
„Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok fel lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert)

A szeretet ünnepének meghitt perceiben meleg szív-
vel köszöntöm Balatonszemes és Balatonőszöd min-
den polgárát. Karácsonykor csodálatos érzés költözik a 
szívekbe, örömteli várakozással tekintünk az év legna-
gyobb és legszebb ünnepére. Izgatottan számoljuk a na-
pokat, hiszen tudjuk, hogy nemsokára eljön a várva várt 
ünnep. A házak ablakain kiszűrődő gyertyafény, a csil-
lagszórók melegséget sugároznak felénk. Ilyenkor egy 
pillanatra megállunk a világ rohanó zajában, féltve vi-
gyázzuk szeretteinket és visszaemlékezünk hajdani ka-
rácsonyaink ízére, melyről gyermekeinknek mesélünk 
tovább: az ünnep tisztaságáról, hagyományáról, a sze-
retet erejéről. Ne feledjük, a szeretet olyan erő, amely 
szeretetet teremt.

Kívánom, hogy a szeretet és a vele együtt járó nyuga-
lom és békesség töltse be szívüket és otthonaikat. Kívá-
nom, hogy ez az ünnepi idő – akár egyedül, akár szeret-
teik körében töltik a karácsonyt – segítse Önöket igazi 
kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, 
feltöltődéshez, hogy az új esztendőt új szívvel és újult 
erővel kezdhessük el.
A következő sorokkal kívánok mindenkinek békés, bol-
dog karácsonyi ünnepeket:

„Karácsony melege költözzön szívünkbe.
Ne múljon el tüze parányi lelkünkbe,

Hitet is hozzon ennek a hazának,
A szeretet fényét Magyarországnak.”

Hozzon az ünnep mindenki számára meghitt perceket, 
gyűlölködés helyett emberi szót 
és soha el nem fogyó szeretetteljes békességet!

Őszinte tisztelettel:

Takács József
polgármester

Áldott, békés, karácsonyi ünnepeket kíván a 
szerkesztőség!
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AZ ÜLÉSTERMEKBŐL JELENTJÜK

Számos és számtalan változások várhatók

2013. január 1-től több változás is végbe megy az 
államigazgatási és önkormányzati szervek rendsze-
rében. November 26-án erről is tárgyaltak a Képvi-
selő-testületek.
Balatonszemes-Balatonőszöd Községek közös intéz-
ményei ügyében a megalapozott döntést hátráltatta, 
hogy a január 1-től hatályba lépő változásokról a 
parlament előtt lévő Önkormányzati törvény módo-
sításáról szóló 8887 számú, míg az iskolák állami át-
vételének részleteit rögzítő 8888  törvénytervezetek 
ez ideig nem kerültek elfogadásra és kihirdetésre.
Az így fél sikerrel megtartott közös testületi ülés 
„csak” olyan döntést tudott hozni, hogy december 
közepén fog véglegesen határozni.

Mint korábban tájékoztattuk a Tisztelt Olvasókat január 
1-től egy új területi szervezeti egység jön létre: a járás. 
Mindkét településünk a Siófok székhelyű járáshoz fog 
tartozni, amely főleg államigazgatási feladatok intézé-
sét jelenti. A Kormányhivatalhoz tartozóan már eddig 
is Siófokon intézhettük a Munkaügyi,- vagy munka-
nélküliségből eredő, a Földhivatali, az ÁNTSZ, vagy 
állategészségügyi ügyeinket. Ezek a hatósági feladatok 
a Siófoki Járási Kormányhivatal égisze alatt fognak 
működni, több olyan Nyugdíj,- és Egészségbiztosítási 
feladatok ellátásával egyetemben, amely az állampolgá-
rokat érintik.
Az önkormányzati hivataltól egyes államigazgatási 
feladatok (gyámhatósági, egyes alanyi jogú szociális 
ügyek stb.) kerülnek a járási szintre, melyek egy része 
a Balatonföldvári Kormányhivatal kirendeltségén (un. 
Kormányablak) intézhetők. Az olvasóinkat folyamato-
san tájékoztatni fogjuk, hogy milyen ügyben hová for-
dulhatnak közvetlenül, de fontos tudni, hogy minden 
eddig helyben intézett ügyben a kérelem a helyi önkor-
mányzati hivatalban leadható!

A Körjegyzőség megszűnik, de mint arról korábban ír-
tunk, mindkét település arról döntött, hogy közösen kí-
ván önkormányzati hivatalt működtetni. November 26-
án közös testületi ülés keretében azonban a testületek 
nem tudtak arról dönteni, hogy mennyi legyen a közös 
hivatal létszáma. A megszüntető okirat és az új közös 
hivatal alapító okmányainak elfogadása továbbra is az 
érintett önkormányzatok testületeinek hatáskörébe tarto-

zik, ám több – korábban képviselő-testületi feladat, vagy 
hatáskör – polgármesteri hatáskörré válik. Tény, hogy a 
körjegyző és a köztisztviselők jogviszonya megszűnik, 
de hogy az átmeneti időszakban hogyan tovább az erről 
szóló törvény még most is kihirdetés előtt áll. E szerint 
lehetséges, hogy a körjegyző jegyzőként történő tovább-
foglalkoztatására a polgármesterek megállapodjanak és 
így január 1-től a köztisztviselők folyamatos jogviszonya 
biztosított legyen. Egyéb esetben a jegyzői állás pályáz-
tatásra kerül és annak elbírálásáig mégis maradnia kell a 
körjegyzőségnek. Az elbírálás polgármesteri hatáskörbe 
kerül, ahol az érintett polgármesterek lakosságarányos 
szavazata dönt. A kinevezéshez több, mint 50 %-os sza-
vazat szükséges. Ennek lebonyolítására 60 nap állna ren-
delkezésre az átmeneti időszakban. 
 
A fentieknél több szó esett az általános iskolai feladatok 
államivá válásáról, mely a napokban tárgyalt 8888 –as 
törvénytervezet elfogadásával válik teljessé. Esetünkben 
a pedagógusok és az oktató,- nevelő munkát közvetlenül 
segítők (iskolatitkár) létszáma átmegy állami közalkal-
mazotti szférába. A takarító, ill. karbantartó személyzet 
az iskola működtetéséhez, a polgármester munkáltatói 
jogkörébe fog tartozni. A dologi kiadások pedig a tes-
tület vállalását követően Kormány ellenőrzésre szorul-
nak. A Kormány e döntését azt követően hozza meg, 
hogy felülvizsgálta képes-e működtetni Balatonszemes 
önkormányzata az oktatási intézményei ingó és ingat-
lanait. A személyi anyagok és egyéb megállapodások 
megkötését a Járási Tankerület megalakítása és veze-
tőjének pályáztatása előzte meg.   A járási tanügyi hi-
vatal vezetője kinevezésre került. Az intézet igazgatója 
szakember, gyakorló pedagógus és többek által ismert, a 
SIOK főigazgatója Cser Lajosné (Marika), aki novem-
berben felkereste Balatonszemes Polgármesterét és a 
képviselő-testületnek is bemutatkozott, majd ismertette 
a december 31-ig elvégzendő közös feladatokat. A sze-
mélyi adatok átvételének ütemezésével egyidejűleg kér-
te megnyugtatni a pedagógus állományt, hogy minden 
közalkalmazott állása megmarad és kinevezésre kerül-
nek pedagógusaink január 1-től. Fizetésüket is garantál-
ni lehet az önkormányzatokon keresztül történő elszá-
molással várhatólag nem fognak érezni változást. 
Megjegyzendő azonban, hogy a bemutatkozás alkalmá-
val az igazgató asszony ismertette azt a tervezetet, mely 
szerint tanügyi hozzájárulást fognak mindazon önkor-
mányzatok fizetni, akik a működtetést nem vállalták, s 
ugyanakkor rendelkeznek olyan bevétellel, melyből az 
iskolás gyermekeik után e terhet viselhetik. A megbe-
szélésen többek között szó esett arról is, hogy a jelenlegi 
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szabályozás ellenében az Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat várhatólag nem a megyéhez, hanem a járáshoz 
fog tartozni, szemben az alapfokú művészetoktatással 
(Zeneiskola) amely jelenleg a járáshoz van számításba 
véve, de várhatólag a megyékhez fog kerülni.  
Mindezekről az Országgyűlés november 26-án tárgyalt, 
amikor a két testület egyedi ülést is  tartott, de együttes 
ülésén ezen kérdésekről döntött volna. 
Remélhetőleg december 15-e előtt rendelkezésünkre 
fog állni az az információ és jogi eligazítást biztosí-
tó szabály, amely alapján a 2012. évet úgy zárhatjuk, 
hogy sorsdöntő fordulatot az ne okozzon senkinek az 
életében.

Januári lapszámunkban az új szervezetek elérhetőségeit 
közérdekű információként telefonszámaikat is szeret-
nénk Olvasóink tudtára hozni.

.......................................................................................................

2012/3. negyedévi beszámoló és 2013. évi előzetes

Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete is november 26-án tárgyalta az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3. negyedévi 
végrehajtásáról szóló beszámolóját és ennek megvitatá-
sa után a 2013. évi koncepciót fogadta el. 
A 2012. év időarányos teljesítést és mindekét település-
nél többletbevétel miatt előirányzat növelést jelentett. 
Balatonőszöd településnél 4,5 millió Ft, míg Balaton-
szemesnél 30 millió Ft többletbevétel emelkedés vár-
ható. Ugyanakkor megközelítőleg rögzíthetővé vált a 
várható pénzmaradvány összege, mely Balatonőszödnél 
közel 20 millió, Balatonszemesnél közel 80 millió Ft 
összegben várható.
 
A 2013. évi koncepció tárgyalása a korábbi éveknél bi-
zonytalanabb, hiszen a költségvetési törvény tervezetét 
(7655) és annak a helyi önkormányzatokat érintő költ-
ségvetési bizottsági módosító indítványát (425 sz.) a 
parlament még nem fogadta el. Ugyancsak tárgyalja az 
Országgyűlés a 2013. évi költségvetés megalapozását 
szolgáló (7677) törvénytervezetet, amely egyes adók és 
egyéb vonatkozásban érintheti az önkormányzatok költ-
ségvetését. 
A helyi költségvetés pontos számait akadályozza az is, 
hogy a költségvetés szerkezete megváltozik. Teljesen 
megszűnik a normatív állami támogatás és a feladat fi-
nanszírozásra fog az állami költségvetés előirányzatot 
biztosítani.

A legbiztosabb prognózist a várható pénzmaradvány 
és a változatlan tartalmú saját bevételek (intézmény-
üzemeltetés, ill. egyes adók) alapján lehet számolni. A 
pénzmaradvány felhasználását mindkét település felhal-
mozási célú bevételeire kívánja fordítani.
Balatonszemes megállapította, hogy több fejlesztési célt 
megvalósított és egyes feladatok ütemezve sem voltak 
(pl. műfüves pálya, egyes pályázatok stb.) elmaradt vi-
szont az orvosi rendelő beruházásának megkezdése, 
mely 2013. évi feladat marad.

.......................................................................................................

