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köszöntő

A Karácsony a szeretet ünnepe, a boldogság, a 

meghittség napja. Vágyunk a csendre, a nyuga-

lomra, a békességre, a szeretetre, hogy néhány 

napra el tudjuk feledni a hétköznapok rohanását. 

Így a naptári év végéhez közeledve megérint min-

denkit a karácsony varázsa, ez a titkokkal öve-

zett megható nap, amely nemcsak a keresztény-

ség, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit 

ünnepe is. Karácsony az öröm és a család ünnepe. 

Jézus születése legjobban az összetartozás érzését 

sugallja. Karácsonynak van egy különleges vará-

zsa. Sokak számára a legszebb, a legérzelmibb, leg-

alábbis a gyermeki lelket a legmélyebben megha-

tó ünnep. Felnőttként is, amennyiben földi korláta-

inkon túl, meglátjuk a betlehemi csillag színfeletti 

ragyogását, akkor meglehet, hogy karácsony ide-

jére elfeledjük világi kötelékeink kínzó szorítását és 

a szegényes jézusi jászolbölcső fényében minden-

napi szükségeink, nélkülözéseink megszépülnek 

– és talán ezek még erősebbé tesznek bennünket.

A karácsonykor a remény, az újjászületés, az örö-

met hozó fény érkezik meg otthonunkba. Az ünne-

pi asztal mellett, a gyertya lángjánál visszagondo-

lunk az elmúlt év örömeire, bánataira, és sikereire. 

Mit is üzen nekünk a karácsony? Azt üzeni, hogy 

az igazi öröm csak akkor, és úgy születhetik szí-

vünkben, ha másokat, embertársainkat is örven-

deni látjuk, ha a betlehemi istálló fényei nemcsak 

a mi arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét. 

Gondoljunk arra, hogy vannak tőlünk elesettebbek, 

rászorultabbak, vannak segítségre váró magányos 

és beteg emberek. Gyújtsunk gyertyákat, emlékez-

zünk azokra, akik már nincsenek velünk, és gon-

doljunk azokra is, akiket szeretünk, de a karácsonyt 

tőlünk távol ünneplik. Vigyázzunk családunk és 

saját egészségünkre, mert ha van egészség, az 

ember csodákra képes.

Kedves Szemesiek! Sokak által várt szép hagyo-

mány a karácsonyváró ünnepségünk megrende-

zése, melyet idén december 21-én tartunk. Ilyen-

kor a község apraja-nagyja összejön, hogy együtt 

ünnepelhessünk, örüljünk egymás társaságának. 

Verseket hallhatunk, kedves bábelőadást, az óvodá-

sok és iskolások műsorát láthatjuk. A végén közö-

sen meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Mindenki átél-

heti az érzést, milyen jó érzés ebben a világban 

egy falu közösségéhez tartoznunk! Reméljük, sike-

rül mindannyiuk számára szebbé varázsolnunk 

advent idejét! 

Kedves Balatonszemesiek! A község Képviselő-tes-

tülete nevében megköszönöm, az Önökkel elért 

közös célok megvalósítását, hiszen a maga módján 

Balatonszemes Község Önkormányzata is csodát 

tett ebben az évben, a település fejlesztése terén. 

Megépült a mini bölcsődénk a Ramiép Invest Kft. 

kivitelezésében, magas minőségben, mely ünne-

pélyesen felavatásra került. Megépült az új orvosi 

rendelőnk, melynek kivitelezője az Ingatlanglobusz 

Kft. A jövő lehetőségeiként megemlítem, hogy a 

Röplabda Akadémia jóvoltából érkezhet a telepü-

lésre 4 milliárd forint, mely beruházást a volt Orosz 

Tábor területén tervezzük megvalósítani. Várható a 

Vadvirág Kemping területén is mintegy 17 milliárd 

forintos beruházás, 2 hektáros területen termál- és 

gyógyturisztikai fejlesztés. 

 

Kívánok a község minden polgárának szent, áldott, 

szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog 

eredményekben gazdag új esztendőt. Kívánom, 

hogy a 2019-es évben is a szeretet, az összefogás, 

az együtt gondolkodás jellemezze mindennapja-

inkat, a szeretet és a vele járó békesség tegye szép-

pé az ünnepeket.  Ehhez kívánok jó erőt, kitartást, 

jókedvet és lelki békét. 

A nyugalom és a békesség töltse be szívüket és 

otthonaikat. Kívánom, hogy ez az ünnepi idő – 

akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a kará-

csonyt – segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, 

testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, 

hogy az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezd-

hessük el!

Áldott Karácsonyi Ünnepeket!

Takács József polgármester

Kedves Balatonszemesiek!
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Kimutatás az adótevékenységről
2014.-2017. évek és 2018. év október 31.-i teljesítéssel (adatok ezer Ft,-ban)- Balatonőszöd- 

ADÓNEMEK
ÉS MÉRTÉKEK

ADÓZÓK 
SZÁMA

2014
(14. 12. 31.)

ADÓZÓK 
SZÁMA

2015
(15. 12. 31.)

ADÓZÓK 
SZÁMA

2016
(16. 12. 31.)

ADÓZÓK 
SZÁMA

2017
(17. 12. 31.)

ADÓZÓK 
SZÁMA
2018

(18. 11.13.)

KIVETETT 
ADÓ
2014

(14. 05. 13.)

KIVETETT 
ADÓ
2015

(15. 05. 13.)

KIVETETT 
ADÓ
2016

(16. 05. 13.)

KIVETETT 
ADÓ
2017

(17. 05. 14.)

KIVETETT 
ADÓ

2018
(18. 05. 16.)

BEFOLYT 
ADÓ
2014

(14. 12. 31.)

BEFOLYT 
ADÓ
2015

(15. 12. 31.)

BEFOLYT 
ADÓ
2016

(16. 12. 31.)

BEFOLYT 
ADÓ
2017

(17. 12. 31.)

BEFOLYT 
ADÓ

2018
(18.10.31.)

Építményadó
I. övezet: 600.- Ft/m2

II. övezet: 500.- Ft/m2
503 510 513 521 529 16163 16329 24139 16469 16891 16135 16511 24869 17620 16658

Telekadó
I. övezet: 120.- Ft/m2

II. övezet: 60.- Ft/m2

Beépíthetőség<10%: 
50 Ft/m2

153 166 165 163 162 4704 4572 13043 4771 4820 4644 4963 13705 6484 4373

Idegenforgalmi adó1

I. övezet: 400.- Ft
II. övezet: 350.- Ft

40 57 36 30 51 5540 10181 10000 3000 1500 10181 10667 7875 1499 1804

Iparűzési adó 2 % 68 66 90 88 97 10560 10330 40000 2000 8000 10330 45806 17089 7361 9628

Helyi adók összesen 764 799 804 802 839 36967 41412 87142 26240 31211 41290 77947 63538 32964 32463

Gépjárműadó2 168 170 195 203 221 1432 1799 1909 2022 2370 1605 1760 1839 2009 2601

Összes helyi és 
helyben maradó adó 932 969 999 1005 1060 38399 43211 89091 28262 33581 42895 79707 65377 34973 35064

Karácsony szent ünnepe alkalmából, Balaton-
szemes és Balatonőszöd minden polgárának 
kívánunk családi körben eltöltött, békés kará-
csonyi ünnepeket, sok örömöt, boldogságot és jó 
egészséget! Balatonszemesi Közös Önkormány-
zati Hivatal dolgozói nevében 

dr. Kelemen Csilla jegyző

Anyakönyvi hírek
Születés:

Hetesi Zoé 2018.10.11.
anyja neve: Jauch Susann Monika,  apja neve: Hetesi Viktor

Házasságkötés:
László Bence-Szpiszár Ibolya  2018.10.27.

Haláleset:
Bordács József Benedek 

2018. október 14. életének 68. évében
Németh Lajosné 

2018.10.22. életének 87. évében
Nagy Roland 

2018. október 02. életének 27. évében

Igazgatási szünet 
az önkormányzati hivatalban!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenntartó települések 
Képviselő-testületeinek döntése alapján a Balatonszemesi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. december 17. – december 31. 
között igazgatási szünetet tart. A fenti időszakban a Hivatal Bala-
tonszemesen és Balatonőszödön is zárva lesz, az ügyfélfogadás 
szünetel. A Hivatal az igazgatási szünet alatt haláleset anyaköny-
vezési ügyekben tart ügyeletet a 06 30 240 70 62-es telefonszá-
mon. Megértésüket köszönjük!

Áldott, békés ünnepet, és eredményekben gazdag 
új esztendőt kívánok mindannyiuknak a bala-
tonőszödi képviselő-testület nevében: 

Antal János polgármester

1, 2017.-től érvényes adómérték. Az ezt megelőző években I. övezet: 350.- Ft, II. övezet: 300.- Ft.

2, 2013.-tól az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 60 %-a a központi költségvetést illeti meg.

