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Takács József polgármester 
köszöntötte névnapja alkalmából 

Sebestyén Erzsébetet a teleki 
székhelyű Ordoszi Napsugár 

Alapítvány vezetőjét. Sebestyén 
Erzsébet kezdeményezésére jött 
létre Balatonszemesen 2012-ben 

a Pálos kegyhely. A szinte már 
feledésbe merült romterület mára 
országosan ismert zarándokhellyé 
vált. Mai napig kitartóan dolgozik 
a kulturális és természeti értékek 
védelméért, az ő nevéhez fűződik 

a Telekiben található 300 éves 
berkenye fa védetté nyilvánítása is. 

Ezúton is kívánunk Neki  
jó egészséget és sok kitartást  
a közösség érdekében végzett  

munkájához!

Karácsony… A Föld keresztények lakta 
területein, e szó hallatán minden ember 
ugyanarra gondol: karácsony az örömhír, 
a békesség, és a szeretet ünnepe. Az ün-
nep első sorban a lelkünkben ragyog fel! 
A fényt, az ádventi koszorú fényét a nyu-
godt, békés lángú gyertya adja, amely az 
emberek szívét melegséggel és öröm-
mel tölti meg. A gyertya Krisztus szimbó-
lumát jelenti az embereknek azzal, aho-
gyan megsemmisül miköz-ben fénnyé 
és meleggé válik és békességet ad, mi-
ként az Üdvözítőnek is meg kellett hal-
nia, hogy az embereket megváltsa. 
A karácsonynak örök és mindig aktuális 
üzenetei vannak: ilyen a szeretet, a tö-
rődés, a tisztelet, az egymás iránti türe-
lem, a mások megértésének szándéka, 
az önzetlenség.

Néhány nap és megszólal a karácsonyi 
csengő, amelynek hangja a családot, az 
otthon melegét juttatja eszünkbe. Ismét 
fokozott figyelemmel gondolhatunk 
szeretteinkre, barátainkra, és elgondol-
kodhatunk azon, hogy mit nyújthatunk 
azoknak, akik fontosak a számunkra. 

Karácsonykor megérint mindannyiunkat 
a varázs, ez a titkokkal övezett megha-
tó nap, amely nemcsak a kereszténység, 
hanem a család, a békesség, az életbe 
vetett hit ünnepe is. Az ünnep meghitt-
ségét, harmóniáját elsősorban magunk-
nak kell kialakítani: békességet, nyugal-
mat teremtve a családban és a nagyobb 
közösségekben egyaránt. 
Az ünnepi asztal mellett, a gyertya láng-
jánál visszagondolunk az elmúlt év örö-
meire, bánataira, kudarcaira és sikereire. 
Elgondolkodhatunk azon, vajon mi le-
het 2016 karácsonyának üzenete? Ter-
mészetesen mindenki számára más és 
más. Azt üzeni a karácsony, hogy meg 
kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretet-

Karácsony ünnepe
tel örülni. S az igazi öröm csak akkor, és 
úgy születhetik szívünkben, ha máso-
kat, embertársainkat is örvendeni látjuk, 
ha a betlehemi istálló fényei nemcsak a 
mi arcunkat világítják meg, hanem min-
denkiét. Törekedjünk arra, hogy a jövő-
beli képzeletbeli naptárunkba minden 
napra egy cseppnyi karácsonyt jegyez-
zünk elő. A hétköznapok során is „pa-
zarolóbban” kellene bánnunk a szere-
tet kincseivel. Sokszor elég egy kedves 
szó, egy kéznyújtás, egy mosoly! Talál-
juk meg segítségre szoruló embertársa-
inkat, meleg ételt, törődést, biztonságot 
nyújtva nekik.  Álljunk meg egy pillanat-
ra! Gyújtsunk gyertyákat, emlékezzünk 
azokra, akik már nincsenek velünk, gon-
doljunk azokra, akiket szeretünk, de a 
karácsonyt tőlünk távol ünneplik. 
Nem a drága ajándékok jelentik a fényt 
a lelkünkben, hanem a szándék, hogy 
önmagunktól mit adhatunk önzetlenül. 
Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk 
embertársaink iránt, hogy életünkben 
ne legyen helye a haragnak és a gyű-
lölködésnek. 

Engedjék meg, hogy az év végéhez kö-
zeledve, köszönetet mondjak mind-
azoknak, akik egész évben segítették 
településünk fejlődését és az önkor-
mányzat munkáját. Így köszönöm a 
polgármesteri hivatal, az iskola, az óvo-
da, az egészségügy, és a művelődési 
ház dolgozóinak a lelkiismeretes mun-
káját, köszönöm a lakosságnak, a civil 
szervezeteknek a különböző társadalmi 
kezdeményezésekben nyújtott segítsé-
gét és aktív részvételét, az egyházak és 
a vállalkozók támogatását. 
A magam és Balatonszemes Önkor-
mányzatának minden munkatársa ne-
vében kívánok szeretetteljes, áldott 
karácsonyt, békés, boldog, eredmé-
nyekben gazdag újévet! 

Kívánom, hogy az elkövetkezendő 
2017-es esztendőben a szeretet, az ösz-
szefogás az együttgondolkodás jel-
lemezze mindennapjainkat. Ehhez 
kívánok jó erőt, egészséget, kitartást, jó-
kedvet és lelki békét. Mindannyiunknak 
kívánom, hogy Karácsony elmúltával ne 
veszítsük el az emberségünket, a másik 
iránti tiszteletünket, szeretetünket.
Vigyük magunkkal Karácsony igazi üze-
netét és építkezzünk ezekből a hétköz-
napokban is. 

Tisztelettel:
Takács József 
polgármester
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Beszámoló Balatonszemes Községi Önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2016. november 21-én megtartott testületi ülésén elfogadta 
az önkormányzat idei költségvetésének III. negyedéves végre-
hajtásáról készült beszámolót.
Balatonszemes Községi Önkormányzat és a költségvetési 
szerveinek együttes 2016. évi költségvetésének III. negyed-
éves végrehajtása 601.781.- e Ft költségvetési bevétellel és 
418.847.- e Ft költségvetési kiadással teljesült. Az önkormány-
zat működési célú összes bevétele 497.168.- e Ft.
Az intézményi működési bevételek, melynek összege 
255.893.- e Ft, e közül a közhatalmi bevétel, vagyis a helyi és 
a gépjárműadó bevétel 226.011.- e Ft összeggel, az egyéb 
önkormányzati bevétel 29.882.- e Ft és az intézmények bevé-
telei 36.900.- e Ft összeggel teljesültek 2016. I-III. negyedév-
ben.
A központi normatív állami támogatás összege 189.164.- e Ft, 
az egyéb központi támogatás összege 10.966.- e Ft, az egyéb 
működésére átvett pénzeszköz összege 855.- e Ft, az előző 
évi pénzmaradvány működési felhasználása intézményekkel 
együtt 3.390.- e Ft volt. 
Intézményeink bevételei a III. negyedévnek megfelelően ala-
kultak. A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal gaz-
dálkodását 47.684.- e Ft bevétellel és 45.223.- e Ft kiadás-
sal, létszámát 13 fővel-; a Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 
Könyvtár és Múzeum gazdálkodását 28.859.- e Ft bevétellel 
és 26.795.- e Ft kiadással, létszámát 5 fővel-; Balatonszemes 
Község Önkormányzat Közkonyhája 44.125.- e Ft bevétellel 
és 42.103.- e Ft kiadással, létszámát 8 fővel zárta 2016. szep-
tember 30-án.
Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevételt összesen 
67.685.- e Ft igénybevétellel határozhatjuk meg 2016. III. 
negyedév végén.
Az önkormányzat működési célú összes kiadása 391.165.- e 
Ft-tal teljesült 2016. szeptember 30-ig.
Az intézmények működési kiadásai Balatonszemes Község 
Önkormányzat tekintetében 277.044.- e Ft, a Közös Hivatal-
nál 45.223.- e Ft, a Közkonyhánál 42.103.- e Ft, és a Latinovits 
Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumnál 26.795.- e Ft. 
Az Önkormányzat működési kiadásai, a személyi és járulék jel-
legű kifizetések 46.699.- e Ft-tal, a szociális ellátások kiadása 
6.786.- e Ft-tal, a dologi kiadások 104.207.- e Ft-tal, az műkö-
désre átadott pénzeszközök 119.352.- e Ft-tal teljesültek a 
2016. III. negyedévben.

