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Boldog Özséb nevéhez fűződik az 

egyetlen magyar eredetű férfi szerze-

tesrend, a pálosok alapítása és meg-

szervezése, amely mind vallási, mind 

művelődésügyi téren igen jelentős sze-

repet játszott nemcsak hazánk, hanem 

a szomszédos népek kultúrájának tör-

ténetében is. Az egykori esztergomi 

kanonok lelkét és szándékát a szenve-

dések érlelték meg. A tatárjárás idején 

a válságból kivezető utat az egyéni pél-

daadásban, az engesztelésben, a szere-

tetben és Krisztus keresztjének különös 

tiszteletében jelölte meg.

Özséb Esztergomban, Magyarország 

akkori fővárosában született 1200 körül. 

Szüleit közelebbről nem ismerjük. A kró-

nikás, P. Gyöngyösi Gergely pálos tör-

ténetíró, klasszikus tömörséggel csak 

annyit mond, hogy híres magyar család-

ból származott. Egyik életrajzírója a kirá-

lyi udvar várispánjának teszi meg apját. 

Tormay Cécile, „A fehér barát” című 

nagyszerű szimbolikus regény-trilógia 

finomérzékű írója, egyenesen a királyi 

család rokonságával hozza kapcsolatba. 

Szülei gondos nevelésben részesítet-

ték Özsébet, a Szent István által 1028-

ban alapított káptalani iskolába járat-

ták. A krónikás kiemeli, hogy Özséb már 

igen korán megtanulta a betűvetést, és 

a könyvekhez jobban vonzódott, mint 

a játékokhoz. „Pajtásainak haszonta-

lan szórakozásait elkerülte. És mégis, 

ez a szelíd, komoly, elvonultságra hajló, 

könyveket bújó kisfiú senkinek sem volt 

terhére, sőt, akik közelében éltek, nem 

győztek betelni szeretetreméltó látásá-

val és édes szavaival.” (P. Gyöngyösi Ger-

gely, krónikás)

Hallgatagsága, szűkszavúsága sok bűn-

től megóvta. Szembetűnő vonása volt 

a magány szeretete. Akkor érezte jól 

magát, ha félrevonulva elmerülhe-

tett tanulmányaiban. Hosszú imák, sok 

böjt és elmélkedések érlelték hivatását. 

Szemlélődő hajlama egyre erősebben 

nyilatkozott meg, és szinte „predeszti-

nálta” a remeteségre. A krónikás Özséb 

külsejéről is elárul valamit: feltűnően 

szép fiatalember volt, és mindig derű-

sen, kedvesen mosolygott.

„Miután pappá szentelték,mindennap 

mély áhítattal mutatta be a szentmisét, 

Boldog Özséb története
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ami akkor ritka és szokatlan dolog volt. 

Olyan filozófiát tanított, amely nem az 

emberek, hanem Isten tetszését vívta 

ki.” (P. Gyöngyösi Gergely, krónikás)

Hamarosan tagjai sorába iktatta Özsé-

bet az esztergomi főkáptalan, kano-

nok lett. A kanonoki intézmény ekkor 

már félezer éves múltra tekinthetett 

vissza. Szent Krodegang metzi püs-

pök a VIII. század derekán Szent Bene-

dek szellemében szabályozta a városi 

papság életrendjét. Az összes lelkész-

kedő egyházmegyés papot, a székes-

egyházi iskolákban képzett kispapok-

kal együtt, kolostori életre kötelezte. 

Közös házban laktak, közösen étkez-

tek és imádkoztak. Így a kanonoki 

intézmény, a káptalan, nagy segítsé-

gére volt a papi eszmény tökéletes 

megvalósításának.

Mint esztergomi kanonok, Özséb oly 

áhítattal végezte a papi zsolozsmát és 

a szentmise bemutatását, hogy mély 

benyomást tett mindazokra, akik csak 

látták, és buzgósága Isten szereteté-

re gyullasztott mindenkit. Az imádság-

ból fennmaradt időt sem töltötte tét-

lenül. Olvasásnak, tanulásnak, írásnak 

szentelte magát. Feljegyezték róla, hogy 

„egyetlen percet sem hagyott kihaszná-

latlanul”, könyveket írt. Sajnos a tatár-

járás, illetve a későbbi századok pusz-

tításai ezeknek még a címét is elso-

dorták. Csak sejtjük, hogy egyházjo-

gi munkákat írhatott, mivel „a kánon-

jog tudományában igen járatos volt.” 

Mint kanonok, minden jövedelmét a 

szegények szolgálatára fordította. Ven-

dégszerető háza közismert volt Esz-

tergomban. Kapuja mindenki számára 

nyitva állott. A szegényeknek nemcsak 

testüket táplálta és ruházta, hanem lel-

kükkel is törődött. Az egyszerű, tanu-

latlan emberek oktatására fordította 

szabad idejét. Azok között, akik Özséb 

kanonok vendégszerető házában gyak-

ran megfordultak, akadtak olyanok is, 

akik nem kéregetni jöttek. Vesszőből 

font kosarakat, fából faragott házi esz-

közöket hoztak, és szerényen csak azt 

kérték, hogy ezeket élelemre vagy ruhá-

ra cserélje. A remeték szürke köntösé-

ben jártak és a pilisi erdőrengeteg szent 

magányában éltek, ahol teljesen elvo-

nulva a világtól, egészen az imának és 

vezeklésnek szentelték magukat.

