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HÍRMONDÓKFT HÍREK

Kicsit megpihenhetünk, három sűrű hónap 
után. Kiértékeljük a nyár feladatait, végre elme-
hetünk szabadságra, hogy utána újult erővel és 
tettvággyal állhassunk át őszi üzemmódra. Is-
mét itt a felkészülés ideje. Rendbe kell tegyük 
eszközeinket, a lombhullás ad rövidesen sok 
feladatot. Mindenki teszi a dolgát. Jó csapat va-
gyunk! Alázattal végezzük feladatainkat, ami 
nem kevés. Nemcsak rendben tartunk, építünk, 
szépítünk is. Futnak a projektek, minden intéz-
mény igénybe veszi erőnket, tudásunkat. Szíve-
sen segítünk. Jó szóért. Kapjuk a dicséretet, amit 
köszönünk!

Kapjuk az áldást, amit viszont kívánunk!

Elköteleztem magam 
a Kft. eszközparkja, a 
munkakörülmények 
és a humán mun-
kaerő folyamatos 
fejlesztése mellett. 
Mindenki megértette, 
hogy működési költ-
ségeinket a szükséges 
minimálisra kell fa-
ragnunk, azért, hogy 

a megcsonkított költségvetési támogatásunkból is 
mindenre jusson elég. Elképzeléseim egybevágnak 
a Képviselő-testület elvárásaival. Terveimet az ön-
kormányzat partnerként támogatja. A képviselők 

egyhangú döntéseket hoznak. Legutóbb gép- és 
eszközbeszerzési tervekkel álltam a testület elé. 
Tájékoztattam a tisztelt Képviselő-testületet arról, 
hogy szabad kapacitásaink erejéig vállalkozunk. 
Tevékenységeink bevételéből csökkentjük a ha-
talmas elvonás okozta hiányt. Így próbálunk az év 
folyamán minél kevesebb pótköltségvetési támo-
gatást kérni. Aki megkeres minket bárminemű 
problémájával, annak szívesen segítünk. 
Forduljanak hozzánk bátran, bizalommal! (Te-
lefon: +36-84-360-018) Vállalkozási munkavég-
zéseinket a megrendelők igényei szerint, nagy 
odafigyeléssel végezzük. Vannak, akik már úgy 
tervezik következő munkáikat, hogy abba bevon-
ják a Kft.-t. Sokan megköszönik munkánkat!

Örülök, hogy egyre több 
pozitív visszajelzést kapok!

Ezúton fejezzem ki köszönetemet minden bala-
tonszemesinek, hogy a társadalmi együttélés sza-
bályait figyelembe véve használják és ápolják az 
ingatlanuk előtti közterületet. Csak így lehetett 
Balatonszemes a Déli part gyöngyszeme ezen a 
nyáron is! 

Csodálatos nyárutót kívánok 
támogatóinknak!

Barátsággal: 
Korcz Miklós ügyvezető igazgató 

Új időszámítás, megújulás, közszolgálat. 
„Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft. –

Elment a nyár, még vissza-vissza 
jár, kacéran rámosolygott 

a rózsaparkra, 
újra „száll az illat ár”.

Az ezévi Hunyady-díjak átadására augusztus 
22-én a Bagolyvár utcai kápolnánál került sor. 
A díjakat Kiss László a Hunyady-díj Bizottság 
elnöke adta át.

A Hunyady-díj Bizottság a szemesi illetőségű je-
löltek közül a 2021 évben a díjat Szabóné Molnár 
Mónikának adományozta, aki gyógypedagógus 
logopédus tanárként Balatonszemesen megalapí-
totta és 17 évig működtette az alapítványi „Agape 
Beszédjavító Általános Iskolát”, ellátva a szemesi 
és a környékbeli speciális nevelési ígényű gyerme-
keket. Tanított Köröshegyen és Budapesten, dol-
gozott az Országos Beszédjavító Központban és 
„ELTE” oktatóként. Számos szakkönyvet publikált. 
Jelenleg is dolgozik. Szakmai és emberi hozzáállá-
sával Balatonszemes hírnevét öregbíti. A Bizottság 
idén nem ítélt díjat a nyaraló tulajdonosoknak.

2021 évben “Posztumusz” Hunyady-díjat adomá-
nyozott néhai Kiss László rendező úrnak, a Magyar 
Versmondók Egyesülete és a Latinovits Emlékmű 
Alapítvány Alapító Elnökének, aki működése so-
rán létrehozta a balatonszemesi Latinovits Vers- és 
Prózamondó találkozót, majd elindította a Bujtor 
István filmfesztivált, ápolva ezzel a művészek élet-
művét, kultuszát és segítette Balatonszemes kul-
turális életének kibontakozását. Munkásságával 
elnyerte a nyaralótulajdonosok és a helyi lakosság 
megbecsülését és tiszteletét. A „Posztumusz díjat” 
Lutter Imre a Magyar Versmondók Szövetsége és 
a Latinovits Emlékmű Alapítvány elnöke vette át.

A díjak átadása után egy napfényes kerti összejö-
vetel keretében beszélgettek a régi és új Hunya-
dy-díj tulajdonosok.

Összeállította: 
Kiss László

2021 évi Hunyady-díj nyertesei
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Kiadók:
Balatonőszöd Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete,
Balatonszemes Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete,
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Szerkesztő bizottság:
Antal János,
Németh Kornélné,
dr. Szatmári Ibolya

Felelős szerkesztő:
dr. Szatmári Ibolya

Megjelenik havonta, 
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Elérhetőségeink:
hirmondoinfo@gmail.com
00 36 30 475 9712

Nyomdai kivitelezés:
By Line Kft.

