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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK HÍRMONDÓ

Köszönöm még 
egyszer, hogy 
2020.10.04-én a 
békére, a rendre és 
a fejlődésre tették 
voksukat. Külön 
köszönöm, hogy 
éltek állampolgári 
jogukkal és szavaz-
tak, hiszen Bala-
tonszemes jövőjét, 

ahogy múltját is, Önökkel együtt  alakítjuk. Nagy 
megtiszteltetésként éltem meg és élem meg ezu-
tán is, hogy a négy jelölt közül nekem szavazott 
a többség bizalmat. Ez nagy erővel vértez fel, de 
egyben nagy felelősség is. Terveink megvalósítá-
sa érdekében  minden nap azért fogok dolgozni 
munkatársaimmal és a képviselőkkel, hogy Bala-
tonszemes eredményeket tudjon felmutatni min-
denki megelégedésére.

Ahogy a programomban is ígértem, továbbra is 
az átláthatóság jegyében végzem feladataimat és 
minden fontos eseményt, történést, előttünk álló 
dolgot meg fogok osztani Önökkel. A község la-
kóinak és nyaraló tulajdonosainak jobb tájékoz-
tatása, elsődleges fejleszteni való a hivatali mun-
kámban.
Szeretném, ha bizalommal fordulnának felém 
ötleteikkel, javaslataikkal, hisz Balatonszemes a 
közös otthonunk.

Én azon dolgozom, hogy közösen, együtt felépít-
sük álmainkat, egy békés, rendes, fejlődő Bala-
tonszemest!

Tisztelettel és barátsággal,
Németh Kornélné

polgármester

2020. október 15-én megtartotta alakuló ülését 
az október 4-i időközi polgármester választás 
után Balatonszemes Képviselő Testülete. Né-
meth Kornél Antalné polgármester asszony 
eskütételét követően, Nyárádi György képvise-
lő eskütételére is sor került, majd a jelenlévők 
meghallgatták a polgármester ciklusprogram-
jának ismertetését. Ezt követően döntött a tes-
tület az alpolgármester választásáról.

A polgármester Mórocz Viktor képviselőt java-
solta a grémiumnak, amelyet a tagok titkos sza-
vazással, 5 igennel, 2 tartózkodás mellett elfo-
gadtak.
Előzetesen is nagy érdeklődésre tartott számot a 
23-as és 24-es napirendi pont, amelyek tekinteté-
ben az alábbi döntések születtek:
A 23. napirendi pontban szerepelt Balatonsze-
mes Vasvári Pál utca-Pósa Lajos utca  közötti 
közparki fák csonkolása és szükség esetén kivá-
gása. A képviselő testület elé öt árajánlat érkezett 
az elvégzendő munkára, amelyből a testület a 
legolcsóbb árajánlatot fogadta el.

Ennek értelmében a munkák elvégzésével a ba-
latonföldvári Horváth Geolift Kft-t bízza meg, 
az árajánlat bruttó 476.250.- forintról szól. Az 
összeg tartalmazza a veszélyessé vált fák kivá-
gását, illetve csonkolását. A kivágott fák törzsei 
és a nyesedék is a településen marad, annak el-
szállításáról és deponálásáról a „Szemesért” Kft 
gondoskodik.

Az utolsó 24. napirendi pontban szerepelt a Sze-
der utca útburkolatának felújítása. Három cégtől 
kértek be árajánlatot azonos műszaki paraméte-
rek mellett.

Ennek értelmében a nyertes kivitelező az ÖKO-
BAU Kft lett, a legolcsóbb árajánlattal brut-
tó13.807.186.- vállalkozói díjjal. Ebben az ösz-
szegben nemcsak  aszfaltréteggel borítják az 
utcát, hanem az esetleges szintkülönbségeknél a 
szegélyezést is elvégzik, illetve a padkázást is. A 
kivitelezés végső határideje: 2020. november 15.

Polgármesteri köszöntő Tájékoztató az alakuló ülésről

Tisztelt Balatonszemesiek,
Kedves Barátaim!
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Szerettünk volna augusztus végén egy össze-
vont tanévzáró és tanévnyitó ünnepséget. Még 
a szokásos díszítést is megszerveztem, hogy a 
rendezvény kicsit kárpótolja főleg a nyolcadik 
osztályosokat, akiknek az iskolai ünnepeikből a 
legszebb, és talán a legmaradandóbb nem való-
sult meg, a ballagás! Sajnos az új járványhelyzet 
még a tanévnyitót is csak egyszerűsítve engedte 
megtartani.

Elmaradt az év végén a szokásos ünnepi keretek 
közt megrendezett jutalmazás is, pedig tudjuk, 
hogy szülőnek, nagyszülőnek, és a gyerkőcöknek 
is az az igazi büszkeség, amikor év végén átvehetik 
a jogosan megérdemelt dicséreteket, jutalmakat.  
A nyolcadik osztályosok kivételével a tanévnyitón 
ugyan átadtuk ezeket, de nem lehetett ott a család. 
Egyedül a kis elsősöknek engedtük a szüleit jelen 
lenni, hiszen nekik nem csak az ünnep volt fontos, 
hanem a szülői jelenlét mint biztonság is fontos 
volt még.
Nagyon sajnáljuk, hogy az előző tanév végén azok 
a versenyek, amikre nagyon tisztességesen készül-
tek a gyerekek, nem jutottak el a megyei döntő 
megrendezéséig. Pedig az évközi eredmények sok 
jóval kecsegtettek. Sportból, a testnevelők szerint 
országos bajnoki eredmények jöttek volna. A köz-

ismereti tárgyaknál is sok lett volna a megyei, vagy 
magasabb szintű helyezés. Nem is azt sajnáljuk, 
hogy az iskola nem büszkélkedhet, hanem hogy 
a gyerekeink nem érezték meg a szorgalmuk, és 
fáradtságuk eredményeként jogosan megélt siker 
ízét!  Ezért szeretném, ha e lap hasábjain legalább 
a legjobbak neve megjelenne!