Köszönetünket fejezzük ki azoknak,  akik a Libabál  
alkalmával segítségükkel,  felajánlásukkal hozzájárultak

iskolás gyermekeink támogatásához.
Ezúton kívánunk békés szeretetben gazdag karácsonyi 

ünnepeket  és boldog új évet!
A Reich Károly Általános Iskola 

Szülői Munkaközössége

Köszönetet mondok mindenkinek, aki idén is  
megtisztelte községünket azzal, hogy felajánlot-

ta lakóhelyén lévő fenyőfáját a község karácsony-
fájának. Minden évben egyvalakitől tudunk elfogad-

ni, reméljük a jövőben is érkeznek felajánlások.
Takács József polgármester
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Kimutatás az adótevékenységről
2014.-2017. évek és 2018. év október 31.-i teljesítéssel (adatok ezer Ft,-ban)- Balatonszemes

ADÓNEMEK
ÉS

MÉRTÉKEK

ADÓZÓK
SZÁMA

2014
(14. 12. 31.)

ADÓZÓK
SZÁMA

2015
(15. 12. 31.)

ADÓZÓK
SZÁMA

2016
(16. 12.31..)

ADÓZÓK
SZÁMA

2017
(17. 12.31..)

AdózóK
Száma
2018

(18. 10.31..)

KIVETETT 
ADÓ

2014.
(14. 05. 13.)

KIVETETT 
ADÓ

2015.
(15. 05. 14.)

KIVETETT 
ADÓ

2016.
(16. 05. 16.)

KIVETETT 
ADÓ

2017.
(17. 05. 16.)

Kivetett 
adó

2018.
(17. 05. 15.)

BEFOLYT 
ADÓ
2014

(14. 12. 31.)

BEFOLYT 
ADÓ
2015

(15. 12. 31.)

BEFOLYT 
ADÓ
2016

(16.12.31.)

BEFOLYT 
ADÓ
2017

(17.12.31.)

Befolyt 
ADÓ 

2018
(17.10.31.)

Építményadó
Üdülő 900 Ft/m2

Lakóház 600 Ft/m2

Üzlet 900 Ft/m2

Garázs 300 Ft/m2

1759 1784 1844 1856 1873 98038 99098 98812 99174 102462 95642 98696 105254 108677 94313

Telekadó
Üdülő övezet  

60 Ft/m2

Lakóövezet 
40 Ft/m2

197 199 267 269 283 18063 17931 18934 18937 20771 16852 17314 20058 24313 16871

Magánszemélyek
kommunális adója
3000 Ft, 2017.-től: 

6000 Ft

704 703 708 691 687 2135 2132 2104 3994 4085 2343 2152 2175 4177 3920

Idegenforgalmi adó
390 Ft, 2017.-től: 

450 Ft
193 190 186 187 213 42715 51628 50000 58000 66000 51628 62577 56942 66835 69934

Iparűzési adó 2 % 249 286 272 278 295 49249 61339 55000 61011 59000 61339 60397 61011 78304 51033

Helyi adók 
összesen 3102 3162 3277 3281 3351 210200 232128 224850 240058 252318 227809 241141 245443 283330 236071

Gépjárműadó3 626 695 694 699 730 4648 4704 5025 5344 6135 4571 5077 5715 6299 6406

Összes helyi és
helyben maradó 

adó
3728 3857 3971 3980 4081 214848 236832 229875 245402 258453 232380 246218 251158 289629 242477

3, 2013.-tól az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 60 %-a a központi költségvetést illeti meg.

Balatonőszödön a 2018. október 31.-ig befolyt helyi adó-
kat összességében vizsgálva elmondható, hogy a kivetett adók 
befolytak a költségvetésbe. A hátralék összege 2018. október 
31. állapot szerint: 8 119.- ezer Ft, míg ez az összeg 2017. évben 
11 270.- e Ft, 2016. évben pedig 21 211 e Ft volt. Látható tehát, 
hogy a hátralék összegét a megindított végrehajtási eljárások 
jelentősen csökkentették, viszont az adóbevételek stabilizálása 
érdekében továbbra is szükséges a hátralékok behajtását magas 
fokú szigorral kezelni.

A táblázatot évenkénti bontásban vizsgálva szembetűnő, 
hogy jelentős visszaesés tapasztalható adóbevételeinkben a 
Kormány üdülő 2016. évi bezárása után. E kiesés ellensúlyozá-
sa érdekében a Képviselő-testület módosította a 8/2014 (XI.26.) 
számú adórendeletet. Melynek értelmében 2019. január 1.-től az 
I. övezetben (a vasút és a Balaton között): 700.- Ft/m2, a II. öve-
zetben (a vasúttól délre): 550.- Ft/m2 lesz az építményadó mér-
téke. Illetve változik a telekadóban érvényes 50 % kedvezmény 
is, amely eddig a magánszemélyeket illette meg, 2019. január 
1.-től viszont csak a Balatonőszödön életvitelszerűen tartózkodó 
magánszemélyek vehetik igénybe. 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2018. évi költségve-
tésben tervezett adóbevételek az építményadó és a telekadó 
kivételével befolytak, illetve év végéig előreláthatóan be fog-
nak folyni a költségvetésbe. Az építmény és telekadóban lát-
ható kiesés abból ered, hogy befejeződött a Vadvirág Kem-

ping tulajdonosainak felszámolási eljárása és vagyoni fedezet 
hiányában a 2018. évi adó nem került a felszámoló által befi-
zetésre, jelentős kiesést okozva ezzel 2018. évi adóbevétele-
inkben. Az előző évhez képest az iparűzési adóban is tapasz-
talható visszaesés, melyet az okoz, hogy a vasútépítő cégek 
településen folytatott munkavégzése jelentősen csökkent. 
A Képviselő-testület 2019. évre a jelenleg érvényes adómér-
tékeket hagyta jóvá. Adóbevételeink stabilizálása érdekében 
viszont megszüntette azt a telekadó mentességet amely, a 
jogerős építési engedély alapján beépíthető lakó-, illetőleg 
üdülőtelkekre biztosított mentességet az építési engedély 
jogerőre emelkedésétől számított két évig.

2018. október 31.-i állapot szerint a pótlékkal együtt számí-
tott hátralék összege: 42 520.- e Ft, míg ez az összeg 2017 évben 
40 855.- ezer Ft, 2016 évben pedig 53 693.- e Ft volt. A hátralék 
összegének folyó évi növekedését a fent részletezett felszámo-
lásból eredő, 2018 évet terhelő, behajthatatlan adókövetelésünk 
okozza. Bevételeink növelése és ezzel párhuzamosan a hátralék 
mértékének csökkentése érdekében, továbbá a közös tehervi-
selés elvének érvényesülése érdekében továbbra is szükséges a 
hátralékok behajtását magas fokú szigorral kezelni. 

 Mindkét településen, november elején kapták meg a hátra-
lékos adózók felszólító levelünket, a fizetési határidő eredmény-
telen letelte esetén a továbbra is hátralékos adózók listáját közzé 
fogjuk tenni és végrehajtási eljárást indítunk.
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Mozgalmasan alakult Őszödön november 
utolsó hétvégéje.

 Pénteken, 23-án került sor a felújított 
Faluház ünnepélyes átadására. Az ünnep-
ségen Witzmann Mihály országgyűlési 
képviselő  és dr. Kis Pál címzetes főjegyző , 
a Siófoki Kormányhivatal vezetője méltatta 
a beruházást, a színvonalas műsort a Bala-
tonszemesi Reich Károly általános és 
Zeneiskola ifjú zenészei biztositották. Egy 
nappal később pedig  már az újonnan 
átadott épületben tartottuk hagyományos 
Nyugdíjas-napi rendezvényünket.

A felújítás a Vidékfejlesztési Program- 
Településképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, ener-
getikai korszerűsítés tárgyában benyújtott 
pályázatnak köszönhetően valósult meg, 
Balatonőszöd Község Önkormányzata és a 
Balatonőszöd Községért Egyesület együtt-
működésével.

A beruházás során elkészült a nyílászá-
rók cseréje, az utólagos hőszigetelés, a 
belső burkolatok cseréje, energiatakarékos 
fűtési rendszer kiépítése, a világítótestek 
korszerűsítése, a színpad felújítása, vala-
mint az épület akadálymentesítése mellett 
a tetőszerkezet megerősítése, a palaborítás 

cseréje is. Bútorok, számítástechnikai esz-
közök beszerzésére illetve felújítására is sor 
került.

A felújítás teljes költsége 47,5 M Ft, 
melyből a pályázaton elnyert támogatás 
30M Ft volt.

 A konzorciumi szerződés alapján az 
egyesület az informatikai eszközök és a 
bútorok beszerzését, az önkormányzat a 
felújítás költségeit finanszírozta. 

 A fejlesztés eredményeképpen jelentő-
sen javultak az épület energetikai mutatói, 
nőtt az alkalmazotti létszám, javult az 
internet hozzáférés, színvonalas rendezvé-
nyek lebonyolítására nyílik lehetőség.