Felelős vezető:
Zsolnay Csaba
ügyvezető igazgató

A szerkesztőség a beküldött 
írásművek tartalmi, stiláris hi-
báiért felelősséget nem vállal.

A lapunkban megjelent 
kép– és szöveganyagok 
bármilyen formában és 
médiában csak a kiadó vagy 
a jogtulajdonos engedélyével 
hozhatók nyilvánosságra.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy egy-
szerű Balaton-parti önkormányzat. Nem volt 
se gazdag, se szegény. Élte az életét, valahol a 
déli part közepe táján, és abban bízott, hogy 
„Szemesnek (is) áll a világ!” Hétköznapi embe-
rek lakták, volt köztük vállalkozó, volt iparos, 
vendéglátós, voltak sokan alkalmazottak, köz-
szolgák, és még sok-sokféle szakma béli. A leg-
többen tisztességes, becsületes emberek voltak, 
dolgoztak, boldogultak, adóztak.

Ennek az önkormányzatnak volt több strandja. 
Volt, amelyik valamikor fizetős volt! Ma már nem 
az, csak az élményfürdős része. A másik stran-
dok is szabad strandként működtek. A helyi Kht. 
mindegyiket igyekezett tisztán, rendben tartani. 
Voltak kukák, reggelente és napközben többször 
takarított WC-k, nyírták a füvet, vágták a száraz 
faágakat, és a vállalkozóknak köszönhetően mind-
egyiken volt több olyan szolgáltatás, ami kell ah-
hoz, hogy a nyaralótulajdonosok, a vendégek is jól 
érezzék magukat.
Történt egyszer, hogy az országot irányító Parla-
ment úgy döntött, akik érdemesnek tűnnek rá, 
azok kapjanak pénzecskét, hogy a strandokat fej-

leszthessék! Legyenek azok még szebbek, még 
jobbak, szolgálják még inkább a használókat! És 
kiírtak először egy, majd egy év múlva egy másik 
pályázatot. Nosza, a faluért felelős csoportocska 
gyorsan összeült, és eldöntötték, hogy ők bizony 
egy életük, egy haláluk, de belevágnak! Gyorsan 
terveket készíttettek. Aztán nekiindultak a „So-
sincs talán belőle kiút” - nevezetű labirintusnak, 
amelynek minden kanyarulatában valamilyen en-
gedélyeztető hivatalnokot kellett meggyőzniük ar-
ról, hogy amit akarnak, az jó, és hasznos, és el kel-
lett hitetniük magukról, hogy mire a májusi Nap a 
Csobánc és a Tóti-hegy közt hajtja álomra a fejét, 
a munkálatokkal is elkészülnek úgy, ahogy az elő 
van írva! Lesz baba-mama szoba, berendezve min-
dennel, ami ahhoz kell, hogy az ifjú édesanyák, 
esetleg a segítő nagymamák a kicsiket tudják 
etetni, tisztába tenni. Lesznek új WC-k, számban 
is elegendő, és méretben is változatos, sőt a moz-
gáskorlátozottaknak külön is, hogy ők is érezzék, 
fontosak, és megbecsülés övezi őket is! Lesznek 
öltözők, játszóterek, szabadtéri sporteszközök, és 
még sok-sok minden, mint szabad WiFi, hangos-
bemondó, csomagmegőrző….
Sok-sok keresés után találtak kivitelezőt is, aki 

Mese az egyszeri önkormányzat 
szabadstrandjáról

tudta, mikor van az a nap, amikor a Nap éppen a 
Csobánc és a Tóti-hegy közt megy le! És láss cso-
dát! Majdnem minden elkészült. Sok-sok pénzbe 
került, de mindenki úgy gondolta, hogy megérte! 
A kis csoportocska keresett embereket, akik dol-
gozni is akartak, és vállalták, hogy rendet tartanak, 
és tesznek azért, hogy ez a sok szép és új dolog 
boldogságot okozzon! Még a parkolásért sem kért 
pénzt senki, hogy a Szemesen nyaralók, az amúgy 
elég borsos balatoni árakat kevésbé érezzék meg-
terhelőnek! Sőt, se a WC, se a többi használatáért 
nem kértek pénzt! Úgy gondolták, hogy majd az 
idegenforgalmi adóból befolyik annyi, hogy az éves 
rendszeres használatból eredő állagromlást tava-
szig ki lehessen javítani! Mindenki boldognak tűnt!
Ám a dolgok valahogy más irányba kezdtek ala-
kulni! Először valaki, az új épület falához vágott 
egy doboz ronda barna festéket, mert neki jobban 
tetszett úgy! Aztán leszakították az egyik csapte-
lepet, letörték a mosdót, aztán másik csaptelep 
következett! Voltak dolgok, amik este, vagy éjjel 
életre keltek, és reggelre lemásztak a falról, nyom-
talanul elmenekülve valami másik fürdőszobába! 
Valakik a baba-mama szobában az új bútorokkal 
csatát vívtak, és láss csodát! Legyőzték a szoptató 
fotelt! Majd hős utcai harcosok versenyeztek, hogy 
ki tud magasabban lábnyomokat hagyni a falon, ki 
tud felmászni a tetőre? Vannak, akik lucskosan, ko-
szosan vágtatnak be a WC-re, és ha szólnak nekik, 
hogy talán illene… foghegyről vetik oda: „Megte-
hetem nem? Hiszen ez SZABAD strand!” Vannak, 