Nem lesz adóemelés…

Önálló napirend keretében adott számot a körjegyzőség 
az adóhatósági tevékenységről. 
November 26-án Balatonszemes és Balatonőszöd Kép-
viselő-testülete is megtárgyalta a helyi adókról szóló 
beszámolót. Az előterjesztésben mindkét Képvise-
lő-testület elé a november 16-ig beérkezett, ill. teljesí-
tett adóbevételekről esett szó. Az előterjesztés során az 
elmúlt 3 év összehasonlító adatai arra mutattak rá, hogy 
melyek azok az adónemek, amelyeknél a bevételre sta-
bilan lehet számolni. Az alábbi táblázatok tartalmazzák 
Balatonszemes, ill. Balatonőszöd Községi Önkormány-
zatok 2012. évi adóbevételeit.

A teljesítések ismertetését követően Balatonszemes 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú-
lag elfogadta azt a javaslatot, hogy - a teherbíró képes-
ségre is tekintettel – 2013 évre változatlan legyen az 
adó mértéke, így  egyetlen helyi adónemben sem lesz  
emelés.

NEM LESZ ADÓEMELÉS…
 
Önálló napirend keretében adott számot a körjegyzőség az adóhatósági tevékenységről.  
November 26-án Balatonszemes és Balatonőszöd Képviselő-testülete is megtárgyalta a helyi 
adókról szóló beszámolót. Az előterjesztésben mindkét Képviselő-testület elé a november 16-
ig beérkezett, ill. teljesített adóbevételekről esett szó. Az előterjesztés során az elmúlt 3 év 
összehasonlító adatai arra mutattak rá, hogy melyek azok az adónemek, amelyeknél a 
bevételre stabilan lehet számolni. Az alábbi táblázatok tartalmazzák Balatonszemes, ill. 
Balatonőszöd Községi Önkormányzatok 2012. évi adóbevételeit. 
 

BALATONSZEMES   BALATON ŐSZÖD 

ADÓNEMEK
ÉS

MÉRTÉKEK

ADÓZÓK
SZÁMA

2012 
(2012. 05. 

13.)  

KIVETETT 
ADÓ
2012. 

(2012. 05. 13.)  

BEFOLYT 
ADÓ
2012 

(2012. 11. 16.)

ADÓZÓK
SZÁMA

2012 
(2012. 05. 

13.)  

KIVETETT ADÓ 
2012. 

(2012. 05. 13.)  

BEFOLYT ADÓ 
2012 

(2012. 11. 16.)  

Építményadó 
 

1971 97549 93825 501 15311 15316 

Telekadó 
 

222 18049 23252 196 5729 5528 

Magán személyek 
kommunális adója 725 2137 2387 0 0 0 

Vállalkozók 
Kommunális adója 

(2011-benl megszűnt) 
0 0 35 0 0 0 

Ipar űzési adó 
2 %  

257 54071 56703 58 15540 10132 

Idegenforgalmi 
adó 

173 45261 47756 10 2483 3485 

Helyi adók 
összesen 3348 217067 223958 765 39063 35860 

Gépjárm űadó 
 

855 12283 11741 131 5580 4884 

Összes helyi és
helyben maradó 

adó
4203 229350 235699 896 44643 39342 

 
A teljesítések ismertetését követően Balatonszemes Községi Önkormányzat  Képvisel ő-testülete 
egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, hogy - a teherbíró képességre is tekintettel – 2013 évre 
változatlan legyen az adó mértéke, így  egyetlen helyi adónemben sem lesz  emelés. 
 
Balaton őszöd Községi Önkormányzat  hasonló érvek alapján szintén nem emelte a mértéket  
egyetlen helyi adónem esetében sem. Képviselői javaslatra azonban megvizsgálásra került a telekadó 
mértéke, amely a jelenlegi piaci kereslethez igazítottan maximálásra került. Azon családi lakóházas  
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Balatonőszöd Községi Önkormányzat hasonló érvek 
alapján szintén nem emelte a mértéket  egyetlen helyi 
adónem esetében sem. Képviselői javaslatra azonban 
megvizsgálásra került a telekadó mértéke, amely a je-
lenlegi piaci kereslethez igazítottan maximálásra került. 
Azon családi lakóházas telkekre, amelyeknél a 800 m2-t 
meghaladja a telekméret és nem osztható a maximális 
telekadó mértékét 25.000,-Ft-ban állapította meg. A ma-
ximálásra főleg a nagyobb (pl. Napfény úti) telkek adói-
nak már-már kifizethetetlen mértéke miatt került sor.

.......................................................................................................

December közepén tartott közös testületi ülést Bala-
tonszemes - Balatonőszöd- Somogytúr.
A három település az alapfokú oktatási intézményei ala-
pító okiratát és a megkötött megállapodásaikat vizsgál-
ták felül.
- Bár a törvény erejénél fogva megy állami fenntartás-
ba az iskola, de megszüntető okirat szükséges az intéz-
ményre. 
- A Nyitnikék óvoda ugyan továbbra is működhet az 
együttműködés keretében, azonban a három önkor-
mányzat - mint fenntartó - jogai és kötelezettségei új 
alapokra kell, hogy helyeződjenek az új jogszabályi 
(köznevelési, - önkormányzati törvény) környezet mi-
att. Az alapító okirat és a megállapodás szükséges vál-
tozásait kell végrehajtani.
A két település a közös hivatal kapcsán a körjegyzőség 
megszüntető okiratát és a közös hivatal alapító okmá-
nyát tárgyalta meg.
Az önkormányzat intézményei a Magyar Államkincstár 
által bejegyzett törzsadatok alapján működhetnek.
Mint vállalkozásoknál a cégbíróság és a cégjegyzés 
az önkormányzat intézményeinél az Államkincstári 
bejegyzés napja az irányadó, az alapítás napja, a mű-
ködésre vonatkozó változás, illetve a megszűnés idő-
pontját illetően.
Mindkét település decemberben tervezi megtárgyalni 
a következő évi  munkatervét, valamint a 2013. évi 
ár,- és díjmegállapításra vonatkozó rendeleteinek fe-
lülvizsgálatát.
A helyzetet egyszerűsítheti az a tény, hogy az új törvé-
nyek értelmében (gazdasági stabilitás) az önkormány-
zatok új kötelezettségeket, valamint olyan ár, vagy 
- díjnövekményt tartalmazó rendeleteket, amelyek a  la-
kosság terheit növeli, súlyosbítja annak hatálybalépését 
megelőző 30 nappal kell megállapítaniuk és kihirdetni-
ük. Ez alapján a január 1-jei hatályú és önkormányzattól 
függő tehernövekedés nem várható. Többletterhet vi-
szont eredményezhet hatósági ár, vagy díjnövekmény.

A szemétszállításról…

November 26-án az AVE ZÖLDFOK Zrt. megküldte 
éves kalkulációs díját annak érdekében, hogy időben 
eleget tegyen a jelenleg hatályos törvényeknek. A Kép-
viselő-testületek azonban nem tárgyalták a díjkalkuláci-
ót, hiszen köztudomású volt, hogy a parlament tárgyalta 
és végszavazás előtt áll a törvény, amely több ponton 
módosítja a szabályokat. November 30-án a Magyar 
Közlöny 160. számában megjelent a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény. 
A törvény 2013. január 1-én lép hatályba, melynek 
egyik jelentős eleme a díjmegállapításra vonatkozó ren-
delkezésének legjelentősebb mondata:
„ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Ma-
gyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javas-
latának figyelembevételével a miniszter rendeletben 
állapítja meg. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megállapító 
rendelet mikor lép hatályba. E rendelkezésnek vissza-
menőleges hatálya nem lehet.” 
A törvény 47 § (4) bek. tehát meg fogja szüntetni azt az 
anomáliát, hogy az önkormányzat rendeletben állapít-
son meg olyan díjat, mely valójában nem az ő bevétele, 
de a szolgáltató által kalkulált díjtól el nem térhetett.
Bár nem tudjuk még, hogy a díjfizetési kötelezettség 
megállapításra vonatkozó szabályok mikor jelennek 
meg, de a miniszteri rendelet megjelenését követően tá-
jékoztatni fogjuk a lakosságot a hatósági díjról.

.......................................................................................................

MiT ÉR A STABiL gAZDÁLKoDÁS?

Tettük fel néhányan a kérdést, mikor arról kaptunk hírt, 
hogy az önkormányzatok adósságát 5000 fő alatti tele-
püléseknél teljes egészében, a fölöttieknél pedig rész-
ben átvállalja az állam. Dilemmázhatunk arról, vajon 
helyes lett volna megtartani a finanszírozási hitelt, ne-
tán nagyberuházásra nagy hitelt felvenni, vagy kötvényt 
kibocsátani? Akkor, amikor ezekről a kérdésekről kel-
lett dönteni, a józan ész azt diktálta nem lehet túl nagy 
kockázatot vállalni és hazardírozni. Talán mégis… Úgy 
tűnik, hogy azok a települések jártak jól, akik minél 
nagyobb adósságot halmoztak fel. Reméljük azonban, 
hogy mi, akik mindent megtettünk annak érdekében, 
hogy ne kockáztassuk a község,a köz vagyonát, nem 
fogunk tartós hátrányba kerülni azokkal szemben, akik 
nem kényszerből adósították el a településüket.
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MEgSZÉpÜLhET  A fALuKÖZpoNT

A temető kerítésének átépítését, a Községházával 
szemközti park és a múzeumok előtti tér korszerű-
sítését, illetve az általános iskola melletti beépítetlen 
területen sportlétesítmények építését tűzte ki célul 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete.  

