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HÍRMONDÓ

Balatonszemes Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének feladat-és hatáskörében eljáró 
Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésé-
ben biztosított hatáskörében, a vészhelyzet kihir-
detéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatályba-
lépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 
Áht. 23.§-ának (2) bekezdésében foglaltak, vala-
mint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdésének a.) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján a képviselő-testülettel konzultációt foly-
tatva döntött a költségvetési rendelet megalko-
tásáról.
A rendelet hatálya kiterjed  a Képviselő-testületre, 
az önkormányzat szerveire (polgármester, bizott-
ság, közös önkormányzati hivatal) az önkormány-
zat költségvetési szerveire (Óvoda. közkonyha, 
művelődési ház,) az önkormányzat által alapított 

„Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft-re, az ön-
kormányzat részvételével létrehozott igazgatási és 
intézményfenntartó társulásokra, a közvetlen és 
közvetett támogatások tekintetében minden támo-
gatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, 
szervezetre
A rendeletet tartalmazza ezáltal az Önkormányzat 
által vállalt  kötelező  és önként vállalt feladatainak 
végrehajtását.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költ-
ségvetési szervei együttes 2021. évi költségveté-
sét 851.938 eFt költségvetési bevétellel, 851.938 
eFt költségvetési kiadással, 0 eFt költségvetési 
hiánnyal került megállapításra.
 
Ebből a működési bevételeket 660.649 e Ft ,míg a 
működési kiadásokat 607.593 e Ft -ban
a felhalmozási bevételeket 191.289 e Ft -ban míg a  
felhalmozási kiadásokat 244.345 e Ft-ban állapítja 
meg.

Költségvetés 2021.

Balatonszemes Községi Önkormányzat megalkotta  
a 2021. évi költségvetési rendeletét.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

•  Szociális segítés, személyi gondozás ellátás 
finanszírozását.

• Bölcsőde, mini bölcsőde támogatását

•  Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán 
az étkeztetési feladatot ellátók után járó 
bértámogatást

•  Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési 
támogatását

•  Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári 
és közművelődési feladatainak támogatását

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről:

10.100 e Ft összeget terveztünk amely  a  Somogy 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 
az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglal-
koztatottak bér és járulékainak támogatásából, az 
Országos Egészségbiztosítási Alaptól a védőnői 
szolgálat fenntartására, valamint Társult helyi ön-
kormányzatoktól (védőnő, orvosi rendelő, fogor-
vos) kapott támogatási összegekből tevődik össze

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek közé a helyi adók, és a ké-
sedelmesen befizetett és be nem fizetett adók után 
számított késedelmi pótlék, bírság sorolható:
Helyi adóbevételek címén 208.200.- e Ft került 
tervezésre, amely építményadóból, telekadóból 
magánszemélyek kommunális adójából, valamint 
iparűzési adóból tevődik össze. A költségveté-
sünkben nem terveztünk gépjármű adóval, mivel 
az már nem önkormányzati bevétel, és nem került 
tervezésre az eredeti előirányzatban az idegenfor-
galmi adó. Ez utóbbi tekintetében abban bízunk, 
hogy a későbbiekben állami juttatásban részesü-

lünk az adatszolgáltatásaink alapján a tavalyi esz-
tendőhöz hasonlóan.

A helyi adó bevételekből a tavalyi évben 245 366 
ezer Ft folyt be.

Működési bevételek:

A működés során keletkezett bevételekből – a 
nyújtott szolgáltatások ellenértékéből (múzeumi 
belépők díja, szociális ebéd házhoz szállításának 
díja, temetői díjbevételek) a bérleti díj bevéte-
lekből (külsős vállalkozásként büfék bérleti díja, 
közterület foglalás díja, lakbér), továbbszámlázott 
szolgáltatások (a bérlők által fizetett továbbszám-
lázott közüzemi díjak), az általános forgalmi adó 
bevételekből, valamint a kamatbevételekből – 
származnak.

Az Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal 
saját bevételeire 500 ezer Ft lett tervezve. Az összeg 
az esküvők lebonyolításának díját és a hirdetések 
díját tartalmazza.

A Művelődési Ház saját bevételeire 820 ezer Ft lett 
tervezve. A tervezett összeg a Latinovits Zoltán 
Múzeum belépőjegyeinek bevételéből, a nyomta-
tás- fénymásolás bevételéből tevődik össze.

A Balatonszemes Község Önkormányzat Köz-
konyhája saját bevételeire 42 015 ezer Ft lett ter-
vezve. A tervezett összeg a térítési díj bevételeket 
tartalmazza.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételek előirányzata 16 645 ezer Ft
Vagyonhasznosítási előirányzatként ingatlan érté-
kesítés, került tervezésre.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA FÖBB TÉTELEK:

Önkormányzatok működési támogatásai 
(állami normatívák ):

231.868 e Ft , mely magába foglalja,
többek között:

•  az Önkormányzati Hivatal működésének 
támogatását ( melyhez a társtelepülés 
Balatonőszöd járul még hozzá )

•  Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
ellátásának támogatását

• Közvilágítás fenntartásának alaptámogatását

•  Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 
alaptámogatását.