A fejlesztési célú bevételek és a fejlesztési célú kiadások az alábbiak 
szerint alakultak 2016. szeptember 30-ig: 

A fejlesztési célú bevételek összesen 104.613.- e Ft:
-  fejlesztésre átvett pénzösszegek a 39.215 e Ft, 
- a lakásgazdálkodási bevétel 1.103.- e Ft, 
- a pénzmaradvány fejlesztési célú felhasználása 64.295.- e Ft, 

A fejlesztési kiadások összesen 27.682.- e Ft:
-  beruházások összege 16.239.- e Ft,
-  a felújítások összege 3.594.- e Ft, 
- a fejlesztésre átadott pénzeszköz nagysága 7.849.- e Ft volt.
Összességében megállapítható, hogy a 2016. III. negyed-
évi gazdálkodás eredményes, és költséghatékony volt, 
túlköltekezés sehol nem mutatkozik. Az intézmények műkö-
dőképessége a takarékos gazdálkodással biztosított volt, az 
önkormányzat a kötelező feladatellátásainak eleget tett. A 
gazdálkodásban a szigorú takarékosság elve érvényesült, az 
önkormányzat kötelező feladatai ellátásának biztosítása érde-
kében, azon belül is előtérbe helyezve az intézmények zavar-
talan működtetését.

Tájékoztató a balatonszemesi 2016. évi adóigazgatási feladatok 
végrehajtásáról és a 2017. évre vonatkozó változásról
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2016. évi adóigazgatással kap-
csolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevéte-
lek időarányos alakulásáról szóló beszámolót, és azt a november 
21-i ülésén elfogadta. A Képviselő-testület a 2017. évre új adóne-
met nem vezet be, de az idegenforgalmi adó mértékét megeme-
li 390 Ft-ról 450 Ft-ra és a magánszemélyek kommunális adójá-
nak mértékét 3000 Ft/év összegről 6000 Ft/év összegre módosítja.
A 2016. évi költségvetésben 98 000.- e Ft építményadó bevé-
telt terveztünk. 2016. október 31.-i állapot szerint a tervezett 
összeget már meghaladta a 2016. évi tényleges építményadó 
bevétel. Az előző éveket terhelő hátralékok 2016-ban történő 
behajtása miatt a kivetett adó 103 %-a folyt be a költségvetés-
be. A folyamatban lévő hátralékos felszólításoknak és végrehaj-
tási eljárásoknak köszönhetően év végére ez az összeg tovább 
növekedhet. 
Az idei évben 18 000.- e Ft telekadó bevételt terveztünk. 2016. 
október 31.-i állapot szerint a tervezett telekadó befolyt a költ-
ségvetésbe. Az adózók számának változására a telekalakítási eljá-
rások, megosztások, felderítések hatnak pozitív irányba, míg a 
beépítések, összevonások hatása csökkenti az adózók számát. A 
2015-2016. évben lefolytatott telekadó felderítés hatására az adó-
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zók száma 68 fővel emelkedett. Adóhatóságunk 2016. október 
31.-i állapot szerint a kivetett adó 96 %-át szedte be.  
A magánszemélyek kommunális adója a 2016. évi költségvetés-
ben 2 000.- e Ft bevétellel került tervezésre. A 2016. október 31.-i 
állapot szerint a tervezett adó befolyt a költségvetésbe. Az adó-
nem hátralékának összege: 140.- e Ft
A befolyt idegenforgalmi adó bevétel a 2016. október 31.-i álla-
pot szerint meghaladta a költségvetésben tervezett 50 000.- e 
Ft-ot. A 2015-ös évhez képest az adózók számának jelentékte-
len csökkenése mellett csökkenés figyelhető meg a befolyt adó 
tekintetében, melyből arra következtethetünk, hogy a meglévő 
szálláshely üzemeltetők rosszabb kihasználtsággal működtek az 
előző évhez képest. 
Eddig a tervezett 55 000.- e Ft iparűzési adó bevétel 94 % befolyt 
a költségvetésbe. Az adózók száma nagyságrendileg azonos az 
előző évihez képest. 
A 2016. évi költségvetésbe 5 000.- e Ft gépjárműadó bevételt 
terveztünk, melyből 108 % befolyt a költségvetésbe. A beszedett 
adó szintje év végére tovább növekedhet a folyamatban lévő 
hátralékos felszólítások és végrehajtási eljárások következtében.  
A késedelmi pótlék a fizetési késedelem esetén kerül felszámí-
tásra, mértéke a késedelmes napok után a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszeresének 365-öd része. 
A késedelmi pótlék, tervezett összege a 2016-os költségvetés-
ben 800.- e Ft, a 2016. október 31.-i állapot szerint beszedett 
összeg 1 482.- e Ft. 

Adó hátralékok összetétele 2016. 10. 31.-i állapot szerint (ezer Ft)

Összes 
hátralék

Folyó 
évet ter-
helő hát-

ralék

Elhunyt 
v. részlet-

fizetési 
haladék

Végrehaj-
tás alatt

Felszámo-
lás alatt

Építmény-
adó

22 881 14 923 137 3 927 16 790

Telekadó 7 951 5 451 1 267 6 684

Magánsze-
mélyek

Kommuná-
lis adója

140 83 74

Idegenfor-
galmi adó

1 554 1 517 58

Iparűzési 
adó

7 622 3 126 494 3 885

Gépjármű 
adó

4 340 1 296 172 1 877 898

Pótlék 9 205 122 99 2 137 6 874

ÖSSZES 
HÁTRALÉK

53 693 26 518 408 9 834 35 131

A hátralékok beszedéséről együttműködési megállapodás 
alapján a Balatonlellei Kistérségi Végrehajtási Társulás közre-
működésével gondoskodunk. 2016. év elején a korábban már 
átadásra került hátralékokhoz, 14 461.- ezer Ft lejárt esedékes-
ségű tartozást adtunk végrehajtásra. A végrehajtások során 
2016-ban 10 583.- ezer Ft hátralék folyt be a költségvetésbe.

Ingyenes önkormányzati tulajdonba venné 
az önkormányzat az egykori Szemes Hotelt
A balatonszemesi Képvielő-testület bejelentette az igényét, 
hogy az Ady Endre u. 29-34. szám alatt lévő - egykori Szemes 
Hotel – ingatlanokat állami tulajdonból ingyenes önkormány-
zati tulajdonba venné. Jelenleg ezek az ingatlanok árverés 
alatt állnak, de a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelő Zrt felé jeleztük szándékunkat, hogy az önkor-
mányzat a jövőben kötelező önkormányzati feladatainak ellá-
tása érdekében szeretné tulajdonba kapni ezeket az ingatla-
nokat. Az érintett ingatlanok értéke közel 700 millió Ft, mely 
jelentősen gyarapítaná a település vagyonát. A Képviselő-tes-
tület döntését az is indokolja, hogy a településnek korábbi 
években adóssága nem keletkezett. Az önkormányzat nem 
részesült semmiféle adósságkonszolidációban és a község 
hosszú távú gazdálkodási érdeke megkívánja, hogy az ingat-
lanok a jövőben gondos gazda módján történő hasznosítás 
miatt kerüljenek önkormányzati tulajdonba

A Sport utca melletti településrészen folyamatos 
a területrendezés
A balatonszemesi önkormányzat az elmúlt években több 
ingatlant is vásárolt ezen a területen. Elsősorban abból a cél-
ból, hogy a községben újabb utcanyitásokkal egy új telepü-
lésközpont kialakítása valósuljon meg. A többi ingatlantu-
lajdonossal való egyeztetést követően a korábban bozótos, 
növényzettel benőtt gödrös területnek a feltöltési munkálatai 
már az ősz folyamán megkezdődtek. A vasútvonal korszerűsí-
tési munkálatait végző kivitelező cégek jóvoltából az önkor-
mányzat kedvező feltételekkel kapott közel 49 000 m3 bevizs-
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Hit Gyülekezete (Siófok, Somlay u. 3.) Balatonőszöd, 
Balatonszemes és térségeiben élők részére minden kedden 
18.00 órai kezdettel ima alkalmamat tart, melyre szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!
Helyszín: Balatonőszöd, Művelődési Ház

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
I-III. negyedévi végrehajtásáról, gazdálkodásáról:
Balatonőszöd Község Önkormányzatának 2016. évi költségve-
tését a képviselő-testület az 2/2016.(II.18.) önkormányzati ren-
deletével hagyta jóvá. 2016. szeptember 30-ig az Önkormány-
zat 2016. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtása 
145.699.- e Ft költségvetési bevétellel, és 67.056.- e Ft költ-
ségvetési kiadással teljesült. Az önkormányzat működési célú 
összes bevétele eddig 86.024.- e Ft.
Az intézményi működési bevételek, melynek összege 65.449.- 
e Ft, e közül a közhatalmi bevétel, vagyis a helyi és a gépjár-
műadó bevétel 60.434 e Ft összeggel, az egyéb önkormányzati 
bevétel 5.015.- e Ft összeggel teljesült 2016. I-III. negyedévben. 
A központi normatív állami támogatás összege 2016. szeptem-
ber 30-án 20.575.- e Ft volt. Előző évi pénzmaradvány finanszí-
rozási bevételt összesen 51.593.- e Ft igénybevétellel határoz-
hatjuk meg 2016. III. negyedév végén.