A tantestület által igazgatói dicséretben része-
sült diákok:
•  Első osztályból: Horváth Szófia, Nyári Marcell, 

Takács Eliza
• Második osztályból: Kucserák Sára
•  Harmadik osztályból: Gál Mátyás, Pavelka Larina
• Negyedik osztályból: Lebhardt Dóra, Mireider Lola
• Ötödik osztályból: Pápa Noémi,  Winkler Nóra
•  Hatodik osztályokból: István Ajsa,  

Fülöp Szandra, Ligeti Ábel, Szekér Viktória, 
•  Hetedik osztályból: Gáspár Zsombor, 

Török Márton
•  Nyolcadik osztályból: Novák Andrea,  

Nyerges Veronika, Takács Kincső 
Ligeti Ábel a Zrínyi Ilona matematika verseny me-
gyei fordulóján elért 2. helyezéséért kapott még 
külön elismerő oklevelet és könyvjutalmat!
Az iskola által életre hívott díjak közül többet, mert 
nem volt megmérettetésre lehetőség, nem adtuk ki 

Iskolakezdés 2020

OKTATÁS

Rég volt hír az iskoláról, hiszen a nyár nálunk 
a szünet ideje. Idén is volt nyári napközi. Sok 
családnak tudunk azzal segíteni, hogy a gyer-
mekekre felügyelünk. Ez egyébként nem tan-
kerületi feladat, hanem önkormányzati, de mi 
felvállaltuk azt a két-három napot idén is, mint 
eddig szinte minden nyáron, hogy a szabadsá-
gunkat megszakítjuk.
A nyár alatt folyamatosan dolgoztunk az is-
kolaépületen. Rengeteg apró kis hibát is ki tud-

tunk javítani, de megújult két tanterem padló-
zata, és kettőt fel tudtunk csiszolni, le tudtunk 
lakkozni. A maradék laminált padló elég lett a 
titkárság egy részének burkolására. Festettünk, 
burkoltunk, javítottunk.
A nyár folyamán nagyon sok játékot kaptunk a 
napközihez, a tanévkezdéshez. Nemrég kaptuk 
meg a helyi futball egyesülettől az új röplabda 
hálót is. Azt gondolom gyarapodtunk. 
Köszönjük mindenki segítségét!

a „Jó tanuló, jó sportoló” díjat, a „Jó sportoló” díjat 
és a „Kiváló zenész” díjat. Ahol viszont volt kellő 
alap, ott díjaztunk.  Így:
•  A kiváló művész cím első fokozatát Benedek 

Luca, a második fokozatot Csóka Bíborka,  
a harmadik fokozatot Mihály Zoé Borostyán 
kapta meg.

•  Kiváló tanuló címet hosszú évek jó tanulmányi 
munkájáért Mórocz Milla kapta, míg a „Reichdiák” 
2020-ban Dombi Natasa lett, a nyolc éven át tar-
tó szinte mindig kitűnő tanulmányi munkájáért, 
a sok-sok művészeti ágban nyújtott kimagasló 
teljesítményéért.

Minden díjazottnak ezúton is gratulálunk!

Pár gondolat a tanévkezdésről!
A nyugodt és szép nyár vége felé kezdtek a felhők 
gyülekezni. Egyre több aggasztó hír érkezett a ví-
rushelyzetről a nagyvilágból. Sajnos aztán ideért, 
és most rettegésben tart bennünket!  Szülők, diá-
kok, pedagógusok félnek attól, hogy egy fertőzés 
miatt le kell állni, és jön a digitális tanrend. Tény, 
hogy megmentette az előző tanév végét, hogy 
ment minden tovább, de mindenki tisztában van 
azzal, hogy évet kezdeni és új anyagot átadni így 
hatékonyan nem lehet!  Befejezni, ismételni igen, 
és felsőben azoknak, akiknek jól ment a digitá-
lis tanrend alatt a tanulás – mert sok diáknak jól 
ment -  talán lehet tovább haladni, de a kicsiknek, 
és főleg az elsősöknek még elképzelni se tudjuk, 
hogyan lehetne a feladatot így teljesíteni!  A csa-
ládokban sem biztos, hogy a tavasz után maradt 
szabadság, és valljuk be a türelem is fogyóban volt.
Tapasztalatnak jó volt, és segítheti az idei tanévben, 
ha szükséges, az átállást. Megegyezett a tantestület 
abban, hogy egyféle online felületet fogunk hasz-
nálni. Ennek előkészületeként minden diáknak 
adtak már Márti néniék új e-mail címet, amit ha 
kell, ki is adunk. Azt is kimondtuk, hogy lehetőleg 
mindenki az órarend szerinti időben tartja az órá-
ját, és úgy oldjuk meg, hogy lehetőleg ne nagyon 

legyen házi feladat, amit a szülőknek kell bekül-
deni késő este. Lehet, hogy egész naposra tesszük 
az oktatást a digitális tanrend idején, hogy tényleg 
online akkor és ott, tanári magyarázattal menjen a 
tananyag, és kapcsolódjon be minden diák, hogy 
ne kelljen önállóan órákon keresztül keresgélni a 
megoldást, a magyarázatot, hogy lehessen feltenni 
kérdéseket közvetlenül oda-vissza. Az biztos, hogy 
nem állapot, hogy diák este 11-kor küldi a megol-
dást. Nekik is, pedagógusnak is kell a szabadidő, és 
a szülőkre se testálható át ez a feladat!
Rendkívül sok új szabályt kellett bevezetni. Ezeket 
az iskola honlapján szinte napi rendszerességgel 
kell frissíteni, úgy, ahogy mi is megkapjuk. Nem 
lehet ének órán énekelni, csak ha szabadban van 
az óra, de ott is kellő védőtávolsággal. Testneve-
lés óra csak szabadban lehet, az öltözők, mosdók 
mérete miatt változtatni kell az órák végét.  Nincs 
vándorlás, minden óra, leszámítva az informati-
kát, az adott osztály termében van. Az ebédlőbe 
elcsúsztatva mennek, a kicsiknek a tízórait lehoz-
zuk.  Azokat a szülőket, akik a közelmúltban jártak 
külföldön, még ha a zöld  zónás Horvátországban 
voltak is, megkértük, hogy a gyermekük ne jöjjön 
két hétig iskolába. Sajnos volt, aki a rendeletre hi-
vatkozva ezt nem volt hajlandó felvállalni, igaz, 
elmondta, hogy ahol ők jártak az biztosan(?) nem 
volt fertőzött terület. 
Kézmosó, fertőtlenítő szereket kaptunk a tankerü-
lettől, a gyerekek hozták a maszkot, a saját fertőtle-
nítő szereiket, a takarítók speciális takarítószereket 
kaptak, folyamatosan fertőtlenítenek, törölgetnek, 
minden óra alatt szinte az egész iskolát újratakarít-
ják.  Azokat, akik eddig az iskola udvarán keresz-
tül közlekedtek, megkértük, hogy most menjenek 
a konyhához körbe, és gyakorlatilag senki felnőtt 
a pedagógusokon kívül nem léphet az intézmény-
be. Nincsenek délutáni szakkörök, versenyeket 
nem rendezünk, és önkéntesen, mi pedagógusok 
is felvállaltuk, hogy nem megyünk sehová. Nem 
leányálom!
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Megyei atlétika verseny
Bár a koronavírus járvány miatt sok sportese-
mény elmaradt – többek közt a tavalyi évi összes 
országos szintű döntő, és emiatt fáj is a szívünk, 
mert talán az iskola legeredményesebb éve lehe-
tett volna -  most,  október 06-án, Kaposváron, 
megtartották az atlétika megyei döntőket ahol a 
következő eredmények születtek:

Megyei Bajnok,  és ezzel Országos Döntőbe jutott:
•  Fiú többpróba csapat:István Lehel,Czinkóczi 

András,Szekrényes Krisztofer,Béládi Barna-
bás,Erdélyi Martin,Békei-Varga Bendegúz.

•  Fiú svédváltó:István Lehel,Szekrényes Kriszto-
fer,Dombi Sólyom,Békei-Varga Bendegúz.

•  Lány svédváltó:Baji Alexandra,Benedek Virág,-
Tallián Orsolya,Kontur Dominika.

• Lány 600 méter:Benedek Virág.
• Lány 800 méter:Benedek Luca.
•  Lány II. korcsoport hárompróba összetett: 

Baji Alexandra.
•  Fiú II. korcsoport hárompróba összetett: 

István Lehel.

•  Fiú  IV. korcsoport hárompróba összetett: 
Békei-Varga Bendegúz.

Helyezettek, de nem jutottak országos döntőbe:
•  Lány többpróba csapat: II. hely. Baji Alexand-

ra,Tallián Izabella,Kucserák Panka,Békei-Varga 
Blanka,Vida Kata,Kontur Dominika.

•  Lány IV. korcsoport hárompróba összetett: 
2.Kontur Dominika.

•  Fiú  II. korcsoport hárompróba összetett: 
3.Czinkóczi András.

•  Fiú III. korcsoport hárompróba összetett: 
2.Szekrényes Krisztofer.,3.Béládi Barnabás.  

•  Fiú IV. korcsoport hárompróba összetett: 3.Er-
délyi Martin. 

Az országos döntő 2021.06.17-20-án lesz Pécsett.  
Reméljük, akkor már vírusmentes időszakban le-
szünk, és gyerekeink éves munkájának a gyümöl-
cse is beérik, és átélhetik azt a büszkeséget, ami 
munkájuk, kitartásuk, áldozatvállalásuk miatt 
megilleti őket!

A tanévet úgy kezdtük meg, hogy az előző évek 
fizika tanára már nem tudott jönni. Sajnos Varga 
tanár úr súlyos betegségben szenved, már biztos, 
hogy katedrára nem fog felállni.  Helyette Valkó-
né Kovács Márta tanárnő lett a fizika tanár. Sze-
rencsénk, hogy van ő, mert szakos egyetemi vég-
zettsége van ebből is. Így viszont nem lehetett már 
neki adni az informatika órákat, mert nem fért 
bele az idejébe. Benedek Márk úr, Zsóka férje vi-
szont a mérnöki végzettsége után még egy évig járt 
egyetemre, és pedagógiai végzettséget is szerzett, 
és mérnöktanárként elvállata az informatikát. 
A zeneiskolából szülési szabadságra ment Márkus 
Kata tanárnő.  Helyette Kocsis Éva tanárnőt fel 
tudtuk venni teljes állásba, de maradt Újláb Gábor 
tanár úr is, és Fülep Bartis Ildikó néni is. A régiek 
közül csak Dóri néni, és Horányi Ákos tanár úr az, 

aki a szokásos rendben dolgozik.
Hogy milyen lesz az év?  Október 22-től Né-
meth Kornélné Ildikó polgármesteri feladait látja 
el, így őt pótolni kell. Novemberben nyugdíjba 
megy Nagyné Éva néni, akit szintén pótolni kell, 
közben Batki tanár urat is pótolni kell egy időre, 
mert a tavaszi vírushelyzet miatt elmaradt a térd-
műtéte. Majd jön a félév, aztán tavasszal nyugdíj-
ba megy Cseh Tiborné Ibolya néni. Ilyen lesz az 
év!  És ez csak az, amit már előre tudunk! Amiben 
bízhatunk, az a tantestület egysége és hangulata, 
hivatástudata, a szülők támogatása. Gondolom 
ezek után megértik ha azt mondom: „Talán soha 
nem volt ennyire aktuális, a „Boldog új tanévet!” 
kívánság.

Tisztelettel!  
Boór Miklós igazgató

Cziráki Márta bemutatkozás
Kérem, engedjék meg, 
hogy a „Szemesért” 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. újonnan kineve-
zett vezetőjeként be-
mutatkozzam Önök-
nek! Vélhetően a fenti 
sorok sokaknak isme-

rősen csengenek, hiszen ebben az évben már én 
vagyok a második, aki ezzel a mondattal indítja 
bemutatkozását. Cziráki Márta vagyok, siófoki 
lakos, két felnőtt fiúgyermek édesanyja.