akik úgy gondolják, ha már „szabad strand”, akkor 
szabad hozni kis edénykét, és a kézmosót, a tus-
fürdőt abban haza is lehet vinni! Sőt, otthonról a 
mosogatni valót is el lehet ide hozni, és az itteni 
meleg vízzel lehet az otthoni számlán spórolni. De 
vannak, akik az esti otthoni zuhanyzást is úgy ejtik 
meg, hogy a nappalijuk és a hálószobájuk közti út, 
a strandi zuhanyzón át vezet!
A kis csoport már retteg, mi lesz, ha jövőre, amikor 
a Nap megint a két hegy közt megy le, és másik két 
strandon is elkészülnek ugyan így a fejlesztések? 
Akkor győzi-e majd anyagilag a károkat javítani, 
vagy jobban jár, ha vesz táblácskákat, és ráírja: 
„Nem rendeltetés szerű használat miatt tönkre-
ment, határozatlan ideig zárva!” És a táblákat rajta 
hagyja egészen addig, míg a Nap a Fonyódi-hegy 
déli oldalán hajtja álomra a fejét, valamikor szep-
tember végén, október elején! Csak reménykedik, 
hogy jön egy Intelligencia nevű vitéz, aki a sokfejű 
sárkányt le tudja győzni, és rá tudja nevelni arra, 
hogy vigyázni kellene arra, ami van, még akkor is, 
ha látszólag ingyen van! És hogy a „SZABAD” szó, 
az nem azt jelenti, hogy bármit csinálhatok, ha-
nem azt, hogy most, hogy végre van, ami kell ah-
hoz, hogy kulturált körülmények közt tölthessük a 
szabadságunkat, hogy nem kell fizetni mindenért, 
most szabadabban gazdálkodhatunk az időnkkel, 
és szabadabban élvezhetjük a nyarat!

Hát, itt a mese vége, fussanak el véle! 
Akinek nem inge, ne vegye magára!
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Ez a nyár is gyorsan eltelt a nyár folyamán a bölcső-
de teljes létszámmal működött. Egy-egy napos hi-
ányzások voltak csak. A nyár végén már készülünk 
az új nevelési évre. Szeptembertől négy gyermek 
már az óvodába fog járni, helyükre új gyerkőcök 
érkeznek. A bölcsődéből elballagott gyerekeket is 
elbúcsúztattuk, hagyományaink szerint: pöttyös 
kendőből készítettünk számukra egy batyut, me-
lyet fakanálhoz rögzítettünk. A batyuba hamuba 
sült pogácsa, versike, a lányoknak hajgumi, a fiúk-
nak kisautó került. Amikor átadjuk a kis ajándé-
kokat, mi is elérzékenyülünk egy kicsit, hiszen az 
együtt töltött időszak alatt nagyon szoros kapcso-
lat alakult ki a legkisebbekkel. Tudjuk, hogy minél 
kisebb egy gyermek, annál fontosabb számára a 
kötődés, a megszokott felnőttekhez ragaszkodnak, 

igénylik a közelségünket. Az elballagó bölcsisek iz-
gatottan várják, hogy ,,nagy” óvodások legyenek. 
Mi is bízunk abban, hogy nekik sokkal zökkenő 
mentesebb lesz az óvodába lépés, mert a gyerekek 
jól ismerik már az óvó néniket, az ott dolgozó fel-
nőtteket, az udvart, az óvoda épületében is bizton-
ságosan eligazodnak. A közös programok során is 
sok lehetőség adódott az óvodai élettel való ismer-
kedésre, a jó kapcsolat alakítására. Az óvó nénik is 
többször átjöttek hozzánk látogatóba.
A nyár végén nálunk is nagytakarítás lesz. Negye-
dik évünket kezdjük a bölcsődében, még mindig 
boldog izgalommal, lelkesedéssel várjuk az új 
csöppségeket.

Bölcsődei dolgozók

Nyárutó a bölcsiben

A cikk írásának időpontjában még javában 
tombol a nyár - főleg hőmérséklet szempontjá-
ból! De mi már, az óvoda dolgozói, készülünk 
az új nevelési évre!

A csoportok elosztása megtörtént, kialakultak 
a létszámok, a beiratkozott kiscsoportosainkat 
örömmel és izgatottan várjuk. Hogy megkönnyít-
sük az óvodába lépést, egy új, családi program-
mal kedveskedünk leendő kis polgárainknak. A 
nyitás előtti napokban: Óvoda Ismerkedő Családi 
Napra várjuk a kicsiket, szüleikkel, testvéreikkel 
együtt. A délelőtt folyamán betekintést nyerhet-
nek az óvoda mindennapjaiba, ismerkedhetnek a 
felnőttekkel, szokásokkal, az óvoda helyiségeivel, 
s természetesen szívesen válaszolunk a kérdések-
re, amelyek - már sok éves tapasztalat alapján - 
ilyenkor szép számmal adódnak! Célunk, hogy 
oldjuk az első napok izgalmát, megkönnyítsük 
a leválást a családról, hiszen a szülők is nyugod-
tabban engedik el gyermekeiket, ha már vannak 
előzetes ismereteik az óvodai életről!
Persze tudjuk, hogy a befogadási vagy beszok-
tatási időszak nem könnyű. Sok éves tapaszta-
latunk, hogy azok a gyerekek illeszkednek be 
nehezebben, akik a szüleiken is „érzik”, hogy ne-