2016. szeptember 30-ig az önkormányzat működési célú összes 
kiadása 61.898.- e Ft volt. Az Önkormányzat működési kiadásai 
a személyi és járulék jellegű kifizetések 19.647.- e Ft-tal, a szoci-
ális ellátások kiadása 2.213.- e Ft-tal, a dologi kiadások 29.572.- e 
Ft-tal, a működésre átadott pénzeszközök 10.466 e Ft-tal telje-
sültek a 2016. III. negyedévben.

A fejlesztési célú bevételek és a fejlesztési célú kiadások az alábbi-
ak szerint alakultak:

A fejlesztési célú bevételek összesen 59.675.- e Ft:
-  fejlesztésre átvett pénzösszegek a 7.825.- e Ft, 
- a lakásgazdálkodási bevétel 257.- e Ft, 
- a pénzmaradvány fejlesztési célú felhasználása 51.593.- e Ft. 

A fejlesztési kiadások összesen 5.158.- e Ft:
-  beruházások összege 4.658.- e Ft,
-  a felújítások összege 0.- e Ft, 
- a fejlesztésre átadott pénzeszköz nagysága 500.- e Ft volt.
Az Önkormányzat 2016. szeptember 30-án 65.995.- e Ft fel nem 
használt tartalékkal rendelkezik, melyből 24.995.- e Ft működési, 
41.000.- e Ft pedig beruházásokra és fejlesztésekre fordítható fel-
halmozási tartalék.

Tájékoztató a balatonőszödi helyi adókból származó bevételek ala-
kulásáról és a jövő évi változásokról
A Képviselő-testület az elmúlt ülésén elfogadta az önkormány-
zati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 
adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót. A 
Képviselő-testület a 2017. évre új adónemet nem vezet be, de 
az idegenforgalmi adó mértékét megemeli 2017. január 1-jétől: 
az I. övezetben 400 Ft/vendégéjszaka/fő, a II. övezetben 350 Ft/ 
vendégéjszaka/fő.
A 2016. évi költségvetésben 23 000.- e Ft építményadó bevételt 
tervezett az önkormányzat. 2016. október 31.-i állapot szerint a 
tervezett összeget már meghaladta a 2016. évi tényleges épít-
ményadó bevétel. Az adózók száma 2012.-től 2016-ig folyamatos 

gált földanyagot és 1500 m3 kőanyagot, melyet majd az utak 
korszerűsítéséhez is fel tudunk használni.

Igazgatási szünet az önkormányzati hivatalban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenntartó települé-
sek képviselő-testületeinek döntése alapján a Balatonszemesi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. december 21. – decem-
ber 30. között igazgatási szünetet tart. A fenti időszakban a 
Hivatal Balatonszemesen és Balatonőszödön is zárva lesz, az ügy-
félfogadás szünetel. A Hivatal az igazgatási szünet alatt haláleset 
anyakönyvezési ügyekben tart ügyeletet a 06 30 240 70 62-es 
telefonszámon. Megértésüket köszönjük!

Karácsony szent ünnepe alkalmából, 
Balatonszemes és Balatonőszöd minden 

polgárának kívánunk családi körben eltöltött, békés 
karácsonyi ünnepeket, sok örömöt,

 boldogságot és jó egészséget!
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 

dolgozói nevében
dr. Kelemen Csilla 

jegyző
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Beszámoló Balatonőszöd Képviselő-
testületének ülésterméből

KÖZMEGHALLGATÁS
2016. december 12. 16.00 órakor  

a Latinovits Zoltán Művelődési Házban



Idén is Élő Adventi Naptár várja 
a Kutatókat Balatonőszödön!

Tavalyi nagy sikerű játékunkat idén is megrendezzük!
Sétára fel! Játssz velünk! Keresd a számokat 

Balatonőszöd ablakaiban! 
December 1-től 24-ig minden nap egy-egy balatonőszödi 
ház feldíszített ablakában 18.00 órakor kikerül az adott nap 

dátuma (előzetes titkos kiosztás szerint).
Keressük meg együtt minden nap az adott számot! 

A Kutatók esténként 18.00 órakor indulnak a 
Polgármesteri Hivatal elől.

emelkedést mutat a felderítéseknek és a használatba vett ingatla-
nok adóztatásának köszönhetően.
A telekadót illetően a 2016. évi költségvetésben 12 000.- e Ft 
bevétellel terveztünk. 2016. október 31.-i állapot szerint - köszön-
hetően a Hullám Üdülőparkban végzett felderítéseknek - a terve-
zett telekadó 120 %-a folyt be a költségvetésbe.  A 2016. évi telek-
adó 8,5 millió Ft-tal meghaladja a 2015. évben beszedett adót. 
A 2016. október 31.-i állapot szerint befolyt idegenforgalmi adó 
elmarad a költségvetésben tervezett 10 000.- e Ft idegenforgal-
mi adótól.  Jelentős bevétel kiesést okozott, hogy az idegenforgal-
mi adó bevétel döntő hányadát szolgáltató Kormányüdülő 2016. 
első félévében nem teljes kapacitással működött. A 2015-ös évhez 
képest az adózók száma is csökkent, és visszaesett a 2013-as szintre. 
A 2016 évi költségvetésben 40 000.- e Ft iparűzési adó bevétel-
lel terveztünk a 2015.-ös kiugróan magas iparűzési adó bevételre 
alapozva. Sajnos azonban a Kormányüdülőt működtető vállalko-
zás iparűzési adó fizetési kötelezettsége csupán 1/5-e a 2015. évi 
kötelezettségnek, így a 2016. évi iparűzési adó bevétel jócskán 
elmarad a tervezettől. Az adózók száma növekedett és a 2015. 
előtti évek átlagában vizsgálva a beszedett iparűzési adó össze-
ge is megfelelő szintet ér el, jóval meghaladja a 2012-2014. évek-
ben beszedett adót.
A gépjármű adó esetén a 2016. évre tervezett 1 700 e Ft gépjár-
műadó bevétel 107 %-a 2016. október 31.-i állapot szerint befolyt 
a költségvetésbe. Az adózók száma növekedett az előző évek-
hez képest és ezzel arányosan a befolyt gépjárműadó is növe-
kedést mutat. 
A késedelmi pótlék tervezett összege a 2016-os költségve-
tésben 200.- e Ft, a 2016. október 31.-i állapot szerint besze-
dett összeg 167.- e Ft. 

Adó hátralékok összetétele 2016. 10. 31.-i állapot szerint (ezer Ft)

Összes 
hátralék

Folyó 
évet  

terhelő 
hátralék

Elhunyt 
v. részlet-

fizetési 
haladék

Végrehaj-
tás alatt

Felszámo-
lás alatt

Építmény-
adó

2 602 716 - - 1 184

Telekadó 578 441 155 - -

Idegenfor-
galmi adó

47 42 - - -

Iparűzési 
adó

6 531 2 529 - - 2 126

Gépjármű 
adó

5 951 957 - - 4 347

Pótlék 5 502 227 30 - 4 722

ÖSSZES 
HÁTRALÉK

21 211 4 912 185 - 12 379

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPET, 
ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁNOK MINDANNYIUKNAK 
A BALATONŐSZÖDI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

NEVÉBEN:
Antal János 

polgármester
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Adventi gyertyagyújtás
Tisztelt Lakosság! 

Balatonőszöd Önkormányzata
tisztelettel meghívja a község lakosságát közös 

Adventi gyertyagyújtásra.

Időpontjai:
2015.11.27. 16.30 órakor 

Katolikus Egyházközösség ünnepi műsora

2015.12.04. 16.30 órakor  
Baptista Gyülekezet ünnepi műsora

2015.12.11. 16.30 órakor 
Református Gyülekezet ünnepi műsora

2015.12.18. 16.30 órakor Balatonőszödi iskolások,  
óvodások ünnepi műsora
Helye: Művelődési Ház

A helyszínen műsorral, meleg teával, forralt borral és egyéb meglepetésekkel várunk 
minden kedves érdeklődőt. Álljunk meg egy pillanatra ebben a rohanó világban, és 

készüljünk közösen a legszebb ünnepre!
Mindenkit szeretettek várunk!