Frissen végzett építőmérnökként gyakornoknak 
kerültem a Balatoni Hajózási Zrt. jogelődjéhez 
a nyolcvanas évek legvégén. Eleinte nagyhajós 
kikötők felújítási munkáin dolgoztam. A 90-es 
évek elején elindult a cégen belül a Dr. Kopár Ist-
ván nevével fémjelzett kishajó kikötő fejlesztési 
program. Mondhatni jó helyen voltam, jó idő-
ben, hiszen a gondolatcsírától a megvalósításon 
át az üzemeltetésig részese lehettem a BAHART 
Kikötőlánc kiépülésének.
Fantasztikus feladat, folyamatos útkeresés a mi 
gyönyörű tavunkon a Balatonon. Tanulmányoz-
tuk a külföldi példákat, az ottani tapasztalatokat 
átültettük a mi viszonyaink közé. Lépésről lépés-
re haladva építettünk kikötőket és üzemeltető 
csapatot. 2007-ben, jelentős pályázati pénz el-
nyerve készült el a balatonszemesi vitorláskikötő 
korszerűsítésének első üteme, melyben még volt 
szerencsém részt venni. Aki emlékszik még erre 
az időszakra, az tudja, hogy a beruházás előké-
szítése nem volt zökkenőmentes. Sok lakossági és 
üdülőtulajdonosi észrevétel alakította az eredeti 
beruházási koncepciót. Mindannyian tudjuk, 
hogy a tóparti települések vízi kapuja mindenhol 
a kikötő. Az ide érkező vendégek első útja is ál-
talában ide vezet. Jó érzés az esti vacsora után itt 

korzózni, gyönyörködni a szebbnél szebb hajók 
látványában. Ma, ha valaki helyi lakosként, üdü-
lőtulajdonosként lesétál a kikötőbe, joggal lehet 
büszke arra, amit lát. Ugyanilyen büszkeséggel 
tölt el engem is az a tény, hogy tevékeny része-
se lehettem a kikötő létrehozásának. Ez tehát az 
én szemesi kötődésem. 2007-ben elkészült a déli 
part első magánkikötője, melynek üzemeltetése 
újabb szakmai kihívást jelentett számomra. 
Az elmúlt több, mint 10 évben üzemeltettem 
magántulajdonú kikötőkomplexumot vállalko-
zóként és alkalmazottként egyaránt, dolgoztam 
vendéglátásban és nagy állami cég EU-s pályá-
zati projektkoordinátoraként. Balatonszemes 
hosszú balatoni partszakaszának, nagy kiterje-
désű belterületének rendbetartása éven át sok 
feladatot ad a „Szemesért” Kft. maroknyi csapa-
tának. Alapító okiratunkban alapfeladatainkat 
részletesen szabályozta a település önkormány-
zata. Kiemelt feladatunk a település közterüle-
teinek, strandjainak, parkjainak gondozása, hul-
ladékmentesítése. Kissé koros, de folyamatosan 
karbantartott géppark, sokoldalú, lokálpatrióta 
kollégák, kicentizett költségvetés fogadott. Min-
den napunk új kihívásokat tartogat számunkra. 
Vannak ugyan napi rutin feladataink, de folya-
matosan szembesülünk újabb és újabb megol-
dandó problémával. Munkánkat végezve a te-
lepülés szinte minden pontján találkozhatnak 
kollégáimmal, de mindenhol mégsem tudunk 
ott lenni. Ezért továbbra is számítunk mind az 
állandó lakosok, mind pedig az üdülőtulajdono-
sok észrevételeire, javaslataira.

Működésünk során nem lehet más célunk, mint 
erőforrásainkat, eszközeinket minél hatéko-
nyabban felhasználva Balatonszemest a déli part 
egyik legvonzóbb településévé tenni.
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HÍREK

Moldován István bemutatkozás
Sok szeretettel és nagy 
tisztelettel köszöntök 
mindenkit! Moldován 
István vagyok a Bala-
tonszemesi Latinovits 
Zoltán Művelődési 
Ház, Könyvtár és Mú-
zeum új munkatársa! 

Jó néhányan Önök közül, közületek, évek óta a 
jó ismerőseim barátaim, de számos szemesi lakos 
még nem ismer, így engedjék, engedjétek meg, 
hogy bemutatkozzam!

Jómagam somogytúri lakos vagyok, két gyermek 
büszke édesapja, akik kiskoruk óta Balatonszemesre 
járnak óvodába, iskolába, idestova immár 10 eszten-
deje. Az elmúlt másfél évtizedben rendezvényszer-
vezőként és rendezvényekre való vendéglátós kite-
lepülőként számos fesztivál és különböző kulturális 
esemény szervezője és résztvevője voltam. Hiszek 
abban, hogy az itt szerzett tapasztalati tudást képes 
leszek jól kamatoztatni Balatonszemes kulturális 
életének fellendítése, fejlesztése érdekében. Nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy a Balatonszemesi 
Művelődési Ház Könyvtár és Múzeum  munkatársa 

lehetek, hiszen ez egy nagyszerű, patinás, nagyhírű 
intézmény, mely megélt már szebb és kevésbé szép 
időszakokat is, de az alapvető és legfontosabb fela-
data minden időkben ugyanaz maradt: a balaton-
szemesi közösség kulturális életének az összefogása, 
kiszolgálása, szervezése, irányítása és fejlesztése! 
Figyelembe véve Balatonszemes adottságait úgy 
gondolom, hogy a művelődési háznak egyfajta ka-
pocsként kell működnie a település intézményei, a 
civil szervezetek, vállalkozások és a lakosság között.  
Fontosnak tartom, hogy minden társadalmi réteget 
a lehető legnagyobb mértékben bevonjunk a köz-
művelődésbe, közösségi programokba, hiszen ez az 
egyik pillére annak, hogy a település közhangulata, 
illetve az ide érkezők benyomása pozitív legyen. 
Hiszek abban hogy, egy település életében nagyon 
fontos az intézmények összehangolt munkája, mert 
ezáltal a helyiek igényeit is jobban ki tudjuk elégí-
teni. Egy település belső, harmonikus közössége a 
hely arculatát is meghatározza.
Ehhez a munkához kérem nagy tisztelettel az Önök, 
a Ti segítségeteket és együttműködéseteket, bízva 
abban, hogy összefogással, szeretettel, egymás köl-
csönös segítésével, mindenképpen Előre és Felfelé 
visz az út!

Dobos Gyula plébános 
úr Isten kegyelméből 
és a Püspök Atya szán-
déka szerint 1980.már-
cius 1-én kezdte meg 
működését a Balaton-
szemesi plébánián. Az 
elhanyagolt plébánia 

épületét társadalmi munkában a papokból álló 
önkéntes csoport tatarozta.