 A legtöbb helyi rendezvénynek eddig is 
a Faluház épülete adott otthont, de mos-
tantól teljesen megújult környezetben 
szervezhetjük programjainkat. A most 
megújult épület egyébként a falu egyik leg-
régibb épített emléke. Balatonőszöd 
monográfiájából tudjuk, hogy már egy 
1778-ból származó térképvázlaton is sze-
repel. Két másik épülettel együtt cselédla-
kásként funkcionált, egy időszakban bolt is 
volt benne. Az idősebbek még fel tudják 
sorolni a valamikor itt lakó családok nevét, 
sőt olyan lakónk is van, aki az egyik itteni 
lakásban született. Később volt itt tsz-iro-

da, könyvtár, orvosi rendelő, de mindezek 
mellett  mint kultúrház, rendezvények 
helyszíne működött. Itt alakította ki 1991  
január 3-án az újonnan megválasztott kép-
viselőtestület a település első polgármesteri 
hivatalát.

A falu arculatát meghatározó épület fel-
újítása az elmúlt évek legnagyobb volume-
nű beruházása, amely jól illeszkedik az 
elmúlt évek fejlesztéseihez.  

2017-ben 100%-os támogatással, 24M 
Ft értékben került sor a szabad strand fej-
lesztésére, az idei évben újult meg a Sza-
badság utca egy szakasza 15 M Ft-ért, 
melyből 10 M Ft volt a támogatás. Folya-
matban van egy zártkertet érintő beruhá-
zás, valamint az orvosi rendelő akadály-
mentesítése is.

Szombaton, 24-én köszöntöttük nyug-
díjasainkat. A megjelentek szórakoztatásá-
ról az őszödi óvodás és iskolás gyermekek, 
a Banya-tanya és a kaposvári Megarox 
Egyesület gondoskodott, a vendéglátást az 
egyesületi tagoknak köszönhettük. A jó 
hangulatú este végén természetesen már a 
következő rendezvényre invitáltuk hazain-
duló vendégeinket, hiszen közeleg az 
Advent, a közös esti séták, a gyertyagyújtá-
sok.

Mozgalmas november Őszödön

KFT HÍREK
Társaságunk az őszi időszakban elsősorban az 
évszaknak megfelelő munkáit végezte. Ezek 
között szerepelt a Balatonból a vízlépcsők kieme-
lése és az Élményfürdő területére való szállítása.

Folyamatosan munkát ad az őszi időszakban a 
leveles összeszedése, illetve elhordása.
A Tűzoltó utcában az elszáradt és hiányos 
gömbjuharfák pótlásra kerültek. 16 db fa lett 
vásárolva és elültetve, amit egy helyi vállalkozó 
finanszírozott. Köszönjük szépen a felajánlását.
A Balaton parti nagystrandjainkon, a Vasvárin és a 
Berzsenyin összesen 25 db fűzfa került elültetésre.

Még mindig jó pár dolgozónk az új Orvosi ren-
delő környékének rendbetételén dolgozik.

Decemberben műszaki vizsgára megy a 
MAN teherautónk. Továbbá 4 db új gumit 
kapott a BOKIMOBIL multifunkcionális utca-
söprű gépünk. Gépparkunk így teljesen fel-
készülve várja a téli időszakot. A telephelyen 
megfelelő mennyiségű sóval és homok-
kal rendelkezünk az utak síkosság mente-
sítéséhez.

Készülünk a karácsonyra, előkészítettük a vilá-
gító díszeinket és leellenőriztük azok műkö-
dését.

Advent első vasárnapjára elkészült a karácso-
nyi díszkivilágítás, illetve szinte már hagyo-
mányként a Malom előtti téren a település 
karácsonyfája is felállításra került. A fáért külön 
köszönetet szeretnénk mondani felajánlójának, 
Siklós Jánosnénak.  A tavalyi helyén a fenyőfa 
alá újra felállításra került a Betlehem is.  

Békés karácsonyi ünnepeket és Boldog újesz-
tendőt kívánunk minden kedves partnerünk-
nek, a település lakóinak, az üdülőtulajdono-
soknak!

Szentiványi Ferenc
„Szemesért” Közhasznú

 Nonprofit Kft
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Vízkár-elhárítási 
gyakorlat

Balatonszemes, Balatonszárszó és Balatonőszöd 
önkéntesei települési mentőcsoportok vízkár elhárítási 
gyakorlatán vettek részt Balatonszemesen november 
1-jén, a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség szerve-
zésében. Az évenkénti gyakorlat célja, hogy az önkén-
tesek elsajátítsák az alapvető feladatokat egy esetlege-
sen bekövetkező vízkár esetén. A települések önkénte-
sei nyúlgátat építettek a gyakorlat során, hogy  
megtanulják, hogyan kell megtölteni a homokzsáko-
kat, majd abból, hogyan lehet megfelelő gátat építeni 
egy esetleg vízkár esetén.

Forintos Kitti tűzoltó alezredes, polgári védelmi felü-
gyelő a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségről 
elmondta: - A legfőbb veszélyeztetettséget a rendkívüli 
időjárási következmények során kialakuló helyi vízkárok 
jelentik és nagyon fontos, hogy az érintett települése-
ken, legyen egy jól összeszokott önkéntes csapat, akik 
az elsődleges védekezési feladatokat el tudják végezni 
a településen addig, amíg a segítség nem érkezik  
a helyszínre.

Az önkéntes csoportok éves szinten gyakorolják, 
hogy mik az elsődleges teendők egy esetleg vízkár ese-
tén. Az alezredes szerint a bajban nincs különbség  
a hivatásos, vagy az önkéntes, civil állomány tagjai 
között, hisze mindenki egy célért küzd, embertársaink 
életének, anyagi javainak védelme, illetve környeze-
tünk védelme érdekében. Ilyen esetben pedig az 
önkéntesek ugyanolyan tettre készek és elhivatottak 
egy védekezés során és sokszor erejükön felül teljesíte-
nek. A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez   
3 járás 69 települése tartozik. A szakemberek szerint  
a gyakorlatok azért is fontosak, hogy az önkéntesek 
megismerjék egymást és így egy bekövetkező kárelhá-
rításban már összeszokottabban tudják megtenni  
a kezdeti lépéseket a további segítség megérkezéséig.

BOLYAI VERSENY
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb 
érték az életben.” Ezen gondolat szellemiségét követve 
dolgoznak a 4 fős csapatok a Bolyai Csapatversenye-
ken. A Bolyai Matematika Csapatverseny immár 10.éve 
zajlik Somogy megye különböző helyszínein. Ebben az 
évben 2018.10.12-én Siófok, Marcali, Kaposvár, Barcs, 
Nagyatád, Balatonszemes biztosította a versenyhely-
színeket. A me gyei díjkiosztóra a Balatonszemesi Lati-
novits Zoltán Művelődési házban került sor, ahol a közel 
200 meghívott vendég megtöltötte a színháztermet.  
Az ünnepségen az 1.-6. helyezett díjazott csapatok vet-
tek részt, vehették át jutalmukat. A Csicsergők népdal-
éneklő csoport népdalokat adott elő,  a népdalokat  ci-
terán kísérte a csoport néhány tagja.  A vendégek elis-
meréssel méltatták  a diákok és egyben a felkészítőik 
–Németh Kornélné, Nagy Noémi-munkáját is. Iskolánk 
3-6 és 8.évfolyamáról vettek részt négy fős csapatok.
Iskolánk tanulói közül az 5. osztályos Tudás cápák  nevű 
csapat ért el 6. helyezést, így meghívást kapott  a me-
gyei díjkiosztóra.
Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola és AMI tanu-
lói: Bondor Ábel, Ligeti Ábel, Petkes Panna, Sevter Ákos
A többi csapat is nagyon szépen, eredményesen teljesí-
tett.  A csapatmunka a megszokottól eltérő munkamo-
rált, gondolkodásmódot igényelt tanulóinktól. de  a fel-
készülés során jó hangulatban oldották meg közösen a 
feladatokat. Így a Matematika Csapatversenyt követő-
en helyszínt adtunk a Bolyai  Anyanyelvi Csapatver-
senynek is 2018.11.09-én. Nagy örömünkre szolgált , 
hogy a Somogy-Tolna megyei díjkiosztó ünnepségre 
szintén meghívást kaptak tanulóink, a nyolcadik osztá-
lyos Macik nevű csapat 6.helyezést ért el. A csapat tag-
jai Gáspár Margaréta, Szűcs Szimonetta, Takács Domini-
ka, Valkó Ramóna. Nagy megtiszteltetésként iskolánk 
tanárát Hosszú Csillát külön meghívták,  a felkészítő ta-
nárok tanári fődíját kapta.