• Közutak fenntartásának alaptámogatását

•  Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
támogatását

•  A települési önkormányzatok szociális 
feladatainak egyéb támogatását

• Szociális étkeztetés támogatását
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Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirány-
zata 55 000 ezer Ft, mely a felhalmozási célú köl-
csönök visszatérüléséből a lakosságnak és az al-
kalmazottaknak nyújtott lakásépítési kölcsönök 
törlesztéséből, önkormányzatnak településfejlesz-
tési hozzájárulásként biztosított gazdálkodó szer-
vek által nyújtott támogatásokból tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A tervezett összeg 200 ezer Ft. A háztartásoktól 
működési célú visszatérítendő támogatások, köl-
csönök visszatérülése.

Előző évi maradvány:

Az önkormányzat az előző évi maradvány alakulá-
sát  összességében, fejlesztési és működési marad-
vány) 237 053 892 Ft-ban tervezi.

A maradvány tartalmazza az alábbi pályázatok 
összegét melyek 2020. évben már érkeztek az ön-
kormányzat számlájára és 2021. évben kerülnek 
megvalósításra.

•  Önkormányzati fejlesztések, konyha felújítás 
pályázati összeg és önerő: 29 416 ezer Ft /ezen 
pénzösszeg fel nem használása miatt kamataival 
visszafizetésre kerül

•  Magyar Falu Program, Orvosi rendelő eszköz 
beszerzés: 3 000 ezer Ft

•  Magyar Falu Program, Rózsakert: 5 000 ezer Ft
• Szociális tűzifa pályázat: 1 809 ezer Ft
• Strand IV. ütem Berzsenyi utcai : 32 615 ezer Ft
                                  Hullám utcai: 29 967 ezer Ft
                                   Vigadó utcai: 29 967 ezer Ft
• Magyar Falu Program, Traktor: 11 489 ezer Ft
•  Illegális Hulladéklerakók felszámolása pályázat: 

2 986 ezer Ft

Intézmények:

A Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradvá-
nya: 2 006 ezer Ft

A Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és 
Múzeum pénzmaradványa: 7 696 ezer Ft (a ma-
radvány tartalmazza az EFOP pályázat összegét is).

A Balatonszemes Község Önkormányzat Köz-
konyhája pénzmaradványa: 1 022 ezer Ft.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások megtervezésénél arra kellett törekedni, 
hogy valamennyi működő szervezetünk bizton-
ságos 2021. évi működtetéséről gondoskodjunk, 
hiszen a koronavírus járvány okozta bevételcsök-
kenések nagyban befolyásolják az önkormányzat 
pénzügyi mozgásterét.
E mellett kiemelt fontosságú az is hogy lehetősége-
ink szerint a fejlesztéseink is folyamatosan megva-
lósulhassanak.

Intézményi (és egyéb fenntartott szervezet) 
költségvetése:

•  Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal: 
86.701.553.- Ft

• Balatonszemes Közkonyha: 88.890.410.- Ft
•  Latinovits Zoltán művelődési Központ: 

45.232.297.- Ft
•  Nyitnikék Óvoda és Mini bölcsőde: 

72.289.015.- Ft
•  „Szemesért ” Közhasznú Nonprofit Kft.: 

81.700.000.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a szociális 
kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, 

illetve természetben nyújtott támogatásokat és el-
látásokat soroljuk. Itt szerepel a családoknak nyúj-
tott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terve-
zett összege, valamint a rendszeres szociális segély 
és természetbeni átmeneti segély. A tervezett ösz-
szeg 2 050 ezer Ft.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások az önkormányzat 
kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcso-
latosan merülnek fel, amennyiben azok társulások 
vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása 
útján valósulnak meg. Működési célú kiadás a Bala-
tonföldvári Többcélú Kistérségi Társulásnak fizetett 
összeg, mely tartalmazza az orvosi ügyelet, labor dí-
ját 18 089 ezer Ft. Valamint tartalmazza a társulási 
formában működtetett óvodánk és a „Szemesért„ 
Nonprofit Kft támogatását. Ugyancsak működési 
célú támogatásértékű kiadás a civil szervezeteknek 
nyújtott 4 407 ezer  Ft juttatás is .

Felhalmozási kiadások:

• Rózsakerti játszótér kialakítása: 5.000.000.- Ft
• Traktor beszerzés pályázattal: 11.490.000.- Ft
• Orvosi eszköz beszerzés pályázat: 3.000.000.- Ft
• Piac pályázat tervezett önrésze: 8.000.000.- Ft
• Ady Endre utca felújítása: 38.000.000.- Ft
•  Szeder utca pályázati megvalósítás lezárás: 

400.000.- Ft

• Vasúti átjáró útszakasz felújítása: 13.000.000.- Ft
•  Strand IV. Ütem (Berzsenyi, Hullám, Vigadó): 

92.548.000.- Ft
• Strand III ütem lezárása: 27.096.000.- Ft
• Őszödi strand parkja: 1.000.000.- Ft
• Hivatal tárgyi eszköz vásárlás: 760.000.- Ft
• Konyha tárgyi eszköz vásárlás: 5.400.000.- Ft

Törekedni fogunk arra, hogy eben az évben 
további, lehetőleg önrész nélküli sikeres pályá-
zattal bővítsük a fejlesztéseinket.