Dobos plébános úr 1982-ben ünnepelte felszen-
telésének 25. évfodulójat, ekkor  celebrálta ezüst-
miséjét. Hívei és pap testvérei körében adott hálát 
Istennek papi hivatásáért és a rendszerváltás előtti 
nehéz körülmények között teljesített papi szolgálata  
25 évéért, és a kapott kegyelmekért.
1989-ben demokratikus változások indultak el. 
Engedélyezték a több párt rendszert és 1990- ben 
szabad választások eredményeként   Antall József 
miniszterelnök vezetésével megalakult kormány 
elismerte az egyházak jogait. Megkezdődött az egy-
házak rehabilitálása, az egyházi ingatlanok vissza-
szolgáltatása. Az egyházmegye kérelmére az egyház 
tulajdonába visszakerült a két volt egyházi iskola 
épülete. 1991-ben volt a balatonőszödi templom 
fennállásának 100. évfordulója. Az évfordulóra a 
templom külsőleg és belsőleg megszépült. A felújí-
tási munkálatokat Ajzert János tabi kőműves mester 
végezte.
1991-ben megkezdődött a balatonszemesi templom 
külső felújítása, a munkák 1992-ben fejeződtek be. 
A felújított templomot Szegedi József veszprémi 
püspök áldotta meg.
1993-ban II. János Pál pápa megalapította a Kapos-
vári Püspökséget Somogy és Zala megye falvainak 
összevonásával. A Kaposvári egyházmegye első 
püspöke Balás Béla lett.

Az 1980-as évek elején költözött át Dobos Gyula 
plébános úr a régi plébániából a templommal szem-
ben fekvő “Pálos-iskola” visszakapott  épületébe. A 
‘90-es években, Illés Antal polgármester úr hivatali 
idejében az Önkormányzat egy elektromos orgonát 
adományozott a plébániának.
Galbavy Jenő, a helyi hívőközösség tagja egy haran-
got ajándékozott a templomnak, ezzel pótolta az 
1944-ben hadi célra elhurcolt nagyharangot.
A hívek adománya segítségével egy németországi 
szobrász Szűz Mária és Szent Antal szobrokat készí-
tett a templom számára.
2003-ban pályázati pénzből elkészült a templom-
torony felújítása, a tetőcsere és a templom festése. 
Majd a régi plébánia és a “Tóth – iskola” tetőcseréje 
is megvalósult.
Dobos Gyula atya 2011. májusában kórházba ke-
rült, ezt követően betegsége miatt nyugdíjba vonult. 
Nyugdíjas éveit a székesfehérvári Papi Otthonban 
töltötte, a városban pedig kisegítő lelkipásztori fel-
adatokat látott el.  2011. nyarán került sor Dobos 
Gyula atya aranymiséjére, amelyet papi felszentelé-
sének 50, évfordulóján a Bagolyvár utcai kápolná-
ban celebrált.
Földi pályafutását befejezve kívánságára Balaton-
szemesen helyezték örök nyugalomra 2020.szep-
tember 9-én. Szemesen akart megpihenni,  ahol 
papi pályája legnagyobb részében szolgálta híveit  és 
ahol ezüst- és aranymiséjét tartotta.  A gyászmisét 
Varga László Kaposvári megyéspüspök úr celebrál-
ta. Utolsó útjára a püspük úr, valamint a tiszteletet 
és barátságot kifejező húsz paptársa és községünk 
hívei nagy számban kísérték el.
A szemesiek és a plébániához tartozó szomszédos 
községek hívei és az őt tisztelő testvérfelekezetek hí-
vei is megrendülve búcsúztatták egykori plébánosu-
kat. Emlékét szívükbe zárták.

Kiss László

A “Szemesért” Kft. minden munkavállaló-
ja a járványhelyzetre való tekintettel 2020. 
szeptember 09-től maszkot visel ott, ahol a 
szociális távolságtartás szabályai nem tart-
hatóak, illetve minden olyan helyen ahol azt 
hatósági előírás megköveteli. Egyéni védőfel-
szerelésként a maszkot a munkáltatónak kell 
biztosítania. Ez év őszétől  a környezettuda-
tosság és a költséghatékonyság jegyében az a 
döntés született, hogy 2 db mosható maszkot 

kap minden dolgozó. Maszkbeszerzésünk 
nem várt, kellemes fordulatot tartogatott szá-
munkra. Kovács Erika balatonszemesi lakos 
felajánlotta, hogy a maszkokat ingyen meg-
varrja dolgozóinknak. Kollektívánk ez úton 
szeretné kifejezni köszönetét Erika felé az ön-
zetlen segítségért.

Cziráki Márta 
a “Szemesért” Nonprofit Kft. ügyvezetője

Köszönjük a segítséget! Visszaemlékezés Dobos Gyula plébános 
több évtizedes balatonszemesi szolgálatára
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10. oldalGYÉMÁNT DIPLOMA

Ebben a rohanó világunkban vannak pillana-
tok, amikor meg kell állni! Meg kell állni, mert 
a pillanat varázsa elszáll, és soha nem lehet 
visszahozni. Valami hasonló történt velünk 
most is, a koronavírus helyzet miatt.

A nyár elején Pedagógus napon, vagy a Balla-
gáskor kellett volna méltó módon, ünnepélyesen 
megadni egy balatonszemesi pedagógusnak a 
tiszteletünket. Egy olyan pedagógusnak, aki két 
generációt nevelt oktatott a szemesi iskola falai 

közt, aki sokunkban él, akinek munkássága, hite 
a tanítványokban megy, él tovább.
Venásch Miklósné, Lovász Szilvia tanítónő ta-
vasszal kapta meg a Gyémánt diplomáját. Ezt a 
diplomát azok a tanítók, tanárok kapják meg, 
akiknek megadta az Élet, hogy hatvan évvel a ta-
nítói, tanári diplomájuk megszerzése után még 
köztünk vannak. Nagyon szép gesztus ez a va-
lamikori képző egyetemek, főiskolák részéről, 
hogy nem feledkeznek meg a régi tanítványok-
ról. Ehhez kívánunk most csatlakozni!