SZÜRETI BÁL VOLT BALATONŐSZÖDÖN!
A Balatonőszödiek ismét példás ösz-
szefogásról adtak tanúbizonyságot, 
október 15-én szüreti bált tartottak.
Nem mondhatni, hogy túl jó idő-
vel kecsegtetett az időjárás bennün-
ket. Az előkészületek már korábban 
megkezdődtek, a táncos csapatot idén 
is Jeszenki Tamás készíttette fel. Kö-
szönjük Neki! Szombat délelőtt össze-
gyűltek a Banya-tanyások és elkezdtek 
a szüreti bálra készülődni: keltrétest 
sütöttek, csülök és birka pörköltet 
főztek.  Köszönet a birka felajánlójá-
nak! Az öt fogatból és egy traktorból 
álló szüreti menet – élen a Kisbíró-
val (Csehi Tamás) és 10 táncos párral, 
melynek két leg�atalabb tagja Vinkler 
Nóra és Farkas Flóra voltak – a műve-
lődési háztól indult az Öreg-hegyi pi-

henőhelyre, ahol Borza 
Miklós atya megáldot-
ta az új bort. Köszön-
jük a vendéglátást a 
szőlős gazdáknak! Vi-
dáman indultunk to-
vább a Bíró-Bírónéhoz 
(Benedek Roland és 
Mérges Mária), majd a 
Pálinkafőzőbe. Sajnos 
az időjárás közbeszólt 
és a lovakat autókra kellett cserél-
nünk. Az időjárás ellenére is ellátogat-
tunk Balatonszemesre, ahol szintén 
nagyon kedves vendéglátásban volt 
részünk! Innen az őszödi Napfény ut-
cába vezetett volna utunk, de az eső 
miatt sajnos ezt a megállót áthelyez-
tük a művelődési házba, ahol eltán-

coltuk a záró táncot és kezdetét vet-
te a hajnalig tartó mulatság, melyhez 
a zenét a Meteor együttes szolgáltatta.
Külön köszönet annak a balatonőszödi 
lakosnak, aki Szüreti bál támogatása-
ként felajánlotta, hogy a zenekart �zeti. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget 
és a részvételt! 
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Anyakönyvi 
hírek
Születés

Szendrő Armand 
2016. 10. 07.

Anyja neve: Dani Mónika 
Apja neve: Szendrő Ákos

Boerstra Dézi 
2016.08.05.

Anyja neve: Muszta Laura
Apja neve: Boerstra Arie

Haláleset
Horváth Rudolf László 

2016.10.13. életének 61. évében

Gáspár Bálintné 
2016.10.16. életének 69. évében

Piringer Linda 
2016.10.28. életének 31. évében

Miklósi Andrásné 
2016.11.10. életének 93. évében



Bár esősen indult az október, mégis igyekeztünk kihasználni 
minden percet. Amikor csak lehetett a szabadban, jó levegőn 
töltöttük az időt. Igaz „Őszanyó” későn festette be a leveleket, 
de felfedező sétáink során sikerült megtapasztalni, hogy nyár 
óta mennyit változott körülöttünk a természet. A kicsikkel a 
Bagolyvár fáit, bokrait néztük meg, a nagyok pedig egészen a 
Balatonpartig sétáltak.

A szülők segítségével minden csoportban gesztenyét gyűj-
töttünk, ennek eredménye a teli pavilon alatt látható is volt.

A középsősök az „Országos Könyvtári Napok” keretében az 
őszödi könyvtárba látogattak el, ahol a Madaras néniről szó-
ló mesét hallgatták meg. Lehetőségük nyílt arra, hogy őszről 
szóló énekeket, verseket gyűjtsenek, levélmanót színezzenek.

Október 19-én őszi barkácsolós délutánt rendeztünk az óvo-
dában, ahol változatos tevékenységgel igyekeztünk „megkínál-
ni” az érdeklődő szülőket, gyerekeket. Madáretetőt, őszi levélké-
pet, napraforgót, papírtányér madarat, spatula madárijesztőt és 
pókhálót lehetett készíteni. Jó hangulatú, kellemes délután volt, 
ahol mindenki szabadon engedhette fantáziáját, kreativitását.

Október végén a volt és a jelenlegi nagycsoportos óvó né-
nik, valamint a vezető óvónő ellátogattak az iskolába az első 
osztályosokhoz. Láthattunk olvasás, írás és matematika órát. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy jól beilleszkedtek, érdeklődőek, 
aktívak, s mára „igazi kisiskolásokká” váltak.

November elején a nagycsoporto-
sok részt vettek az első színházi elő-
adáson, ami egy interaktív Libabáli 
gyerekkoncert volt.

A gyerekek lelkesen készültek az 
Apák Napjára, melyet november 24-
én tartottunk. Süteményt, ajándékot 
készítettek minden csoportban. Ver-
sekkel, mondókákkal, énekekkel kö-
szöntötték a résztvevő Édesapákat. Az 
idei évben Olimpiai versenyszámokon 
mérhették meg „erejüket” az apukák.

Az év utolsó hónapja a december, 
ünnepre készülődünk. A készülődés, a 
várakozás különösen fontos az életünk-
ben, nem csak most – Mikulásra, kará-
csonyra –, hanem más ünnepekre is.

Saint- Exupéry A kis herceg című 
könyvében a róka fogalmazza meg 
nagyon szépen, felfedve a rejtélyt.

„Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít 
- mondta a róka. - Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is 
megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. 
De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincse-
nek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts 
meg engem.

Jó, jó, de hogyan? - kérdezte a kis herceg.
Sok, sok türelem kell hozzá- felelte a róka. 
Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy, ott a fűben. Én 

majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A 
beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy ki-
csit közelebb ülhetsz…

Hírek az oviból
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„Susog, susog a levél, közeleg a hideg tél.
Lepörög a falevél, lefújta a hideg szél.”



   Másnap visszajött a kis herceg.
Jobb lett volna, ha ugyanabban az 

időben jössz - mondta a róka. Ha példá-
ul négykor érkezel majd, én már három-
kor elkezdek örülni. Minél előbbre halad 
az idő, annál boldogabb leszek. Négykor 
már tele leszek izgalommal és aggoda-
lommal; fölfedezem, milyen drága kincs 
a boldogság. De ha csak úgy, akármikor 
jössz, sosem fogom tudni, hány órára öl-
töztessem díszbe a szívemet… Szükség 
van bizonyos szertartásokra is.

Mi az, hogy szertartás? - kérdezte a kis 
herceg.

Az is olyasvalami, amit alaposan elfe-
lejtettek – mondta a róka. – Attól lesz az 
egyik nap más, mint a másik, az egyik óra 
különböző a másiktól…”

A kisgyerek, koránál fogva, még nem érti az ünnep fogal-
mát. Elsősorban a külsőségek ragadják meg, mint a szépen 
feldíszített utca, épület, terem, a szép ruha, a szokatlan, nem 
mindennapi történések, szertartások. Ebben a hónapban min-
den nap készült és készül valami különleges, nem mindenna-
pi, történik valami érdekes, szokatlan dolog.

A várakozás első lépése az óvoda épületének díszbe öl-
töztetése. Minden csoportban díszek készülnek az óvó né-
nik segítségével. A folyosókra kikerülnek a közösen elkészí-
tett adventi koszorúk, a bejáratnál karácsonyfa és ünnepi 
zene fogadja a belépőket már reggel, az érkezéskor, és dél-
után a távozáskor. Az ablakok díszei is mind az ünnepi han-
gulatot fokozzák. Felkerülnek a csoportszobák falára az ad-
venti naptárak, amin a gyerekek nyomon tudják követni az 
idő múlását apró ajándékok segítségével, amiket a naptár 
zsebei rejtenek.   

Első meglepetés a Mikulás érkezése. Minden csoportban nagy 
izgalommal várják. Versekkel, énekekkel köszöntik, a bátrak ma-
guktól is kiállnak a Mikulás elé, és boldogan énekelnek neki.

A Szülői Szervezet gazdag csomagot készít a Mikulás putto-
nyába, és a csoportok is megajándékozzák egymást saját ma-
guk által készített ajándékkal. 

A Mikulás távozása után a karácsonyi készülődés kerül elő-
térbe minden csoportban. Újabb díszek kerülnek fel a falra, 
újabb verseket, dalokat mond az óvó néni. A termeket közö-
sen kitakarítják a gyerekek – rendbe rakják a játékokat, letöröl-
getik a bútorokat, ünneplőbe öltöztetik a babákat, mindezt az 
óvó néni vezetésével.  

A Szülői Szervezet karácsonyi vásárt szervez, és újra „megér-
kezik a betlehemi család” az óvoda teraszára.

Közben elérkezik december 13-a, Luca napja. A nagycso-
portosok több éves hagyományt őrizve a pásztorokkal, a Lu-
cával, szalmával és a lucaszékkel felszerelkezve felkerekednek, 
hogy jó kívánságaikkal gazdagítsák az elkövetkező esztendőt. 
Ez alkalomból felkeresik ovis társaikat, majd az iskolába, a Köz-
konyhába, az önkormányzati hivatalba vonulnak. Köszönjük a 
jó kívánságot fogadóknak, hogy támogatják az általunk fon-
tosnak tartott hagyomány ápolását. 

Elérkezünk a közös fenyőünnephez. Idén is több felajánlást 
kaptunk fenyőfából – melyeket ezúton is köszönünk szépen 
–, amelyeket az óvó nénik a közösségi helyiségben és a bejá-
ratnál díszítenek fel. 