Özséb atya mély vonzalommal for-

dult feléjük és szívesen elbeszélgetett 

velük. Nagyon megszerette ezeket a 

halk szavú, imádságos és szerény embe-

reket. A velük való társalgás annyira 

megindította, hogy többször is felkeres-

te őket remeteségükben. Megcsodál-

ta igénytelen, egyszerű, istenes életü-

ket a hegyek és az erdők szépséges és 

áhítatos csendjében. Megszerette tiszta 

életük zavartalan békéjét. Valószínűleg 

„lelki atyjuk” is volt, gyóntatta és vezet-

te őket a lelki élet ösvényein. A velük 

való beszélgetések „Isten ösztökéi” vol-

tak Özséb számára, melyek egyre job-

ban a magány felé hajtották őt. Egyre 

jobban vágyódott a pilisi erdők vado-

nába, de tervének keresztülvitelét kés-

leltette az országra zúduló tatár betö-

rés 1241-ben.

„A templomok, de főleg a székesegy-

ház, éjjel-nappal tömve volt a kétség-

beesett hívekkel, akik jajgatva rimán-

kodtak Istenhez segítségért, irgalomért, 

mert a tatár híre akkor már a pokolbé-

li ördögöknél is iszonytatóbb volt. Nem 

irgalmaztak azok a csecsemőknek sem; 

mint nyársa húzott halakat, tűzték lán-

dzsáikra az ártatlanokat.” (P. Gyöngyösi 

Gergely, krónikás)

Özséb atya ott volt mindenütt, ahol 

segíteni kellett és lehetett. Ápolta a 

sebesülteket, vigasztalta a haldoklókat, 

bátorította a csüggedőket és a székes-

egyházban együtt imádkozott a néppel.

A Batu kán személyes vezetése alatt 

álló tatár sereg másfél évi pusztítás után 

Ogatáj főkán halála hírére visszavo-

nult. Özséb atya alaposan kivette részét 

a testi és lelki romeltakarításból, újjá-

építésből négy éven keresztül. 1246-

ban lemondott kanonoki méltóságáról, 

javait szétosztotta a rászorulók között, 

és Váncsai István érsek engedélyével a 

Pilisszántó közelében lévő sziklás ren-

getegbe vonult, ahol az imádság, a böjt 

és az engesztelés által kegyelmet esdett 

mostoha sorsú nemzete számára.
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A pilisi remete első ténykedése az volt, 

hogy hármas barlangja alatt a forrás 

mellé letűzte a szent keresztet. Élet-

szentségének híre hamar elterjedt az 

egész vidéken, és sokan járultak hozzá 

tanácsait kikérni, tanítását hallgat-

ni. Nemsokára követői is akadtak, akik 

magukévá tették szigorú vezeklő élet-

módját.

Boldog Özséb személye a realitás tala-

ján áll, nem szövik át legendás arany-

szálak. Egy alkalommal mégis csodála-

tos látomásban részesült, amely döntő 

volt további életútjára. Egy éjjel, imád-

ság közben, az erdő mélyén sok apró 

lángot pillantott meg. A lángocskák 

egymás felé tartottak, s végül Özséb 

atya keresztje előtt tüzes fénynyalábbá 

olvadtak össze. Özséb úgy érezte, hogy 

ez a különös tünemény égi jel, figyel-

meztetés, hogy a szétszórtan élő reme-

ték lángjait össze kell gyűjtenie egy 

közösségbe, ahol életükkel, példájukkal, 

tudományukkal napként ragyoghatnak 

az Egyházban, taníthatják és támogat-

hatják egymást Isten buzgóbb szolgá-

latára.

1250-ben Pilisszántó közelében, a kesz-

tölci völgy fölötti kis magaslaton, ahol 

hármas teraszt képeztek ki, délről kisebb 

templomot építettek a Szent Kereszt 

megtalálásának tiszteletére. A csúcsíves 

templomhoz észak felől négyszögletes 

monostor csatlakozott az együtt lakó 

remeték számára, magas fallal körülvé-

ve. Özséb ezután sorra járta az ország-

ban a nagyobb remeteségeket. Először 

a Pécs melletti Szent Jakab-hegyi reme-

tékhez ment, akik már 1225-től közös 

életet életek. Elkérte a Bertalan pécsi 

püspök által készített szabályzatukat. A 

két monostor ekkor egyesült, amelynek 

tagjai őt választották meg első tarto-

mányfőnökükké, elismerve magas kép-

zettségét, életszentségét és szervezői 

képességét. Közösségük égi patrónu-

sává Remete Szent Pált tették meg, s 

magukat „Első Remete Szent Pál testvé-

reinek” nevezték. Mivel az első monos-

tor a Szent Kereszt tiszteletére épült, 

sokáig a „Szent Kereszt testvéreinek” is 

hívták őket. E két kolostorhoz az idők 

folyamán egyre több és több kolos-

tor csatlakozott, amelyek a Bertalan-féle 

szabályzat, majd később az egyes egy-

házmegyék püspökeinek regulái sze-

rint éltek.

Boldog Özséb 1262-ben néhány tár-

sával Rómába ment, hogy a Szentszék 

jóváhagyását és megerősítését megsze-

rezze a rendlapításhoz. Itt sikerült meg-

szereznie a magyar édesanyától szár-

mazó Aquinói Szent Tamás pártfogását 

IV. Orbán pápa előtt. A pápa jóváhagy-

ta az új Rendet, de nem engedte meg 

Szent Ágoston Regulájának átvételét, 

mert nem voltak biztosítva a szükséges 

anyagi feltételek. Egyelőre Pál veszp-

rémi püspököt bízta meg az ideigle-

nes szabályok megszerkesztésével. Pál 

püspök vizsgálata negatív eredmény-

nyel végződött. A rendi testvérek való-

ban nagyon szegények voltak, így még 

hiányoztak a feltételek Szent Ágoston 

Regulájának megtartásához. A Rend 

hivatalos, római jóváhagyása csak 1308-

ban történt meg.