A Belügyminisztériumtól a Hírmondó lapzártáig megér-
kezett aktuális tájékoztatás alapján felhívjuk az ingat-
lantulajdonosok figyelmét, hogy  a  kutak engedélyezésé-
vel kapcsolatos eljárás szabályozásában további módosí-
tások várhatók.
Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány 
két intézkedést is tett:
- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit 
ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesz-
tett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkisza-

bás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meg-
hosszabbodna;
- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben vár-
hatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely 
illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tar-
talmaz.
A fentiekre hivatkozva kérjük türelmüket és amennyiben 
további információ áll rendelkezésünkre tájékoztatni fog-
juk az ingatlantulajdonosokat.

Dr. Kelemen Csilla jegyző

KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE



Míg az elmúlt számban egy olyan cikket olvashattak, ami az 
iskola életéről általánosságban szól, a mostani cikk már ennek 
a tanévnek az első eredményeit is tartalmazni fogja. Elkezdőd-
tek az iskolai versenyek, már megyünk csapatokkal, egyéni 
versenyzőkkel, és szépen jönnek az eredmények is.

Elsőként egy olyan versenyről szeretném Önöket tájékoz-
tatni, amire eddig is mentünk, de idéntől Kazsokiné Reinhardt 
Katalin tanárnőnek köszönhetően /Ő lépett be hozzánk Béni-
né Marika utódaként/ már rendezői is vagyunk.

2000-ben indult útjára a Bolyai verseny, egy észak-budai 
iskolából. Megálmodója csapatversenyként indította, és olyan 
sikeres lett, hogy pár éven belül már országos rangot vívott 
ki magának. Magyarból, matematikából, kémiából, fizikából 
mérhetik össze tudásukat a 3-4 fős csapatok. A hangsúly a 
csapatokon van. A megoldásokat közösen dolgozhatják ki a 
gyerekek, mindenki hozzáteheti az ismereteit. Ez megtanít-
ja a gyerekeket közösen dolgozni, gondolkodni, csapatban 
dolgozni. Nem egyszerű, és a mai világban különösen fon-
tos érték.

Ennek a versenysorozatnak egyik országos szintű ren-
dezője Kazsokiné Katalin, aki amikor átjött hozzánk taníta-
ni, hozta magával a verseny, és az országos díjkiosztó gála 
rendezésének jogát. Október végén, a Latinovits Művelő-
dési Ház adott otthont a 48 csapatot felsorakoztató Orszá-
gos Díjkiosztó Gálának, matematika tantárgyból. Öröm 
volt látni a közel 200 zsenipalántát, a büszke szülőket, fel-
készítő tanárokat, a magas egyetemi méltóságokat a díj-
átadók között. Külön öröm volt, hogy Katalin a felkészítő 
tanárok különdíját kapta meg. Igaz, ez az érdem még nem 
a mi iskolánk nevéhez kötődik, de az, hogy ilyen elismert 
tanárunk folytathatja Marika „építkezését” megnyugtató, és 
bizalomerősítő. Katalinnak ezúton is gratulálunk, és kíván-
juk, hogy szemesi színekben is hasonlóan szép eredménye-
ket érjen majd el!

Pár nappal a díjkiosztó után magyar nyelv és irodalom tan-
tárgyból indult az idei versenysorozat. Hosszú Csilla tanárnő, 
és az alsós tanító nénik nyolc csapatot állítottak össze. Volt 
olyan osztály, ahonnan két csapat is indulhatott. 

A versenyről és az eredményekről kérem, fogadják itt, Hosz-
szú Csilla tanárnő cikkét. Külön felhívom a figyelmüket a cikk 
utolsó mondatára. Csilla nagyon szerényen, éppen csak úgy 
megemlíti benne, hogy két megye legeredményesebb felké-
szítő tanárává választotta őt a zsűri. Ezúton is gratulálunk neki, 
és köszönjük, hogy ilyen színvonalon dolgozik ő is, de igaz ez 
a tanító nénikre is, akik az alapokat lerakták.

Bolyai verseny 
magyar nyelv és irodalomból
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny komplex módon méri a 
diákok tudását. A tananyagon kívül ismerniük kell a szólá-
sokat, közmondásokat és azok jelentését is. Logikai felada-
tok sokasága, régi eredetű szavak jelentésének ismerete 
is a feladatlap része, valamint az olvasottsági szintjüket is 
mérik a tanulóknak. Segítség és egyben nehézség is, hogy 
csapatban kell dolgozniuk, mivel kompromisszum- és vita-
készségükön is múlik, hogy kinek fogadják el a megoldási 
javaslatait. Tizennégy feladatot kell megoldaniuk egy óra 
alatt a versenyzőknek.

 Idén 8 csapat indult Balatonszemesen. Egy alsós és hét fel-
sős csapat. Mindenki nagyon szép eredményt ért el, amire 
büszke vagyok. Diákjaim kitartó gyakorlásának meglett az 
eredménye. Somogy és Tolna megye tanulói együtt verse-
nyeztek. Osztályonként kb. 30 csapat indult.

Eredmények
3. osztály: 16. helyezettjei:  
Szilvai Zsófia, Mireider Lola, Papp Emese, Völgyi Liliom
5. osztály: 21. helyezettjei:  
Bánó Tekla, Bálint Rhodé, István Ajsa, Sipos-Kovács Olivér
6. osztály:  9. helyezettjei:  
Benedek Luca, Bondor Damarisz, Somogyvári Karmelina,  
Tallián Orsolya
12. helyezettjei:  
Békei-Varga Bendegúz, Gáspár Zsombor, Rádi Vajk József,  
Török Márton
7. osztály 14. helyezettjei:  
Farkas Csaba, Kudich Antal, Novák Andrea, Sziksz Anna
15. helyezettjei:  
Dombi Natasa, Floch Kira, Mórocz Milla, Nyerges Veronika
8. osztály
6. helyezettjei:  
Gáspár Margaréta, Szűcs Szimonetta, Takács Dominika,  Valkó 
Ramóna
11. helyezettjei:  
Imre Tamás, Mórocz Emánuel, Posza Bence, Rádi Nimród

A tanári fődíj odaítélésekor a felkészítő tanár versenyző diákjai-
nak nagy számát és azok eredményességét vették figyelembe. 
Ezek alapján Somogy és Tolna megye tanári fődíjának a nyer-
tese lehettem a 2018-2019. tanévben.

Hosszú Csilla

Kedves Olvasók!
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Befejeződtek a családlátoga-
tások, amelyek során minden 
újonnan érkező, valamint kor-
csoportját ismétlő gyerekeket 
meglátogattak az óvónők ottho-
naikban. Jó hangulatú beszélge-
tésben volt részük, amelyben 
megismerkedhettek a gyerekek 
otthoni életével, a szülők neve-
lési elveivel. 

Óvónőink ellátogattak az is-
kolába, az 1. osztályba. A tanító 
néni és a még nem is oly régen 
óvodás gyermekek nagy öröm-
mel fogadták a vendégeket. Be-
mutatták, hogy alig két hónap 
alatt mit tanultak, hogyan illesz-
kedtek be az új közösségbe. Az 
órák után a tanító néni röviden 
értékelte a gyerekek haladását, 
bemutatta az eredményeket és a 
hiányosságokat is. A részletes 

értékelés is elké-
szül,  amelyben 
konkrét adatok jel-
zik minden gyer-
mek egyéni hala-
dását .  Ebben a 
munkában min-
den 1.osztályban 

tanító pedagógus részt vesz, és 
minden év november vége az 
átadás ideje. Nekünk ez vissza-
igazolás is arról, hogy a tőlünk 
iskolába került gyermekek 
mennyire iskolára felkészültek, 
és mely területeken vannak le-
maradásaik.

A kicsiknél befejeződött az 
ún. befogadási időszak, amely 
alatt megismerkedtek az új szo-
kásokkal, a közösségi lét kezdő 
lépéseit megtették. Ez hogyan 
sikerült, szülői értekezleten be-
szélték meg a szülőkkel, akik ér-
deklődve hallgatták az óvónők 
szavait. 

A csoportokban játékdélutá-
nok is megrendezésre kerültek, 
ahol gyermekek, óvónők, szü-
lők vidám, tevékeny perceket 
éltek meg együtt. Volt lehetőség 
közös játékra, beszélgetésre, ter-
mészetesen a gyerekekkel és 
gyerekekről.

A hagyományoknak megfe-
lelően idén sem maradhatott 
el az apák napja, amit novem-
ber 29-én rendeztünk meg. 
Amellett, hogy ilyenkor az 

Megérkezett az év utolsó hó-
napja, lassan vége a 2018-as 
évnek. Tevékeny, eseményekkel 
teli hónapokat, heteket, napo-
kat hagyunk magunk után. A 
részletes értékelést többek kö-
zött a Hírmondó hasábjain hó-
napról, hónapra megtettük. 
Minden óvodapedagógus részt 
vett   ebben a munkában, saját 
meglátása  szerint írta le a törté-
néseket. Köszönöm nekik, 
hogy ezt számos feladatuk mel-
lett megtették.

Most az utolsó hetek esemé-

ÓVODAI HÍREK
nyeiről, és az adventi időszakról 
szóljon a híradás!