A „Szemesért” Nonprofit Kft november 30-án, nettó 
67 millió Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be a 
Koppányvölgye Helyi Akciócsoporthoz, hogy a pályá-
zat sikeres elbírálása esetén az EMVA Falumegújítás- 
és fejlesztés címen megjelent pályázati keretből a fej-
lesztések pénzügyi támogatását kérje. 
A pályázat a beruházás nettó összegére vonatkozóan 
100 %-os támogatottságú. A pályázati feltételek a költ-
ségek elszámolása, valamint az ÁFA összegének meg-
fizetése, illetve annak a későbbi visszaigénylése végett 
kedvezőbbek voltak úgy, hogy a településgazdálkodási 
nonprofit  kft-nk  a pályázó. Célunk a településkép, a 
lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek álla-
potának javítása, fejlesztése. Amennyiben támogatást 
nyer a pályázat, akkor ebből az összegből közel 17 mil-
lió Ft értékű beruházás során megvalósul a temető ke-

rítésének építése Szentkuti-Kiss Gábor és Pirk Ambrus 
kertépítész mérnökök által készített tervek alapján. Az 
alapkoncepció szerint az épített szerkezeteknél a nyers 
téglafelületek és a vakolt fehér felületek váltják egy-
mást.  A fehér szín nyugodt eleganciájával, tisztaságá-
val, ünnepet idéző színével kegyeleti szempontból ked-
vező. A kapuk kovácsoltvasból készült mívessége jelzi 
a hely rangját, és a fejlesztés méltón képviseli igényes 
kialakításával a temető, mint kegyeleti hely szerepét, 
múltunk iránti tiszteletet. 
A turisztikai látványosságainknak helyt adó ingatlano-
kon, a látványosságaink megközelítése céljából is, tér-
burkolattal ellátott, felfrissített zöldnövényzettel újítjuk 
fel mindkét parkunkat. A községházával szemben lévő 
területen a későbbiekben egy emlékmű felállítását is 
tervezzük.
Ezeken az ingatlanokon a növénytelepítések mellett ki-
helyezünk még köztéri padokat és kültéri hulladékgyűj-
tő edényeket. A két park felújításának tervezett költsége 
összesen közel 20 millió Ft. A parkok terveit Szentkuti 
Kiss Gábor és Gazsó Ferenc tervezők készítették.
Az általános iskola melletti területen a már meglévő 
műfüves sportpálya szomszédságában tervezünk egy 
50x60m nagyságú edzőpályát, valamint a sportlétesít-
mények működését kiszolgáló épületet, több öltözővel, 

TÁJÉKoZTATó AZ ÜNNEpEK
ALATTi ÜgyfÉLfogADÁSi RENDRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!
Értesítjük Önöket, hogy az év végi ünnepek alatt 
2012. december 19-től 2012. december 31-ig a Kör-
jegyzőségi Hivatal ügyeleti rendszerben fogadja 
Önöket. Balatonőszödön minden munkanapon 8-12 
óráig van ügyelet. Tájékoztatjuk továbbá Önöket, 
hogy anyakönyvi esemény bekövetkezte esetén (ki-

zárólag születés vagy haláleset) az anyakönyvvezető 
Gaálné Mikós Zita, elérhetősége: 06 20 807 4167
Megértésüket ezúton is köszönjük, kívánunk minden 
kedves ügyfelünknek Kellemes Karácsonyi Ünnepet 
és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt.

Balatonszemes, 2012. december 04.
       

Dr. Valkó Zsuzsanna s.k.
körjegyző

ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  ÉS SIKEREKBEN, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN A KÖRJEGYZŐSÉG VALAMENNYI DOLGOZÓJA NEVÉBEN: 

Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző

Tájékoztató az Ünnepek alatti Ügyfélfogadási rendről 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 
Értesítjük Önöket, hogy az év végi ünnepek alatt 2012. december 19-től 2012. december 31-ig a Körjegyzőségi Hivatal ügyeleti rendszerben 
fogadja Önöket.  
Balatonőszödön minden munkanapon 8-12 óráig van ügyelet. 
 
Balatonszemesen az ügyeleti beosztás a következő: 
 
2011. december 19. szerda Dr. Kelemen Csilla 

Szántóné Pesti Amália 
Tompa Hajnalka 

tanácsos, titkárság 
főelőadó igazgatás 
főelőadó, könyvelés 

06-84-560-902 
06-84-560-900 
06-84-560-905 

2011. december 20. csütörtök Baranyai Lajos 
Tompa Hajnalka  
Skiba Károlyné 

vezető-főtanácsos, műszak 
főelőadó, könyvelés 
főmunkatárs, adó 

06-84-560-900/913 m. 
06-84-560-905 
06-84-560-904 

2011. december 21. péntek Martinka Péter tanácsos, adó 06-84-560-904 
2011. december 27. csütörtök Hajduné Berta Katalin főmunkatárs, szoc. és gyámügy 06-84-560-908 
2011. december 28. péntek Szilvai Renáta  

Deliné dr. Boros Csilla 
tanácsos, pénzügy, körj. Pénztár 
főtanácsos, humán ig, 

06-84-560-905 
06-84-560-909 

 
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy anyakönyvi esemény bekövetkezte esetén (kizárólag születés vagy haláleset) az anyakönyvvezető 
Gaálné Mikós Zita, elérhetősége: 06 20 807 4 



6

vizesblokkal, szertárral, valamint a sportegyesületek 
részére tetőtéri megoldással kialakított közösségi tér 
funkcióval. A kiszolgáló épület és a pálya munkálatai-
nak költsége a tervezői költségszámítás alapján nettó 32 
millió Ft, mely Ratku Mihály tervező által elkészített 
tervek alapján valósul meg. 
Bízunk abban, hogy a projekt eredményeképpen tele-
pülésünk képe, arculata szebbé, rendezettebbé válik. 
A fejlesztésnek köszönhetően nő a lakosság komfort-
érzete, a település vonzóbbá, egységessé és még eszté-
tikusabbá válik.

EMLÉKhELy A TELEpÜLÉS JELES 
SZÜLÖTTJÉNEK TiSZTELETÉRE

Balatonszemes Községi Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz a község jeles 
szülöttjének, Reich Károly emlékére létesítendő méltó 
emlékhely kialakítására.
Az emlékhely választott helyszíne a községháza épüle-
te melletti park. Ez azért is szerencsés választás, hiszen 
az itt meglévő növényállomány által már kialakult egy 
félkör alakban határolt gyepes „tisztás”, melyben elhe-
lyezhető Pirk Ambrus tájépítő, iparművész által terve-
zett alkotás. A központi helyszín érzékelteti a művész 
nagyrabecsülését, a település lakosságának tiszteletét.

MűfÜvES LABDARúgó-pÁLyÁT 
AvATTuNK NovEMBER 14-ÉN

Balatonszemes vezetésének régóta szívügye a 
helyi sportélet támogatása. Sportiskolánk ki-
lenc település utánpótlás-neveléséről gondosko-
dik, amely a Bozsik program körzeti központja 
is.  A megvalósított beruházás a sportoktatás mi-
nőségének fejlesztését is szolgálja.  A műfüves 
pályát saját használaton túl Balatonszemes bér-
beadással is hasznosítaná, hiszen a településen 
adott minden feltétel edzőtáborok megtartásához.
A 22x42 m-es műfüves pályát egy korábban elha-
nyagolt területen alakították ki a Magyar Labda-
rúgó Szövetség által kiírt pályázat 70 százalékos 
támogatásával. A csaknem 30 millió Ft-os fejlesz-
téshez az Önkormányzat közel 10 millió Ft ön-
részt, valamint a pálya környékének rendbetételére 
1 millió 200 ezer Ft összeget biztosított.   Az átadó 
ünnepségen a Magyar Labdarúgó Szövetség több 
jeles képviselője is részt vett, köztük Mucha Jó-
zsef, volt válogatott labdarúgó, a balatonszemesi 
egyesület tiszteletbeli elnöke, Csendes Balázs a 
Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke, 
Pozsgai Éva az MLSZ Kommunikációs és Marke-
ting referense.  Az átadó ünnepségen részt vettek 
a helyi sportegyesületek képviselői mellett az is-
kolás, óvodás gyerekek is, akik színvonalas labda-

rúgó mérkőzésekkel vették birtokba az új pályát.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni  Tamás 
Károly úrnak az első Orbán Kormány földműve-
lésügyi államtitkárának, néhai Bara Lajosnak és 
nejének Zámbó Ilonának, akiknek a segítségével 
és közreműködésével  Balatonszemes tulajdonába 
kerülhetett a rendszerváltást követően ez a terület.
Köszönjük a Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-ba-
laton Futball Klub tagjainak, Ódor Attilának, ifj. 
Vasicsek Lászlónak, Szentiványi Gábornak,  az 
MLSZ Somogy Megyei Szervezete elnökének 
Csendes Balázsnak, a Sport-Bér Kft képviselőinek, 
mint lebonyolítónak, a Pro-Man Kft képviselőinek, 
mint kivitelező cégnek, a Körjegyzőség hivatali 
dolgozóinak, a „Szemesért” Nonprofit Kft veze-
tőjének, Kertész Adélnak, és  a Kft technikai dol-
gozóinak, akik  áldozatos munkájukkal segítették 
a kivitelezést, azt hogy a pálya zökkenőmentesen 
megépüljön és  Balatonszemes ismét egy értékkel 
gyarapodjon.
Bízunk abban, hogy a fejlődés nem áll meg. A tele-
pülésen még egy futópályával ellátott, nagy labda-
rúgó pálya megépítését tervezi a Képviselő-testület 
pályázati támogatással és már az új öltözők, kiszol-
gáló létesítmények terve is megszületett.
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Az emlékhely kialakításánál, amennyiben támogatást 
nyer a pályázatunk, arra törekszünk, hogy természetes 
kőanyagból, süttői mészkőből valósuljon meg egy fes-
lő virágbimbót idéző csobogó, melynek vize az életet 
adó forrást – szimbolikusan a művészet forrását - idézi 
fel és a mögötte épülő emlékfal, melyen a művész által 
készített alkotások, rajzok jelennek meg. Az emlékfal, 
csobogó, medence és kőpad anyagához harmonizáló 
burkolat övezi majd az alkotást.
Az emlékhely tervezett megvalósulási költsége közel 
13 millió Ft, melynek a támogatottsága a műalkotást te-
kintve 70 %, és a gépészet kivitelezési költségeire is 70 
%-os támogatási igényt nyújtottunk be a Nemzeti Kul-
turális Alaphoz. Bízunk benne, hogy még az idei évben 
kedvező elbírásban részesül a pályázat és a tavasz fo-
lyamán elkezdődhetnek az építési munkálatok.

gyARApoDhAT A TuRiZMuS

huszonhét-millió forintot meghaladó értékkel gya-
rapodhat Balatonszemes turizmusa és ezáltal a te-
lepülés közössége, a Balatonföldvári Kistérségi Tu-
risztikai Egyesülettel történő együttműködésnek és 
közös pályázatnak köszönhetően.

A térség TDM-szervezeteként működő Balatonföldvári 
Kistérségi Turisztikai Egyesület novemberben adta be 
a pályázatot, amelynek benyújtásában legfőbb partnere 
Balatonszemes Önkormányzata volt.  A szemesi kép-
viselő-testület egyhangúlag mondott igent a projektben 
való részvételre, mivel a pályázathoz biztosított 4 millió 
forintos önerő fejében 27,5 millió forint érkezhet a bala-
tonszemesi turizmus céljaira, ha nyer az uniós pályázat. 
Ez azt jelenti, hogy a mintegy 50 millió forintos uni-
ós pályázatból megközelítőleg fele arányban részesül 
Balatonszemes, amely értelemszerűen ezzel arányosan 
vállalt részt az önerőből. 
A Dél-dunántúli Operatív Programban benyújtott pályá-
zat sorsáról várhatóan a jövő év elején döntenek. Ha a 
projekt támogatást nyer, akkor Balatonszemesen már a 

következő szezonban mobil információs pont létesülhet, 
ahol az eddiginél magasabb színvonalon szolgálják ki 
a településre érkező vendégeket.  A pályázat a szüksé-
ges humánerőforrás-igény biztosításához bértámogatást 
is tartalmaz. Tovább növeli Balatonszemes vonzerejét, 
hogy a pályázat révén, nyáron animáció szórakoztathat-
ja családos vendégeinket, illetve a benyújtott anyag ér-
telmében a támogatás rendezvények megszervezését is 
fedezheti. Nem elhanyagolhatók azok a források sem, 
amelyeket Balatonszemes turisztikai marketingre költ-
het, ha kedvezően bírálják el a pályázatot. 
A Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesülettel 
való együttműködés túlmutat a jelenlegi pályázaton. 
Balatonszemes képviselő-testülete abban bízik: a közös 
szakmai munka révén élénkülhet a turizmusban érdekelt 
gazdasági szereplők közti együttműködés, összefogás 
is.  A célok megvalósulása hozzájárulhat a település ver-
senyképességének és vendégforgalmának élénkülésé-
hez, s ezáltal a helyben élőket is előnyökhöz juttathatja. 