Gyémánt diploma Szilvia tanító néni 1940-ben született Kötcsén, és 
1959 áprilisától volt a balatonszemesi iskolában 
tanító. Hivatását csak a szemesi iskolában telje-
sítette, egészen nyugdíjba vonulásáig. Általában 
az alsósokkal, a legkisebbekkel foglalkozott, de 
néha negyedik osztályban a matematikát is ő 
vitte. Hosszú ideig volt az úttörő mozgalom ve-
zetője. Sokunknak cseng még a fülébe a „ 3316-
os számú Gárdonyi Géza Úttörőcsapat vigyázz! 
Fogadás jobbról, zászlónak tisztelegj!”  mondat, 
vagy az éles, tücsökciripeléshez hasonló prüty-
tyentés, amiről tudtuk, sorakoznunk kell!  Életé-
nek, munkásságának erről a szakaszáról így vall:
Szakmai életutam érdekes része volt az úttörő 
mozgalom vezetése. Hosszú éveken keresztül vé-
geztem. Nem önként vállalt feladat volt. Vallásos 
neveltetésem és lelkem miatt, a szókimondó és 
sokszor konok személyiségemből eredően kihívás 
volt számomra. Így utólag is büszke vagyok arra, 
hogy úgy tudtam teljesíteni, hogy a gyerekek, a 
családok értékrendje töretlen maradhatott.” 
Nem csak bennünket oktatott. Matematika tan-
tárgy egyes részeiből olyan oktatófilmet forgattak 
vele, amit a tanítóképzőben bemutató óraként a 
tanító jelölteknek is hosszú éveken át vetítettek. 
Nagyon szerette  a különböző iskolai műsorok 
szervezését, betanítását, mert ezekben nem csak a 
kultúrát tudta közvetítetni, hanem mai szóval élve 
a drámapedagógia eszközeivel tudott nevelni.
Egy pedagógus életen át pedagógus marad. Ő is 
így volt ezzel. Erről így írt:
 

„Nyugdíjas éveim alatt sem tudtam a hivatásom-
tól elszakadni. Nem is akartam. Nagyon sok ba-
latonszemesi, és jó néhány környékbeli gyereket 
korrepetáltam, segítettem. Hivatásom igazi elis-
merésének tartom, hogy ilyen bizalmat szavaztak 
nekem, hogy rám bízták a szülők, a gyerekeiket.” 
Egyszer egy beszélgetés alkalmával elmondta, 
hogy mivel nagyon későn született meg leánya, 
nem is reméli, hogy az unokázás örömét át fog-
ja élni. A sors azonban másként intézte, és ma 
három gyönyörű unokának a boldog és büszke 
nagymamája, férjével Venásch Mikóssal együtt.
Tudjuk, hogy az évek mennek. A volt tanítvá-
nyok, a szülők, vagy a ma már inkább nagyszülők 
nevében is gratulálunk a Gyémánt Diplomához 
és kívánunk Szilvia tanító néninek jó egészséget!
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A lapunkban megjelent 
kép– és szöveganyagok 
bármilyen formában és 
médiában csak a kiadó vagy 
a jogtulajdonos engedélyével 
hozhatók nyilvánosságra.

„Hivatásom igazi 
elismerésének tartom, 
hogy ilyen bizalmat 

szavaztak nekem, hogy 
rám bízták a szülok, 

a gyerekeiket.”
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HŐS FASOR

Ez év áprilisában beneveztük településünk egyik 
legszebb utcáját egy országos versenyre, ahol 
nem kisebb volt a tét, minthogy versengjünk az 
ÉV Fája díj elnyeréséért.
Az idén 38 településről érkeztek nevezések a 
szervező ÖKOTÁRS Alapítványhoz, amelyből 
a szakmai zsűri az általuk 10 legjobbnak ítélt 
fát, vagy fasort juttatta tovább a döntőbe. Leg-
nagyobb örömünkre a Bagolyvári Promenád – 
mert hogy ez volt a neve a Bagolyvár utcai gesz-
tenye fasornak a versenyben – bejutott a 10 közé.

A közönség szavazás, amely az elsőségről dön-
tött október 1-jével zárult, a díjátadó pedig ok-
tóber 15-én volt, rendhagyó módon nem sze-
mélyesen, hanem online a vírushelyzetre való 
tekintettel.
Bár gesztenye fasorunk nem végzett dobogós 
helyen, a szakmai zsűri különdíját nekünk ítél-

ték oda. A szakmai zsűri a jelöltek közül vá-
lasztja ki a Hős Fát - ez az elismerés olyan fa-
egyedeket, illetve jelölőiket illeti, amelyek élete 
veszélyben van, és amelynek megmentéséért a 
körülötte élők aktívan cselekednek.

Így 2020-ban az Év Hős Fája címet a balaton-
szemesi Bagolyvár utcai gesztenye fasor, vagyis 
a Bagolyvári Promenád kapta!

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki szavazott településünk csodála-
tos fasorára, és itt is szeretnénk megköszönni 
Bánó Sándor áldozatos munkáját, aki pár évvel 
ezelőtt pénzt, időt és fáradtságot nem kímélve 
rengeteget tett azért, hogy ezek az olykor 100 
évet is meghaladó korú fák egészségesen élhes-
senek tovább, az injektálásos módszernek kö-
szönhetően!

Történelmi lépésként, kizárólag háborús időszak-
ban volt rá példa, a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség március 16.-án felfüggesztette mindennemű 
sporttevékenységét (ezzel az egyesületek verseny-
rendszereit is), május elején pedig hivatalosan is 
véget ért a 2019-2020-as futballszezon az amatőr 
csapatok számára a koronavírus járvány miatt. 
A Dél-Balaton FC vezetősége a teljes leállás mel-
lett döntött a felfüggesztő döntést követően, még 
edzéseket sem rendeztünk a csapataink számára. 
Ahogy később a járvány okozta veszélyhelyzet 
korlátozó intézkedései visszavonásra kerültek, 
úgy indult el újra az egyesületi élet, július elejétől 
kezdődtek el az edzések a különböző korosztályos 
együtteseinknél.