hezebben „ engedik el” őket - ami szintén érthető, 
de mivel az óvodába járást is törvény szabályozza, 
úgy tudnak segíteni a szülők, ha ezt az élet ter-
mészetes részeként kezelik. Reméljük, pedagógus 
szakembereink ebben is nagy segítséget tudnak 
majd nyújtani!
Este pedig a már hagyományos első szülői érte-
kezletükön vehetnek részt (immáron gyerekek 
nélkül), ahol további fontos és hasznos informá-
ciókkal gazdagodhatnak, elsősorban az óvoda 
kezdéssel kapcsolatban.
Augusztus utolsó heteiben megtörtént a tiszta-
sági meszelés, takarítás, fertőtlenítés, ugyanúgy, 
ahogy az elmúlt években, minden nyár végén. 
Ilyenkor az óvónők az adott korosztályhoz gon-
dolva újra rendezik a csoportszobákat is, kicse-
rélik a játékeszközöket. A nevelési, gondozási 
terveket, napi- és hetirendeket, éves programo-
kat, fejlesztés tartalmát szintén tervezni kell. Az 
új naplókba a gyerekek adatait bevezetni - szóval 
van tennivaló bőven ebben az utolsó két hétben!
Sajnos rossz hírünk is van: udvarunkban, a já-
tékok kötelező felülvizsgálatakor szinte az ösz-
szes udvari játékunkat alkalmatlannak találták. 
Ezeket az év kezdetéig el kell távolítani. A szűkös 
anyagi lehetőségeink ellenére azonban törekedni 

Nyár-vég a Nyitnikék Óvodában
„ Vége felé jár már a nyár

De mulatnak a szelek

Tánccal, énekkel búcsúznak

Szellők, fák, fellegek.”

/Zelk Zoltán: Augusztus/

Édesanyám egy szép napos reggel
Fülembe súgta: – Gyermekem. Ébredj fel!

Útra kelünk, mutatok valami szépet,
Meglátogatjuk a leendő bölcsődédet.

Útra keltünk, vállamon hátizsákommal,
Benne cumikámmal, kedvenc játékommal.

Mikor a kapuhoz értünk, kicsit megszeppentem,
Mi vár itt rám? Mi lesz pici életemmel?
Az ajtón belépve sok-sok nénit láttam,

Szóltak hozzám: – Gyere picikém. Csak bátran!
Reggeltől délutánig mi vigyázunk rád,

Míg anyukád dolgozik, itt lesz gyerekszobád.
Aztán furcsa illatokat éreztem nózimban,

Kedvenc főzelékem főtt egy nagy fazékban.
Az udvarra kilépve láttam hát nagy csodát,
Rengeteg kisgyermek felhőtlen mosolyát.

Már kezdtem érezni, itt nem lesz rossz nekem,
Kisgyermeknevelő fogja vezetni kezem.

A mosolya kedves, hangja nagyon szelíd,
Anyukám azt mondta, hogy csak a jóra tanít.

A hazafele utat már boldogan tettem meg,
Nem féltettem többé pici életemet.

Biztonságban leszek, figyelnek ott rám,
És anyukám is értem jön majd minden délután.

/Kamilliné Dobor Andrea: Nyílt nap a bölcsiben/
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Hírek az iskolábólfogunk, hogy gyermekeink ne maradjanak kinti 
játékok nélkül, amiben reméljük, a Szülői Szer-
vezet, az Alapítvány, szponzorok ugyanúgy, mint 
eddig, most is segíteni fognak.
A nyár folyamán végig segítségünkre voltak azok 
a középiskolás diákok, akik óvodánkban szerették 
volna teljesíteni az 50 órás közszolgálatukat. En-
nek nagyon örültünk! Az öt leányzó tényleg sokat 
segített, aktívak és lelkesek voltak és a gyerekek is 
szerették őket. Volt olyan is, akinek már lejárt a 
kötelező ideje, mégis tovább maradt nálunk, mert 
nagyon tetszett neki az óvodai élet! Ezúton is sze-
retnénk Nekik megköszönni a munkájukat!
Augusztus 9-én még egy izgalmas programnak 
lehettünk részesei: a Practi Solution nevű cég 
kompetencia alapú mérést, értékelést, elemzést 
végzett óvodánkban.
A részvétel önkéntes volt, a szülők előzetes tájé-
koztatása és beleegyező nyilatkozata alapján ve-
hettek részt az 5-6 éves kort betöltött gyerekek.
A mérést vezető Füzes Györgyi elmondta, hogy 
mi a céljuk ezzel a méréssel, hogyan működnek, 
milyen eredményeik vannak. „ Kulcs a beválás-
hoz”. Ez a jelmondatuk.
Négy éve alakult a cég, hazai fejlesztésű és gyártá-
sú humán - szolgáltatás támogató eszközpark és 
képzési módszertan. Először a munkaerő piacon 

és a felnőttképzésben tevékenykedtek, de felis-
merték, hogy az oktatás területén is használhatók 
a méréseik.
A gyerekek egy számítógéphez hasonló eszköz 
segítségével, mesén keresztül, játékosan oldot-
tak meg feladatokat, miközben a gép értékelte a 
teljesítményüket. A szakember elmondta, hogy 
ezzel a módszerrel fel lehet térképezni az egyén 
gyengeségeit és erősségeit, így célzottan és haté-
konyabban lehet személyre szabott fejlesztést al-
kalmazni.
A cég megfelelő szakmai háttérrel hozta létre ezt 
az új módszert, amelyet már számos helyen be-
mutattak. Fontosnak tartják, hogy folyamatosan 
konzultáljanak pedagógusokkal is, ezért öröm-
mel válaszoltak a mi kérdéseinkre is! A gyerekek 
is élvezték a foglalkozást, szívesen mesélték az ez-
zel kapcsolatos élményeiket. 
 Lassan vége a nyárnak. A nappalok bár még ész-
revétlenül, de rövidülnek, az esték hűvösebbek, a 
drótokon fecskék gyülekeznek, s mintha a tücs-
kök is fáradtabban húznák az esti muzsikát. De 
mi , pedagógusok, hamarosan új lendületet ve-
szünk, hogy a felnövekvő generációnak újra és 
újra megmutassuk : a világ szép!