Novemberben néhány napos 
pihenéssel kezdtünk. Majd az 
otthoni élményekkel feltöltődve 
jöttünk vissza, gyerekek és a fel-
nőttek egyaránt, az óvodába. A 
g y e r m e k e k 
sokat mesél-
tek arról, hogy 
mivel, hol töl-
tötték a szünet 
napjait, szüle-
ikkel merre 
jártak.

„Téli erdőn, réten
fehér csend honol.
Didergős december,
vajon mit hozol?
Mélységes tarisznyád
miket rejteget?
Hoztál-e örömhírt,
szép üzenetet?”

Kedves Olvasók!
Sportolóink is megkezdték a versenyeket. Floorballos diákjaink 
Fonyódon voltak területi válogatón. A lányok második helye-
zettként, a fiúk elsőként jutottak be az országos elődöntőbe.

Hetedik osztályos diákjaink Október 23.-ra készültek ünne-
pi műsorral. Nagyné Bódis Éva tanárnő mint osztályfőnök és 
Iván Dorottya tanárnő, az énekkar vezetője egy nagyon szép, 
az ünnep méltóságát megadó előadást varázsoltak a sajnos 
kevés számú néző elé. Többször is kifejeztem sajnálatomat, 
hogy az ünnepi műsorokra egyre kevesebben kíváncsiak, 
miközben azok színvonala évről évre emelkedik. Nagyon sok 
munka van egy-egy ilyen műsorban. 

A gyerekek készülnek, izgulnak, és pont a folyamat leg-
fontosabb része, az előadás nem tudja azt adni nekik, ami az 
egész folyamat sava-borsa lenne, a siker öröme! Persze így is 
örülnek, és a szülők, rokonok, ismerősök elismerése is jóleső 

érzést ad, de azért amikor teltház van, és szól a taps, az az igazi. 
Most is megérdemelték volna a nagyobb elismerést.

Köszönetnyilvánítás:
Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg mindazoknak a 
segítségét, támogatását, akik a Szülői

Munkaközösség által megrendezett Libabálon részt vet-
tek, vagy támogatták azt. Köszönet a fellépő gyerekeknek, az 
őket felkészítő tanároknak, a Banya Tanya hölgyeinek, a Jeszi 
Tanoda teljes társulatának a szép és kedves műsorszámokért. 
Köszönet a szülőknek a sok-sok süteményért, szendvicsért, és 
minden munkáért, a támogatóknak a tombolatárgyakért, fel-
ajánlásokért, és végül, de nem utolsó sorban a Szülői Munka-
közösségnek a felvállalt nehézségekért!

  Tisztelettel!    Boór Miklós igazgató
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ovisok rövid kis köszöntőt 
mondanak az édesapjuknak, 
arra is kiváló lehetőség ez a 
rendezvény, hogy a gyerekek 
egy órát önfeledten játszhas-
sanak apukájukkal, nagypa-
pájukkal.  A gyerekek nagy iz-
galommal készültek erre a 
napra: a délelőtt folyamán sü-
teményt gyúrtak, és ajándék-
kal is kedveskedtek a vendé-
geknek. Az elégetett kalóriák 
pótlásáról a büfében a dajkák 
gondoskodtak, melynek kíná-
lata az egészséges életmódra 
nevelés jegyében friss zöldség 
és gyümölcs volt.. Azt remél-
jük, hogy az együttesen átélt 
élmények újabb lendületet 
adnak más érdekes együtt vé-
gezhető, tölthető programok-
nak, hiszen a gyermekek szá-
mára az egyik legnagyobb 
öröm, ha szüleikkel együtt le-
hetnek.

Szokás szerint a fényképész 
is ellátogatott óvodánkba. 
Derűs humorával, kedvességé-
vel mosolyra bírta a bátortala-
nabb gyerekeket is. A jól sike-
rült képeket a szülők gyorsan 
megkapták, már az utórendelé-
sek is elkészültek.

December első napjai már 
az adventi várakozás idősza-
kára estek  Advent – közös vá-

rakozás, – együtt készülődés, 
– meglepetés, – sok kellemes 
perc, – ezt hozza a december 
az óvodásoknak. A várakozás 
első lépése az óvoda épületé-
nek díszbe öltöztetése. Min-
den csoportban díszek készül-
nek az óvó nénik segítségével. 
A folyosókra kikerülnek a kö-
zösen elkészített adventi ko-
szorúk, a bejáratnál kará-
csonyfa, és ünnepi zene fo-
gadja a belépőket már reggel, 
az érkezéskor, és délután a tá-
vozáskor. Az ablakok díszei is 
mind az ünnepi hangulatot 
fokozzák. 

Felkerülnek a csoportszobák 
falára az adventi naptárak, 
amin a gyerekek nyomon tud-
ják követni az idő múlását apró 
ajándékok segítségével, amit a 
naptár zsebe rejt. 

A csoportokban Borbála nap-
ján búzát vetnek, hogy a követke-
ző évben legyen mit enni az em-
bereknek. Napról napra figye-
lemmel kísérjük a búza növeke-
dését, megöntözzük, a közepébe 
gyertyát teszünk, majd a közös 
karácsonyi ünnep alkalmával az 
ünnepi asztalra tesszük, és a gyer-
tyákat meggyújtjuk

Első meglepetés a Mikulás 
érkezése. Minden csoportban 
nagy izgalommal várják. Ver-

sekkel, énekekkel köszöntik, a 
bátrak maguktól is kiállnak a 
Mikulás elé, és boldogan éne-
kelnek neki. A Szülői Szervezet 
gazdag csomagot készít a Mi-
kulás puttonyába, és a csopor-
tok is megajándékozzák egy-
mást saját maguk által készített 
ajándékkal. 

A Mikulás távozása után a 
karácsonyi készülődés kerül 
előtérbe minden csoportban. 
Újabb díszek kerülnek fel a 
falra, újabb verseket, dalokat 
mond az óvó néni. A termeket 
közösen kitakarítják a gyerekek 
– rendbe rakják a játékokat, le-
törölgetik a bútorokat, ünnep-
lőbe öltöztetik a babákat, mind-
ezt az óvó néni vezetésével.  

Újra „megérkezik a betlehe-
mi család” az óvoda teraszára a 
Szülői Szervezet gondos mun-
kája következtében.

Közben elérkezik december 
13. Luca napja. A nagycsoport 
több éves hagyományt őrizve- 
felkerekedik, és a pásztorokkal, a 
Lucával, a szalmával, a fa rönkök-
kel felszerelkezve elindulnak 
végig az óvodán, felkeresik a ki-
sebb társaikat, majd az iskolát, az 
önkormányzati konyhát, a pol-
gármesteri hivatalt, hogy jó kí-
vánságaikkal gazdagítsák az elkö-
vetkező esztendőt. Köszönjük a 
jó kívánságot fogadóknak, hogy 
támogatják az általunk fontosnak 
tartott hagyományápolást. 

A tavalyi évtől szintén ha-
gyományteremtő szándékkal 
szervezzük meg Luca napján az 
óvodások és idősek találkozóját 
a Művelődési Házban, a végén 
mézeskalács vásár koronázza 
be a közös találkozást. Ez a ren-
dezvény is a Szülői Szervezet 
aktív közreműködésével való-
sul meg.

Elérkezünk a közös fenyőün-
nephez. Idén is több felajánlást 
kaptunk fenyőfából- köszönjük 
szépen-, amelyeket az óvó 
nénik feldíszítenek a közösségi 
helyiségben és a bejáratnál. A 
Szülői Szervezet jóvoltából játé-
kok is kerülnek a fa alá. A közö-
sen elfogyasztott tízórai után 
birtokba veszik az új játékokat a 
gyerekek, amelyekkel még na-
pokig tevékenykedhetnek, egé-
szen a szünetig. 

A zeneiskolás gyerekek is el-
látogatnak hozzánk, és együtt 
énekeljük a mindannyiunk által 
jól ismert téli és karácsonyi da-
lokat. Bemutatják, hogy milyen 
szépen tudnak játszani a hang-
szereken, mit tanultak a zeneis-
kolában. Köszönjük a felkészítő 
tanároknak, valamint a gyere-
keknek, hogy készülnek erre az 
alkalomra, meghittebbé, szebbé 
teszik az ünnepvárást. 

December 21-én este a köz-
ségi ünnepélyen a nagycsopor-
tosok szerepelnek, ahol verses, 
dalos összeállítást adnak elő. 
Reméljük, sokan kíváncsian fi-
gyelik őket, és velük izgulnak a 
jó szereplésért.

Azzal a tudattal zárjuk be az 
óvoda kapuját az utolsó napon, 
hogy gyermekeink kellő indít-
tatást kaptak az ünnepi előké-
születek folytatásához családi 
körben, és boldogan töltik az 
ünnepeket.