A versenyrendszerek felfüggesztése előtti időszakig 
a 2019-2020-as szezon tavaszi félévében csak 4 mér-
kőzést tudott lejátszani az U-19-es és felnőtt csapa-
tunk a Somogy megyei II. osztályú bajnokságban. 
Mindkét együttesünknek 2 győzelem, 1 döntetlen és 
1 vereség a mérlege a tavaszi szezonban. Ám hiába 
állt mindkét csapatunk a tabella 3. helyén, az MLSZ 
döntésének értelmében nincs hivatalos végeredmé-
nye a bajnokságoknak, nincsenek helyezettek, nincs 
végeredmény alapján feljutó és kieső, a csapatok nem 
kapnak érmet és oklevelet. A felnőtt együttesben a 

játékos-edző Horváth Bence 17 góllal lett a házi gól-
király a 16 gólos Galgóczi Károly és a 13 gólos Szekér 
Zoltán előtt. Az U-19-es korosztályban Farkas Nor-
bert 9 góljával végzett a házi gólversenyben az élen, a 
8 gólt szerző Farkas Richárdot és a 6 gólt lövő Sövény 
Gábort megelőzve. A téli időszakban is aktívak ma-
radtak a legkisebb korosztályaink, a balatonszemesi 
tornateremben zajlottak az edzések hétköznap dél-
utánonként. Az U-11-es, az U-13-as és az U-15-ös 
csapatunk az MLSZ által rendezett futsal tornákon 
vett részt a balatonboglári NEKA csarnokban, a cso-
portkörös szereplés után sajnos egyik korosztálynak 
sem sikerült a döntőbe jutás. Az U-11-es és U-13 
csapatok a téli Bozsik tornákon is pályára léptek a 
balatonlellei tornateremben és már az első szabadtéri 

műfüves edzésen is túl voltak az U-9-es korosztállyal 
együtt, amikor az MLSZ március közepén felfüggesz-
tette a Bozsik tornákat is. Július elejétől elkezdődtek 
az edzések a különböző korosztályos csapatainknak, 
a 2020-2021-es Somogy megyei II. osztályú bajnok-
ság augusztus 15.-én indul az MLSZ tervei szerint, 
bízunk benne, hogy az őszre jósolt második hulláma 
a koronavírus járványnak már nem lesz ilyen hatás-
sal az életünkre, így a sportéletre sem.

Vasicsek László

Településünk Hős Fasora Dél-Balaton FC hírek
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HELYTÖRTÉNET 15. oldal

Balatonszemes a török 
ellen vívott végvári  
harcok fontos helyszíne
A sorozat 13. részében megismerhettük a végvá-
ri vitézek bajvívó szokásait, a hírneves magyar 
végvári vitézek közül Gyulaffy László és Pisky 
István tihanyi várkapitányok bajvívásainak tör-
ténetét.

14. rész 
A tilalmak ellenére sem szakadt 
vége az erődemonstráló 
párviadaloknak
Feljegyzésekből tudjuk, hogy Hazun budai bég 
párviadalra hívta palonai Magyar Bálintot, Fonyód 
várkapitányát. Nincs híradás a viadal kimeneteléről, 
de a következő évben már másképp hívták a Budai 
béget, Magyar Bálint pedig még mindig Fonyód ka-
pitánya volt.
Thury György (1519 – 1571)

Thury Györgyöt Palota 
(Várpalota) és Kanizsa 
kapitányát (1.ábra), aki 
dunántúli főkapitány 
volt, a XVI. századi Eu-
rópa legjobb bajvívójá-
nak tartották. Amikor 
egy új török főtisztet 
neveztek ki, azonnal 

párviadalra hívta. A világtörténelem legtöbb (kb. 
60) életre – halálra szóló párharcát vívta meg sike-
resen. Hatalmas termete miatt a „Dunántúl Orosz-
lánjának” is nevezték. Több török vitéz csak azért 
lovagolt Európa közepébe, hogy megmérkőzhessen 
vele, de egyikük sem tért haza. Feljegyzések szerint 
egy bajnok Mezopotámiából érkezett, hogy kopját 
törjön vele.
Fékezhetetlen nagy bajvívó volt, aki a csatákban és 
az ostromokban is bravúros tetteket vitt véghez. 500 

emberével Várpalotán állomásozott, amikor 1566. 
júniusában Arszlán pasa 10 000 fős seregével ostrom 
alá vette a várat (2.ábra). Thury egy vakmerő éjszakai 
rajtaütéssel emberveszteség nélkül képes volt megti-
zedelni az ellenséget. Vitézeivel mindaddig kitartott, 
amíg Salm gróf győri felmentő seregével a vár alá ér-
kezett. A török legyőzése után, még ugyanabban az 
évben bevették Veszprémet és Tatát is.
Messze földre híre ment Thury György és a ma-
gyar bajvívók sikereinek, így a rettegett Frangepán 
Ferencnek is. Amikor összemérték velük a fegyve-
rüket, senki sem bírta le őket sem harckészségben, 
sem a lankadatlan lelkierőben. Istvánffy Miklós 
történetíró feljegyezte, hogy Szelim szultán maga is 
figyelmeztette a törököket, hogy: ”… tegyenek meg 
mindent, csellel és ravaszsággal, a törökök szokásos 
fortélyaival, akár erővel elfogva őket, hatalmukba 
kerüljenek, vagy ha ez kevésbé lenne lehetséges, té-
tessék el őket láb alól…”
Miksa királyunk elismerve Thury György számos 
sikeres viadalát a pozsonyi koronázási ünnepségen 
„aranysarkantyús vitézzé” avatta. Sajnos 1571-ben a 
törökök tőrbe csalták, Ő a túlerő láttán levett sisak-
kal folytatta a küzdelmet, mert nem akart élve fog-
ságba esni. Elesett a küzdelemben. A fejét győzelmi 
trófeaként vitték haza a törökök.
1581-ben Dobó Ferenc főkapitány lévai vitézeiből 
választott csoportjával harcolt a törökkel. Tarczy 
korponai lovas hadnagy és társai párban vívtak a 
törökökkel életre – halálra. Az első tizenhat küzde-
lem magyar győzelemmel végződött, a tizenhetedik 
párharcban a török diadalmaskodott (3.ábra).
Figyelemre méltó Káldy Miklós nándorfehérvári 
vén vitéz kihívó levele a veszprémi béghez, amely-