Óvodai dolgozók

Felejthetetlen élményben lehetett része mind-
azoknak, akik július 25-én a vasárnap délelőtti 
szentmise után a Bagolyvár utcai kápolnában 
meghallgatták a népszerű Kormorán Együttes 
három tagjának (Vadkerti Imre, Szűcs István és 
Sipos Dávid) lélekemelő előadását. A közönség 
lelkesülten hallgatta a hazafias dalválogatást és az 
ismerős kedvelt dallamok elhangzása után felzú-
gó tapssal ünnepelte a művészek produkcióját.

Az élményt lejegyezte: Kiss László

Tapsolva a kápolnánál

Nekünk, pedagógusoknak évente két alkalom-
mal lehet „Boldog új évet!” kívánni. Most jött el 
az egyik, szeptember elsején. Lejárt a nyári pihe-
nés diáknak, tanárnak egyaránt, „Élet lengi be az 
iskolát…”. A folyosók nyári csendjét felváltotta a 
zsivaj, az udvar megtelt. Bármennyire hihetetlen, 
de már vártuk. Mi pedagógusok is, de a gyerekek 
is. Lehet, hogy ők inkább a társaság miatt.

Az előkészületek persze egész nyáron folytak. Ta-
karítások, festések, javítások után augusztus végé-
re már minden készen volt a tanulók fogadására. 
Korán, már augusztus 24-én megjött az összes tan-
könyv. Kivétel nélkül rendben minden megérkezett, 
de ez már több éve így van. Kollégák, és pár diák jött 
be, és még aznap szét is szortíroztuk, sőt, pár nap 
múlva már jöhettek is érte a tulajdonosok. Azért 
szeretjük korábban kiadni, és nem várjuk meg az 
első tanítási napot, mert így időben, szépen hazajut, 
van idő bekötni, nevet ráírni, és a gyerekek egy ré-
sze szeret is belelapozgatni az új könyvekbe.
A tankönyvek – talán ez már a harmadik év, hogy 
- mindenki számára ingyenesek. Nagy segítség ez a 
családoknak, hiszen van osztály, akinél akár 20 ezer 
Ft is lenne a költség a nyelvkönyvekkel együtt.
Nagyon nagy változás, hogy a zeneiskola kikerült 
a szemesi iskola fennhatósága alól. Mostantól a 
Földvári Ránki György Zeneiskola feladatellátá-
si helye. Mi nagyon nem akartuk ezt elfogadni, de 
ez a felsőbb utasítás, nem tehettünk ellene. Bízunk 
benne, hogy az a bensőséges hangulat, az a sok-sok 
szállal való kötődés, ami az eddigi zeneiskola a te-
lepülés és a szülők közt volt, és többletként jelent 
meg minőségben hangulatban, értékrendben, az 
újból a felszínre tör, és senki nem vesz észre sem-
mit a szervezeti átalakulásból. Sok az új kis elsős! 
28 gyermek jött, ez éppen a határa annak, hogy két 
osztályt még ne indíthassunk. 30-tól már lehetett 
volna! Igaz, teremmel nem tudtuk volna kiszolgálni 
őket, ha két első osztály indult volna. A tankerület 