Finanszírozási kiadások:

A finanszírozási kiadások tartalmazzák az állam-
háztartáson belüli megelőlegezett összegek visz-
szafizetését 7 331 ezer Ft, ezen tétel tartalmazza az 
intézmények előzőekben kimutatott költségveté-
sének lefinanszírozását is.

Balatonszemes 2021. évi költségvetésének meg-
alkotásánál arra törekedtünk, hogy az esztendő 
során biztonságosan tudjunk üzemelni. Az ön-
kormányzat további törekvése az volt, hogy va-
lamennyi dolgozójának munkahelyét meg tudja 
őrizni a Covid-os környezetben és körülmények 
között is, a csökkenő bevételek ellenére.

 Németh Kornélné
 polgármester

HÍRMONDÓ
IMPRESZUM

Kiadók:
Balatonőszöd Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete,
Balatonszemes Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete,
NYTSZ: 2.2/7424/2000

Szerkesztő bizottság:
Antal János,
Németh Kornélné,
dr. Szatmári Ibolya

Felelős szerkesztő:
dr. Szatmári Ibolya

Megjelenik havonta, 
800 példányban.

Elérhetőségeink:
hirmondoinfo@gmail.com
00 36 30 475 9712

Nyomdai kivitelezés:
By Line Kft.

Felelős vezető:
Zsolnay Csaba
ügyvezető igazgató

A szerkesztőség a beküldött 
írásművek tartalmi, stiláris hi-
báiért felelősséget nem vállal.

A lapunkban megjelent 
kép– és szöveganyagok 
bármilyen formában és 
médiában csak a kiadó vagy 
a jogtulajdonos engedélyével 
hozhatók nyilvánosságra.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



HÍRMONDÓ6. oldal
Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja • 2021. április

Rendhagyó március 15.-i megemlékezés Balatonőszödön
Hősök terén március 12-15-ig egy rövid történelmi sétára hívtuk a lakosságot ahol bemutattuk az 1848. 
március 15-i forradalom legfontosabb helyszíneit. Fotó pontban mindenki egy korabeli fényképet készít-
hetett magáról. Az interneten gyerekek számára az ünnephez kapcsolódó kézműves ötleteket tettünk köz-
zé, mellyel ők is feldíszíthették a teret. 

Őszödi hírek
Több nyertes projekt gazdagítja településünket

Balatonőszöd Községért Egyesület

Az elmúlt években több pályázaton is sikeresen szerepelt önkormányzatunk. A sikerek eredmé-
nyeként tovább fejlődik, szépül településünk. A továbbiakban is próbálunk azokon a pályázato-
kon részt venni, amelyeknél az önerő előteremtése nem okoz gondot számunkra.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Falu Program nyújtotta anyagi támogatásokkal Balatonő-
szödön megvalósulhatnak azon fejlesztési beruházások, amelyek kivitelezésére a jelenlegi helyzet-
ben az Önkormányzat - önerőből - nem lenne képes. 

•  Új játszótéri eszközökkel bővült a Művelődési Ház udvarán  
található játszótér. 

•  Elhelyezésre került egy babaház, óriás mozdony vagonnal  
és dupla mérleghinta. 

•  Megújult a Szabadság utca északi részének járdaszakasza.

• Folyamatban a községi temető kerítésének kiépítése.

•  A szabad strandon 3. ütem munkálatai befejeződtek, újabb család-
barát mosdó, baba-mama szoba létesült, napozó stég kialakítására 
került sor és egységes információs táblák kerültek kihelyezésre. 

•  A 4. ütemre beadott pályázatunk szintén pozitív elbírásban része-
sült. Idei szezonra megújulnak a sétányok, növények kerülnek telepí-
tésre. Pihenő padok, kültéri sakk asztalok és hulladéktárolók kerül-
nek kihelyezésre. 

 
Winklerné Csehi Mónika

Egyesületünk a helyi civil élet meghatározó szervezete, számtalan alkalommal veszünk részt a települési 
programok szervezésében. Sajnálatos módon a tavalyi és idei esztendőre tervezett programjaink jelentős ré-
sze a koronavírus miatt meghiúsult. Szokásos évi programjaink mellett az idei évben a környezettudatosság 
jegyében tervezünk egy szemét gyűjtési napot és faültetést a Dűlő utcában. Programjainkról bővebb tájé-
koztatás Facebook oldalunkon található. Az egyesület folyamatosan számít támogató tagok jelentkezésesre. 
Csatlakozni tagként és pártoló tagként belépési nyilatkozat leadása után van lehetőség. Belépési nyilatkozat 
weboldalunkról letölthető.(www.balatonoszodert.hu) Mindkettő tagsági viszony díjfizetést von mag után.

Köszönjük, hogy egyesületünk tevékenységét 2020-ban támogatták.
Kérjük, adójuk 1%-ával továbbra is segítsék munkánkat. 
Felajánlásukat a 18741025-1-14 adószámra tehetik meg. Köszönjük!

Winklerné Csehi Mónika
Balatonőszöd Községért Egyesület

7. oldalŐSZÖDI HÍREK

Köszönjük kicsiknek és nagyoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a park feldíszítéséhez!
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KFT HÍREK

A március hónap egy régi – új kihívás elé állítot-
ta a Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde kollek-
tíváját: a helyzet súlyosbodása miatt, törvényi 
utasításra, megint be kellett zárni a kapuinkat.

