik a Balatonszemesi Egyházközség 
Liturgikus Kórusa. 
17.30-tól néptánc, a Berbence Hagyományırzı Egyesülettel, valamint a Szárszói Néptánc-
csoporttal.  
Este régi zene koncert a kápolnában: Reneszánsz Örömök, elıadják: Murányi Márta - szoprán és 
a Custos Viol Consort (Ölveti Mátyás, Regıs Júlia és Szászvárosi Sándor - viola da gamba). 
 
Egész nap kirakodó vásárral, gyerekprogramokkal, pónilovaglással, légvárral, bográcsozással 
várjuk az érdeklıdıket. 
Fızıversenyre várjuk a jelentkezıket a kápolna mellett 14.00-tól.  
Jelentkezni lehet: 06-30-9000-394 telefonszámon. 
 
 

Támogatás iskolakezdéshez a 2010/2011-es tanévre 
  
 

Balatonszemesen és Balatonıszödön állandó lakcímmel rendelkezı ill. életvitelszerően itt tartózkodó 
gyermekek részére beiskolázási támogatást nyújtanak a helyi önkormányzatok.  
A szülık ill. felnıtt hallgatók a támogatás kifizetéséhez elızetes nyilatkozatot köteles kitölteni, melyet 
Balatonszemesen a körjegyzıségi Balatonıszödön a helyi hivatalban kell leadni. 
A közép és felsıfokú oktatásban részesülıknek iskolakezdéskor az iskolalátogatási igazolást be kell 
szerezni, a jogosulatlanul felvett támogatás összegét vissza kell fizetni. 
Balatonszemesen a támogatás kifizetésére 2010. augusztus 16-19 között, Balatonıszödön a 
2010 augusztus 26-án hivatalaink pénztárában kerül sor. Mindkét településen a tavalyi 
támogatási összeget állapította meg a képviselı-testület. 
 
 
 

Szemes Értékei Fotópályázat gyermekeknek és fiataloknak 
 

Kedves Gyerekek! 
 
Várjuk fényképeiteket Szemes értékeirıl, ismert és kevésbé ismert szép részleteirıl. Lehet például egy 
érdekes épület vagy házrészlet, esetleg egy hangulatos természetkép vagy naplemente. Az a fontos, hogy a 
fotó mindenképp Szemeshez kötıdjön. 
A fényképeket 18 x 24-es méretben nyomtassátok ki vagy hívassátok elı és adjátok le a Petıfi Sándor 
utcai könyvesboltban augusztus 15-ig. Fejenként egy fényképpel lehet nevezni. (A képeket 300 Ft-ért a 
könyvesboltban is elı lehet hívatni.)  
Eredményhirdetés augusztus 21-én, szombat délután 16:00 órakor lesz a Mővelıdési Házban, ahol a 
beérkezı fényképekbıl kiállítást rendezünk, és a legjobb mővek jutalomban részesülnek. Az elbírálásnál a 
témaválasztás mellett a kép szerkesztését, a kompozíciót is figyelembe vesszük.  
A korosztályokat külön-külön kategóriában bíráljuk el, felsı korhatár: 18 éves kor. 
A pályamunkákra írjátok rá a kép címét, neveteket, korotokat, valamint egy email elérhetıséget (ha nincs, 
akkor szemesi címet, telefont). 
Jó fényképezést kívánunk! 

A Fürdıegyesület nevében Stróbl Katalin 
További információ: 06/30 366-183 



EREDMÉNYHIRDETÉS 
  

3 ajánlat érkezett a nemzeti értékhatárt meghaladó, Balatonszemesre kerülı, közösségi busz 
beszerzési eljárás során. Az egyik ajánlattévı nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, így a két 
érvényes pályázó közül az elıre meghirdetett értékelési pontozási rendszer alapján (nettó ár; 
szállítási jótállási határidık és egyéb szempontok figyelembevételével) a KAPOS Jármőgyártó 
és Javító Zrt. ajánlatát hirdette ki nyertesként a Többcélú Kistérségi Társulási Tanács. A társulási 
tanács döntött a busz feliratainak és Balatonszemes polgármestere által kikötött a települést 
jelképezı kék, és sárga színek elkészítése mellett is. A szállítási határidı: a szerzıdéskötéstıl 
számított 90 nap. 
 
Buszvezetıt keresünk! 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közeljövıben a pályázaton megnyert közösségi busz 
vezetésére sofır állást hirdet meg Balatonszemes Község Önkormányzata. 
A pontos jelentkezési feltételek részletesen a következı lapszámunkban jelennek meg, addig is az 
állással kapcsolatosan érdeklıdni Takács József polgármesternél lehet személyesen a Hivatalban 
vagy telefonon a 06-30-235-15-72-es telefonszámon. 
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Kertész Adél, dr. Kelemen Csilla, Dr. Stirling János, Szilvai Renáta    megjelenik: 800 pld   

Csonka Mártára emlékezem, nem temetem 
 
Július 29-én van a névnapja. 
Virágot vittem a sírjára. 
İ itt van velünk, a mosolya felejthetetlen! 
Mindenben elsı volt! 
A mosolyban, a munkában, a köszönésben, a 
segítségben. 
Emlegetik a szemesiek, az üdülıvendégek. 
Szeretettel! 
Hiányzik, de nagyon! 
Két gyermekét áldja meg a jó Isten! İk mindig 
vele dolgoztak és dolgoztak példásan! 
Akit szeretünk, az nem hal meg, szívünkben él. 
Isten veled! 
II. János Pál pápa verse „A mosolyról szól” 
gyönyörő! Ajánlom olvasásra. 
 

Szeretettel: 
Baumann Ödönné  