Esztergomi Boldog Özséb atya 1270. 

január 20-án halt meg az általa alapí-

tott Szent Kereszt monostorban, súlyos 

betegség után. Halálos ágyán a sza-

bályok pontos megtartására, a testvé-

ri szeretetre és példaadásra buzdította 

tanítványait, valamint az elmélkedés és 

magány szeretetére, és Krisztus buzgó 

követésére. Jézus és Mária szent nevé-

vel ajkán lehelte ki lelkét. A templom 

sírboltjában temették el rendtársai, akik 

azzal vigasztalták egymást, hogy földi 

atya helyett égi pártfogót nyertek.

P. Bolváry László Pál OSPPE

forrás: http://www.palosrend.hu

Balatonszemes Község Önkormányza-

ta az egykori Mindszenti kolostorhoz 

vezető út mentén (a sportpálya mel-

lett) szobrot állíttat Boldog Özséb és 

a pálosok tiszteletére, melyet 2016. 

október 19-én, szerdán 16.30 órakor 

ünnepélyes keretek között avatunk fel. 

Beszédet mond Takács József polgár-

mester és Csóka János tartományfőnök 

atya. Ezt követően, az avatás helyszí-

nén a település vendégül látja a részt-

vevőket egy közös vacsorára.
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Pálosok – a Fehér Barátok 
régészeti hagyatéka és történeti háttere

Konferencia program 2016. 10. 19

8.00    Regisztráció
9.20    Takács József polgármester köszöntője
9.30    Csóka János tartományfőnök atya köszöntője

Első szekció: történeti háttér (elnök: Sarbak Gábor)
9.50 Szekcióelnöki megnyitó
10.00 Török József: Pálos liturgia
10.20 F. Romhányi Beatrix: 
 A Pálos gazdálkodás változásai
10.40 Rainer Pál: Ádám Iván életműve
 (könyvbemutató)
11.00 Legeza László: Guzsik Tamás
 életművének összefoglalása
11.20 Vita
11.45 Ebédszünet

Második szekció: összefoglalók (elnök: Végh András)
12.40 Szekcióelnöki bevezető
12.50 Laszlovszky József:  Egy eddig 
 ismeretlen kolostor Visegrád közelében
13.10 Aradi Csilla: Pálos kolostorok 
 Somogy megyében
13.30 Nagy Szabolcs: Pálos kolostorok 

  Veszprém megyében
13.50 Fodor László: Pálos emlékek 

  Heves megyében
14.10 Vita
szünet
14.40     Bencze Zoltán: Budaszentlőrinc

  kutatásánakévtizedei

15.00     Tomka Gábor: összefoglalóKesztölc-
  Klastrompuszta korai ásatásairól

15.20     Benkő Elek: Kesztölc-Klastrompuszta
  legfrissebb ásatási eredményei

15.40    Vita 16.00-ig
16.30-tól  Boldog Özséb szobor avatása. Beszédet 
mond Takács József polgármester és Csóka János 
tartományfőnök atya. 

 
Konferencia program 2016. 10. 20

Harmadik szekció: friss ásatási eredmények 
 (elnök: Bencze Zoltán)
9.30 Szekcióelnöki bevezető
9.40 Végh András: Balatonszemes, 

  Mindszent kolostor ásatási eredményei
10.00 Pető Zsuzsanna: Kolostorok kutatása

  tájrégészeti szempontok szerint
10.20 Mordovin Maxim - Hegyi Dóra: 

  Bakonyszentjakabásatási beszámolója
11.00 Vita 
szünet
11.30 Szörényi Gábor: Friss eredmények

  Óhuta kolostorának ásatásából
11.50 Miskolczi Melinda – Gál Viktor: Gönc 

  kolostorának roncsolásmentes kutatása
12.10 Simmer Lívia – Havasi Bálint: Vállus

   kolostorának elsőásatási évada
12.30 Vita 
12.45 Zárszó – Csóka János

  tartományfőnök atya
Ebéd
14.00-tól 16.00-ig látogatás az ásatási területre 
Végh András vezetésével

Pálos konferencia Balatonszemesen
2016. október 19-én és 20-án a pálos szerzetesek hagyatékát kutató régészek, történészek ismertetik a legfrissebb 
kutatási eredményeiket Balatonszemesen. A tanácskozás a Latinovits Zoltán Művelődési Házban kerül megrendezésre.
Az előadások az egykoron Balatonszemes életében is meghatározó szerepet betöltő „fehér barátok” magyarországi  
örökségét mutatják be. A program része az ebben az időben zajló régészeti feltárás meglátogatása a Barát-dűlőben, 
Balatonszemes határában.  
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Információ és regisztráció: +3670 3912617;paloskonferencia@gmail.com
Szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődő helyi lakosokat is! 
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érték

2016. júliusában felkerült az Emberi Erőforrások Miniszté-

riumának kulturális ágazati értéktárába a pálos rend, mint 

magyar alapítású szerzetesrend lelkisége, történelmi 

és kulturális öröksége.

Az Országgyűlés 2012-ben alkotta meg a magyar nemzeti 

értékekről és hungarikumokról szóló törvényt (2012. évi XXX. 

törvény), amely kimondja, hogy az összetartozás, az egység 

és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értéke-

it össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául 

szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutatható-

ság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápol-

ni, védelmezni és támogatni kell. 

A Hungarikum törvény alapján lehetőség van települé-

si értéktár bizottság felállítására, melyet a képviselőtestület 

jóváhagyásával alapíthat a települési önkormányzat terüle-

tén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény 

létrehozására. A bizottság felállítását bárki kezdeményezhe-

ti. Amennyiben a településen értéktár bizottság alakul, an-

nak egy alapszabály szerint kell működnie, mely a csoport 

értékőrző munkáját és tevékenységét pontosan meghatároz-

za. A bizottság tagjait felkéréssel vagy delegációval nevezhe-

tik ki. A települési értéktárba felvehető értékekre bárki tehet 

javaslatot az e célra szolgáló formanyomtatványon. Az ér-

tékek leírása és rendszerezése a jogszabályi környezet alap-

ján területi, valamint szakágazati szempontok szerint történik. 