Óvodánk alapítványának jóvoltából játékok is kerülnek a fa 
alá. A közös fenyőünnepet a zeneiskolás gyerekekkel együtt 
éljük meg. Köszönjük a felkészítő tanároknak, valamint a gye-
rekeknek, hogy készülnek erre az alkalomra, így meghittebbé, 
szebbé teszik az ünnepet. 

A közösen elfogyasztott tízórai után birtokba veszik az új 
játékokat a gyerekek, amelyekkel még napokig tevékenyked-
hetnek, egészen a szünetig. 

A községi ünnepélyen a nagycsoportosok szerepelnek, ahol 
verses, dalos összeállítást adnak elő. Reméljük, sokan �gyelik 
őket kíváncsian, és velük izgulnak a jó szereplésért.

Ismét nyugodt szívvel és lélekkel zárjuk be az óvoda kapu-
ját az utolsó napon, bízva abban, hogy gyermekeink kellő in-
díttatást kaptak az ünnepi előkészületek folytatásához családi 
körben, és boldogan töltik az ünnepeket. 

Kívánjuk, hogy településünk minden lakója békességben, 
szeretetben töltse el az ünnep napjait! 

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda Közössége
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Kedves Olvasók!
Harmadik hónap telt el az iskolából. Mennek a napok, pörögnek az 
események. Igaz, még mindenki csak a versenyek alapozásánál, a 
felkészítő szakaszban jár, de azért bőven van mit tenni.

Az előző havi szám megjelenése után volt az Október 23-i 
Forradalom és szabadságharc tiszteletére adott műsor. Idén 
a 7. osztály néhány nyolcadik osztályossal és természetesen ének-
karral, zeneiskolásokkal, sőt zenetanárokkal kiegészítve adta a ju-
bileumi ünnepi műsort. Kár, hogy az érintett szülőkön kívül keve-
sen jöttek el tisztelegni az akkori hősök előtt, de akik ott voltak, 
azok, azt hiszem, méltó és igaz, színvonalas műsort láthattak Val-
kóné Kovács Márta tanárnőnek köszönhetően.

Az őszi szünetben komoly munkálatok folytak az iskola ud-
varán és az épületen belül is. Az udvar, immár sokadjára, megint 
nagyon megroskadt. 30-40 cm-es süllyedés volt nem csak a 
díszburkolatban, hanem alul, a szennyvíz és csapadékvíz össze-
folyó és elvezető rendszerben is. A több millió forintos munká-
latokat bő egy hét alatt végezte el a KLIK költségére a Balaton-
út Kft. Köszönjük a munkájukat, és külön köszönet azért, hogy 
a szerződésben vállalt feladatok mellett kisebb javításokat grá-
tisz elvégeztek.

Ezzel párhuzamosan az épületen belül is folytak munkálatok. 
Évek óta felázás van a női öltözőnél, de olyan komoly, hogy oly-
kor már a falon csörgedezett a víz. Mivel a vízóra nem mozdult, 
elsőként az esővíz elvezető rendszerre és a szennyvíz rendszerre 
gyanakodtunk. A külső munkákkal egyszerre megbontottuk be-
lül is az épületet. Kiderült, hogy szétcsúsztak a szennyvíz csövek, 
és üreget mostak az épület alá. Statikailag ez nem okoz gondot, 
mert az alapok cölöpökön állnak, a födémek, aljzatok pedig na-
gyon erősen bevasalt, vastag betonrétegből, ami bőven képes 
megtartani önmagát. Közben azonban fény derült arra is, hogy 
a felázást mégsem ezek, hanem a bejövő vízcső toldóelemeinek 

repedése okozta. Ezek cseréje után helyreállítottuk a megbontott 
aljzatot. Egy kis száradási idő elteltével új csempét kap az öltöző, 
és rendbe tesszük a  falfelületeket is.

Mindeközben persze folyamatosan zajlott a tanítás. Ezért ez-
úton is köszönetemet fejezem ki a javítást végzőknek, hogy gyor-
san és az oktatást a lehető legkevésbé zavaró módon végezték a 
hibaelhárítást. A gyerekeknek, kollégáknak, szülőknek pedig azért, 
hogy megértőek, türelmesek tudtak lenni ezekben a napokban.

A Szemesért Kft. dolgozói a körforgalom és a 70-es főút kö-
zötti szakaszt tették rendbe, és kialakítottak egy buszöblöt, ahová 
a diákokat szállító busz úgy tud beparkolni, hogy a gyerekek biz-
tonságosan, a forgalommentes oldalon tudnak le- és felszállni. Ha 
erre az útszakaszra még aszfalt is kerül, és elkészül a buszöblöt 
az iskolaépülettel összekötő járda, akkor teljesen komfortosan tu-
dunk majd közlekedni. Közben a fák gallyazása és új parkoló ki-
alakítása is folyamatban van, mindez önkormányzati támogatás-
sal. Köszönet az önkormányzat támogatásáért!

Zenetanáraink és kis növendékeik közben koncertet ad-
tak azoknak, akik elfogadták a meghívásunkat.   Bár ezek a ren-
dezvények még nem a komoly kulturális értékeket mutatják, de 
nagyon kedves hangulatúak, nagyon hasznosak, és rengeteg új 
művet ismerhetünk meg, hiszen a közönség előtt hirtelen telje-
sen új átiratok is keletkeznek. A cél a gyakorlás, a fellépés és a gye-
rekek motiválása. Aki ott volt, talán soha ennyi büszke és boldog-
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Immáron V. alkalommal került megrendezésre az iskolánk diákjait támoga-
tó LIBA-bál november 12-én a művelődési házban. A szülőknek köszönhetően 
szebbnél szebb, ízletesebbnél ízletesebb sütemények kerültek eladásra. A bál 
talpalávalójáról a Jakab Duó gondoskodott, akik hajnalig szórakoztatták a táncos 
kedvű vendégeket. A fellépőkről idén is elmondható, hogy remek előadásukkal 
elkápráztatták a közönséget. A Reich suli 1-2., valamint 4. osztályos tanulói tánc-
tudásukat csillogtatták meg, majd a Banya-tanya banyái a tőlük megszokott szí-
nes produkciójukkal szórakoztattak, Makay Kata hastácosnő „elbűvölte” a nézőkö-
zönséget, végezetül pedig a Jeszy tanoda táncosai zárták a sort. Ezúton is köszö-
nöm a fellépőknek, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. 
Ezer köszönet a tombola felajánlásokért!!! És itt köszönöm meg Balatonszemes, 
Balatonőszöd és Somogytúr polgármestereinek, hogy a három fődíjjal támo-
gatták az eseményt! Köszönöm mindenkinek a támogatást, bíztatást, kitartást!!!

Kovácsné Bíró Mónika
Sz.M.K. vezető

ságtól csillogó szempárt nem látott még egy helyen!  A szülők, a 
családok és a fellépők öröme volt ez.

November 21-én hétfőn iskolánk adott otthont a Somogy 
Megyei Művésztanárok Kulturális Találkozójának. Ezt a ren-
dezvényt a KLIK támogatja, és minden évben más iskola vállal-
ja a rendezést. Idén mi tettünk ennek eleget. A zenei produkciók 
mellett irodalom, népzene, népdal, és képzőművészeti  produk-
ciók is voltak. A rendezvény célja, hogy a művészeti iskolák taná-
rai bemutatkozzanak egymásnak, a szülőknek. Az ilyen fellépések 
a művészi értékek mellett a pedagógusok hitelességét is megte-
remtik, ami a művészeti iskolák elfogadottságát, értékét, hasznos-
ságát alapozza meg, illetve  a gyerekeknek példát állít, követhe-
tő, értékes példát. Ezért is örültünk, hogy soha még ennyi fellépő 
nem volt, mint nálunk.  Köszönet mindazoknak, akik jelenlétükkel 
megtisztelték eseményünket, továbbá külön köszönet Benedek-
né Gyarmati Klárának, a zeneiskola tanárainak, valamint a műve-
lődési ház dolgozóinak a rendezésért.

Közben készülnek pedagógus kollégáim a minősítő eljárá-
sokra. Ebben a tanévben 4 kolléga minősül, és éppen a napok-
ban kell az erre a célra kialakított elektronikus felületre feltölteniük 
azt a közel 140-150 oldalas szakmai anyagot, amit aztán szakér-
tők elemeznek, értékelnek, és amit két ellenőrzött tanóra megtar-
tása után még meg is kell védeniük a kollégáinknak. Nagy mun-
ka, de köszönhetően a tantestület összetartásának, és az egymást 
segítő jó légkörnek, az eredmény eddig gyönyörű, és önbizalmat, 
tiszteletet hozott a kollégáknak.