Elsőként újra terveztük az előttünk álló időszak fel-
adatait. Bár sok tervünk volt a tavaszi hónapokra 
a gyerekekkel, ezekről le kellett mondanunk. Már 
készültünk a március 15-ei megemlékezésre, a víz 
világnapja alkalmából projekt-hét következett vol-
na a kiscsoportban. A nagyobb csoportok is érde-
kes programokat terveztek ez alkalomból. Termé-
szetesen a hétköznapi tevékenységek folytatására is 
készen álltunk. Egyik legfontosabb feladatunknak 
azt tartottuk, hogy a szülőkkel, és ezen keresztül 
a gyerekekkel, tartsuk a kapcsolatot. Ebben már a 
tavalyi év tapasztalatai sokat segítettek. A zárt fa-
cebook-csoportokon keresztül küldjük hetente az 
anyagokat, amelyek nemcsak támpontot nyújta-
nak, hanem gondolat-ébresztők is. Arra biztatjuk 
a szülőket, hogy gondolják tovább javaslatainkat, 
és bátran találjanak ki saját ötleteket is! Nagy örö-
münkre nagyon sok visszajelzés érkezik! Írásban és 
képekkel, videókkal illusztrálták az otthoni történé-
seket. Nagyon aktívak, kreatívak a családok, amihez 
ezúton is gratulálunk! Az előző évhez képest köny-
nyítés, hogy most tarthatunk ügyeletet. A bölcsőde 
viszont a megszokott rendben működhet.

Mellette pedig – „Minden rosszban van valami 
jó!” – elvégezzük a fertőtlenítést, nagytakarítást. 
Van időnk olyan dolgokra is, amit a gyerekek mel-
lett nem tudtunk eddig megvalósítani. A pincétől 
a padlásig átválogatjuk az összes felszerelésünket, 
eszközeinket. Rendszerezzük őket, és leselejtez-
zük, ami már használhatatlan. A szakmai anyaga-
inkat felülvizsgáljuk, és újra gondolhatjuk. Több 
dokumentumunkat dolgozzuk át: hiszen folya-
matosan megújuló korunkban szeretnénk lépést 
tartani a fejlődéssel. Bázis intézményi feladataink 
is vannak. Márciusban, a munkatervünknek meg-
felelően, online tudásmegosztással mutattuk be az 
óvodánkban működő elektronikus csoport naplót.
A digitalizáció terjedésével már néhány évvel ez-
előtt a nevelőtestület átlátta, hogy hamarosan az 
adminisztrációban is új szelek fognak fújdogálni.
Az elektronikus napló saját innováció.
Intézményünk néhány lelkes munkatársa dolgozta 
ki az elektronikus napló jelenlegi formáját, tartal-
mi elemeit, amelyek megfelelnek a törvényi előírá-
soknak.
A meghirdetett programunkra Somogy és Tolna 
megyéből, közel 30 intézmény jelentkezett! A be-
mutatónkban szerepelt egy elméleti összefoglaló a 
napló „születéséről”, tapasztalatainkról, észrevéte-
leinkről, és egy gyakorlati rész, ahova a napló rész-
letei kerültek bemutatásra.

Márciusi hírek a Nyitnikék Óvodából
A tavaszi időszakban is sok munka van a KFT-nél.:

•  Kedvező volt számunkra a téli enyhe időjárás ,mindösszesen 3 alkalommal kellett síkosság mentesítést vé-
geznünk. Ennek köszönhetően tudtuk folyamatosan végezni a munkáinkat. Az év elején lebontásra kerültek 
a karácsonyi díszek .

•  Folyamatosan takarítjuk  a nagy mennyiségű falevéltől a községet. A közterületen található fák és bokrok 
metszése is megtörtént. 

• A köztéri hulladékgyűjtő edényeink javítása és festése is folyamatban van.
•  Temető Kölcsey utca felőli oldalán a könnyebb parkolás érdekében  az árok fel lett töltve és be lesz füvesítve.
•  A múlt évről egy nagyobb volumenű munka is idén tavasszal került befejezésre. A Pósa-Vasvári úti kis tér 

felújításának előkészülete. A fák kivágását vállalkozó végezte de az utómunkálatokat a Kft. dolgozói és az Ön-
kormányzat munkagépe végezte el. A területről nagy mennyiségű tuskót kellett elszállítani hivatalos lerakóba 
amiért fizetnünk kellett.

•  A két éve felújított Rádi út szegélyének a tisztítása, bokor és bozót irtása is időszerű feladat volt. Azt követően 
a Rádra vezető aszfaltos út szegélye is meg lett tisztítva. Nád , bokor és bozót irtás közben nagyon sok lerakott 
illegális hulladékot találtak kollégáink. Bízunk benne, hogy a jövőben a ki tisztított területre már nem fognak 
hulladékot lerakni.

•  A gyógyszertárnál található szolgálati lakás részben felújításra került. Meleg padló burkolatot, festést és taka-
rítást kapott a Kft. dolgozói részvételével.

•  Az idei évtől a közterületen keletkezett levél hulladékot el kell szállítanunk hivatalos lerakóba ami nem kis 
összegbe kerül az Önkormányzatnak.

• „PELSO-KOM” Zsákok megvásárolhatóak a „Szemesért” Kft. irodájában.