A vonatkozó kormányrendelet 8 kategóriába sorolja a szak-

mai - és 5 területi szinten rendszerezi a területi besorolásokat. 

Szakmai kategóriák: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség 

és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, 

kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és 

vendéglátás. Ebből is kitűnik, hogy számos lehetőség rejlik 

a helyi értéktári munkában, mely nem csak az adott telepü-

lés hagyományait, örökségét és egyediségét helyezi előtérbe, 

hanem a közösség számára is identitáserősítő hatással bír. Az 

„értékek” területi besorolás szerint lehetnek települési, tájegy-

ségi, megyei, magyar nemzeti (ágazati és külhoni) értékek, 

valamint Hungarikumok. 

A pálosok magyarországi örökségét több települési és me-

gyei értéktár is jegyzi, így a Kesztölc-klastrompusztai Szent 

Kereszt pálos kolostor régészetileg feltárt területe (Komá-

rom-Esztergom Megyei Értéktár), a márianosztrai fegyintézet, 

a hajdani pálos kolostor épületegyüttese (Pest Megyei Érték-

tár), a Nagyvázsonyban készült pálos kódexek (Veszprém Me-

gyei Értéktár), a pálos piarista templom (Sátoraljaújhelyi Tele-

pülési Értéktár), valamint a vázsonyi pálos kolostor (Veszprém 

Megyei Értéktár) mára elismert örökségünkké váltak.

Az értéktári munkáról bővebben a http://hungarikum.hu 

vagy a www.mnhsz.com internetes oldalon tájékozódhatnak.

A PÁLOS REND SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉVEL BŐVÜLT AZ EMBERI 
ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK (EMMI) ÁGAZATI ÉRTÉKTÁRA
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Tájékoztató az országos 
népszavazás eredményéről
Balatonszemesen a szavazóköri névjegyzékbe felvett vá-
lasztópolgárok száma 1533 fő volt, ebből szavazóként 803 
fő, azaz 52,38 % jelent meg. Az urnába 35 db érvénytele-
nül kitöltött szavazólapot helyeztek el. Az érvényes szava-
zólapok száma 767 db volt, melyek megoszlása a követ-
kezőképpen alakult: 8 db IGEN szavazat (1,04 %), 759 db 
NEM szavazat (98,96 %).

Balatonőszödön a szavazóköri névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma 463 fő volt, ebből szavazóként 
256 fő, azaz 55,29 % jelent meg. Az urnába 14 db 

Születés
Koki Csenge Zia 

2016.08.02.
Anyja neve: Gábor Csilla
Apja neve: Koki Zoltán

Baranyai Viktória 
2016.08.05.

Anyja neve: Orsós Katalin
Apja neve: Baranyai Ödön

Bálint Benjamin 
2016.09.11.

Anyja neve: Kis Krisztina Enikő
Apja neve: Bálint Csaba

Házasságkötés
Szarka Árpád 

és Balassa Lívia                                                          
2016.09.09.

Petróczi Krisztián Norbert 
és Petróczi-Horváth Veronika                

2016.06.30.
Benedek Roland 

és Mérges Mária Etelka                                         
2016.09.24.

Haláleset
Bogdán Józsefné 

sz. Varga Zsuzsanna 
2016.08.28. életének  54. évében

Hartmann
 Elemér

2016.08.29. életének  83. évében
Sánta Istvánné 

sz. Kovács Mária
2016.09.13. életének  93. évében

Göntzöl László
2016.09.16. életének 72. évében 

érvénytelenül kitöltött szavazólapot helyeztek el. A 242 
db érvényes szavazólap megoszlása a következőképpen 
alakult: 6 db IGEN szavazat (2,48 %), 236 db NEM szava-
zat (97,52 %).

Egyik településen sem történt rendkívüli esemény, a 
szavazás rendben lezajlott.

Módosult a balatonszemesi 
rendezési terv
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a 188/5 hrsz-ú Lidó Kemping Vt-7 jelű építési övezeté-
ben az építménymagasságot a korábbi 12,0 m helyett 6,0 
m-ben állapította meg. Az állami főépítész záró vélemé-
nye alapján a HÉSZ módosítás jóváhagyható.

Elkészült Balatonőszödön 
a Pálinkaházi út korszerűsítése
A Képviselő-testület már régóta tervezte a Pálinkaházi út 
felújítását. Ez idén szeptemberben elkészült, a Balaton-Út 
Kft. kétrétegű felületi bevonattal, itatással látta el az utat. 
A beruházás értéke 9,5 millió Ft volt.

Új urnafal a balatonőszödi temetőben
Az ősz folyamán a helyi temetőben a Somogy Megyei Te-
metkezési Szolgáltató Kft. elkészítette az új 15 férőhelyes 
urnafalat, mely beruházás értéke 512.318 Ft volt. A koráb-
bi meglévő urnafal sajnos megtelt, így a bővítés szüksé-
gessé vált.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Anyakönyvi hírek
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ösztöndíj
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

Balatonszemes és Balatonőszöd önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőokta-
tási tanulmányokat kezdő �atalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.évi 
fordulójához.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balatonszemes és Balatonőszöd Község Önkormányzatai 

a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási  hallgatók számára

a 2016/2017-es tanév második és a 2017/2018-as tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappa-

li munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018-as tanév 

első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben  

a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017-es tanév 
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 
(2016/2017-es tanév második, illetve a 2017/2018-as tanév első féléve).

Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, 
a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében  
(a továbbiakban EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és a jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzíté-

se a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázói űrlapot minden évben újra ki kell tölteni.
Felhívjuk a �gyelmet a pontos és hiánytalan adatok kitöltésére!

A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az állandó lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalában egy példányban kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2016. november 08.

A pályázat kötelező mellékletei:  1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
 2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül!