ben életre-halálra szóló viadalra hívja a legvitézebb 
és legjobb veszprémi törököt „…. Jövendő Szent 
György napon megütközöm vele a pápai, győri 
vagy a veszprémi mezőn. Egyéb fegyver nála ne le-
gyen, csak egy éles szablya és egy vasbot….”
Káldy Mikós volt az a vitéz, aki a nándorfejérvári 
mezőn fejét vette Amhát Kapucsi basának, legyőz-
te Deli Naszufot és Amhát agát  is lefejezte. Amhát 
vajdát ugyancsak halálos viadalban győzte le.
Gyakran megtörtént, hogy az egymással szemben 
álló magyar és török csapatok nem rontottak egy-
másnak, hanem mindkét fél kiválasztott egy, vagy 
két jó vitézt és azok vívtak meg. A párviadalban 
győztes fél lett a csata győztese.
1577-ben Pálffy Tamás és Kara Aly a székesfehér-
vári szandzsák bég, lóháton kopjával vívtak a pa-
lotai mezőben. „Két szép sereg között száguldva 
rontottak egymásra. A bég nem találta el Pálffyt, 
Tamás uram találta a béget. Az pajzsan, páncéron, 
ki az fegyverderék felől volt, mind által ment rajta.”
Pálffy Tamás rendkívül sikeres volt a személyes vi-
adalokban, s fölötte bátor és vakmerő volt a hada-
kozásban. 1579 őszén sikerrel tört kopját a fejérvári 
bég vitézével (4.ábra).
Berenhidai Huszár Péter főcsatározó, első szágul-
dó, legtalálékonyabb leshányó, legyőzhetetlen vias-
kodó és öklelő. A koppányi várban szolgáló Halul 
szpáhi viadalra hívta berenhidai Huszár Péter pápai 
vicekapitányt. Vesztére.
Annak ellenére, hogy a király a személyes viada-
loktól erősen tiltotta a vitézeket, Huszár Péter nem-
csak maga viaskodott, de alattomban még a vitézeit 
is megvívatta. Emberszámba ugyanis csak azután 
számlálta őket. A török vitézekre nézve az volt a baj, 
hogy az Isten a diadalmat mindig Huszár Péternek 
adta, s így őkigyelmék nem nagy kedvvel felelgettek 
Huszár Péter kihívására. „Meg köll annak lennie, 
írá ilyenkor Huszár Péter, attól a frigy (a békekötés) 
meg nem bomol!”
Ha a kihívásnak nem tettek eleget, Huszár Péter 
olyan beszédet vett elő, amitől még a gyáva katona 
is oroszlánná lett. Ilyenkor ugyanis elkövetkezett 

a mocskos vitézi levelek írásának az ideje, aztán a 
disznófaroknak, rókafaroknak, stb. küldése. S aki 
ilyesmit kapván, ki nem állt a viadalra, arról a vé-
gekben azt mondogatták, hogy jobb volna meghol-
ta, hogy sem mint élte. S ha a török vitéz kényszerült 
kiállni a viadalra, Huszár Péter öröme nem ismert 
határt. Nem félt ő senkitől, hiszen a kopjatörésben 
és kardforgatásban alig ismertek hozzá foghatót, de 
a végbeli szokástörvényt mindig megtartotta. Ezért 
még a török tisztek is őt kérték föl igazlátónak a baj-
viadalok ügyében.
Az 1582. évben Huszár Péter Ferhát agával mérte 
össze a szablyáját. Ő volt az a balszerencsés török 
vitéz, akit Huszár Péter a porondra hívott. Majthé-
nyi László pápai főkapitány ugyanis az évben jelen-
tette, hogy a nagyhírű Ferhát agát a budai basa eről-
tette a viadalra, mert úgy illett, hogy bosszút álljon 
Huszár Péteren, akinek tömlöcében sínylődött vitéz 
Deli Csáffer, Ferhát aga édes öccse.
1586.február 24-én a nagyhírű török verekedő csík-
vári deli Hasszán párbajra hívta Huszár Pétert, aki-
nek vitézségét és erényességét, tisztességes harcmo-
dorát a törökök is nagyra becsülték.
Vitézi erőpróbák, véres küzdelmek, harcos levél és 
üzenetváltások a XVII. században is napirenden 
voltak, mígnem az 1686. évi győzedelmes hadjárat-
tal s a töröknek Dunántúl területéről való kiszorí-
tásával elmúlt az a szép idő, melynek vitézeiről már 
Balassi Bálint, a XVI. század kiváló lírikusa lelkesen 
írt a Végek dicsérete című versében

”ellenség hírére vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul…

csak jó kedvéből is vitéz  próbálni indul,…

holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul…

a jó hírért, névért, az szép tisztességért ők mindent hátrahagynak,…

emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak.”...

Ezzel a végvári harcok krónikája véget ért.
Köszönöm a kitartó érdeklődésüket!                                                                          

Kiss László

1. ábra

2. ábra



GARDENTOOLS KFT
BALATONSZEMES

Címünk: Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.
Elérhetőség: 06/30-447-33-14

06/30-480-76-33,  06/30-920-77-66
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BALATONSZEMESI KISGÉPSZERVIZ

KERTI GÉPEK, KERÉKPÁROK, ROBOGÓK 
SZERVIZELÉSE.

KERTI GÉPEK, KERÉKPÁROK, ROBOGÓK 
ÉRTÉKESÍTÉSE.

KERTI GÉPEK, KERÉKPÁROK
BÉRBEADÁSA.

TELEPHELYÜNKÖN TŰZIFA, 
BOGRÁCSFA KAPHATÓ!

Cégünk a kertek mesterének a HECHT Magyarországnak és 
a BÁRDIAUTÓ alkatrészhálózatnak hivatalos partnere.

UTÁNFUTÓ ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ 
KÖLCSÖNZÉS

Vállalkozásunk fizetési pont, ezért lehetőség van bankkártyás fizetésre.

VESZÉLYES FAKIVÁGÁS, 
KERTGONDOZÁS.
ÉPÜLET BONTÁS, TEREPREN-
DEZÉS, FÜVESÍTÉS.