KFT Hírek

,,PELSO-KOM” ZSÁKOK 
SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁSHOZ 

PAPÍR-MŰANYAG-FÉM-TETRAPACK GYŰJTÉSÉHEZ 
SÁRGA SZÍNŰ ZSÁK, PIROS FELIRATTAL 

ÁRA: 50 FT/DB 

ÜVEG CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSHEZ 
ZÖLD SZÍNŰ ZSÁK, FEHÉR ÜVEG FELIRATTAL 

ÁRA: 35 FT/DB 

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSHOZ 
(lomb, aprított fa es bokornyesedék, nyírt fű, gyom részére; 

max. terhelhetőség 10-15kg) 
FEHÉR SZINŰ LEBOMLÓ ZSÁK, BARNA FELIRATTAL 

ÁRA: 200 FT/DB 

AZ ÁRAK A 27% ÁFA-T TARTALMAZZÁK
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Sokaktól hallottam már: „Onnan (mármint az 
igazi halálból) még senki sem jött vissza!” Már-
pedig, ha senki sem jött vissza, akkor nem ér-
demes komolyan foglalkozni az élettel a halál 
után, csak éljünk, élvezzük az életet, amíg le-
het, utána úgyis bizonytalan, ami következik...

A fenti megállapításra viszont azt válaszolom, vá-
laszolhatjuk, hogy Jézus szenvedése, halála után 
harmadik napon valóban föltámadt! Jézus törté-
nelmi személy is volt: „Szenvedett Poncius Pilá-
tus alatt.”  A római helytartó személye a történel-
mi háttér. Jézus föltámadásának lényeges jele az 
üres sír. Emellett tanúskodnak a föltámadásról az 
asszonyok, akik elsőként találkoztak Jézussal és 
vitték a hírt az apostoloknak. Ezután Jézus „meg-
jelent Kéfának  (Péternek), majd a Tizenkettőnek. 
Végül megjelent egyszerre több mint ötszáz test-
vérnek” (1 Kor 15,5-6), és másoknak is. A föltá-
madást nem az apostolok találták ki, hiszen ez 

számukra képtelenségnek tűnt: maga Jézus is sze-
mükre vetette hitetlenségüket (v.ö. KEKK 127.) 
Féltek és bezárkóztak!
De húsvétkor történt egy olyan esemény, amely-
nek hatására teljesen megváltozott a tanítványok 
élete: Találkoztak a Feltámadottal! Később pedig 
bátran hirdették Őt. Az Egyházon keresztül el-
jutott hozzánk is a jó hír! Ugyanaz a Jézus van 
velük és velünk is ma, aki megszületett ebbe a vi-
lágba, tanított, gyógyított, a gonosz lelket kiűzte, 
szenvedett, meghalt a kereszten. Értelmet adott 
létezésünknek, küzdelmeinknek és szenvedése-
inknek!
Krisztus föltámadása nem ebbe a földi életbe való 
visszatérés, ezért mi is találkozhatunk a Feltáma-
dottal: Az Evangéliumban, a szentségekben és 
embertársainkban! Éljünk Ővele és Őérte! 

Borza Miklós
katolikus plébános

„Különleges időket élünk” – halljuk többször, 
mint szeretnénk mostanában ezt a mondatot, 
ráadásul tudjuk, hogy igaz. Ellenségünk látha-
tatlan, de fertőző munkája, pusztítása szemmel 
látható és tapasztalható. Nem, ez nem egy újabb 
cikk a Covid 19-ről, hanem egy még pusztítóbb 
kórról, amivel minden ember megfertőződött 
az Éden-kerti lázadás óta. Istennek hátat for-
dításunk gyümölcsei minden pandémiánál sú-
lyosabb károkat okoztak már: meg nem szüle-
tett gyermekek, széthulló családok, különböző 
függőségekben leledző fogoly-életek, stb.

Húsvét nem a csokitojásokat tojó nyusziról szól, 
hanem arról az egyetlen megoldásról, amit az élő 

egyetlen igaz Isten készített elő: elküldte egyszü-
lött Fiát, hogy helyreállhasson a Vele való meg-
szakadt kapcsolat. Kedves olvasó a Te lelkedben 
is van egy Isten-alakú űr, amit semmi mással 
nem tudsz betölteni, se pénzzel, se szórakozással, 
se karrierrel, se szerelemmel, se semmivel, mert 
az életünk ős-hiányára Isten a válasz. Ő hiányzik 
fáradt lelkednek, és Te is nagyon hiányzol neki.
Ahhoz, hogy világosság legyen – mondta Roy 
Hession – Istenek csak szólnia kellett, de ahhoz, 
hogy a lelkünk megmenekülhessen, Fia vérének 
kellett hullnia. Erre emlékeztünk Nagypénteken, 
de a Történet nem ért itt véget, három nappal ké-
sőbb feltámadt, és ma is él. Az összes vallásalapító 
csontjait ma meg lehet tekinteni mauzóleumok-