A települési önkormányzat 2016. december 8-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 
a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;

az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntését 2016. december 12-ig teszi közzé az EPER-Bursa rendszerben.
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Szeptember hónapban újra benépesültek óvodánk termei, 
udvara. A csoportok kihasználták a meleg kora őszi időjárást, 
tevékeny, mozgalmas napokat éltek át. 

A nagyobb gyerekek hamar visszaszoktak a már ismert óvo-
dai életbe. A barátok szeretettel fogadták egymást, és öröm-
mel vették birtokba a régi és új játékokat. A kiscsoportos gye-
rekek – ki lassabban, ki gyorsabban – alkalmazkodnak az 
óvodához. Sokat játszanak az udvaron, énekelnek, mesélnek, 
néha ugyan még sírdogálnak egyet-egyet, de már ők is tettek 
egy rövid sétát az óvoda körül.

Már az első héttől kivittük a gyerekeket távolabbi helyszí-
nekre. Sétákat tettünk több alkalommal az elcsendesült Bala-
ton parton. Figyeltük a hullámzó vizet, a vízi világ madarait. Él-
veztük arcunkon a kellemes napsülést.

Őszi kincseket kerestünk, gyűjtöttünk, természetsarkot ala-
kítottunk ki az ősz kínálta termésekből. A gyerekek aktívan be-
kapcsolódtak a gesztenyegyűjtésbe.

A szülők jóvoltából naponta ettünk őszi gyümölcsöket, 
zöldségeket. 

Nagy élmény volt a gyerekek számára a SZÜRET! Köszöne-

„ELMÚLT A NYÁR, ITT AZ ŐSZ, 
SZŐLŐT ŐRIZ MÁR A CSŐSZ”

tet mondunk Androsics Ferencnek és családjának, akik meg-
hívták a nagyobb gyerekeket szüretelni az Őszöd és Szemes 
közötti lankákra.

A nagycsoportosok kerékpárokkal vágtak neki az útnak. A 
középsős gyerekeket szülők szállították a területre, amit ez-
úton is szeretnénk nekik megköszönni.

Munkavégzésből, kitartásból ötösre vizsgáztak a gyerekek. 
A délelőttöt �nom pogácsával és üdítővel zártuk. 

És még mindig kellemes meleg volt az idő! Ezt kihasznál-
va a gyerekekkel kellemes sétát tettünk a bagódombi erdő-
be. Újra előkerültek a kerékpárok, és megjelentek a segítőkész 
szülők.  

A nagycsoportos gyerekek lelkesen készültek a szüreti fel-
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Az iskola szeptemberi történéseiről na-
gyon nehéz cikket írni. Azért, mert ilyen-
kor még semmi érdembeli nem történik.  
Az elsősök szépen beilleszkedtek, és 
hamar iskolásokká váltak.   A kezde-
ti megilletődöttségük feltűnően ha-
mar szertefoszlott, mára már látjuk, 
hogy eleven, szorgalmas, nyüzsgő 
kis csapat lesz belőlük. Szépen tanul-
nak, nem okoz nekik gondot a tanulás.  
Beindultak a szakkörök is, a tehetség-
gondozók, mennek a korrepetálások. 
Sportolóink elkezdték az alapozást.  
Diákjaink létszáma is véglegessé vált. 
204 tanulónk van, és közülük 79 diák 
jár zeneiskolába. Nagyon magas a lét-
szám, az iskola kezd szűk lenni. Nem 
is a tantermek, bár ott is van, ahová 
több gyerek már nem fér be, hanem in-

kább a folyosók, az aula, a közösségi te-
rek kicsik. Nincs elég folyosói szekrény, 
kevés a fogas, de a hely szűke miatt!  
Komolyabb rendezvény a zeneiskolai 
tanári koncerten kívül még nem volt.   
Zenetanáraink adtak nagyon színvo-
nalas műsort szeptember utolsó nap-
ján, a Latinovits Művelődési Házban. 
Örömünkre szolgál, hogy már a nagy-
termet kell erre igénybe venni, olyan 
magas a nézőszám.   Beérett az eddi-
gi kemény, kitartó munka eredménye! 
A negyedik osztályosok voltak Ba-
latonfűzfőn a csillagvizsgálóban. Az 
osztályfőnök és a szülők szervezték 
a programot, ami nagy élmény volt 
mindenki számára. Családi program-
nak is ajánlom mindenki �gyelmébe. 
6. osztályos tanulóink szép ünnepi mű-

sorral emlékeztek meg az Aradi vérta-
núkról.   A gyerekeken kívül sok szülő 
is látta, mert a megemlékezést reggel, 
iskolakezdéskor tartottuk, és itt tudtak 
maradni. Köszönjük a megtiszteltetést!    
Október 7-én tartottuk a Reich Rajzver-
senyt.  Az eredményekről még nem tu-
dok beszámolni, mert a cikk a verseny 
előtti napon íródott.   Az Október 23.-i 
megemlékezésre pedig már készülnek 
a gyerekek.   Bízom benne, hogy a 60. 
évfordulót méltó műsorral tudjuk majd 
emlékezetessé tenni!

A tankerületi átszervezés eredmé-
nyességéről korai lenne beszámolnom. 
Azt már látjuk, hogy valóban szabadabb 
kezet kaptak az igazgatók, csak sajnos 
ez a kéz még üres!  Szakmai szempont-
ból önállóbbak lehetünk, kevesebb lett 

vonulásra. Dalos játékkal, mondókákkal színesítették a község 
hagyományőrző népszokását.

Október elejére meghívást kaptunk a Balatonőszödi könyv-
tárba egy interaktív mese délelőttre, a középsős gyerekek 
részvételével.

A kellemes tevékenységekkel párhuzamosan elkezdődtek a 
különféle szűrővizsgálatok (védőnő, fogorvos). 