azonban engedélyezett egy közbülső megoldást. A 
három legfontosabb tantárgy esetében lehetőséget 
kaptunk arra, hogy ketté vegyük az osztályt, vagy 
pedig egyszerre két tanító legyen benn náluk. Most 
gyakoroljuk, hogy mikor melyik a jobb megoldás. 
Abban biztosak vagyunk, hogy így azért nem más-
fél, két perc jut egy gyerekre óránként. Ki fog ala-
kulni a rendszer, és akkor hatékonyabbak tudunk 
lenni!
A napközi rendszere a régi. Alsóban nagyon magas 
a napközit kérők száma, így ott osztályonként kü-
lön csoportok vannak, és ugyan az a pedagógus van 
minden nap. Így a délelőttös tanító, és a délutános 
napközis egységes követelmény és elvárás rendszere 
a gyerekeknek stabilitást biztosít. Szinte negyedik év 
végéig ugyan az a tanító fog velük foglalkozni, ami 
az elmúlt évek tapasztalatai alapján sokkal hatéko-
nyabb, és nyugodtabb tanulási környezetet jelent. 
A felsősöknek két tanulószobai csoportot tudtunk 
indítani. Közülük sokan már otthon tanulnak, de 
sokan vannak, aki azért itt az iskolában készülnek 
a következő napra. A szakkörökre való jelentkezés 
jelenleg folyik. Alsóban rajz, és bábszakkör van, il-
letve indult egy sportos táncos csoport is. Felsőben 
jobbára a közismereti tantárgyak tehetség gondozói, 
és a középiskolai felvételi előkészítők azok, amire je-
lentkezni lehet. Természetesen az énekkar is műkö-
dik! Remélhetőleg a koronavírus helyzet már nem 
„gorombul el” annyira, hogy ne lehessen énekelni!
Az idei tanévkezdés mégis kicsit más volt, mint a 
többi. Három kolléga is „hiányzott” a megszokott 
sorból. Németh Kornélné idén, mint polgármester 
volt köztünk, Nagyné Bódis Éva és Cseh Tiborné 
kolléganőinknek pedig ez volt az első szeptembe-
rük, hogy csengetésre nem kellett már bejönniük. 
Furcsa volt, hogy nincsenek ilyen minőségükbe ve-
lünk! Helyettük jöttek új kollégák. Kovács Petra lett 
az új német-angol szakos tanárunk. Petra szemesi 
származású lányként - Maca néni unokája - került 
el, és nagy öröm számunkra, hogy haza tudtuk csa-
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logatni! Viszi tovább a német szakot, Nagyné Bódis 
Éva tanárnő után, és Valkóné Márta tanárnőnek is 
be tud segíteni az angollal. Kaposvári iskolából jött 
haza, és ezúton is kívánjuk neki, hogy szép és sike-
rekben, eredményekben gazdag legyen pályafutása.
Balása Cintia tanítónő Karádról érkezett, ott tele-
pedtek le férjével. Ő elsősorban most még a napközi-
ben fog dolgozni, aztán majd alakul a későbbiekben. 
Fiatal, agilis, olyan személyiség, akit szeretnénk a 
szemesi tanítók közé fogadni, és szeretnénk, hogy 
megadasson neki mindaz, ami miatt elődei is büsz-
kék arra, hogy itt gyakorolhatták hivatásukat. Na-
gyon örülünk, hogy ezekben a „pedagógusínséges” 
időkben találtunk olyanokat, akikben ott a lehető-
ség. Sajnos az idő megy, de hát ez a rendje! Viszont 
egy pedagógus közösség felelőssége az is, hogy ki-
nevelje az utódokat, akik a kijelölt úton viszik majd 
tovább az iskolát. Mi ezt komolyan vesszük! Ezért is 
fordítottak elődeink is és fordítunk nagy figyelmet 
erre mi is. Hiszen kiment egy nagy generáció, közel 
két évtizede, - idősebb Nagy Lajos, Venásch Mik-
lós, és felesége Szilvia tanító néni, ifjabb Nagy Lajos, 
Molnár Margit néni, Ficsor Miklós, Reőthy Feri bá-
csi, Vass János igazgató úr. Most kirepül az utánuk 
következő generáció is, akik közül többen is helyi 
születésűek, vagy ide házasodtak – Béniné Marika, 
Ficsor Ildikó, Csehné Ibolya, Nagyné Bódis Évike, 
és pár év múlva megint lesz majd egy nagy hullám. 
Tudjuk, menni csak úgy szabad, a stafétabotot úgy 

kell átadnunk, hogy a hagyományok, a múlt tiszte-
lete is életben maradjon, és a jövő is biztonságban 
legyen. A fiatal, utánunk jövő generációban pedig 
már látjuk, hogy mindez biztosítva van.
Többek közt ezért is volt szép élmény a tanévnyitó 
ünnepségen, hogy a volt tanítványaikként, páran 
volt kollégaként, köszönthettük Vass János valami-
kori matematika és fizika szakos tanárt, volt igaz-
gatót, abból az alkalomból, hogy megkapta a Vas-
diplomáját, amit akkor kap meg egy pedagógus, 
amikor a diplomaszerzésének hatvanadik évfordu-
lója jön el. Külön köszönjük, hogy igazgató úr az őt 
köszöntő valamikori tanítványa, Németh Kornélné 
ünnepi beszédére pár szóban reagált. Megható volt 
hallgatni valamikori tanárunk gondolatait, aki még 
ezekben az ünnepi percekben is megemlékezett kol-
légáiról. Engedjenek meg egy személyes apróságot. 
Miközben igazgató úr beszélt néztem az elsősöket 
a padon, és arra gondoltam, hogy Vass János igaz-
gató úr éppen akkor kezdett itt tanítani, amikor én 
az elsősök közt megilletődve vártam, milyen lesz 
majd az iskolás élet. Ezúton is kívánjuk neki – és 
gondolom ezt tehetem annak a közel 40 évnyi ta-
nítványnak a nevében is, - hogy még sokáig legyen 
köztünk, és egészsége legyen olyan, hogy boldog-
ságban legyen része!

Tisztelettel! Boór Miklós igazgató

In memoriam Juci néni

Novotny Miklósné, Juci néni, 1925 január 29-én, 
mélyen vallásos szülők gyermekeként látta meg a 
napvilágot Balatonszemesen. Szép és erős hang-
jára már gyermekkorában felfigyeltek. 9 éves ko-
rában az akkori kántortanító megfogta kezét és 
felvitte a kórusra maga mellé énekelni. Elemi is-
koláit is itt végezte.

1943-ban ment férjhez Novotny Miklóshoz. Bol-
dog, de mindössze 3 hónapnyi házasság után férjét 
a szovjet frontra küldték, ahol 1944 júliusában hősi 
halált halt. Gyászában a vigasztalást a Jóistennél ke-
reste, életét teljesen neki szentelte. Ezzel a céllal lé-
pett be a Vinculum Caritas Közösségbe. Mivel saját 
gyermekei nem születtek, nővére gyermekeivel élte 
meg keresztanyaként a családi szeretetet. Így lett ő 
az unokáknak, dédunokáknak is “a Keresztmama”. 
Keresztgyermekei élete végéig támaszai voltak, ha-
láláig szeretettel kísérték. Ha a balatonszemesi ró-
mai katolikus templom utolsó 60 évének történetét 
akarnánk megírni az ezredfordulóig, róla kellene 
legtöbbet szólnunk.