A Hírmondó olvasóinak az 
év utolsó lapszámában kívá-
nunk békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket, és egészségben bő-
velkedő új évet az óvoda és mini 
bölcsőde összes dolgozója ne-
vében! 

Szentiványi Jánosné
intézményvezető

info
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Tisztelt Vendégeink!
Szeretettel köszöntök minden kedves megjelen-
tet.

Köszöntöm Witzmann Mihály országgyűlé-
si képviselő urat, Biró Norbert urat, a Somogy 
Megyei Közgyűlés elnökét, Dr. Kiss Pál urat a Sió-
foki Járási Hivatal vezetőjét. 

Kérem engedjék meg, hogy röviden, hivata-
losan bemutassam a ma avatásra kerülő bölcső-
dénket.

Balatonszemes Községi Önkormányzat 
2017.05.05-én a Széchenyi 2020 program a TOP-
1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életmi-
nőség javítása családbarát, munkába állást segí-
tő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
című konstrukcióra benyújtott pályázatának kere-
tében 47,21 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.  A projekt az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költ-
ségvetésének társfinanszírozásával valósult meg.

Balatonszemes Községi Önkormányzat és a 
projektmenedzsment feladatok ellátásáért fele-
lős Somogy Megyei Önkormányzat konzorciuma 
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00015 azonosítószámon 
„Esélyt a legkisebbeknek!” – A Balatonszemesi 
Nyitnikék Óvoda családbarát fejlesztése” címmel 
nyújtotta be pályázatát. A fejlesztés eredménye-
ként a Nyitnikék Óvoda mellett 93,42 m2-es kor-
szerű, teljes körűen akadálymentesített, új épü-
let épült a mini bölcsődei ellátás biztosítására. A 
külön bejárattal tervezett mini-bölcsőde 7 gyer-
meket befogadó csoportszobával, fejlesztővel, a 
hozzá tartozó öltözővel és vizesblokkal, melegítő 
konyhával, mosó szárító öltöző helyiséggel, aka-
dálymentesített (felnőtt) illemhellyel került meg-
építésre. Az épület fenntartási költségeinek csök-
kentése érdekében az épület tetejére napelem 
került felhelyezésre. 

A projekt keretében megvalósult továbbá az 
épület rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szüksé-
ges használati és berendezési tárgyak, valamint 
beltéri és kültéri nevelési és fejlesztő eszközök, 
játékok beszerzése is, amely együttesen biztosít-
ja a végzendő nevelési és gondozási tevékenység 
európai uniós szintű ellátását.

A beruházásnak köszönhetően 3 új munkahely 
létrehozása is megvalósult: 1 fő szakképzett kis-
gyermeknevelő és 2 fő nevelési dajka került fel-
vételre.

A projekt műszaki eredményei biztosítják a 

mini bölcsődébe kerülő kisgyermekek 
neveléséhez szükségek családias légkör 
megteremtését és a magas színvonalú 
gondozási tevékenység ellátását. A fej-
lesztés hozzásegíti a Balatonszemesen és 
a környező településen élők a kisgyerme-
kes édesanyákat munkaerőpiacra történő 
visszatéréshez.

Kedves Vendégeink!
Nem tudom ki hogy van ezzel, de én már nagyon 
vártam ezt a napot! Ez a néhány hónap sokunk 
halántékára ragasztott új vagy újabb ősz hajszá-
lakat, de úgy gondolom, hogy amikor szétnézünk 
ma ebben a megújult létesítményben: cseppet 
sem bánjuk!

Két évszázaddal ezelőtt gróf Brunszvik Teréz 
figyelt fel először a munkába járó nők és gyer-
mekeik gondjaira. ő nem csak észrevette a csa-
ládok, a kisgyerekek és szüleik rendkívül nehéz 
helyzetét, de először tett valamit ellene. Generá-
ciókért dolgozott: munkája nyomán létrejöttek 
a „kisded óvás” kezdetei, s ma már csak nagyon 
kevesen vannak olyanok, akiknek az életéhez nem 
tesz hozzá valamit a bölcsőde vagy később az 
óvoda. A munkába járás és a gyermeknevelés ma 
is komoly kihívás, ami komolyan hat a munkába 
állás lehetőségeire, a gyermekek megszületésé-
re, egy kiegyensúlyozott, harmonikus családi élet 
megteremtésére. Kihívás, amire válaszokat kell 
adni, probléma, ami körültekintő megoldást igé-
nyel. A tét óriási: a nemzet jövője – csak így egy-
szerűen szólva. A kormány vagy az önkormány-
zat senkinek sem mondhatja meg, hogyan éljen. 
A feladatuk ennél sokkal több és sokkal keve-
sebb: szolgálniuk kell az emberek életét. Hozzá 
kell tenniük azt a segítséget, amit csak adni képe-
sek. Mindenkinek – miközben a közösség várhatja 
és elvárhatja a saját erőfeszítés megtételét – úgy 
kell segíteni, hogy a saját helyzete szerint választ-
hassa a legjobb megoldást. Elő kell tudni segíteni, 
hogy az anyák – ha úgy döntenek – vissza tudja-
nak menni dolgozni. Ezt a célt szolgálja egyebek 
mellett a bölcsőde építés és a bölcsődékben a jó 
pedagógus közösség létrehozása. 

Minden társadalom, közösség megítélését 
nagyban meghatározza, hogyan bánik a fiatalja-
ival és az idősekkel. Balatonszemes képviselő tes-
tülete a rendszer váltás óta, a 90-es évektől hozzá-
járul a bölcsődés korúak neveléséhez, havi 3.000 

Ft juttatással. Ez akkoriban a mindenkori mini-
málbér 30 %-a volt. Az új bölcsőde megépítésé-
vel Balatonszemes Község Önkormányzata letet-
te a névjegyét az ifjúság nevelése tekintetében. A 
jövő, a mi jövőnk, Magyarország jövője a gyerme-
keinken múlik. Egészséges fejlődésüknél semmi se 
fontosabb. A 2018-as év a Családok éve, aminek 
köszönhetően még több támogatást és figyelmet 
kaptak a magyar családok. A családok megérdem-
lik az egész társadalom megbecsülését és szolida-
ritását. Az ő támogatásuk nem pusztán szociális 
kérdés, hanem egész népek, társadalmak jövőjé-
nek, létének vagy nemlétének kérdése.

Ez a beruházás a község vezetésének optimis-
ta szemléletét tükrözi, amire most nagy szük-
ségünk van. Valóban tükrözi azt a mentalitást, 
amely előre mutat, bízunk a település megtartó 
erejében, a fejlődésben, törekvéseink egyértelmű-
ek. Hiszen az itt élő közösség megérdemli a folya-
matos fejlesztést.

Ezért köszönetet mondok a projektben 
résztvevőknek, kivitelezőnek. Legfőképpen 
a Ramiép Kft-nek, Herold Mariann és Ratku 
Mihály képviseletében. Ezenkívül Nemes Bog-
lárka projektmenedzsernek a Somogy Megyei 
Önkormányzat részéről, aki végig kísérte és 
szakmailag segítette a projektet.  Ám úgy 
hiszem a munka most mégsem fejeződik be. 
Egy másik fajta, lehet: ennél az építkezésnél is 
fontosabb, másik fajta munka kezdődik meg. 

Ez is egyfajta építkezés lesz, hiszen az itt folyta-
tódó nevelő munkát is bátran nevezhetjük építke-
zésnek. A szépre, a jóra, az igazi értékekre nevelés 
tégláit helyezik el napról napra, hétről hétre az óvó 
nénik kisgyermekeink, unokáink lelkében. E téglá-
kat a szeretetük habarcsa tartja majd össze. Most 
új időszámítás kezdődik a Nyitnikék Óvodában. Új 
épületben, talán a környezettől is megújult peda-
gógiai alapokon, de a régi, oly sokat próbált szere-
tet teli neveléssel élik majd napjaikat.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszö-
nöm, hogy velünk ünnepelnek!

Takács József polgármester
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Kedves Olvasók! Kérem, fogadják szeretettel 
az alábbi kedves Balatonszemesi lakosok meg-
emlékezését e nap alkalmából.

Takács József polgármester

Szociális dolgozók világnapja! Mi minden fér 
ebbe a szóba!

A világon nagyon sok idős ember él. Köztük 
betegek, elhagyatottak is. Sajnos nem mindegy, 
hogy hol és milyen körülmények között élnek. 
Sokan vagyunk öregek, ellátásra szorulók. Mi 
elmondhatjuk, szerencsések vagyunk!

Van egészségügyi ellátásunk. Nagyon jól műkö-
dik a szociális gondozásunk. Hála az iskolában 
működő konyhának, az ebéd kérdés is megoldott. 
Változatos, finom ételek készülnek, köszönet a 
konyha dolgozóknak!

Itt szeretném kiemelni a szociális gondozó 
lányokat, akik az ebédet szállítják. Benedekné 
Takács Katalin és Kovácsné Bíró Mónika.