A logopédiai szűrővizsgálaton megtörtént a helyzetfelmé-
rés, ennek megfelelően kerültek a foglalkozásra beosztásra a 
gyerekek. Elindult a gyógytestnevelés, valamint a tanulási ne-
hézséggel, magatartási problémákkal küzdő gyermekek egyé-
ni, ill. csoportos fejlesztése.

Megkezdődtek a tehetséggondozó foglalkozások: ovifoci, 
kézműves tevékenység, zeneovi.

A nagycsoportosok színházbérletet vettek, Siófokra járnak 
majd a tanév során négy alkalommal. Emellett a Művelődési 
Ház programjain is részt vesznek.

Azt reméljük, az októberi időjárás is lehetővé teszi, hogy a 
legtöbb időt a szabadban töltsük.

Fülemenné Lazányi Anikó óvónő

Kedves Olvasó!
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A Balaton sokunk megélhetési forrása, illetve üdülési 
területe, ezért írom ezt a tájékoztatót egy a közelmúlt-
ban (2016. szeptember 21-én) a Magyar Hidrológi-
ai Társaságnak a Balaton vízszintemelkedéséről tartott 
rendezvényéről.

A Balaton maximális megengedett vízszintjének 110 
cm-ről 120 cm-re való növelése már néhány évvel ko-
rábban felmerült mint üdülési és turisztikai igény. Ezt 
már a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014–2030) 
is tartalmazta, melyet egy 1821/2015 (XI. 12.) számot 
viselő Kormányhatározat el is fogadott, majd 2016. VII. 
7-én egy másik Kormányhatározat visszavont. A Kor-
mány rábólintása tehát 210 napot élt.

Röviden ismertetem a vízszintemelést megelőző mun-
kák műszaki tartalmát:

 A mély fekvésű, időnkénti elárasztással érintett 
parti területek:

a)  geodéziai felmérése;
b)  víz el- illetve visszavezetésre tervek készítése  

és engedélyeztetése;
c)  az előzőek megvalósítása, főként a déli parti  

területek rendezése.
Partvédő művek felmérése és szükség szerinti  
átalakítása.
Déli parti betorkolló vízfolyásoknak a magasabb 
vízszinthez igazítása.
Meg�gyelő és tájékoztató rendszer kiépítése.

Siófoki vízleeresztő zsilip és hajózsilip átépítése, 
bővítése.
Sió csatorna vízlevezető kapacitásának bővítése, 
beleértve hajóemelő zsilipek építését.

Mindezek megvalósítása 300 milliárd forintos költséggel 
2030-ig műszakilag reális, elvileg lehetséges. Mi az, ami 
most 2016-ban történik? Egy úgynevezett átmeneti vízjo-
gi engedély 120 cm-re emelte a maximális vízállást, kísér-
leti jelleggel, mondván, az erős szél okozta vízkilengésből, 
hullámzásból következő elöntések csak néhány órán át 
tartanak. A valóság azonban az, hogy ez évben 137 cm-
es vízállást is mértünk. A következményekért pedig főhet 
az önkormányzatok és az ingatlantulajdonosok feje.

dr. Hajtó Ödön

az adminisztrációs teher, de amíg a költ-
ségvetésben nem lesz egy kis fejleszté-
si pénz, addig nem tudunk miből vásá-
rolni, karbantartani. Azonban azt el kell 
mondjam, hogy eddig minden az előze-
tes tervek szerint halad, és a Kormány-
zat és a Minisztérium is tartja az ígéretét. 
 
A Szülői Munkaközösség ajándékát, egy 
kis faházikót - amit Birkás Péter és csa-
pata készített el, -  nagy örömmel vették 
birtokba a gyerekek. Az udvarra felállí-

tott kis kuckó a kicsik kedvence lett rö-
vid időn belül.  Köszönjük az adományt, 
vigyázni fogunk rá!   Most az udvari, na-
gyobb méretű faház elkészítése lesz a 
következő feladatunk, illetve egy zene-
iskolai foglalkoztatót szeretnénk még az 
emeleti aula nem használt szegletében 
kialakítani. Ha ez meglesz, akkor sikerült 
minden szakkört és zeneiskolai csopor-
tot végleges helyére tenni. Azt azonban 
látjuk, hogy a következő tanévre leg-
alább egy, de inkább kettő tantermet 

kell készíteni, főleg, ha a mostani két 
harmadik osztály felsős lesz!   Őket nem 
lehet összevonni, mert jelenleg 35-en 
vannak. Ekkora osztályunk pedig nincs.

Kedves Olvasó!   Talán a   következő 
számban, már több eseményről tudom 
Önt tájékoztatni!   Addig pedig tesszük 
a dolgunkat, csendben, ahogy szoktuk!   
Köszönöm a támogatásukat!   

Boór Miklós igazgató

Balaton vízszint

HIRDETÉS
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 Az évszázados hagyományokat 
 követve a szüreti felvonulók 
    évről-évre településeink utcá-

it járva az esti szüreti bálba invitálják 
vidám műsorukkal a lakosokat. Az 
idei szüreti felvonulás is sok mosoly-
lyal, jókedvvel telt. A Kisbíró mellett 
a Nyitnikék óvoda nagycsoportosai 
valamint a szemesi táncosok sora-
koztak fel a Dió Banda zenei kísére-
tével. A menet a bíró-bíróné kikéré-
sével indult a Sport utcában, ahonnan 
a szőlőhegyre hajtottunk. A Szűcs 
keresztnél a szőlő és az újbor meg-
áldását követően a hagyományok-
hoz híven Polgármester Úr házához 
látogattunk el, majd a Csokonai utca 
környékén lakóknak adtunk műsort. 
Mint minden esztendőben, most is 
tiszteletünket tettük az ösződi Falu-
háznál, ahol sok finomsággal vártak 
minket, s ahol már kedélyes nótá-
ra is fakadtak a résztvevők. Ez évben 
ismét megálltunk a szedresi játszó-
téren, ahonnan a Fő utcába men-
tünk. A záró-tánccal a Művelődési 
ház udvarán búcsúztunk a résztve-