SEgÍTSÉg A RÁSZoRuLóKNAK

Balatonszemes Községi Önkormányzat a szociálisan 
rászoruló családok és az egyedül élő, idős embere-
ket fenyegető veszélyhelyzet megelőzése érdekében 
igyekszik természetbeni ellátást, segítséget nyújtani 
a téli időszakban.

A Belügyminisztérium által meghirdetett helyi önkor-
mányzatok részére juttatott szociális célú tűzifavásár-
lásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból 9 erdei m3 

tűzifát sikerült elnyernie az Önkormányzatnak. Az elő-
zetes igényfelmérés során jelzett 94 m3 tűzifa igénynek 
mindössze csak 10%-át támogatta az állam, melynek 
elbírálásánál a lakosságszám és a lakásfenntartási tá-
mogatásban részesülök arányát vették figyelembe. Az 
állami támogatásként elnyert 9 erdei m3 tűzifa Bala-
tonszemesen 9 szociálisan rászoruló család  téli fűtési 
gondját enyhíti.
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REich SuLi hÍREK

Különleges lapszám a mostani az iskola életét érin-
tően. Ez az utolsó olyan cikk, amit úgy írhatok meg, 
hogy munkáltatóm Balatonszemes polgármestere, rajta 
keresztül pedig Önök, balatonszemesi lakosok. Mire a 
következő lapszám megjelenik, az iskola szakmai veze-
tését már az állam, illetve a megbízott Járási Tankerület 
Igazgató fogja végezni.
Eltelt egy két évtizedes korszak. Az önkormányzatiság 
minden nehézsége ellenére Balatonszemes és Balaton-
őszöd lakosai joggal lehetnek büszkék arra, amit terem-
tettek, ahogyan az önkormányzatiság lehetőségével él-
tek, gazdálkodtak.
Nem minden település tette ezt így, ilyen szinten. Talán 
pont ez az oka, hogy változott az állami akarat. Hiszen 
kevesen vannak, akik elmondhatják, hogy saját erőből 
építettek fel egy új iskolát, mely felszereltségével, az ok-
tatás feltételeit maximálisan támogató feltételrendszert 
teremtett. Kevés település van, aki megtette azt, hogy 
többletórákkal támogatta az oktatást, hogy a vidékiség-
ből eredő hátrányokat – mert azért a nagyvárosi iskolák 
kétségtelenül helyzeti előnyben vannak – megszűntes-
se. E két település azonban felvállalta a költségeket, le-
mondva a településen végrehajtható talán látványosabb, 
talán jobban is csillogó, és anyagiakban biztosan többet 
hozó beruházásokról. Az elmúlt 20 évben mai árakon 
számolva 2 milliárd Ft-tal támogatta meg a falu a gye-
rekeket!  Hatalmas összeg, még kimondani is ijesztő! 
Tette ezt a falu azért, hogy a gyerekek a képességeik 
szerint fejlődhessenek. Köszönet érte mindenkinek a 
szülők, az oktatásban résztvevők, de elsősorban a gye-
rekek nevében!  De nem csak az anyagiakat köszönöm 
meg!  Köszönettel tartozunk mindannyian, akik ebben a 
két évtizedben élveztük ennek a gyönyörű településnek 
a bizalmát, szeretetét, gondoskodását, mert ez kézzel-
fogható, érezhető volt minden pillanatban!
Mi, akik ilyen feltételek mellett végezhettük hivatá-
sunkat, most kicsit félünk!  Reméljük, hogy nem lesz 
rosszabb, de nehéz elhinni, hogy az eddig megszokott 
biztonságot, tulajdonosi szeretetet, gondoskodást, oda-
figyelést, a megértést bárki is tudná olyan szinten bizto-
sítani, mint ahogy ezt Balatonszemes, és Balatonőszöd 
megtette. Félünk, mert más itthon elmondani, mit miért 
kérünk, más elfogadni az itthoniaktól a kérést, az elvá-
rást. Átéreztük, tudtuk egymás helyzetét, lehetőségét, 
egy volt a cél, egy az akarat. Még a legjobb szándék 
ellenére is idegen lesz, hiszen akikhez mostantól tarto-
zunk, ők ezt nem fogják ilyen mélységben soha meg-
érteni, átérezni. Eddig is törvények, rendeletek mentén 

éltük az életünket, de mert egy család voltunk –vagyunk 
– közös volt az akarat, hogy ezeket magunkra nézve a 
lehető legkedvezőbb módon értelmezzük. Az önkor-
mányzatiságnak pont ez volt az előnye, a lényege. 
Mit tehetünk?  Dolgozunk és élünk tovább a gyereke-
kért, és ahogyan eddig is minden nehéz helyzetben, úgy 
ezután is bízunk egymásban, és támogatjuk egymást. 
Tudom, hogy a két, illetve most már 3 település, nem 
fog az iskola mögül kihátrálni. Ez ad erőt, megnyug-
vást, reményt a jövőre nézve. 
Megköszönve az eddigi szeretetüket, bizalmukat, támo-
gatásukat, bízva az elkövetkező időszak józanságában, 
megfontoltságában kívánok mindenkinek, de most első-
sorban az Iskoláinknak Boldog Újévet!
Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat  BALATONSZEMES. Utoljára!
/Talán nem kéne, de nem bánom, leírom! Amikor a fenti 
sort leírtam, kijöttek a könnyeim./

Boór Miklós igazgató

iskolai versenyek, eredmények

A fonyódi Mátyás Király Gimnázium angol nyelvi 
versenyt hirdetett az általános iskolák nyolcadikosai 
számára. Balatonföldvártól Keszthelyig valamennyi 
iskola jó lehetőségnek tartotta ezt a versenyt arra, 
hogy a felvételi előtt rutint szerezzenek a diákok az 
idegen nyelv használatában. 2012. december 3-án 
délután került sor a megmérettetésre. Iskolánkat Sa-
lamon Brigitta, Schmal Henrietta, Lovasi Viktor és 
Iván Balázs képviselték. A verseny egy írásbeli for-
dulóval kezdődött, mely a versenyzők szövegérté-
sét, íráskészségét, valamint nyelvtani tudását mérte. 
Rövid szünet után szóbeli vizsgán kellett bizonyí-
tani rátermettségüket. Különböző témákban rövid 
szituációs gyakorlatokkal, valamint kötetlen beszél-
getésekkel mérték a versenyzők szókincsét, nyelv-
tani tudását és kommunikációs képességeit. Nagyon 
büszke voltam tanítványaimra, hisz valamennyien 
magabiztosan, és vidáman várakoztak a szóbeli 
vizsga előtt. Vizsgadrukknak nyoma sem volt. Szép 
eredmények születtek. Iván Balázs 5.lett, Salamon 
Brigitta pedig első helyen végzett, maga mögé uta-
sítva azokat a tanulókat, akik elsős koruktól tanulják 
az angol nyelvet. Az oklevelek mellé jutalomköny-
veket kaptak ajándékba.

Valkóné Kovács Márta
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XX. NEWToN KupA
 
A keszthelyi Vajda János Gimnázium matematika, fi-
zika munkaközössége 20. alkalommal rendezte meg az 
általános iskolák végzős tanulói számára meghirdetett 
komplex tanulmányi versenyt, a Newton Kupát. 
Minden induló iskolát egy-egy tanuló képviselhette ma-
tematika, fizika és informatika tantárgyakból.
Az idei versenyre is 3 megye - Somogy, Zala, Veszp-
rém - 17 iskolájából érkeztek azok a tanulók, akik isko-
lájuk legjobbjai. 

Mindhárom tantárgyból 2 óra alatt 4 feladatot kellett 
megoldani a diákoknak.
Az eredményhirdetés már az évek óta megszokott „ko-
reográfia” szerint történt, vagyis az informatika, fizika, 
matematika tantárgy első hat helyezettje vehette át az 
oklevelet és az értékes jutalmakat. 
Érdekes, hogy az idei versenyen egy viszonylag kis is-
kola mindhárom tanulója dobogós helyezést ért el, így 
nagy meglepetésre, az iskolák közötti csapatversenyt ez 
alkalommal az összesített pontszámok alapján a bala-
tonszemesi Reich Károly Általános Iskola nyerte, s így 
egy évig őrizheti a kupát. Gratulálunk az iskola szak-
tanáraiknak!
Ezzel megszakadt a két kiváló eredményeket elérő 
keszthelyi általános iskola (Csány és az Egry) 7 éve tar-
tó győzelmi sorozata.

Farkas László
a Newton Kupa szervezője, fizika szaktanácsadó

.......................................................................................................

SZEMESi LÁNyoK SiKERE pAKSoN

Balatonszemesi lányokkal állt ki a fonyódi gimnázium 
az V. korcsoportos floorball országos elődöntőn Pak-
son. Szentiványi Gábor tanár úr jelezte a fonyódi gim-
názium tanárainak, hogy egy komplett floorball csapat 
ment oda tanulni, érdemes lenne őket benevezni erre a 
kupára. A gondolatot tett követte, amit siker koroná-
zott.  A Szomorú Luca, Schmal Lídia, Schmal Petra, 
Balogh Tünde, Szappanos Dorina összeállítású csapat 

nagy küzdelemben a paksi csapat mögött másodikként 
végzett, és ezzel az eredménnyel bejutott az országos 
döntőbe.  Gratulálunk a lányoknak, az edzőnek – Szen-
tiványi Gábornak - a szép eredményhez.

Iskolánk rendezte a III-IV. korcsoportos fiúk egyik flo-
orball országos selejtezőjét. A III. korcsoportosok 1., a 
nagyobbak pedig 2. helyen jutottak tovább az országos 
elődöntőbe, ahol jogot szerezhetnek az országos dön-
tőben való részvételre.  A IV. korcsoportos lányoknak 
már országos elődöntőben volt jelenésük, ahol 3. helyen 
végeztek, így nem jutottak tovább. 
A csapatok tagjai:
iii. korcsoport, fiú: Modroczky Ferenc, Farkas Ri-
chárd,Inotai Ferenc,Németh János
iv. korcsoport, fiú: Szekér Zoltán, Schmal Péter,Len-
gyel Máté, Gueth Dániel
iv. korcsoport, lány: Salamon Brigitta, Schmal Hen-
rietta, Szappanos Anna,Hegyi Mirjám

.......................................................................................................

foci

A teremlabdarúgó körzeti selejtezőkön a III-IV.  kor-
csoportban egyaránt iskolánk végzett az I. helyen. Ezzel 
jogot szereztünk a siófoki körzeti döntőn való részvé-
telre. 
A csapatok tagjai:
III. korcsoport: Fekete Brendon, Kelemen Kevin, Inotai 
Ferenc, Farkas Richárd, Nagy Barnabás, Németh János.
IV. korcsoport: Schmal Péter, Gueth Dániel, Lengyel 
Máté, Szekér Zoltán, Németh János.
Folytatás januárban, Siófokon. 