Mint a mesében… Amikor még rádió sem volt a 
faluban, élt egy fiatal özvegyasszony. Akkoriban a 
hosszú téli estéken az egyetlen szórakozást a mű-
kedvelő előadások jelentették az itt élő emberek 
számára. A sok-sok színdarab kedvenc szereplője 
volt Jucika. Mindenki ismerte, szerette gyönyörű 
hangjáért. Aztán az ötvenes években a kommuniz-
mus idején, az emberek elkezdtek félni. Az államo-
sítás után kántor sem volt. Ki merte volna vállalni? 
A templom mégsem maradhatott ének nélkül. Ak-
kor jött Juci néni, Isten adta csodálatos hangjával. 
Minden zenei előképzettség nélkül merte vállalni 
a kántorképzőt. Olyan nagy emberektől tanulha-
tott személyesen, mint Forrai Miklós, Lukin László, 
Bárdos Lajos és Kodály Zoltán. Tanulmányai után 
bátran merte vállalni a kántori szolgálatot, mert 
SZOLGÁLATnak érezte ezt a munkát, sok évtize-
den keresztül, és lett mindenki Juci nénije.
Jöttek a nehéz évek, kevés volt a pénz, kevés a bátor 
hívő. Ő mosta, vasalta fáradthatatlanul a mise- és a 
ministránsruháhat. Plébánosok váltották egymást, 
a templomot kétszer átépítették, ő mindenhol ott 
volt. Ha csak a Balatonszemesi plébánosokat néz-
zük, itt 6 papot végigszolgált kántorként, szükség 
esetén sekrestyésként, plébániai mindenesként. Dí-
szítette az oltárokat, nevelte a virágokat, hímezte az 
oltárterítőket. Ádventekben a hajnali sötétségben a 
frissen esett, térdig érő hóban az ő léptei nyomán 
indultak az emberek a templom ablakain kiszűrődő 
hívogató fény felé. A hatvanas években már pász-
torjátékot rendezett a templomban. Gyermekkóru-
sa köszöntötte az éjféli misére titkon érkező hívőket. 
Húsvétkor felélesztette a passiót, és szép körme-
neteket kísért hangjával. Sokszor mesélte, milyen 
nagy Elsőáldozási Agapékat (lakomákat) szerveztek 
Hildi nénivel, melyre személyre szóló kis tortákat 
sütöttek akár 30 elsőáldozónak is! Később zarán-
doklatokat is vezetett Európa legnagyobb zarán-
dokhelyeire, legszebb élményei közé tartozott, hogy 
a csíksomlyói Bazilikában énekelhetett, és szemé-
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lyesen találkozott szent II.János Pál pápával, akinek 
kezet csókolhatott. Tagja lett az Országos Magyar 
Cecília Egyesületnek, akik munkáját 2008-ban saját 
Díjukkal ismerték el. Családi imaórát, rózsafűzért, 
keresztutat az utolsó percig vezetett. Félelmet és 
megalkuvást nem ismerve tartotta meg értékrend-
jét, őszinteségét. Templomi munkássága mellett a 
falu kulturális életében is aktívan részt vett. Ahova 
hívták, ment énekelni, melynek elismerése képpen 
1999-ben Hunyady-díjat vehetett át a Hunyadi-díj 
Bizottságától, valamint a “Balatonszemesért”-díjat 
is megkapta. Még fiatalasszonyként egy szeren-
csétlen esésből származóan súlyos bokasérülést 
szenvedett. Fizikai fádalma egész életében elkísérte. 
Motorra kényszerülve közlekedett, amivel sajnos, 
még két balesetet szenvedett el. Mindez súlyosbí-
totta ugyan mozgáskorlátozottságát, de életkedvét, 

vidámságát nem tudta elvenni.
Akaraterejét semmi nem törte meg, egészen idén 
március 12-éig, amikor kora hajnalban elesett a 
kertjében. Testhőmérséklete 25 fokra lehűlt, ez sú-
lyos agykárosodást okozott nála. A következő 4 
hónapot betegágyhoz kötve, mozdulatlanul, mégis 
teljes lelki békével viselte. Az első néhány otthon 
töltött hét után a balatonfűzfői Idősek Otthonába 
került. Amikor magánál volt, mindig képes volt há-
lás és mosolygós lenni.
Míg végül unokahúga kezét fogva július 18-án, va-
sárnap, délelőtt fél 10-kor csendesen elaludt, immá-
ron örökre. 
Élete végéig bennünket szolgált fáradhatatlanul Is-
ten nevében. Köszönünk mindent Juci néni!

A család

Vass János köszöntése
Az ember életében 
vannak mérföldkö-
vek. Vass János tanár 
úr, igazgató úr életé-
ben is elérkezett egy 
ilyen mérföldkő. Ez 
pedig a vas oklevél, 
mely azt jelenti, hogy 
65 éve szerezte meg a 

pedagógusi diplomát. Nem tudom most függet-
leníteni magam attól, hogy Vass János tanár úr 
tanárom, igazgatóm, kollégám és talán nagy-
képűség nélkül mondhatom, hogy barátom is.