Húsvéti gondolatok egyházaink vezetőitől

Baptista gondolatok

Már több visszajelzés is érkezett óvodákból, hogy 
nagyon értékes anyagnak értékelik a munkánkat, 
és örömmel fogadták ezt a jellegű segítséget, hi-
szen még nagyon sok intézményben gyerekcipő-
ben jár az elektronikus napló használata. A hónap 
utolsó hétfőjén egy online konferencián vesz részt 
a nevelőtestület. Nagy várakozással tekintünk erre 
a lehetőségre, hiszen az általunk felvetett témáról 
fog szólni: a gyermekek nyomon követéséhez kap-
csolódó mérés- értékelés újra gondolása. Hiszen 
nagyon fontos számunkra a visszajelzés óvodai 
munkánkról! Bár ezek a tavaszi hónapok megint 
eltértek a régi megszokottól, ezt az időszakot a 

szakmai és környezeti megújulás jegyében igye-
keztünk hasznosítani. Rugalmasan, szituációhoz 
alkalmazkodva éltük – és éljük meg mindennap-
jainkat. Örülünk a napsütésnek, kikeletnek, erre 
szükségünk is volt már, egy igazi, frissítő tavaszi 
fuvallatra, amely jólesően söpör végig a hosszú tél-
ben elfáradt, megdermedt tagjainkon!

Nagyon várjuk, hogy régi rendben (gyerekek-
kel-szülőkkel együtt) folytassuk az óvodai éle-
tünket!

Óvoda dolgozói

A legutóbbi jelentkezésünk óta, újra szembe 
kellett néznünk a járványhelyzetből adódó ki-
hívásokkal. A bölcsődék továbbra is a szokásos 
rendben dolgozhatnak, márciusban, mégis, aki 
tehette otthoni körülmények között oldotta meg 
gyermeke felügyeletét.

Így tovább folytattuk megszokott hétköznapjain-
kat. A márciusi hónap a tavaszról és a víz világ-
napjáról szól. Énekkel, mondókákkal, mesékkel 
színesítettük a tavaszi időszakot. A legkedveltebb 
kézműves tevékenység a gyerekek körében a pracli 
festék. A bölcsődés korú gyerekek szívesen ismer-
kednek az anyagokkal, így közvetlen  tapasztalás 
útján mélyebb ismereteket szerezhetnek az őket  

körülvevő környezetükről. Ezért a mi felada-
tunk, hogy biztosítunk számukra az eszközöket 
a nyugodt kiegyensúlyozott légkört, amelyben 
szabadon, saját elképzelésük szerint alkothatnak. 
Örömmel látjuk, hogy a kicsikéink élvezik ezál-
tal az itt eltöltött idő minden percét. Egyre többet 
tartózkodunk a friss levegőn, kihasználva az udvar 

tárgyi adottságait. Az 
udvaron figyelgetjük 
a természet éledezé-
sét, hallgatjuk a ma-
darak énekét. Közben 
természetesen sokat 
mozgunk, játszunk a 
friss levegőn. A gye-
rekek nagyon szeret-
nek kint lenni.
Az előttünk álló idő-

szakban tovább folytatjuk betervezett feladatain-
kat. Sok-sok izgalmas ötletünk van még, amellyel 
reméljük tovább emelhetjük a bölcsődei nevelés 
színvonalát.

 Bölcsőde dolgozói

Bölcsődei hírek



HÍRMONDÓ13. oldal12. oldal
Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja • 2021. április

HÚSVÉT

nekünk szükséges újból és újból kimondanunk. 
Ezt a két szót kell életünk, közösségünk, kultú-
ránk legfontosabb ismertetőjeleivé tennünk, 
ezekkel tudjuk valóban kifejezni azt, hogy mit 
gondolunk a világról, hogy honnan jöttünk és 
hova tartunk.
Jézus utolsó szava, hogy „Elvégeztetett” nem a 
szenvedéstől megváltó halál köszöntése volt, ha-
nem kinyilatkoztatása annak, hogy beteljesült az 
Isten megmentő, szabadító, megváltó akarata. Az 
ember bűnt követett el Istennel szemben, azon-
ban Ő végtelen szeretetével Fiában új lehetőséget 
adott. Jézus utolsó szavával beteljesítette e prófé-
ciát: „a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink 
miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk 
békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk 
meg.” (Ézsaiás 53,5) Krisztus tehát elvégezte a 
munkát, amire vállalkozott; Isten Bárányaként, 
mint engesztelő áldozat, életét adta értünk, és ál-
tala lett teljessé a mi megváltásunk.
A másik szó a „Feltámadt.” Ha nem lett volna 
feltámadás, az egész keresztyénség és annak ha-
gyománya érvényét, értelmét vesztené. Ahogy 
Pál apostol fogalmaz: „Ha pedig Krisztus nem tá-

madt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de 
hiábavaló a ti hitetek is.” (1Kor 15,14) Jézus volt 
az, aki utat tört a halál áthatolhatatlan falán, és 
akik benne hisznek, azok követhetik Őt az örök 
életbe. Az ő testi feltámadása pedig magával hoz-
za a mi feltámadásunkat is, hisz aki meghallja és 
befogadja az Igét, az Krisztusban, a Szentlélek ál-
tal való újjászületése révén örök életet nyer.
Napjainkban, amikor a félelem, aggódás, bizony-
talanság ismét elhatalmasodott a koronavírus mi-
att a szívekben, jó lenne, ha meghallanánk és meg 
is értenénk, amiről az evangéliumok szólnak. Bár 
Jézus szenvedéstörténete - amely még azokat is 
megrázza, akik bezárták szívüket az igazság előtt 
- arra is figyelmeztet, hogy nem elég a keresztig 
eljutni, a nyitott sír bizonyosságában kell élnünk, 
mert egyedül Jézus feltámadása ad reményt az el-
jövendővel szemben. Soha ne érjük be csak any-
nyival, amit a mulandó világ kínál, keressük azt, 
amit az örökkévaló Isten szánt nekünk!