Szentiványi Gábor
.......................................................................................................

SZivAcS-KÉZiLABDA

Iskolánk kézilabda utánpótlás nevelésének tere, a ki-
csikből álló szivacs-kézilabda csapat.  A gyerekek Batki 
Balázs tanár úr vezetésével felkészülési tornán vettek 
részt Marcaliban, ahol már hagyománya van ennek a 
sportágnak. A kezdeti megilletődöttség után gyerekeink 
„felvették a kesztyűt” és a közös edzés után méltó ellen-
felei voltak a rutinos házigazda csapatnak annyira, hogy 
az edzőmérkőzés végül döntetlennel ért véget. Gyere-
keink boldogan és önbizalommal telve jöttek haza.  Ré-
szünkről kezdődhetnek a kupasorozatok.

Boór Miklós igazgató
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NyiTNiKÉK ovi hÍREi

Az ősz utolsó hónapja a november.   Az évszak zárása-
ként óvodai életünk is ennek jegyében telt el.
Kihasználva a viszonylag enyhe időt, a gyerekekkel sok 
időt töltöttünk kint a szabadban. Figyeltük a természet 
készülődését a télre, leveleket gyűjtöttünk, préseltünk, 
képeket készítettünk belőlük. Gesztenyét szedtünk, 
melyből a gyerekek a fantáziájuk, ügyességük révén 
különféle figurákat készítettek a terepasztalra. 

Nagycsoportosaink a kikö-
tőben tett sétájuk alkalmával 
a látványtól lenyűgözve fi-
gyelhették meg, amint a nagy 
daru éppen kiemeli a vitorlás 
hajót a vízből, hogy a parton 
aludja téli álmát.  

A színházi évad is megkezdő-
dött a nagyok számára a sió-
foki Kulturális Központban.  
Első előadásként a „Hetven-
kedő János”c. mesejátékot 
tekintették meg. 

A középsősök egyik délelőtti 
sétájuk alkalmával a Kenye-
res család pizzériájában ven-
dégeskedtek. Közös pizza 
sütésen vettek részt, melyet 
aztán jóízűen be is lakmároz-
tak. Köszönjük a lehetőséget!
A kiscsoportosaink is kez-
dik már megszokni az óvodai 
életet. 

A középső csoportban a „csa-
lád” témakörrel foglalkoztak 
a gyerekek. Ennek kapcsán 
hívták meg Farkas Flóra 
nagymamáját, akivel és még 
–igaz nem nagymamák – két 
balatonőszödi „Banya Ta-
nya” taggal együtt mozgal-
mas délelőttöt töltöttek el a 
gyerekek: édességet készítet-
tek, kézműveskedtek, mesél-
tek nekik. Köszönjük, hogy 
eljöttek hozzánk!

Az óvoda hagyományos novemberi nagy eseménye az 
Apák Napja. Idén sem volt ez másképp.  A közösségi 
helyiségben megtartott közös délutánon aztán volt min-
den: közös torna, játékos feladatok (kacsahorgászás, 
Balaton puzzle kirakása, búvárkodás...). Az apukák a 
végére jól elfáradtak, a gyerekek az általuk készített 
ajándékokkal is kedveskedtek nekik. A délután hangu-
latát jól jellemzi a kiscsoportos apukák rögtönzött csata-
kiáltása:

„Köszönjük az óvónőknek 
ezt a vidám délutánt,

Horgásztunk és szaladgál-
tunk, ettünk finom uzsonnát.
Jövőre is találkozunk, ho-

zunk újabb gyereket,
Reméljük, az óvó nénik ak-

kor is így nevetnek.”

A novemberi hónap nagy 
eseménye volt az iskola 
melletti Műfüves pálya fel-
avatása. A középső és nagy-
csoportos gyerekek részt 
vettek az avató ünnepségen. 
A nagycsoportos fiúk egy-
más ellen egy „gólgazdag” 
mérkőzésen mutatkoztak be 
az érdeklődő nézőknek. 

A következő időszak az Ad-
vent, a várakozás jegyében 
telik. Készülünk az ünne-
pekre, várjuk a telet és a ha-
vat.  December fontosabb 
eseményei: Karácsonyi ün-
nep az óvodában a zene-
iskolásokkal együtt 19-én, 
Karácsonyi vacsora a nyug-
díjasainkkal együtt, községi 
ünnepély a Művelődési ház-
ban 21-én. December 22-től 
január 2-ig mindenki otthon, 
a családjával ünnepel, és ké-
szül az újév dolgos napjaira. 
A következő lapszámunkban 
már mindezekről bővebben 
olvashatnak. 

Vargáné Paulusz Edit

Az ősz utolsó hónapja a november. Az évszak zárá-
saként óvodai életünk is ennek jegyében telt el.

Kihasználva a viszonylag enyhe időt, a gyerekekkel sok
időt töltöttünk kint a szabadban. Figyeltük a természet
készülődését a télre, leveleket gyűjtöttünk, préseltünk,
képeket készítettünk belőlük. Gesztenyét szedtünk,
melyből a gyerekek a fantáziájuk, ügyességük révén
különféle figurákat készítettek a terepasztalra.
Nagycsoportosaink a kikötőben tett sétájuk alkalmával a
látványtól lenyűgözve figyelhették meg, amint a nagy
daru éppen kiemeli a vitorlás hajót a vízből, hogy a par-
ton aludja téli álmát.

A színházi évad is megkezdődött a nagyok számára a
siófoki Kulturális Központban. Első előadásként a „Het-
venkedő János”c. mesejátékot tekintették meg.

A középsősök egyik délelőtti sétájuk alkalmával a
Kenyeres család pizzériájában vendégeskedtek. Közös
pizza sütésen vettek részt, melyet aztán jóízűen be is
lakmároztak. Köszönjük a lehetőséget!
A kiscsoportosaink is kezdik már megszokni az óvodai
életet.

A középső csoportban a „család” témakörrel foglalkoztak
a gyerekek. Ennek kapcsán hívták meg Farkas Flóra
nagymamáját, akivel és még –igaz nem nagymamák –
két balatonőszödi „Banya Tanya” taggal együtt mozgal-
mas délelőttöt töltöttek el: édességet készítettek,
kézműveskedtek, meséltek nekik. Köszönjük, hogy eljöt-
tek hozzánk!

Az óvoda hagyományos novemberi nagy eseménye az
Apák Napja. A közösségi helyiségben megtartott
délutánon aztán volt minden: közös torna, játékos felada-
tok.
Az apukák a végére jól elfáradtak, a gyerekek az általuk
készített ajándékokkal is kedveskedtek nekik. A délután
hangulatát jól jellemzi a kiscsoportos apukák rögtönzött
csatakiáltása:
„Köszönjük az óvónőknek ezt a vidám délutánt,
Horgásztunk és szaladgáltunk, ettünk finom uzsonnát.
Jövőre is találkozunk, hozunk újabb gyereket,
Reméljük, az óvó nénik akkor is így nevetnek.”
A novemberi hónap nagy eseménye volt az iskola melletti
Műfüves pálya felavatása. A középső és nagycsoportos
gyerekek részt vettek az avató ünnepségen. A nagycso-
portos fiúk egymás ellen egy „gólgazdag” mérkőzésen
mutatkoztak be az érdeklődő nézőknek.

A következő időszak az Advent, a várakozás jegyében
telik. Készülünk az ünnepekre, várjuk a telet és a havat.
December fontosabb eseményei: Karácsonyi ünnep az
óvodában a zeneiskolásokkal együtt 19-én, Karácsonyi
vacsora a nyugdíjasainkkal együtt, községi ünnepély a
Művelődési házban 21-én. December 22-től január 2-ig
mindenki otthon, a családjával ünnepel, és készül az újév
dolgos napjaira. A következő lapszámunkban már min-
dezekről bővebben olvashatnak.
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vacsora a nyugdíjasainkkal együtt, községi ünnepély a
Művelődési házban 21-én. December 22-től január 2-ig
mindenki otthon, a családjával ünnepel, és készül az újév
dolgos napjaira. A következő lapszámunkban már min-
dezekről bővebben olvashatnak.

Vargáné Paulusz Edit

N y i t n i k é k O v i H í r e i
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„SZEMESÉRT” NoNpRofiT KfT hÍREi

Társaságunk az elmúlt idő-
szakban adventi „lázban” 
égett. Azért, hogy advent 
első hétvégéjére telepü-
lésünk ünnepi fényekbe 
öltözhessen, kollégáink 
szorgos munkába kezdtek. 
Átvizsgálásra kerültek a 
korábbi díszeink, beszer-
zésre kerültek újak, egy 
50%-ban támogatott  pályá-
zati lehetőségnek köszönhetően, és 
községünk fenyőfája is kivágásra ke-
rült. Ebben segítségünkre volt Bog-
nár Lajos és az M-Gép Kft. Mindkét 
vállalkozónak ezúton is megköszön-
jük segítségét. A fát a katolikus egy-
ház ajánlotta fel, és a balatonőszödi 
templomkertből szállítottuk Balaton-
szemesre. A fa nagyságából és terje-
delméből adódóan nem csekély kihí-
vás volt kollégáinknak a Malom térre 
állítása, illetve feldíszítése sem. De a 
látvány megérte a fáradtságot!
Új díszfényt kapott a Művelődési 
Ház bejárata, illetve a régiek mellett 
új motívumok is megjelentek a Baj-

csy-Zsilinszky utca, Szabadság utca és Fő utca oszlo-
pain is. Természetesen az idén is feldíszítettük az Állo-
más téri szökőkutat, amely ilyentájt hatalmas  adventi 
koszorúvá változik, Tóthné Bazsó Krisztina szakavatott 
kezeinek köszönhetően.
A díszfények munkálatainak irányítója Szentiványi Fe-
renc volt, akinek két szorgos segítője is akadt, Molnár 
István és Vajda László (Boci) személyében.
Munkatársaink és gépparkunk természetesen nem csak 
az ünnepre, hanem a téli időjárásra is felkészült. Be-

szerzésre került az útszóró 
só is, amely szükség esetén 
síkosság- mentesíthetjük 
útjainkat.
Mint arról korábban már 
beszámoltunk, MTZ trak-
torunk mellett, már MAN 
tehergépjárművünk is ren-
delkezik hótolólappal, így 
a nagyobb havazás esetén 
könnyebben és gyorsabban 

tudjuk megtisztítani utcáinkat, terein-
ket a hó fogságából.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni tisz-
telt partnereinket és a lakosságot, 
hogy irodánk várhatóan december 
19-től, 2013. január 2-ig szabadság 
miatt zárva tart! Temetéssel kapcso-
latos ügyintézéssel hívják a 06-30-
475-97-12-es telefonszámot!