Ha már itt tartunk!  Azt gondolom, hogy a KLIK-ek átalakítá-
sa és összevonása nálunk pozitív eredményt hozott. Szakmailag 
is és minden téren önállóbbak lehetünk és lettünk. A bürokrácia 
jelentősen csökkent, stabilabb lett a rendszer anyagilag, kiszámít-
hatóbbá vált, és ami fontos, sokkal megengedőbb. Mondhatom, 
hogy az állam az önkormányzatról sok terhet vállalt át, így a költ-
ségeket is! A beszerzésekkel sincs gond, ha időben jelzünk. Tudo-
másul kell venni, hogy egy ilyen nagy rendszer lassabban reagál, 
ezért sokkal előrelátóbban kell gondolkodni.

Kedves Olvasó!   Sajnos két rendőrségi ügy is borzolta a ke-
délyeket. Az egyik egy olyan fér� volt, aki leszólította a lányokat 
hazafelé. Az első jelzés után feljelentést tettem, és köszönhető-
en a gyerekek jó meg�gyelőképességének és a rendőrség haté-
kony munkájának, az elkövető már felelősségre vonás alatt van. 
Ezúton is szeretném megköszönni a rendőrség munkáját, akik a 
bejelentést követően civil nyomozókkal folyamatosan felügyel-
ték a diákjainkat, és �gyelték az elkövetőt. Szerencsére itt ennél 
több nem is történt. 

A másik szomorú ügy kicsit hosszabb és komolyabb történet, 
ahol egy diáklányunk naivitását, korából eredő elcsábíthatóságát 
használta ki a bűnelkövető. A feljelentést ez esetben is az isko-
la tette meg, és bár a nyomozás az elkövetői csoport szerteága-

zó tevékenysége miatt sokáig tartott, sikerrel zárult. A vizsgálatot 
a Megyei Kapitányság nyomozói végezték, és reméljük, hogy az 
összegyűjtött bizonyítékok elegendőek lesznek az elkövetői kör 
felelősségre vonásához. Minderről többet a rendőrség és a család 
kérésére nem mondhatok, de, kérem, higgyék el, az iskola mellett 
az önkormányzat, a gyermekvédelem is folyamatosan tette a dol-
gát, csak be kellett tartanunk a rendőrség utasításait, ezért nem is 
szivárogtak ki  adatok, információk.  Bízunk abban, hogy ez a két 
ügy végleg lezárul, és nem lesz folytatás.

A Szülői Munkaközösség idén is megszervezte a Libabált. A 
bevételből még nem tudjuk, mi készül, mire fordítódik, de bizto-
san jó célt fog szolgálni!  Köszönet a fellépőknek, a támogatók-
nak és a szülőknek!

Az István család édesítette meg a november 18-i pénteki na-
pot, a Méz napját.  Rengeteg mézet és egyéb terméket hoztak, 
és a zenetanárok segítségével minden diák kapott mézes kenye-
ret, megkóstolhatták a virágport, az egyes mézfajtákat, sőt, még 
egy rövid előadást is meghallgathattak a méhekről, a mézről, a 
méhészkedésről. Köszönjük az önzetlen támogatást!

Az idei év feladata lesz még az iskolaudvaron egy fedett kis fa-
épület kialakítása, az emeleti aulában egy zeneterem elkészítése, 
lesznek fellépések az óvodában, a művelődési házban, jön a ka-
rácsonyi vásár, az ünnepi műsor.  December 17-18-án nemzetkö-
zi tollaslabda kupasorozat kezdődik, amelynek mi adunk otthont, 
és ha sikeres lesz, akkor ez tényleg sorozatként fog működni, és 
öt alkalommal lesznek versenyek júniusig. 

Szeretettel várjuk Önöket december 21-én 18.00 órakor 
a Falukarácsonyra, ahol a hagyományainkhoz hűen az isko-
lánk tanulói által adott ünnepi műsorral kedveskedünk a te-
lepülés lakói számára.

További jó egészséget kívánok minden kedves olvasónak!

Boór Miklós igazgató
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Ásatás a Barát dűlőben 
Idén október 15-től ismét a pálosok múltja után kutat-
tak a Barát dűlőben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
régészhallgatói, a Szemeshez ezer szállal kötődő régész, 
Végh András vezetésével. A PPKE BTK docense és tanítvá-
nyai egy hosszú távú kutatási program alapköveit rakták 
le az elmúlt években, aminek idénre már nagyon komoly 
hozadéka lett. Balatonszemes a hazai középkor kutatásá-
nak térképére is kiemelt helyként került fel. Az egykoron 
itt élt fehér barátok történetét először a Budapesti Mű-
szaki Egyetem kiváló tanára, Guzsik Tamás kezdte el szisz-
tematikusan kutatni még a ’70-es években. Az ő nagy-
monográ�ájának megszületésében is komoly szerepet 
játszott Balatonszemes, hiszen gyermekként itt nyaraltak 
rendszeresen, és a mára a földfelszín felett nem látha-
tó kolostor története hatással volt a későbbi pályafutásá-

ra. Az ő életműve – melyet már sajnos csak halála után 
vehettek kézbe az olvasók – irányította rá a �gyelmet az 
egyetlen magyar alapítású fér� szerzetesrend történe-
tének és régészeti hagyatékának lappangó értékeire. Az 
önkormányzat felkérésére és jelentős támogatásával zaj-
ló tanszéki ásatás, és annak jó sajtóvisszhangja fordítot-
ta a �gyelmet a rend kolostorainak helyzetére. Az eddigi 
jó eredmények révén mára sikertörténetként tekintenek 
az ország több jelentős intézményében arra a modellre, 
amit a szemesieknek sikerül megvalósítania. Ezt erősíti, 
hogy az elmúlt hetek régészeti eredményei messze túl-
mutatnak minden előzetes várakozáson. Sok új adat és 
sok új kérdés is született az ásatási területen. A kolos-
tor templomának – mint kiderült – legalább két építé-
si periódusa volt: legalább egyszer átépítették, bővítet-
ték. Meglett a templom szentélyének gótikus záródása is 

(mely hasonlatos a falu plébániatemplomáéhoz). Szeren-
csére az egykori rombolás és az elhordott építőanyag ki-
bányászása nem volt teljes, így menekülhettek meg még 
jelentős falszakaszok. A szentély területéről tavaly bor-
daindító kő került elő, melyről négy irányba futottak kő-
bordák, ami azt jelenti, hogy az építménynek bonyolult 
díszű hálóboltozata volt. Idén ennek sok faragott kőbor-
dája meglett, megőrizve az egykori szentélybelső festé-
sének részleteit, gyönyörű égszínkék színét. A másik nagy 
szenzációt egy különösen szerencsés helyzet teremthette 
meg. A szentély területén is akadt egy jó nagy rablógö-
dör. Ennek alja alatt 20 centiméterrel került elő egy olyan 
lelet, mely eddig teljesen egyedülálló a Kárpát-meden-
cében. Szerencse, hogy az egykori rablás elkövetője elég 
építőanyagot talált, és abbahagyta „kevéssé áldásos te-
vékenységét”. Így menekülhetett meg az a gótikus szo-
bor, mely egy egykori pálos szerzetest ábrázol. A hivata-
losan is „szemesi pálos barát” néven bemutatott szobor az 
első ilyen hazánkban, és hatalmas szenzáció lett belőle 
nagyon rövid idő alatt. Reméljük, hogy a későbbi ásatá-
sok ennek a bordaindító pillérnek a párját is előhozzák, és 
hasonló értékekkel ajándékozzák meg a kutatókat, majd 
a nagyközönséget.

 Szoboravatás
Az idei ásatási időszak alatt két nagy horderejű esemény 
is történt még Balatonszemesen. Az egyik, a rend alapí-
tója, Boldog Özséb szobra, mely az iskola és a tó közöt-
ti területen került felállításra. Egy ilyen emlékmű elkészít-
tetése és felavatása az ország minden pontján ismertté 
teheti a települést, hisz nagyon kevés komoly emlékhely 
van. Méltatlanul kicsiny ennek a hatalmas múltat, és a 
nemzet történelmére óriási hatást gyakorló rend alapító-
jának a kézzel fogható, meglátogatható ábrázolása. Bala-
tonszemes ebben is az elsők között jár mostantól, a fából 
készült szobor méltó módon tiszteleg a tatárjárás után 
megszerveződő, az ország �zikai és főleg lelki újjáépíté-
sében komoly szerepet játszó egykori esztergomi kano-
nok emléke előtt. A szobrot a Magyar Pálos Rend tarto-
mányfőnöke, Csóka János atya avatta fel és áldotta meg. 
Ezzel a gyönyörű rítussal és az elhangzó avatóbeszédek-
kel a pálosok sok száz év után ismét élő valósággá vál-
tak Balatonszemesen. Ilyenkor érdemes Pázmány Pé-
ter szavait felidézni: „Te is Magyarország, édes hazám, a 

pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz ha-
nyatlani.” E gondolat fényében érdemes a szoborra és a 
mögötte sejlő lelkületre tekinteni, mert ennek a növeke-
désnek a szimbóluma is egyben. Emellett még jelentős 
hívóerő a rend lengyel ága felé, ahol a nagyon aktív val-
lásos élet, és a komoly zarándokturizmus egyik fontos ál-
lomása lehet így Szemesből. A lengyel-magyar barátság 
egyik balatoni jelképe lehet, ahová reményeink szerint 
sok lengyel zarándok fog érkezni a következő évek során.