Konc Gáll László, 
református lelkipásztor

A húsvét közeledtével apránként kezdenek áta-
lakulni a mindennapjaink, az Ünnep közelsége 
egyre több gondolatot csempész be az életünk-
be. Eszünkbe jutnak a szeretteink, akiket meg 
szeretnénk látogatni esetleg megajándékozni, 
ünnepi receptek, szokások és a bibliai történet 
elevenednek fel bennünk egy örömteli, várako-
zó, lelkes izgalommá összeforrva. A keresztény 
egyház legnagyobb ünnepe számtalan művészt 
ihletett meg a történelem során, akik a Húsvét 
Ünnepéhez kapcsolódó alkotásaikkal méltán 
gyújtottak örökmécsest a művészettörténet hal-
hatatlan csarnokában.

A húsvéti hét eseményei már csak művészeti jelen-
tőségük miatt is figyelemreméltók. A húsvéthoz 
vezető nagyhét ugyanis nemcsak a kereszténység 
legfontosabb ünnepe, hanem egyben a művészet-
történet egyik leggyakrabban ábrázolt és elbeszélt 
eseménye is. Különösen Krisztus keresztre feszíté-
se, amit számtalan művész örökített meg gyönyörű 
alkotásokkal.
Ez az időszak az átszellemülés időszaka, amihez a 
különböző művészeti alkotások segítséget nyújt-
hatnak, hogy átérezzük az Ünnep igazi lényegét, 
üzenetét.

Húsvét a művészetekben

ban, Jézus Krisztus sírja üres. Feltámad, legyőzte 
a halált, ma is él és szeretne élettel megajándé-
kozni Téged, hogy ne annyit tudj mondani, hogy 
„éltem - és ebbe más is belehalt már”, hanem élj 
már e földi életben is olyan életet, amire Ő elhí-
vott: kibontakozó, tartalmas, célra tartó, minősé-
gi életet, hogy majd az örökkévalóságban is Vele 
folytathassa halhatatlan lelked.
Neki a lelkünk az első, de hétköznapi életünk kér-
déseiben, megrekedéseiben is szeretne segíteni. 

Minden, ami foglalkoztat, minden, ami ér téged, 
arra van életes útmutatása, működő, hasznos ta-
nácsa.
Ő legyőzte a halált, Vele fel tud támadni életked-
ved, megromlott házasságod, összetört kapcsola-
tod. Sebzett szívedet is szeretné gyógyítani! Ma, 
amikor ezt kérdezi: Nem lenne könnyebb Velem? 
– akkor kérlek dönts jól, és fogadd el segítségre 
kinyújtott karjait.
Kétezer évvel ezelőtt is különleges idők voltak, 
akkor azt üzente, akivel csak találkozott, hogy: 
„Ne félj!” Ma is ezt üzeni 2021 húsvétján Neked 
kedves olvasó, hogy a félelem helyett nézz Rá, és 
fuss ölelő karjaiba.

Végül a magam, családom és a Baptista gyüleke-
zet nevében is hadd kívánjak mindenkinek áldott 
húsvéti ünnepeket, az élő Istennel való életfor-
máló, békét adó találkozást!

Floch Gábor Barnabás
Baptista lelkipásztor

Húsvét a keresztyén világ legnagyobb ünnepe, 
hiszen középpontjában egy olyan esemény áll, 
amely a földhöz ragadt ember számára telje-
sen megmagyarázhatatlan és felfoghatatlan: 
Jézus Krisztus feltámadt a halálból! Jézus nem 
egy hétköznapi ember volt, bár hozzánk min-
denben hasonlított, kivéve azt, hogy nem volt 
bűne – Isten Fiaként lett emberré, olyan em-
berré, mint mi: sírt, nevetett, evett és ivott, 
mosolyogva simogatta meg a kisgyermekek fe-
jét, de az is előfordult, hogy indulatosan kikelt 
magából. Mindenható Úrként hagyta ott az égi 
világot, és velünk mindenben sorsközösséget 
vállalt, végigjárva a földi lét minden állomását 
a születéstől egészen a halálig. Megszületett és 

meghalt azért, hogy bennünket visszavezessen 
az Isten közelébe, hogy helyreállítsa, megújítsa 
azt a közösséget, amelyről a bűnös ember elfe-
ledkezett.