Minden kedves meglévő és leen-
dő partnerünknek, lakosnak és 
üdülőtulajdonosnak, ezúton is 

kívánunk: Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és Boldog új évet!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és

Boldog új évet!
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Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Idén 2012-ben az IKSZT működésének keretén belül sok
új programmal, a közművelődési és ifjúsági programok
mellett számos, a közösség számára hasznos szol-
gáltatással bővült a művelődési ház élete. Számítógépes
tanfolyamok, vállalkozókat segítő fórum, Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat Információs Pont és Ifjúsági In-
formációs Pont, kézműves foglalkozások, ismer-
etterjesztő előadások, és sok más rendezvényre került
sor ebben az évben.
Szeretnénk 2013-ban még hatékonyabban kiszolgálni a
különféle igényeket. Ennek érdekében olyan pályáza-
tokat nyújtottunk be, melyek remélhetőleg uniós for-
rásokat biztosítanak majd a következő év programjaihoz.

Az alábbi táblázat a 2013. év első félévének IKSZT-s
programjait tartalmazza. Az adatok tájékoztató jellegűek,
pontos és részletes program megtalálható lesz az es-
emények közeledtével, az interneten, a művelődési ház
honlapján (http://latinovitsmvh.ucoz.hu/), valamint
faluszerte plakátokon.

Mórocz Zsófia
Latinovits Zoltán Művelődési Ház

Kulturális hírek
KuLTuRÁLiS hÍREK

integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
– Balatonszemes (iKSZT)

Idén 2012-ben az IKSZT működésének keretén belül 
sok új programmal, a közművelődési és ifjúsági progra-
mok mellett számos, a közösség számára hasznos szol-
gáltatással bővült a művelődési ház élete. Számítógé-
pes tanfolyamok, vállalkozókat segítő fórum, Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat Információs Pont és Ifjúsági 
Információs Pont, kézműves foglalkozások, ismeret-
terjesztő előadások, és sok más rendezvényre került sor 
ebben az évben.
Szeretnénk 2013-ban még hatékonyabban kiszolgálni 
a különféle igényeket. Ennek érdekében olyan pályá-
zatokat nyújtottunk be, melyek remélhetőleg uniós 
forrásokat biztosítanak majd a következő év program-
jaihoz.

Az alábbi táblázat a 2013. év első félévének IKSZT-s 
programjait tartalmazza. Az adatok tájékoztató jelle-
gűek, pontos és részletes program megtalálható lesz az 
események közeledtével, az interneten, a művelődési 
ház honlapján (http://latinovitsmvh.ucoz.hu/), vala-
mint faluszerte plakátokon.

Mórocz Zsófia
Latinovits Zoltán Művelődési Ház

KULTURÁLIS HÍREK 
 
 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér – Balatonszemes 
(IKSZT) 

 
Idén 2012-ben az IKSZT működésének keretén belül sok új programmal, a közművelődési és 
ifjúsági programok mellett számos, a közösség számára hasznos szolgáltatással bővült a 
művelődési ház élete. Számítógépes tanfolyamok, vállalkozókat segítő fórum, Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat Információs Pont és Ifjúsági Információs Pont, kézműves 
foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, és sok más rendezvényre került sor ebben az 
évben. 
Szeretnénk 2013-ban még hatékonyabban kiszolgálni a különféle igényeket. Ennek érdekében 
olyan pályázatokat nyújtottunk be, melyek remélhetőleg uniós forrásokat biztosítanak majd a 
következő év programjaihoz. 
 
Az alábbi táblázat a 2013. év első félévének IKSZT-s programjait tartalmazza. Az adatok 
tájékoztató jellegűek, pontos és részletes program megtalálható lesz az események 
közeledtével, az interneten, a művelődési ház honlapján (http://latinovitsmvh.ucoz.hu/), 
valamint faluszerte plakátokon. 
 

Ifjúsági közösségi programok 
DÁTUM PROGRAM 

2013. március 30. Húsvéti kézműves foglalkozás 
2013. április 20. Véradás 
2013. május 4. Anyák Napi ajándékkészítés 

2013. június 7-9. XIX. Latinovits Zoltán Vers-és 
Prózamondó Verseny 

 
Közművelődési programok 

DÁTUM PROGRAM 
2013. január 22. Pódium előadás 
2013. február 16. Farsangi Bál 
2013. március 15. Március 15.-i ünnepség 

2013. május 1. Majális 
2013. június 7.-től Tarczi Péter képzőművész kiállítása 

 
További programok 

2013. január 10. Protokoll szabályok a munka világában 
(előadás) 

2013. március 1. Tájékoztató az aktuális pályázati 
lehetőségekről 

2013. március 14. Személyiségfejlesztő tréning 
2013. április 10. Aktuális álláslehetőségek 
2013. május 11. „Mese délután” 
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EgyhÁZAiNK hÍREi

Sötétség és világosság

Gondoljuk csak el, hogy ezekben a napokban a vakok 
intézetének egy kis csoportja áll a fényesen kivilágított 
kirakatok előtt és a tanító néni magyaráz nekik. A vak 
gyermekek semmit sem látnak a sok csodából, melyek-
kel telve vannak a kirakatok. De amikor a tanító néni 
leírja nekik a látottakat, a vak gyerekek szemei is csil-
logni kezdenek, arcuk ragyog, mert lelki szemükkel lát-
ni kezdik mindazt, amit testi szemükkel nem láthatnak. 
Így állunk mi is a másvilág ablakai előtt. Jézus azért jött 
el közénk, hogy elmondja mindazt, amit mi még nem 
láthatunk. Közel hozza nekünk a mennyországot. Hinni 
tehát annyit jelent, hogy Jézus szavaira elfogadjuk azt, 
amit emberi értelmünkkel nem láthatunk. Az értelme-
met használom a földi dolgokban, és ahol megáll, nem 
tud továbbmenni, ott a hit veszi át szerepét. Az értelem 
tesz bennünket emberré, a hit pedig kereszténnyé. Az 
egyik nem zárja ki a másikat, ahogy a földszint sem vá-

lik fölöslegessé, ha emeletet építünk fölébe.
Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hozza magá-
val a világba, hogy Isten még nem veszítette el hitét az 
emberben. Vagyis Isten még hisz bennünk! Karácsony, 
a végtelen Isten csöpp csecsemőként érkezése, Isten be-
lénk vetett hitének és még inkább irántunk való szere-
tetének ünnepe. A Szeretettel, vagyis magával Istennel 
való közösségre készít minket advent ideje. 
A kalendáriumi év vége és az új kezdete valaminek a le-
zárására és újrakezdésre, vagyis önvizsgálatra hív min-
ket. Lelki tükörbe nézve, Jézus tanítására és példájára 
tekintve felismerhetem, hol állok én, milyen a kapcso-
latom az igaz Szeretettel. Minél többször tekintek Jé-
zusra, minél több helyet adok Neki életemben, annál 
többször lehet életemben Karácsony, a szeretet ünnepe. 
Áldott ünnepet, a hozzánk közel jött Isten örömét és 
szeretetét kívánom mindenkinek!

Tomanek Péter
plébános

Karácsonyi miserend:

December 24. „Éjféli mise” 
 19,00  Balatonőszöd
 21,00  Balatonszemes
 24,00  Balatonszemes

December 25. Karácsony napja   
 10,00  Balatonszemes
 11,00  Balatonőszöd

December 26. Karácsony 2. napja - István vértanú
 10,00  Balatonszemes
 11,00  Balatonőszöd

December 29. Szent Család Vasárnap (előesti)
 17,00  Balatonszemes

December 30. Szent Család Vasárnap
 10,00  Balatonszemes Jelenlévő családok  
  megáldása
 11,00  Balatonőszöd Jelenlévő családok
  megáldása
December 31. Év végi hálaadás – Te Deum  
 17,00  Balatonszemes

Január 1. Újév – Mária Istenanyasága Főünnep
 10,00  Balatonszemes
 11,00  Balatonőszöd

Sötétség és világosság
Gondoljuk csak el, hogy ezekben a napokban a vakok in-
tézetének egy kis csoportja áll a fényesen kivilágított
kirakatok előtt és a tanító néni magyaráz nekik. A vak gy-
ermekek semmit sem látnak a sok csodából, melyekkel
telve vannak a kirakatok. De amikor a tanító néni leírja
nekik a látottakat, a vak gyerekek szemei is csillogni
kezdenek, arcuk ragyog, mert lelki szemükkel látni kezdik
mindazt, amit testi szemükkel nem láthatnak. Így állunk
mi is a másvilág ablakai előtt. Jézus azért jött el közénk,
hogy elmondja mindazt, amit mi még nem láthatunk.
Közel hozza nekünk a mennyországot. Hinni tehát annyit
jelent, hogy Jézus szavaira elfogadjuk azt, amit emberi
értelmünkkel nem láthatunk. Az értelmemet használom a
földi dolgokban, és ahol megáll, nem tud továbbmenni,
ott a hit veszi át szerepét. Az értelem tesz bennünket em-
berré, a hit pedig kereszténnyé. Az egyik nem zárja ki a
másikat, ahogy a földszint sem válik fölöslegessé, ha
emeletet építünk fölébe.
Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hozza magával
a világba, hogy Isten még nem veszítette el hitét az em-
berben. Vagyis Isten még hisz bennünk! Karácsony, a
végtelen Isten csöpp csecsemőként érkezése, Isten
belénk vetett hitének és még inkább irántunk való
szeretetének ünnepe. A Szeretettel, vagyis magával
Istennel való közösségre készít minket advent ideje.
A kalendáriumi év vége és az új kezdete valaminek a
lezárására és újrakezdésre, vagyis önvizsgálatra hív
minket. Lelki tükörbe nézve, Jézus tanítására és
példájára tekintve felismerhetem, hol állok én, milyen a
kapcsolatom az igaz Szeretettel. Minél többször tekintek
Jézusra, minél több helyet adok Neki életemben, annál
többször lehet életemben Karácsony, a szeretet ünnepe.
Áldott ünnepet, a hozzánk közel jött Isten örömét és
szeretetét kívánom mindenkinek!