vőktől, akikkel az ovis Szülői Mun-
kaszervezet esti báljában ismét talál-
kozhattunk. 
Idén sem maradt el a játék, 5 csapat 
szoros küzdelmet folytatott a 25.000 
Ft-os fődíjért. A III. Szüreti játékok 
győztesei a SZEMESI TÁNCOSOK 
lettek! Másodikak az ovis anyukák 
csapata, harmadik helyen az ovis 
apukák végeztek! Biztosak vagyunk 
benne, hogy a nyeremények jó hely-
re kerültek, s a szemesi közösségeket 
segíthettük ez évben is játékunkkal. 
GRATULÁLUNK!
Köszönet a Nyitnikék ovi nagy-
csoportosainak, az ovis szülők-
nek, az ovónéniknek, a táncosok-
nak: Nagyné Benedek Zsuzsinak, 
Tschepen Attilának, Nagy Ritának, 
Farkas Gábornak, Molnár Károly-
né Mártinak, Medovarszki Máriá-
nak, Durcsán Zsuzsinak, a kisbíró-
nak: Nyárádi Gyurinak, a bírónak 
és a bírónénak: Rajczi Gábornak és 
Rajczi-Varga Violának, a Dió Bandá-
nak, Zrínyi Lászlónak és a szőlősgaz-

dáknak, Varga Péter atyának, a sze-
mesieknek és az ösződieknek a cso-
dálatos fogadtatásért, a játékos csapa-
toknak a részvételért, s végül, de nem 
utolsó sorban a Szemesért KFT-nek 
és a fogatosoknak a felvonulók fuva-
rozásáért!!!
- jővőre folytatjuk!

SZEMES SZÜRETI FELVONULÁS 
2016 október 8.

MÚLTIDÉZŐ KIÁLLÍTÁS NYÍLT 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Összegyűjtöttük az elmúlt 20 
esztendő kisbírói rigmusait, 

melyeket a művelődési ház föld-
szinti kistermében tekinthetnek 
meg az elmúlt szüreti felvonulá-
sok néhány fotódokumentumá-

val együtt november 7-ig.
Szeretettel várjuk Önöket! 

A szüreti archívumunkba továbbra is  
várjuk az egykori szemesi szüreteken  
készült fényképeket, írásos emlékeket, 

melyeket a szemesi könyvtárban  
dokumentálunk. Köszönjük, hogy  

hozzájárulnak a település hagyományai-
nak megőrzéséhez és felelevenítéséhez!
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kultúra

október 19-20. Pálos konferencia
október 23. 16.00  Települési megemlékezés az ’56-os forrada-
lom hőseiről
október 26. szerda 16.00 kerámia szakkör
október 28. 16.00 „Tökös” nap / Tökös ételek versenye, Tökfa-
ragó verseny, Dió Banda koncert és táncház
november 8. 14.00 Kreatív hobbi klub 
november 12. 20.00 LIBABÁL
november 19. 18.00 NÉPZENEI EST a JUHOS EGYÜTTESSEL 
Bemutatkozik a Szárszói néptánccsoport. Házigazda a DIÓ 
BANDA
november 26. 18.00 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A KATOLIKUS 
GYÜLEKEZETTEL

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:  
Pöttöm sziget, baba-mama klub Adamcsek Erzsébettel, szer-

dánként 9.30-12.00  

néptánc: csütörtökönként 18.00-20.30 

kerámia szakkör: október 26.; november 10. és 24.; december 

1. és 15. 16.00-18.00 között. Témák: felrakásos és rárakásos tech-

nika, népek kerámiái – ősi formák – funkciók, „apróságok” - dísz-

tárgy, ékszer, saját ötletek 

Ifjúsági aerobik Hosszú Csillával, péntekenként 16.30-17.30

FittDance mozgásprogram: csütörtök 16:30 
/ info: 06/30-691- 5318

HASTÁNC mozgásprogram: péntek 18:00 
/ info: 06/30-691- 5318

NYITVA TARTÁS
A könyvtár és az INFOBÁZIS (lakossági internet, nyom-

tatás, lapolvasó) általános nyitvatartási rendje (2016. 

szeptember 1-től 2017. június 24-ig):

DÉLELŐTT: Hétfőtől szombatig (csütörtök kivételével) 9.00-

12.00 között 

DÉLUTÁN: Hétfőtől szombatig 15.00-18.00 között.

CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTT ZÁRVA TARTUNK!

Szolgáltatások: ingyenes internet, nyomtatás, szkennelés, ta-

nácsadás, információ

Könyvtári folyóiratok: KERTBARÁT MAGAZIN, LYUKAS-

ÓRA, KISMAMA KEZDŐ ÉS GYAKORLÓ SZÜLŐK MAGAZIN-

JA, NŐK LAPJA KONYHA, KERTI KALENDÁRIUM, NATIONAL 

GEOGRAPHIC, ZÖLD ÚJSÁG, HERBÁCIÓ, OTTHONOK ÉS KER-

TEK, PRAKTIKA, EZERMESTER

A Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 
Könyvtár és Múzeum programjai

HASTÁNC
- Sajátítsd el a mesés kelet táncait, mely 
nem csak nőiességet, önbizalmat fej-
leszt, egyéniséget formál, hanem telje-
sen átmozgatja minden porcikádat még 
a mélyizmokat is!
- Az órákon különböző stílusokat tanu-
lunk majd, melyekből később koreográ-
fiákat is készítünk. pl: saidi, baladi, núbiai, 
khaleeji, melaya, shabi, tarab, modern 
oriental, latin, show, raks, sharki
- korhatár nincs!
- Amit hozz magaddal az órára: hajlé-
kony, vékony talpú váltócipő, leggings, 
testhezálló felső, derekadra bármilyen 

kendő, víz, törölköző!
Várunk minden pénteken 18:00-19:00- 
ig a Balatonszemesi Latinovits Zoltán 
Művelődési Házban
Bővebb információ: Varga Niki 
06/30-691- 5318 

FittDance
- Táncos mozgásforma, mely kíméletesen 
átmozgat tetőtől-talpig!
- Különös tekintettel a derékra, csípőre, 
vállra és a lapocka körüli izmokra, mivel 
nincs ugrálás és szökkenés a térd és boka 
szalagok, ízületek végig biztonságban 
lesznek!
- Korhatár nincs!