Munkájuk előtt le a kalappal. Mindig kedvesek, 
mosolygósak, készségesek. Ha kell, elhozzák a 
gyógyszereinket, még be is vásárolnak kenyeret, 
tejet, ha kell.

Bármennyire is sietnek, de a panaszainkat, 
problémáinkat mindig meghallgatják és segítenek! 
Teszik ezt kedvesen, zokszó nélkül. Jó érzés tudni, 
ha baj van, ők segítenek! 

Köszönet a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 
hogy ez a szervezet létezik és létezhet! Ha Önök 

nem lennének, nagyon nehéz lenne mindent 
segítség nélkül megoldani.

Ezért köszönet mindenkinek, akik az öregeket 
segítik áldozatos munkájukkal.

Köszönettel és mély tisztelettel: Tardi Lajosné

12 év személyes tapasztalatom határozottan arra 
késztet, hogy ezen a napon fe-lehajtva köszönetet 
mondjak a szociális munkásoknak mindazok nevé-
ben- itt e Hírmondóban-akik ezt a gondozást elvég-
zik és azért, hogy ilyen hatékonysággal működtetik 
községünkben. Katalin, Mónika, Andi. Néhány 
meleg szavuk sokszor az egész napot napsütéssze-
rűen felmelegíti, különösen ott, ahol hosszú időn át 
nem nyit rájuk ajtót sem szomszéd, sem hozzátarto-
zó. Mindannyiunknak van feladata. Egy kis odafi-
gyelés, egy szelet kenyér. Hogy ránézzünk és nem 
átnézzünk rajtuk. Mert mindannyian időről-időre 
elesettek, kiszolgáltatottak leszünk. Szükségünk van 
segítségre, türelemmel kell lennünk mások nyomo-
rúsága iránt, akkor a magunkét is könnyebben visel-
jük. Többet kellene arra gondolni, hogy jót tegyünk, 
mint arra, hogy jól érezzük magunkat. Mert valódi 
szegénység nem csak a pénz hiánya, az igazi sze-
génység, amikor magunkra maradtunk. 

Lovasi Imre Balatonszemes, Nagy Imre u. 7.

A mi szeretett falunk lakói nevében is köszönjük, 
hogy a szociális segítséget megszervezték!

Köszönet Fónainé Skerlecz Zsuzsikának, hogy 

Ő aki ismeri a Szemesen élő gondokkal, küzdő 
időseket és törődik velük, vette a fáradságot és 
meglátogatott bennünket azért, hogy biztos 
legyen abban, hogy erre a lehetőségre szüksé-
günk van. 

Itt ahol lakunk a Semmelweis u. igazi szép nya-
raló övezete a falunak, de az a nagy gond, hogy 
augusztus óta senki sincs már itt, mindenki haza-
ment, csend van.

A szociális segítség nélkül nem tudnánk élni. Nincs 
közlekedési lehetőségünk, az autónkat idős korunk 
miatt eladtuk, kerékpárra már nem tudunk ülni.

Amióta megismertük Benedekné Takács Kata-
lint és Kovácsné Bíró Mónikát megváltozott körü-
löttünk a világ. Nélkülük már nem tudnánk élni. Itt 
nincs vásárlási lehetőség, lehet, hogy nélkülük már 
éhen haltunk volna!

Kata és Móni nagyon kellemes kedves segítőtár-
sunk lett. Minden kérésünket teljesítik, vásárolnak, 
előzékenyek! A munka közben Mónika beteg lett, 
így Katika sokszor egyedül jött az új gyönyörű 
autóban. Bement az orvoshoz a receptekért, 
elment Lellére a gyógyszerekért, mert a szemesi 
patika nem működött. Elviszi a postára az ebéd 
befizetéseket. Biztos nagyon fárasztó ez a munka, 
becsülendő!! Megszerettük Őket. Minden nap nyu-
godt biztonságérzettel várjuk a finom ebédet! Min-
dent köszönünk!! Kati megkérdezte, hogy hétvégé-
re van-e ennivalónk? Nagyon aranyos.

Mischl Antalné Éva és Mischl Antal

November 12. A szociális dolgozók világnapja
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Az Iskolák központosítása óta hang-
szerállományunk sajnos nem gyara-
podik kérésünkre sem. Nagyobb 
hangszerjavításokat, generálokat 
sem volt módunkban központi finan-
szírozás hiányában megoldani.
Ezért kerestem fel Polgármester urat, 
hogy lehetőség szerint segítsen a 
zeneiskolás gyerekeken, hogy tudja-
nak valamin gyakorolni, fejlődni. 
Kettő kürtöt sikerült így vásárolnunk, 
hogy az Önkormányzat hozzájárult 

iskolánk működéséhez, fejlődéséhez. 
Nagyon köszönjük!!!
Itt szeretném még megköszönni az 
iskola SZMK támogatását is, akik 5 db 
kottapultot vásároltak a zeneiskolánk 
számára. Nagy segítség ez is nekünk. 
Kisebb kamarák, hangszeres együtte-
sek ez elengedhetetlen kelléke.
A Tankerület és a Kormány ígérete sze-
rint a Kodály II.programon belül a 
„Hangszercsere program”-ból kapunk 
hangszereket. Egy-egy pianino-t kapott 

már minden zeneiskola (voltak, akik 
tavaly is. Mi nem). Elvileg a többi hang-
szert október 27-éig meg kellett volna 
már kapnunk, melynek a rendelését 
már nyáron beadtuk, de mi türelmesen 
várunk. 
Zeneiskolánk továbbra is fogad támo-
gatást, felajánlást, amiből a gyerekek 
fejlődéséhez szükséges eszközöket, 
hangszerparkot bővíthetjük és fej-
leszthetjük.

Benedekné Gyarmati Klára

Zeneiskolai hírek



Molnár Sándor
reflexológus, addiktológus
akupresszőr, természetgyógyász
Tel: 30/521-5961
Cím: 8636 Balatonszemes,  Szeder u.1

Balatonakarattyán a helytörténészek 7.„Balatoni Kerekasztal” konfe-
renciáján vettem részt november 5-én. A vándorgyűlés rendszerű 
konferenciasorozat felöleli a Balaton-part és a környezetében lévő 
és munkálkodó, a települések történelmével, közelebbi, vagy távo-
labbi múltjával foglalkozó levéltárosokat, a hivatásos, vagy amatőr 
kutatókat, nyomon követi tevékenységüket és fórumot ad munkáik 
bemutatására.

Korábbi előadásaimban már ismertettem Balatonszemes jeles 
értékeit, eseményeit. Ez alkalommal a Pálosok és Balatonszemes 
kapcsolatáról tartottam ismertetést. Előadásom záró sorai szerint:

 A régészeti kutatások nagyvonalú támogatásával a Balatonsze-
mesi Önkormányzat célja, lehetővé tenni községünk múltjának és a 
pálosok történetének alaposabb megismerését, és a régészetileg 
feltárt, részlegesen helyreállított kolostorromot és pálos kegyhelyet 
a község árpád-kori műemléktemplomával együtt bekapcsolni a 
kulturális túrizmus Dél-Balatoni útvonalába.

Délutáni program szerint felmentünk a legendás Akarattyai Rákó-
czi fa emlékhelyhez, ahol stílusosan kuruc és Kossuth nótákat éne-
keltünk, amit egyik tagtársunk tárogatójával kísért. Ezután felkeres-
tük a II. világháborús harcok stratégiai vonalának, a „Margit vonal-
nak” az emlékművét is, majd a magas-partról a naplementében 
gyönyörködve búcsút vettünk egymástól a következő tavaszi Bala-
tonlellei konferenciáig.   
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Bizonyára mindenki hallott már a gyó-
gyító forrásokról, ahová emberek ezrei 
zarándokolnak, gyógyulásuk érdekében. 
Abban a hitben, hogy ha ebből a vízből 
isznak, vagy érintkeznek vele, akkor biz-
tos meggyógyulnak, de sokuknak csalód-
ni kell, mert nem követi gyógyulás. Vajon 
miért van így? 
Ezek a gyógyító vizek szakrális energiával 
telítettek, molekulái gyönyörű kristályfor-
mát alkotnak. Vannak emberek, akik 
tényleg csodás gyógyulásban részesülnek, 
tegyük hozzá, nem tömeges méretekben. 
Biztos, hogy nem a vízben van a hiba, 
inkább a hitünkben, materialista gondol-

kodásunkban. Ha ezen tudunk változtat-
ni, akkor mi is beállhatunk a gyógyultak 
sorában.
Jézus unokatestvére Keresztelő Szent 
János vízzel keresztelve tisztította meg az 
embereket a Jordán partján. Jézus a meg-
gyógyult embereknek mondta: „A te 
hited gyógyított meg téged”. Japánban 
nagy tisztelete van a folyóknak, tavaknak. 
Ősidők óta szent áhítattal tekintenek a 
vízre. Zen kertjeikben szinte mindenhol 
van egy kis csobogó, tavacska, ahol feltöl-
tődnek energiával. Tea-szertartásaikban 
is a víz játszik központi szerepet.
A kimondott szó, vagy megszületett 

gondolat teremtő ereje, vagy elmarasz-
taló ítélete megjelenik a minket körül-
vevő, és a bennünket is alkotó víz szer-
kezetében. Így nőhetnek kedvenc virá-
gaink gyorsabban, így vagyunk képesek 
magunkat, vagy szeretteinket gyógyíta-
ni. Minden gyógymód alapja a beteg 
sejtek, szövetek vízburkának informáci-
óval való ellátása és utasítása. Csak a 
rendezett szerkezetű víz képes erre. A 
gyógyító források vize is csak akkor 
tudja kifejteni gyógyító hatását ránk, ha 
a minket alkotó vízkristályok rendezet-
tek, ami csak saját gondolataink és cse-
lekedeteinktől függ.