Tomanek Péter
plébános

Karácsonyi miserend:

December 24. „Éjféli mise”
19,00 Balatonőszöd
21,00 Balatonszemes
24,00 Balatonszemes

December 25. Karácsony napja
10,00 Balatonszemes
11,00 Balatonőszöd

December 26. Karácsony 2. napja - István vértanú
10,00 Balatonszemes
11,00 Balatonőszöd

December 29. Szent Család Vasárnap (előesti)
17,00 Balatonszemes

December 30. Szent Család Vasárnap
10,00 Balatonszemes Jelenlévő
családok megáldása
11,00 Balatonőszöd Jelenlévő
családok megáldása

December 31. Év végi hálaadás – Te Deum
17,00 Balatonszemes

Január 1. Újév – Mária Istenanyasága Főünnep
10,00 Balatonszemes
11,00 Balatonőszöd

Egyházaink hírei
Sötétség és világosság
Gondoljuk csak el, hogy ezekben a napokban a vakok in-
tézetének egy kis csoportja áll a fényesen kivilágított
kirakatok előtt és a tanító néni magyaráz nekik. A vak gy-
ermekek semmit sem látnak a sok csodából, melyekkel
telve vannak a kirakatok. De amikor a tanító néni leírja
nekik a látottakat, a vak gyerekek szemei is csillogni
kezdenek, arcuk ragyog, mert lelki szemükkel látni kezdik
mindazt, amit testi szemükkel nem láthatnak. Így állunk
mi is a másvilág ablakai előtt. Jézus azért jött el közénk,
hogy elmondja mindazt, amit mi még nem láthatunk.
Közel hozza nekünk a mennyországot. Hinni tehát annyit
jelent, hogy Jézus szavaira elfogadjuk azt, amit emberi
értelmünkkel nem láthatunk. Az értelmemet használom a
földi dolgokban, és ahol megáll, nem tud továbbmenni,
ott a hit veszi át szerepét. Az értelem tesz bennünket em-
berré, a hit pedig kereszténnyé. Az egyik nem zárja ki a
másikat, ahogy a földszint sem válik fölöslegessé, ha
emeletet építünk fölébe.
Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hozza magával
a világba, hogy Isten még nem veszítette el hitét az em-
berben. Vagyis Isten még hisz bennünk! Karácsony, a
végtelen Isten csöpp csecsemőként érkezése, Isten
belénk vetett hitének és még inkább irántunk való
szeretetének ünnepe. A Szeretettel, vagyis magával
Istennel való közösségre készít minket advent ideje.
A kalendáriumi év vége és az új kezdete valaminek a
lezárására és újrakezdésre, vagyis önvizsgálatra hív
minket. Lelki tükörbe nézve, Jézus tanítására és
példájára tekintve felismerhetem, hol állok én, milyen a
kapcsolatom az igaz Szeretettel. Minél többször tekintek
Jézusra, minél több helyet adok Neki életemben, annál
többször lehet életemben Karácsony, a szeretet ünnepe.
Áldott ünnepet, a hozzánk közel jött Isten örömét és
szeretetét kívánom mindenkinek!

Tomanek Péter
plébános

Karácsonyi miserend:

December 24. „Éjféli mise”
19,00 Balatonőszöd
21,00 Balatonszemes
24,00 Balatonszemes

December 25. Karácsony napja
10,00 Balatonszemes
11,00 Balatonőszöd

December 26. Karácsony 2. napja - István vértanú
10,00 Balatonszemes
11,00 Balatonőszöd

December 29. Szent Család Vasárnap (előesti)
17,00 Balatonszemes

December 30. Szent Család Vasárnap
10,00 Balatonszemes Jelenlévő
családok megáldása
11,00 Balatonőszöd Jelenlévő
családok megáldása

December 31. Év végi hálaadás – Te Deum
17,00 Balatonszemes

Január 1. Újév – Mária Istenanyasága Főünnep
10,00 Balatonszemes
11,00 Balatonőszöd

Egyházaink hírei
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Miről vagy kiről is szól a Karácsonyunk?
A karácsony ünnepe nem azért van, hogy a családtagok
ajándékot adhassanak egymásnak, vagy ehessenek egy
finom vacsorát, bár kétségtelen hogy mindez csak hozzá
tesz az ünneplésünkhöz. A karácsony nem a karácsony-
fáról, a mikulásról, vagy angyali kórusokról szól. A Karác-
sony Jézus Krisztusról szól! Ez az Ő születésnapja,
amire Isten minket nem, mint egy évben egyszeri
vendégeket akar meghívni, hanem, mint a gyermekeit.
Minden nap ott szeretne lenni velünk, ahogy mi sem tud-
nánk elképzelni, ha gyermekeink vannak, az életet
nélkülük. Megosztjuk velük minden falatunk. Sőt nekik
adjuk a legjobb falatot, mert szeretjük őket. Itt a földön a
mi Atyánk is azért készítette nekünk ezt az ünnepet, hogy
Vele töltsük. Ha ezt tesszük, rájövünk, hogy olyan
„ajándékok” részesei leszünk, mint az önzetlen szeretet,
ami nem azért van ingyen, mert olcsó, hanem azért mert
megfizethetetlen. Mert nélküle üres az életünk.

A Karácsony alkalom lehet arra, hogy a boldogság
kiapadhatatlan forrásából, Jézusból „merítsünk”. Hogyan
lehet nem imádni azt, aki, azért született, hogy keresz-
tutat járjon értem? Hogy kifizessen egy olyan számlát,
amit soha senki nem tudna kiegyenlíteni. Jött, hogy út-
levelet nyújtson át az örök hazába annak, aki hittel
elfogadja. Hogyan lehet nem imádni azt, aki a kereszten
az életét adta azért, hogy Neked és nekem mindig legyen
lehetőségünk a bűnbocsánatra? Mindezért cserébe csak
egy nyitott gyermeki szívet kér. Nem vallásgyakorlást,
hanem egyszerű, benne bízó hitet. A többit, ami az életh-
ez szükséges, majd Ő biztosítja. Jézus csak arra kér,
hogy higgyünk Neki. Ahogy a kisgyermekek hisznek a
szüleiknek. Persze ehhez a szívünk is kell, nemcsak
vallásgyakorlás. Ahogy Spurgeon mondta: ”Az olyan
vallás, amelynek uralma nem terjed ki az ember szívére,
az tényleg csak máz. Hamar kiderül róla, hogy a nehéz
helyzetekben semmivé lesz. Mert nem vallásunk, hanem

Jézusunk, személyes Megváltónk kell, legyen. Ha Ő csak
a vallásos szokásaink közé tartozik, akkor őt tárgyként
használjuk és nem forrásként merítünk belőle.” Mint
ahogy az orvos sem azért írja fel a receptet, hogy a
táskánkban tartsuk. Akkor gyógyít, ha bevesszük a
gyógyszert, vagyis élünk vele.
Minden Advent és Karácsony különös alkalom, egy újabb
lehetőség arra, hogy Jézust beengedjük a szívünkbe.
Isten előtti csendünkben csak hívnunk kell: „Jöjj be
Jézus, légy az én szívemnek is ura! Átadom az életem,
vedd a kezedbe Uram!” És ha nemcsak abban a percben
figyelünk rá, hanem továbbra is engedjük, hogy közel
kerüljön a szívünkhöz, Ő majd elkezdi bennünk az ő
gyógyító munkáját. Meglátjuk majd, hogy mit kell meg

bánnunk. Kitől kell bocsánatot kérnünk. Kit kell még job-
ban szeretnünk. Vagy éppen kit kell szeretetben elhor-
dozzunk. Kívánom minden olvasónak, hogy legyen ez az
életprogramunk, a következő évben, években is.

A szeretet... az erőfeszítés is!
Hisz néha sziklát emel, ki szeret:
Viselni társat, testvért gyereket
Emberfeletti vállalkozás, mégis

Ki KRISZTUSÉ és KRISZTUSBAN szeret,
Erős: kimozdít sziklát,

- hegyeket! –
(Füle Lajos)

Karikó Melinda beosztott ref. lelkipásztor

Miről vagy kiről is szól a Karácsonyunk?

A karácsony ünnepe nem azért van, hogy a családtagok 
ajándékot adhassanak egymásnak, vagy ehessenek egy 
finom vacsorát, bár kétségtelen hogy mindez csak hoz-
zá tesz az ünneplésünkhöz. A karácsony nem a kará-
csonyfáról, a mikulásról, vagy angyali kórusokról szól. 
A Karácsony Jézus Krisztusról szól! Ez az Ő születés-
napja, amire Isten minket nem, mint egy évben egyszeri 
vendégeket akar meghívni, hanem, mint a gyermekeit. 
Minden nap ott szeretne lenni velünk, ahogy mi sem 
tudnánk elképzelni, ha gyermekeink vannak, az életet 
nélkülük. Megosztjuk velük minden falatunk. Sőt nekik 
adjuk a legjobb falatot, mert szeretjük őket. Itt a földön 
a mi Atyánk is azért készítette nekünk ezt az ünnepet, 
hogy Vele töltsük. Ha ezt tesszük, rájövünk, hogy olyan 
„ajándékok” részesei leszünk, mint az önzetlen szeretet, 
ami nem azért van ingyen, mert olcsó, hanem azért mert 
megfizethetetlen. Mert nélküle üres az életünk.  

A Karácsony alkalom lehet arra, hogy a boldogság ki-
apadhatatlan forrásából, Jézusból „merítsünk”. Hogyan 
lehet nem imádni azt, aki, azért született, hogy kereszt-
utat járjon értem? Hogy kifizessen egy olyan számlát, 
amit soha senki nem tudna kiegyenlíteni. Jött, hogy út-
levelet nyújtson át az örök hazába annak, aki hittel elfo-
gadja. Hogyan lehet nem imádni azt, aki a kereszten az 
életét adta azért, hogy Neked és nekem mindig legyen 
lehetőségünk a bűnbocsánatra? Mindezért cserébe csak 
egy nyitott gyermeki szívet kér. Nem vallásgyakorlást, 
hanem egyszerű, benne bízó hitet. A többit, ami az élet-
hez szükséges, majd Ő biztosítja. Jézus csak arra kér, 
hogy higgyünk Neki. Ahogy a kisgyermekek hisznek 
a szüleiknek. Persze ehhez a szívünk is kell, nemcsak 
vallásgyakorlás. Ahogy Spurgeon mondta: ”Az olyan 
vallás, amelynek uralma nem terjed ki az ember szívére, 
az tényleg csak máz. Hamar kiderül róla, hogy a ne-

héz helyzetekben semmivé lesz. Mert nem vallásunk, 
hanem Jézusunk, személyes Megváltónk kell, legyen. 
Ha Ő csak a vallásos szokásaink közé tartozik, akkor 
őt tárgyként használjuk és nem forrásként merítünk be-
lőle.” Mint ahogy az orvos sem azért írja fel a receptet, 
hogy a táskánkban tartsuk. Akkor gyógyít, ha bevesz-
szük a gyógyszert, vagyis élünk vele.
Minden Advent és Karácsony különös alkalom, egy 
újabb lehetőség arra, hogy Jézust beengedjük a szívünk-
be. Isten előtti csendünkben csak hívnunk kell: „Jöjj be 
Jézus, légy az én szívemnek is ura! Átadom az életem, 
vedd a kezedbe Uram!” És ha nemcsak abban a percben 
figyelünk rá, hanem továbbra is engedjük, hogy közel 
kerüljön a szívünkhöz, Ő majd elkezdi bennünk az ő 
gyógyító munkáját. Meglátjuk majd, hogy mit kell meg-
bánnunk. Kitől kell bocsánatot kérnünk. Kit kell még 
jobban szeretnünk. Vagy éppen kit kell szeretetben el-
hordozzunk. Kívánom minden olvasónak, hogy legyen 
ez az életprogramunk, a következő évben, években is.