 Húsvét ünnepe egy új kezdet ünnepe. Jézus a ke-
reszten befejezte azt, amiért jött; azért, hogy egy 
új kezdődjön el. Az ünnephez kapcsolódó tör-
ténetet olvasva találunk két fontos szót, melyek 
magukba foglalják mindazt, ami igazán nagy je-
lentőséggel bír, hogy kicsoda Isten, kik vagyunk 
mi, miért élünk, mi a hitvallásunk. Ez a két szó 
az „Elvégeztetett” és a „Feltámadt”. Előbbit Jézus 
maga mondta ki a kereszten (Jn 19, 30), utóbbit 
pedig az első szemtanúk óta már mi mondjuk ki, 

Elvégeztetett -Feltámadt
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Zene

A Jézus szenvedéstörténetét és feltámadását meg-
örökítő művek a kezdetektől jelen vannak a zene-
történetben. Maga a passió műfaja már a negye-
dik században kialakult, majd szépen lassan az 
a hagyomány is, hogy a nagyhéten mind a négy 
evangélista szövegét éneklik. Virágvasárnap Máté, 
kedden Márk, szerdán Lukács, nagypénteken pe-
dig János írásához kötődnek a művek. A tizenhe-
tedik század közepétől megjelent az oratórium, és 
ezzel együtt a lehetőség, hogy a biblikus és alleg-
orikus-vallásos szövegek nagyobb terjedelemben, 
dramatizálva jelenjenek meg a hallgatók előtt. 
Bach mind a négy evangélista írását feldolgozta. 

Főleg a János- és Máté-passiót tartják számon az 
oratóriumirodalom legkimagaslóbb alkotásai kö-
zött, amik különösen azért izgalmasak, mert a kor 
szellemével ellentétben mellőzik a teatralitást és 
hűen követik a bibliai összefüggést.
A klasszikus zene mellet a népzene is bővelkedik 
húsvéti dalokban ahol a nagypéntekhez kapcsoló-
dó hagyományok keverednek az ősi tavaszkezdő 
illusztrációs, vagyis tisztulási rítusokkal.
Alapból Jézus kereszthalála összekapcsolódik a 
testben való megújulás gondolatával, ehhez csa-
tolták a régebbi, mindenféle gonoszt és betegséget 
távoltartó mosakodás szokását.

Képzőművészet

Nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvéti előt-
ti péntek, amikor Jézus Krisztus kínszenvedéséről, 
kereszthaláláról és temetéséről emlékezünk meg. 
A húsvét legerősebb üzenete a feltámadás, ami egy 
igencsak pozitív kép, de a nagypéntek kicsit más 
tartalommal bír. A művészetek egyik legnagyobb 
értéke azonban, hogy olyan erővel jelenítenek meg 
eseményeket, hogy a fájdalomban is képesek meg-
mutatni a szépséget.

Több ezer festmény és szobor jeleníti meg a nagy-
péntek történéseit, Júdás árulásától kezdve a Pi-
látussal való találkozáson keresztül, a keresztút 
pillanatain át egészen a Golgotáig. Túlzás nélkül 
mondhatjuk, hogy szinte minden nevesebb festő 
készített pár képet ebben a témában. a magyarok 
közül kiemelkedik Munkácsy Mihály Krisztus-tri-
lógiája a Krisztus Pilátus előtt, az Ecce Homo és 
a Golgota, amik keretbe foglalják a nagypénteki 
eseményeket.

A nagypénteki műalkotásokban a fájdalmas anya 
alakja egy állandó motívum. A leghíresebb min-
den bizonnyal Michelangelo Pietája, ami a kereszt-
ről levett Jézust gyászoló Máriát ábrázolja, és a ró-
mai Szent Péter-bazilika egyik oldalkápolnájában 
látható.

Balatonszemes, 2021. 03. 18.
Moldován István

Irodalom

A Húsvét bővelkedik a szimbólumokban és a szimbolikus eseményekben. Bűnbánat, megbocsátás, árulás, a 
szenvedés állomásai (stációi), a keresztre feszítés aktusa, a bárány, a feltámadás. Maga az időszak, a tavasz, 
már önmagában is a reményt, a megújulást idézi fel bennünk. Megannyi áthallás, megannyi értelmezés. 
Talán itt fonódik össze legjobban a nagypénteki szenvedés a remény ígéretével. Függetlenül attól, mennyire 
voltak vallásosak vagy hívők, nagyon sok költőt és írót megihletett az ünnep. Persze mindenkit másképp. 
Lássunk két olyan költőt (írót), akik, másként gondoltak a Húsvétra.

Kassák Lajos: Harangszó

Feltámadott, mondják a népek és megsüvegelik
a nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek kisarjadtak.
Kétezer éve látják őt a vének és a gyerekek
amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.

Én is emlékszem rá, mint az egykori játszótársra
s ti is útszéli csavargók és mesteremberek
akik hű követői vagytok valamennyien
a nincstelenségben, az útban és az igazságban.
Igen, igen, az Ő árnya és visszhangja vagyunk mi
s bár nem ízlelhetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben dicsérjük
hogy vérünkből való s meghalt értünk a kereszten.

Ady Endre: A szép húsvét.

Odukat és kriptákat pattant
S bús árkokig leér a szava:
Ilyen a Husvét szent tavasza
S ilyen marad.

Miért tudjon Ő az embervérről,
Mikor künn, a Tavaszban
Minden csoda csodát csinál
S minden drága fizetség megtérül?

Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad.

Krisztus támad és eszmél,
Odukat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörűbb ennél?
Kassáknál nincs szó örök életről, de Krisztus, aki 
részt vállal a nyomorúságunkból, a feltámadás 
motívumával azt hirdeti, hogy mégis érdemes élni. 
Adynál a feltámadás egyszerre dicsőséges és meg-
rendítő. A húsvéti csoda a rengeteg gyötrelemből 
fakadó élet.
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