Régészeti konferencia a pálos  
kutatások legfrissebb eredményeiről.
A másik országos eseményünk, a Pálos konferencia, fel-
helyezte Balatonszemest a kutatástörténet térképére. 
A hazai középkorkutatás színe-java jött el Balatonsze-
mesre, hogy ásatási eredményeiket, történeti kutatásai-
kat itt mutassák be a nagyközönségnek. Az előadók kö-
zött olyan nevekkel találkozhattak az érdeklődők, mint 
Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóhe-
lyettese, Sarbak Gábor, az Országos Széchenyi Könyvtár 
levéltári osztályának nagydoktora, vagy épp Végh András 
és Bencze Zoltán, a Budapest Történeti Múzeum Vármú-
zeumának igazgatója és igazgatóhelyettese. Jöttek még 
neves régészek a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumból, a 
miskolci Herman Ottó Múzeumból, az egri Dobó István 
Vármúzeumból, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumból, a 
Károli Gáspár Református Egyetemről, a BME-ről, az ELTE 
Régészeti Intézetéből, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Hittudományi karáról és a Régészeti Tanszékéről, a 
keszthelyi Balaton Múzeumból és a zalaegerszegi Göcsej 
Múzeumból. A pálosok régészeti kutatásának mérföldkö-
ve lett ez a rendezvény, ahol a rend is képviseltette ma-
gát, és egy összehangolt, intézményközi kutatási program 
alapjait is lerakták az itt összesereglett kutatók. Ezen a két 
napon olyan eredmények születtek, melyek új lendületet 

Balatonszemes a Pálosok kutatásának 
központja lett októberben
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Kíváncsiságból beírtam a 
Google keresőbe a karácsony 
szót, az alábbi mondatok jelen-
tek meg: „Ön milyen karácsonyi 
kütyünek örülne a leginkább?” 
„Milyen jó karácsonyi filmek 
vannak?” „Milyen növények ille-
nek a karácsonyi hangulathoz?” 
„Karácsonyi trükkök”

Megdöbbentett, mennyi-
re eltértünk a valódi ünnep-
lés igazi céljától. Kodolányi Já-
nos Keresztelő című novellája 
jutott eszembe, ami röviden 
arról szól, hogy a nagygazda 
családban végre megszületik 
a gyermek és meg is kereszte-
lik. Hazajőve leteszik a gyereket 
a vendégszoba díványára. Jön-
nek a vendégek, kicsit kapa-
tosak. Mivel az előszoba fogas 
megtelt, az ágyra dobálják bun-
dáikat, észre sem veszik, hogy 
ott a pólyás is. Mire az ünnep-
ség véget ért és megünnepel-
ték a gyermeket, megfulladt. 
Ugye értik mire gondoltam?

Mire a karácsonynak vége, 

megfullad az ünnep, mert rádo-
báltunk mindent…

Örömködünk sokszor, öröm 
helyett, ünnepieskedünk, de 
nem ünneplünk igazán. Figyel-
jünk arra, hogy ne túlélni akar-
juk e heteket, hanem megélni 
a maga teljességében, meglát-
va a lényeget. Isten úgy szeret-
te ezt a világot – és benne min-
ket –, hogy az Ő egyszülött Fiát 
odaadta értünk, hogy ne vesz-
szünk el, hanem örök életünk 
legyen. Az örök élet nemcsak 
a halál utáni életet jelenti, ha-
nem a földit is. Valaki egyszer 
azt mondta, hogy nemcsak az 
a kérdés, hogy van-e élet a ha-
lál után, hanem az is ugyanilyen 
fontos kérdés, hogy van-e élet 
a halál előtt?! Magyarul életnek 
lehet-e azt nevezni, amit csiná-
lunk? Az élet több, mint létezés. 
Isten szeretne élettel, üdvös-
séggel megajándékozni téged, 
engem. Karácsonykor azt ün-
nepeljük, hogy megkaptuk a 
történelem legnagyobb, leg-

szebb ajándékát: Isten elküldte 
értünk a Fiát. Szeretné, ha elfo-
gadnánk ezt a hatalmas aján-
dékot, és élnénk vele. Tudni kell 
ajándékot elfogadni! Tudni kell 
engedni Istennek, hogy közel 
jöjjön hozzám és szerethessen!

El kell hinni, hogy nem 
csilivili ajándék kell a család-
nak, hanem szerető, megér-
tő férj kell a feleségemnek (és 
fordítva!); felelős apa/anya kell 
a gyermekeimnek, akire lehet 
számítani! Nem egy százegye-
dik ajándékra van szüksége a 
gyermekeinknek, hanem közös 
játszásra! Mindez – Isten nélkül 
– utópia, ezért ma azt kérdezi 
mindannyiunktól: nem lenne 
könnyebb velem gyermekem?! 
Szeretne segíteni élni, szeretni, 
hinni, valódi békében élni. Ne 
fegyverszünetet kössünk e na-
pokra, hanem rendezzük meg-
romlott kapcsolatainkat, mert 
enélkül nem lesz igazi ünneplé-
sünk. Szeretné gyógyítani kap-
csolatainkat. Azokat is, amikről 
mi már lemondtunk. Számára 
nincs lehetetlen!

Karácsonyt a szeretet ün-
nepének nevezzük. Igen, Isten 
szeretetének ünnepe. Tőle kap-
hatunk szeretet, amit aztán to-
vábbíthatunk a környezetünk-
nek. A mi szeretetünk nagyon 
véges és határolt, az Övé, ki-
apadhatatlan, kezdeményező, 

feltétel nélküli és nem személy-
válogató, ezt adjuk tovább.

Egy lelkész testvérem mondta 
el egy öregotthoni élményét. Az 
ágyon egy idős bácsi ült, és né-
zett maga elé, mint aki a levegő-
be néz. Karácsony utáni napok 
voltak, a lelkész odalépett hoz-
zá és megkérdezte; Károly bácsi, 
nem örül? Karácsonyra semmit 
nem kapott? A válasz: dehogy-
nem, a lányomtól egy csoma-
got. - Mi volt benne? Elővette, és 
kivett belőle mindent, ami egy 
idős embernek örömöt szerez. 
Meleg alsóneműt, meleg puló-
vert, papucsot, kesztyűt, és egy-
re szomorúbb lett. Károly bácsi, - 
hát nem örül? - kérdezte. Ebben 
minden benne van, amire ma-
gának szüksége van. Igen-igen, 
- csak szeretet nem volt benne!

E cikk elolvasása után váltsuk 
aprópénzre az olvasottakat, és 
gyakoroljuk valaki felé a szerete-
tünket. Látogassunk meg valakit, 
írjuk meg azt a levelet, amit már 
régóta halogatunk vagy hívjunk 
fel valakit, akivel már rég beszél-
gettünk. Ne a másikra várjunk, 
kezdeményezzünk mi.

Minden kedves olvasónak va-
lódi, áldott karácsonyi ünneplést 
kívánok a magam és a Balaton-
szemesi Baptista Gyülekezet ne-
vében!

Floch Gábor Barnabás
baptista lelkipásztor

Karácsonyváró gondolatok

adtak a rend kutatásának, és rengeteg pozitív folyamat 
első lépéseként fog visszatekinteni rá a jövő nemzedéke. 

Ezért is illeti hatalmas köszönet azokat, akik érdemi-
leg hozzájárultak egy ilyen nagy horderejű eseménysor 
létrejöttéhez, mely egy nagyváros intézményének is be-
csületére válna. Köszönet illeti az önkormányzatot, ahol a 

teljes testület támogatta és segítette a programok meg-
valósulását: Takács József polgármestert, aki régóta elkö-
telezettje a pálos örökség megóvásának, Mészáros Terézt, 
aki a teljes lebonyolítást leszervezte és végigvitte, vala-
mint Dóri Évát és csapatát, akik remek hátteret adtak a 
Művelődési Házban a rendezvénynek. Köszönet minden-

kinek, akinek része volt még abban, hogy ezekre a na-
pokra Balatonszemes a magyar kulturális örökség ügyé-
nek emblematikus helye, egy ilyen fontos ügy kovásza 
lehessen.

Papp Atilla 
Civil Régészeti Alap
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Könyvkötő vállalja 
szakdolgozat, könyv, 

újság bekötését, 
valamint oklevéltartó, 

vendégkönyv és 
étlaptartó készítését. 