A szeretet... az erőfeszítés is!
Hisz néha sziklát emel, ki szeret:
Viselni társat, testvért gyereket
Emberfeletti vállalkozás, mégis
Ki KRISZTUSÉ és KRISZTUSBAN szeret,
Erős: kimozdít sziklát,
- hegyeket! –
(Füle Lajos)
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kiapadhatatlan forrásából, Jézusból „merítsünk”. Hogyan
lehet nem imádni azt, aki, azért született, hogy keresz-
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amit soha senki nem tudna kiegyenlíteni. Jött, hogy út-
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ez szükséges, majd Ő biztosítja. Jézus csak arra kér,
hogy higgyünk Neki. Ahogy a kisgyermekek hisznek a
szüleiknek. Persze ehhez a szívünk is kell, nemcsak
vallásgyakorlás. Ahogy Spurgeon mondta: ”Az olyan
vallás, amelynek uralma nem terjed ki az ember szívére,
az tényleg csak máz. Hamar kiderül róla, hogy a nehéz
helyzetekben semmivé lesz. Mert nem vallásunk, hanem
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lehetőség arra, hogy Jézust beengedjük a szívünkbe.
Isten előtti csendünkben csak hívnunk kell: „Jöjj be
Jézus, légy az én szívemnek is ura! Átadom az életem,
vedd a kezedbe Uram!” És ha nemcsak abban a percben
figyelünk rá, hanem továbbra is engedjük, hogy közel
kerüljön a szívünkhöz, Ő majd elkezdi bennünk az ő
gyógyító munkáját. Meglátjuk majd, hogy mit kell meg

bánnunk. Kitől kell bocsánatot kérnünk. Kit kell még job-
ban szeretnünk. Vagy éppen kit kell szeretetben elhor-
dozzunk. Kívánom minden olvasónak, hogy legyen ez az
életprogramunk, a következő évben, években is.

A szeretet... az erőfeszítés is!
Hisz néha sziklát emel, ki szeret:
Viselni társat, testvért gyereket
Emberfeletti vállalkozás, mégis
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Erős: kimozdít sziklát,
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A Balatonszemesi  római katolikus  templom történe-
te, műemléki feltárása és restaurálása

Az előző lapszámokba sajnos nem fért bele helyhiány 
miatt Venásch Miklós tanár úr tanulmányának folytatása, 
ezt azonban most folytatjuk.

Az 1749. évi Visitatio Cannonica ( későbbiekben: Vis.C.) 
pedig már arról tudósit, hogy a hajó falai is teljes magas-
ságban állnak, tetőzete rendben, de még hiányzik a falak 
vakolása és a meszelés.
Megállapítja továbbá a Vis.C., hogy tornyot is építenek 
a templomhoz. Alapjai már készek. Egyelőre a szentély 
fölött egy  kis „tisztes” fatorony („huszártorony”) van, 
melyben egy 90 fontos harang függ. 
Érdekességként említem, hogy a Vis.C . szerint abban az 
időben (1749) a szemesiek 3 helyre jártak körmenetekre, 
búcsúkra: Lellére Szentháromság vasárnapján, Szántódra 
Szent Kristófkor, Andocsra Nagyasszonykor. Különösen 
azért említem ezt, mert az idők folyamán feledésbe me-
rült Szántódi Szent Kristófi búcsújárást Dr. Lékai László 
püspök, veszprémi apostoli kormányzó  modern köntös-
ben újból életre keltette. Minthogy Szent Kristóf az au-
tósok és motorosok védőszentje is, Lékai püspök úr kez-
deményezésére Szántódon a Szent Kristóf napját követő 
vasárnapon az autósok és motorosok búcsúját tartják.
1972 május 13-án befejeződött a falak vakolása és a 
padlózat lebetonozása. A fentebb említett kőműves-
munkákkal párhuzamosan kerültek helyükre a hajó vas 
ablakai, melyeket Reményi János veszprémi lakatos 
készített.  Következett a falak festése. A festési mun-
kák vezetője Czigány Ferenc kötcsei plébános volt. A 
színek kikeverését Mendele Ferenc  OMF mérnök kí-
vánságának megfelelően végezte. A padló burkolása 
volt a következő munka. Takács János egyházmegyei 
építész ajánlására a pilisi szentiványi kőfaragó válla-
lattól igényelték „Pilis A/2” jelzésű márványzúzalék-
ból készült burkolólapokat. 
1973 májusában kerültek jelenlegi helyükre a temp-
lomban. Alig egy hónappal a nemes burkolat elkészül-
te után Nagy B. János zirci kőfaragó felállította az új 
oltárt, melyet Mendele Ferenc mérnök tervei alapján 
készített műkőből. A régi barokk oltárkép a gótikus 
vonalaiban helyreállított templomba sehogy sem illett 
bele. Végül is a kóruson a toronyajtó fölött helyezték 
el úgy, hogy aki a templomból kifelé megy, láthatja 
és gyönyörködhet benne.  Egyébként igen szép kép. 
Sajnos semmiféle szignatúrát nem sikerült rajta felfe-
dezni, így nem tudhatjuk ki festette. Valószínű, hogy 
a templom barokk kori újjáépítésekor, feltehetőleg az 

1750-es években készült és került a templomba. Van 
egy másik (zsírkrétával készített) Szent Antal kép is, 
mely egy ideig oltárkép gyanánt szolgált Horváth Ár-
pád idejében. De ez újabb keletű, kevésbé értékes kép. 
Ma a sekrestyében függ.
Az oltárkép helyett először a Szent Antal szobrot helyez-
ték az apszis falára. Ez a szobor nagy művészi értékű. 
Ohmann Bélának, a két háború közti magyar szobrászat 
jeles mesterének hiteles (szignált) alkotása. Egyébként 
Ohmann Béla három nevezetes alkotása található a ba-
latonboglári rk. templomban. Ezek: a hatalmas feszület 
a szentélyben, a Mária- és a Szent Antal szobor a hajó és 
a szentély találkozásánál. A Szent Antal szobor azonban 
csak 1973 augusztusáig maradt a templom fő helyén, az 
apszisban. Bár Szent Antal a templom védőszentje, illő 
volt (esztétikailag pedig okvetlenül szükségessé lett), 
hogy helyet adjon a templom gazdáját, Jézust ábrázoló 
másik remekműnek, az ún. „Nádasdladányi feszületcso-
portnak”. (Nádasdladányból kerültek a szobrok szúette, 
elhanyagolt állapotban a Dr. Klempen Sándor aposto-
li kormányzó által létesített Veszprémi Egyházmegyei 
gyűjteménybe.  Szakszerű kezeléssel konzerválták és res-
taurálták a szobrokat. Dr. Lékai László püspök, apostoli 
kormányzó  1973. augusztus 14-én liturgikus használatra 
„kölcsön adta” őket a szemesi templomnak. Azóta is itt 
vannak és annyira beleillenek a templom egészébe, hogy 
azt nélkülük már el sem lehetne képzelni.
A templom világítását az oldalfalakra szerelt antik ihleté-
sű lámpákkal oldották meg. Mendele Ferenc tervezte és 
Bácsfalvi Csanád budapesti iparművész készítette őket. 
A hívek egy része sajnálta, hogy a Lourdes barlang nem 
kerülhetett vissza a templomba. Erről azonban a műemlé-
ki felügyelőség hallani sem akart. És joggal. A templom-
nak lépésről lépésre kialakuló stílus tisztaságát, egységét 
és művészi igényességét egyszeriben agyoncsapta volna.              
A kedves lourdesi  Mária szobrot, amelynek azonban kü-
lönösebb művészi értéke nincs, kivitték az Őszöd telepi 
kápolnába. Bár abba sem illik, ideiglenesen ott helyezték 
el, mikor 1973-ban sikerült a kápolnát rendbe hozni. 
A műemlékesek azt indítványozták, hogy a benti Lour-
des barlang helyett kint a szabadban, a templomkert-
ben építsenek valami hasonlót.  Őrsi Károly az OMF 
főkertésze el is készítette a templomkert parkosítá-
si tervét, s abban kijelölte a Lourdes barlang helyét. 
Miután az Országos Idegenforgalmi Tanács a templom 
környezetrendezési céljára 160 000 Ft-ot a Balatoni 
Intézőbizottságon keresztül a Szemesi Községi Ta-
nácshoz kiutalt. A munka elvégzésére a Siófoki Kert-
építő Vállalat kapott megbízatást.

Jövőre folytatjuk!
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ANyAKÖNyvi hÍREK

Elhunytak:
Paréj Lajosné  született:1919.01.02.  meghalt: 2012.11.10.
Ferka László született:1941.10.24. meghalt: 2012.11.17. 

50. házassági évforduló:
 Szekér Anna és Papp Lajos 2012. november 17.-én, csa-
ládi körben  ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. 
Balatonszemesi otthonukban sok szeretettel és hálával 
köszöntötték: Lányaik és családjuk.
A jeles esemény alkalmából ezúton kívánunk nekik to-
vábbi sok boldogságot!

DiÁKoLiMpiÁT NyERT BÁLiNT

A balatonlellei Kertész Bálint kiváló teljesítményt nyúj-
tott az idei versenyeken. – olvasható a Somogyi Hírlap 
november 30-i számában. A hír igaz, de tegyük hozzá, 
hogy Bálint balatonszemesi, csak éppen a balatonlellei 
SPIRIT KSE karate versenyzője. Édesanyja – Kertész 
Adél és edzője – Sensei Kötél Henrietta igen büszkék rá. 
A vékony, alig 28 kilós Bálint már 5. éve karatézik, és 

iMpRESSZuM

Balatonszemes-Balatonőszöd Községek függet-
len időszaki kiadványa
Megjelenik havonta 800 példányban
Lapalapító:
Balatonszemes-Balatonőszöd Községi Önkor-
mányzat Képviselő Testülete
Nytsz:2.2/7424/2/2000
A szerkesztőség vezetője: dr. Valkó Zsuzsanna
Szerkesztőbizottság: Boór Miklós,Szentiványi  
Jánosné, Kertész Adél, dr. Kelemen Csilla, Róka 
László, Komáromi Krisztina
A szerkesztőség a beküldött írásművek tartalmi, 
stiláris hibáiért felelősséget nem vállal.
Elérhetőség:
oszod.szemes.hirmondoja@gmail.com

célja, hogy pár év múlva fekete öves karatés váljon be-

lőle. Jelenleg a lila övnél tart. Idei évben már csak egy 

versenye van vissza Bálintnak, ahol felteheti az „i”re a 

pontot, habár lehetséges, hogy ezt már meg is tette, hi-

szen a XVII. WKF Magyar Karate Diákolimpia Országos 

DÖNTŐjében  a 10 – 11 éves fiú KATA (formagyakor-

lat) számban mindenkit maga mögé utasított, és magabiz-

tos mozdulataival a döntőben 5-0-ra győzte le ellenfelét. 

Az idei évben egyébként 10 versenyen indult, ahol ösz-

szesen 14 érmet szerzett: 6 aranyat, három ezüstöt és 5 

bronzot. Ezzel a teljesítményével az év legeredménye-

sebb balatonszemesi – lellei karatékája lett.

Gratulálunk Bálintnak az éves teljesítményéhez, és to-

vábbi sok sikert kívánunk neki.

hiRDETÉS
Állást keresek!
 
Végzettségeim:
- szakács-felszolgáló (orosz, angol, német
  nyelvtudás)
- tolmács-fordító (orosz felsőfok, angol középfok)
- targoncavezető
- személy és vagyonőr (OKJ)
 
Tel: 06 30 839 33 99
       06 84 360 873