- Az órán garantált a kikapcsolódás és a 
jó hangulat, úgyhogy te se hagyd ott-
hon a törölköződ és vizesüveged mel-
lett a jókedved és a lelkesedésed! Ja és 
a váltócipőd!
Várunk minden csütörtökön 16:30-17:30- 
ig a Balatonszemesi Latinovits Zoltán 
Művelődési Házban
Bővebb információ: Varga Niki 
06/30-691- 5318

Felhívjuk Kedves Látogatóink figyel-
mét, hogy a művelődési ház 2016. 
október 29- november 2. között 
(szombat, vasárnap, hétfő, kedd) 
zárva tart!     

INDULÓ MOZGÁSPROGRAMOK:
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Balatonőszöd Községi 

Önkormányzat 
Képviselőtestülete, 

Balatonszemes 

Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete

NYTSZ: 2.2/7424/2/2000
Szerkesztő-
bizottság: 

Antal János, Takács József, 
Dr. Kelemen Csilla,

Dóri Éva 

Felelős szerkesztő:
Dóri Éva

Megjelenik  havonta, 
800 példányban

Elérhetőségeink: 
oszod.szemes.

hirmondoja@gmail.com; 
Telefon:  0630 665 4384

Nyomdai kivitelezés:
Raszter Nyomda Kft.

Felelős vezető: 
Pokorny Vilmos 

ügyvezető igazgató

 A szerkesztőség  a beküldött 
írásművek  tartalmi, stiláris hibáiért 

felelősséget nem vállal.

Régen az októbert Mindszent havaként vagy Őszhóként 
ismerték. Az évnek ebben a szakaszában elődeink beta-
karították a termést   és megkezdték a szüretelést. Ehhez 
a hónaphoz is számos népszokás, hiedelem kapcsolódik, 
de lássuk most a szürethez, betakarításhoz kötődő neves 
napokat.

Október 4. – Assisi Szent Ferenc napja. 
Assisi Szent Ferenc 1182-ben született Assisiben, a fe-
rences rend megalapítója, aki az evangéliumi szegény-
séget, alázatosságot és irgalmasságot hirdette. Egyes 
vidékeken úgy vélték, hogy a vetésre a legalkalma-
sabb a Ferenc-heti búzahét, vagyis az október 4-e körü-
li napok. Sokhelyütt Ferenc napja szüretkezdő napnak 
számított, amikor a gazdák kimentek a szőlőbe és kanász-
ostorral durrogtattak a hegyen, hogy elriasszák a gonosz 
szellemeket. Szokás volt az ezen a napon ültetett kot-
lós alá egy nyírfaágat tenni, hogy azzal megvédjék őket 
az ártó, gonosz hatalmaktól, míg a csirkék ki nem kelnek. 

Október 15. – Ávilai Szent Teréz napja. 
Ávilai Szent Teréz   karmelita rendi római katolikus szerzetes-
nő volt, akit a magyarok Nagy Szent Teréznek is neveznek. 
Ahol nem Ferenc-napon, ott Teréz napján kezdték a szüretet, kü-
lönösen az egri („terézszedés”) és a Balaton-felvidéki borvidéken, 
ahol nagy mulatságokat, szüreti bálokat tartottak e nap táján. 

Október 28. – Simon és Júdás napja. 
Simon és Júdás napja a magyar gazdasági élet egyik utol-
só határnapja, ami a hideg idő megérkezésével a kinti mun-
kák befejezését jelenti – ahogy a mondás tartja: „Megérkezett 
Simon – Júdás, jaj már néked, pőregatyás!” Tokaj vidékén ezen a 
napon, Hegyalja patrónusainak ünnepén indult el a kései szü-
ret. Egyes vidékeken nem Dömötör, hanem Simon-Júdás volt 
a juhok elszámoltatásának és a juhászok fogadásának napja, 
amit háromnapos szabadság előzött meg. Az erdélyi szászok 
között Simon – Júda a házasodás határnapja. Amelyik holdvi-
lági lány elkésik vele, meg kell várnia a következő esztendőt.

 forrás: htt p://www.korkep.sk/cikkek/kultura 

KALENDÁRIUM





Szervezők:
Balatonszemes Község 

Önkormányzata
PPKE-BTK

Régészeti Tanszék

Konferencia a Pálos rend régé-
szeti és történeti kutatásának 
legfrissebb eredményeiről

Pálosok 
A Fehér Barátok 
hagyatéka

A konferencia rövid programja: 

2016.10.19.

8.00 -11.45  Megnyitó és Történelmi 
szekció 

12.40 - 16.00 Régészeti szekció 

16.30-tól Boldog Özséb szobor avatá-
sa. Beszédet mond Takács József 
polgármester és Csóka János tarto-
mányfőnök atya

2016.10.20.

9.30 - 12.45 Harmadik szekció - friss 
ásatási eredmények
12.45   Zárszó – Csóka János tarto-
mányfőnök atya

14.00-tól 16.00-ig Látogatás az ásatá-
sonVégh András vezetésével

A konferencia helye: 
Latinovits Zoltán Művelődési Ház 
Balatonszemes, Szabadság u. 1.

Információ és regisztráció:
+3670 3912617 ;
paloskonferencia@gmail.com