06 20/9615-834 
mvarnagy@freemail.hu

november 26–december 17. között 
KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS 
Segítsen, hogy segíthessünk! Az adventi időszakban várjuk ruha-
nemű, tartós élelmiszer és játék felajánlásaikat! Az adományok 
elosztását a helyi Vöröskereszt szervezete, a családsegítő szolgá-
lat és a házi gondozószolgálat végzi. Gyűjtőpont: Latinovits Zol-
tán Művelődési Ház
december 3. 15.00 mézeskalács sütés
18.00 Gyertyagyújtás a Református gyülekezettel
december 5. 15.00 VÉRADÁS
december 6. 10.30 Bölcsisek köszöntése
december 8. 17.00 és 18.00 MIKULÁSKONCERTEK
december 10. 15.00 Karácsonyi csere-bere vásár, ruha és játékbör-
ze (asztaligénylés a könyvtárban!), karácsonyi kézműves foglalkozás
18.00 Gyertyagyújtás a Baptista gyülekezettel
december 12. 16.00 KÖZMEGHALLGATÁS
december 16. 15.00 ADVENTI KÉZMŰVES VÁSÁR
17.00 Bábtáncoltató betlehem zenés műsor – a KÁKICS EGYÜT-
TES családi előadása 
18.00 a Karádi néptánccsoport bemutatója, kísérőzenekar a 
Dió Banda – utána táncház, vezeti: Gerlecz László.
december 17. 15.00 ADVENTI KÉZMŰVES VÁSÁR és karácsonyi 
kézműves foglalkozás

15.30 Karácsonyi gasztroajándékok készítése Madarász Ildi-
kóval: Gasztroajándékok karácsonyra! Interaktív gasztronómiai 
showra invitáljuk Önöket, ahol mindenki rájön, hogy az üvegbe 
zárt szeretet, a celofánba csomagolt gondoskodás, vagy a doboz-
ba helyezett illatok, mindenki számára a legkedvesebb ajándék.
A különféle ehető ajándékokat azért szeretjük, mert személyes, 
mert az ajándékozó szívét, lelkét, idejét és szeretetét is belecsem-
pészte az ajándékunkba.
18.00 Gyertyagyújtás – Takács József polgármester úr köszön-
tője és a Reich suli énekkarának műsora
december 21. 18.00 FALUKARÁCSONY
december 28. 19.00 ROCKKARÁCSONY
január 7. 17.00 ÚJÉVI koncert a Földvári Ifjúsági Fúvószenekarral
január 14. FARSANGORRA MULATSÁG vendég: Lajti Band és a 
Dió Banda
január 20. 17.00 A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
Pöttöm sziget, baba-mama klub 
Adamcsek Erzsébettel, szerdánként 9.30-12.00
Pilates szerdánként 15.00 -16.00
Néptánc: csütörtökönként 18.00-20.30
FittDance mozgásprogram: 
csütörtök 17:30 – info: 06/30-691- 5318
Hastánc: péntek 18.00 – info: 06/30-691- 5318

FELHÍVJUK KEDVES LÁTOGATÓINK FIGYELMÉT, HOGY 
AZ INTÉZMÉNY DECEMBER 22. és JANUÁR 2. KÖZÖTT A MEGHÍRDETETT RENDEZVÉNYEN KÍVÜL ZÁRVA TART!

EZEN IDŐSZAKBAN LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSAINK NEM ELÉRHETŐEK!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
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felelősséget nem vállal.

Oyabun Dojo karatékái
2016. november 19-én rendezték meg a I. Zengos Kyos Kupa Balatonlelle versenyt, ahol a sze-

mesi fiatalok kiváló eredményeket értek el. Valóban fantasztikus és kemény küzdelmeket láthat-
tunk a verseny folyamán. A Dojo versenyzői megharcoltak a helyezésekért!

Balatonszemes KSE – Oyabun Dojo eredmények:
Gaál Zsombor: Junior kategória 3. hely
Nyárádi Janka: Serdülő +50 kg 2. hely
Horváth Brendon: Gyerek I - 50 kg 3. hely
Szabó Dávid: Ifjúsági - 60 kg 2. hely

Kuti-Kiss Milán: Gyerek I. -40 kg 1. hely 
Gaál Eszter: Serdülő -50 kg 3. hely 
Kovács Dominik: Serdülő -55kg 3.hely
Czinkóczi Barnabás: + 35kg 1. hely

Gratulálunk!  Osu



Az ENSZ közgyűlése 1991-ben 
nyilvánította október 1-jét Az Idő-
sek Világnapjává. Októberben ezen 
ünnepnap köré számos esemény szer-
veződik e nemzedék számára. 

Balatonszemes Község nevében 
Takács József polgármester köszöntöt-
te szépkorú polgárait október 14-én, 
a művelődési házban megrendezett 
ünnepségen, melyen Leblanc Győző 
és Tóth Éva operett műsorát követően 
egy finom vacsorával is megvendégel-
tük a résztvevőket. 
A rendezvény keretein belül Polgár-
mester Úr köszöntőjében felhívta a 
figyelmet az idős emberek tiszteletnek 
fontosságára, mely magában foglal-
ja elfogadásukat, támogatásukat, sze-
retetüket, valamint annak kifejezését, 
hogy társadalmunknak ők is hasznos 
tagjai, és nagy szükségünk van rájuk. 
Szükségünk van mindarra a sok élet-
tapasztalatra, arra a higgadt bölcses-
ségre, amivel csakis ők rendelkeznek, 
és a türelemre, elfogadásra, ahogy 
tanítanak, nevelnek bennünket.
Napjainkban kb. 600 millió hatvan 
év feletti személy él a világon, szá-
muk 2025-re akár meg is kétszere-
ződhet, éppen ezért a gyorsan öre-
gedő világban az idősek sokat segít-

hetnek – önkéntes munkával, tapasz-
talataik átadásával. Balatonszemes 
lakosságának csaknem harmada a 
nyugdíjas korosztály tagja. Ez a szám 
önmagában is jelzi, hogy mekko-
ra kihívás – és egyben lehetőség rej-
lik az időskorúak aktivizálására irá-
nyuló törekvésekben. Fontos, hogy 
a nyugdíjba vonuló ne érezze magát 
„feleslegesnek”, hogy megtalálja saját 
helyét és szerepét a társadalomban, 
annak aktív tagjaként. Sokan töl-
tik szabadidejüket különböző szer-
vezetekben, kisebb öntevékeny cso-
portokban, mások a szűkebb családi 
és ismeretségi körbe húzódnak visz-
sza, s a házkörüli munkákon kívül 
úgy gondolják, nem tehetnek semmi 
hasznosat. Korunkban számos kuta-
tás és még több gyakorlati jó példa 
mutatja, hogy a kisebb települések 
lakói is fontos szerepet tölthetnek be 
szűkebb közösségük életében, s nem 
feltétlenül csak saját korosztályuk-
ban. Mit is jelent ez? Ha van olyan 
tudás, tapasztalat, melyet az idős 
ember birtokol, miért ne adhatná át 
a jövő generációinak? Természete-
sen kérdés az, hogy milyen tudásról, 
tapasztalatról beszélhetünk. Fontos 
az emlékezet is, a sok időt, változást 
megéltek emlékei. Olyan „kincsek” 

ezek, melyek egy kisebb közösség 
identitását meghatározó erőt jelent-
hetnek, hiszen a tudás érték!
A művelődési ház és a házi gon-
dozószolgálat kollektívája szeretné 
megszólítani településünk nyugdí-
jas polgárait, hogy segítsenek meg-
fogalmazni azokat a lehetőségeket, 
kéréseket, mellyekkel mi is hozzá-
járulhatunk mindennapjaik – sza-
badidejük aktív eltöltéséhez. Hogy 
mire gondolunk pontosan? Szeret-
nénk közvetlen kapcsolatba kerülni 
azokkal, akik akár helytörténeti fóru-
mon, akár egy nyitott foglalkozás 
keretében megosztanák ismeretei-
ket a többi korosztállyal, szeretnénk 
olyan célzott programokat és szolgál-
tatásokat szervezni (ismeretterjesztő 
előadás, kulturális műsor, tervezett 
kirándulás, szakkör, könyvtári ház-
tól-házig kölcsönzés), melyek való-
ban felkeltik érdeklődésüket. Kérjük, 
hogy ötleteikkel, illetve az e felmérést 
szolgáló kérdőív kitöltésével (későb-
biekben juttatjuk el a megkérdezet-
tekhez) segítsék munkánkat, hogy 
mi is segíthessünk! 
Bízunk abban, hogy a közösen terve-
zett programok hozzájárulnak majd 
a „régebb óta fiatal” generáció aktív 
hétköznapjaihoz! 

Idősek ünnepe

„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”

(Zsoldos Imre)

15hírmondó  2016/11.–12

infokultúra