A szakrális víz  III.
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Pár napja egy sírgödör nyílt ki, hogy a magyar anyaföld visszafo-
gadjon egy embert. Egy olyan embert, aki akaratával, kitartásával, 
megingathatatlanságával beírta magát a környék történetébe. Sze-
mesébe és Telekiébe kifejezetten nagy betűkkel. Sebestyén Erzsé-
bet élete és munkássága nem írható le egy szóban. Nehéz ember 
volt, hisz nehéz feladatokat mért rá az élet, amiben becsülettel helyt 
kellett állnia. Nehezen érthető ember 
volt, mert olyan feladatokat volt 
bátorsága felvállalni, amiknek még a 
megértése sem mehet könnyen, hát 
még a végrehajtásuk. Kemény ember 
volt, mert kemény falakat kellett 
áttörnie, olyanokat, amelyeknek a leg-
több ember nem merne nekimenni. 
Ő mert, és cselekedett. Ha kellett, egy-
maga kapott fel porba hullott zászló-
kat, és állt velük ügyek mellé, az élére 
minden munkának. Megpróbálta a 
sors. Tragédiák és betegségek soroza-
tát kapta a teremtőtől próbatételül, 
melyekben talpon tudott maradni, és 
egy percig sem feledte a küldetéseit. 
Legyen szó Szemes pálos kegyhelyé-
ről és kolostorának kutatásáról, 
legyen szó a Teleki ékességének szá-
mító 300 éves berkenyefa megmenté-
séről. Sok feladata közül ezt a kettőt azért is emeltem ki, mert ezek 
voltak azok, melyeket, mint magot vetett el, és melyek magból erős 
fává nőttek, generációkon átívelő hozadékai egy élet munkájának. 
Talán ez az, ami a legtöbb lehet egy alkotó, cselekvő ember számá-
ra, és ami békét adhat neki a szívének oly kedves somogyország 
földjében: amit tett, amiért élt, az nem múlt el nyomtalanul. Szív-
vel-lélekkel végzett munkája tovább él a tájban...

Egy évtized munkája kerül most itt említésre, amit Sebestyén 
Erzsébet vezetésével, alapítványi keretek között sikerült megvaló-
sítani. A történeti és régészeti kutatások, és a természetvédelem, a 
helytörténet és a honismeret terén elért eredmények sok, nagy 
tömegbázissal és anyagi erővel bíró szervezetnek is becsületére 
váltak volna. Íme egy lista, hogy egy lánglelkű ember és pár 
önzetlen segítője mire volt képes. Az eredménysorra pedig büsz-
ke lehet mindenki, aki bármit is hozzátett, legyen szó a legapróbb 
dologról is. (és voltak jó páran ilyenek):

2012. augusztus 18. A Pálos Kegyhely avatása, mely a XVII. 
században Telekihez tartozott, de a határmezsgyék átalakítása 
miatt most Balatonszemeshez tartozik. A felszentelést a Magyar 
Pálos Rend tartományfőnöke végezte el.

2012. szeptember 18-án a Telekiben található 300 éve Berke-
nyefa védelem alá helyezése.

2013. Az Év Fája versenyben a Teleki 300 éves Berkenyefa az 
Országos Erdészeti Egyesület Különdíját kapta.

2013. júniusában megnyílt ,,Az emberek Aranyban” régészeti 
kiállítás, melynek egyik támogatója az Ordoszi Napsugár Alapít-

vány volt.
2014. novemberében a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem BTK régé-
szeti tanszéke Dr. Türk Attila vezeté-
sével Balatonszemesen a Pálos Kegy-
hely ásatását az Alapítvány anyagi 
támogatása mellett meg tudta kez-
deni. A kutatócsoport sikeresen azo-
nosította a kolostor templomát.

2015-ben az Alapítvány kuratóri-
umi elnöke, Czigóth Sándor, meghí-
vást kapott a 3. Orosz - Magyar Uráli 
régészeti expedíció filmes doku-
mentációjának elkészítésére. A film 
2017-ben került nyilvános bemuta-
tásra, mértékadóan segítve a korai 
magyar történet hiteles és hatékony 
kutatását.

2016 tavaszán, a Civil Régészeti 
Alappal együttműködve Pogány-

szentpéter- Iharos- Csicsó- és Szenta külterületén mikrotérségi 
régészeti kutatás kezdeményezése és támogatása. A kutatás során 
a négy település határának átvizsgálásával több középkortól kor-
ban távolodó régészetileg fontos területet sikerült pontosan beha-
tárolni és több új régészeti lelőhely került látókörbe, múzeumi 
jegyzékbe.

A kutató munkának következményeként a Magyar Nemzeti 
Múzeum és a PPKE összefogásában ez évben megkezdődhetett a 
pogányszentpéteri Pálos kolostor feltárása.

2016. októberében a 300 éves berkenyefa megóvásának mun-
kálatai, melyben a szakértői munkát a budapesti Garden Fasor-
karbantartó Kft. végezte el az Alapítvány szervezésében.

Ennyi a sor, mely sokkal hosszabb is lehetett volna, ha a hosz-
szantartó betegség nem veszi el a közösségtől azt az embert, aki 
ezt nem csak megálmodta, hanem végig is küzdötte.

Munkáját „odafentről” is jól láthatták. Kívánjuk neki, hogy 
legyen megnyugvása, békéje. Láthassa, hogy amit maga után 
hagyott, az tovább él, és abban valahol ő is tovább él.

Papp Attila  (Kép: Czigóth Sándor)

NEKROLÓG

12 13hírmondó  2018 december hírmondó  2018 december12 13hírmondó  2018 december hírmondó  2018 december

info



LENGYEL MAGYAR 
KÉT JÓBARÁT…
A közismert mondás napjainkban is élő valóság. Nov-
ember 11-én Lengyelország 123-éves rabságból való 
felszabadulását ünnepeltük lengyel barátainkkal. 
Krakkóba, a szívet melengető műemlékvárosba utaz-
tunk Budapestről, Zalaegerszegről, Miskolcról, de 
érkeztek Szegedről, Debrecenből és számos más 
vidéki település is képviseltette magát. Zászlóinkkal 
jeleztük, hogy honnan érkeztünk. A királyi palotától a 
Wáweltől, az óváros tengelyén a királyok útján vonul-
tunk a Szent Flórián kapun át az ünnepség színhelyé-
ig, méltósággal követve a javarészt történelmi öltö-
zékben pompázó lengyelek ünnepi menetét. A város 
műemléképületeinek sokasága olyan érzést keltett 
bennünk, mintha egy történelmi album lapjain jár-
nánk. Elvarázsolt bennünket az az élmény, hogy az 
ünneplő lakosok sorfala között vonultunk, a lengyel 
emberek szeretetteljes mosolya, integetése, kézfogá-
sa, simogatása közepette. Felénk sugározták nem 
szűnő szeretetüket.  Tudjuk, hogy ez a szimpátia nem-
csak nekünk szól, hanem a velük több mint ezer éven 
át testvéri barátságban élő és ezt a kapcsolatot ma is 
megújítani, megerősíteni kész magyar népnek. Ismert 
tény, hogy népeink barátsága mélyen gyökerezik, 
nem kampányszerűen múlékony, színlelt kapcsolat. 
Ez a kapcsolat több mint ezer éve az Árpád és a Piaszt 
dinasztiával kezdődött. Uralkodó családjainkat szá-
mos rokoni szál köti össze, közös királyaink, közös 
szentjeink, a magyar alapítású pálos szerzetesrend, a 
közös harcok, a közös forradalmak eltéphetetlen szá-
lakkal kötnek össze bennünket. Ezt a „Barátságláncot” 
erősítettük jelen kiutazásunkkal. Ugyanezt teszik len-
gyel barátaink, amikor a mi jeles nemzeti ünnepeink-
re (március 15, október 23) az utóbbi években rend-
szeresen érkeznek hozzánk, közösen ünnepelni 
velünk.

 Kiss László
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Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Múzeum és Könyvtár   8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.

2019. január 5. (Szombat) 17.00.

Közreműködik: a Balatonföldvári Fúvószenekar

Újévi koncert

Hősök  és Szörnyek
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