1936.február 7-én született Somogyjádon, az ál-
talános iskolai tanulmányait is itt végezte. 56-ban 
szerezte meg a tanítói oklevelet kitűnő eredmény-
nyel.
1955-57.Szőlőskislakon, majd Holládon, ezt kö-
vetően Látrányban tanított. 1960-ban házasságot 
kötött Benedek Edittel. 1962-ben Lellén folytatta 
a nebulók oktatását. 1969-ben végül sikerült Ba-

latonszemesen elnyerni egy tanári állást, mivel 
közben a pécsi főiskolán elvégezte a matemati-
ka-fizika szakot. 1970-ben megszületett Viktória 
nevű leánya, aki szintén a pedagógusi pályát vá-
lasztotta. 1990-ig, mint tanár, 90-96-ig iskolánk 
igazgatójaként végezte hivatását a nyugdíjba vo-
nulásig. Úgy gondolom, hogy tanítványai szere-
tettel gondolnak vissza tanár úrra, a fizika és ma-
tematika órák hangulatára. Szigorú, következetes 
pedagógus volt, aki előtt nem lehetett lazsálni, 
megkövetelte tanítványaitól a fegyelmet. Nagy 
türelemmel próbálta nebulóinak átadni a mate-
matika és fizika tudományát, rejtelmeit, amit vall-
junk be nem mindig könnyű feladat.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy annak 
a nemzedéknek tanáraitól kaptam az útravalót, 
kiknek neve még ma is közszájon forognak, nagy-
betűs pedagógusokként emlegetik őket. Ilyen pe-
dagógus Vass János Tanár úr is.
Sok szeretettel gratulálok! Jó egészséget kívánok!

Németh Kornélné

Kertészeti rovat
Kertjeink növényei közül több már túl van a 
gyümölcsérésen, de a körték, almák, a dió, a mo-
gyoró, a hagyományos szilvák, a szőlő még nem. 
Ezért aztán a feladat, munka is változatos, ami 
ránk vár.

Kezdjük azokkal, amik már leértek! 
A szamóca, vagy errefelé eper, hozza az indákat. 
Akinek fiatal 1-2 éves a szamócása, és nem akar a 
szomszédnak, vagy magának új töveket nevelni, az 
az indanövényeket távolítsa el a tövekről, hogy az 
anyatő tudjon erősödni. Nem igazán kell permetez-
ni, de ha a szőlő, vagy más kultúrára szánt szerből 
marad, levélbetegségek ellen meg is lehet perme-
tezni az eprest. A lényeg inkább az, hogy időnként 
kapálják meg, gazolják ki. Még ne tegyenek a sorába 
szervestrágyát, ne műtrágyázzák, mert az jobb, ha 
akkor történik, amikor elég nedvesség van a talaj-
ban! Ha száraz a talaj, és a növény levelén is látszik 
– nem olyan élénk, kicsit fakó a színe – akkor ön-
tözzék meg a töveket. Nagyon jó, ha takarják a talajt 
fűnyesedékkel! Hűvösebben is tartja, nedvesebb is.
Aki új töveket akar, az most kezdje el a talaj előké-
szítését! Az eper imádja a frissen trágyázott terüle-
tet. Már most ássa fel és ássa bele a trágyát a földbe! 
Adjanak hozzá egy kis nitrogén műtrágyát, hogy a 
trágya bomlásához is legyen elegendő! 10 m2 -re 
elég a 20-30 dkg! Ha igazán szép, beerősödött töve-
ket akarnak, akkor augusztus közepén már ültethe-
tik az indanövénykéket!
A málnás is letermett, hacsak nem folyton érő faj-
tájuk van. A leérett málnásból a letermett vessző-
ket akár ki is metszhetik. Nem hiba, ha nem teszik 
meg, mert a levelek a töveket erősítik, de ha kicsit 
megritkítják, akkor a megmaradó hajtások szebbek 
lesznek, jobban berakódnak termőrüggyel, és köny-
nyebb a növényvédelem is. A málnásba ilyenkor 
a gyapjastetű szokott, megjelenni! A lombok közé 
nézzenek be, egész kolóniák lehetnek a takarásban. 
Fehér gyapot szerű tömegben ott vannak, és szívo-

gatják a hajtásokat. A málna is meghálálja, ha a so-
rokat takarják, és egy kicsit meg is öntözik. Szebb 
lesz a télbe bevonuló vesszőállomány, jobban telel-
nek a tövek!
Bogyósaink közül a ribizli és a köszméte is leérett. A 
nagyon öreg részeket egy kicsit meg lehet ritkítani, 
illetve a fiatal hajtásokat, amik a gyökértörzsből fa-
kadnak, szintén válogathatják, hogy a megmaradók 
szebbek legyenek! Ezek a növények is meghálálják, 
ha a tövüket takarják, és extrém szárazság idején 
esetleg csepegtető öntözéssel vízhez juttatják őket. 
A gyapjastetű őket is szereti, de rajtuk hamar ész-
re is venni a kolóniákat. Ha látnak ilyet, feltétlenül 
permetezzenek! Ha kevés van, érdemes kimetszeni, 
és vagy széttaposni, vagy elégetni őket!
A cseresznye és a meggy az érés után nem igazán 
kíván gondozást. Ha időnként valami olcsó szerrel a 
levélbetegségek ellen védik, az nem árt meg neki, de 
ha nincs baj, akkor feleslegesen ne permetezzenek! 
Esetleg a fekete cseresznye levéltetű jelenhet meg. 
Ha látnak fodrosodó hajtásvégeket, vagy nagyon 
járják a hangyák a fát, akkor ez ellen kell védekezni. 
Akinek régi, koros cseresznyefája van, amit ráadásul 
metszéssel igyekszik kordában tartani, az tapasztal-
hatja, hogy rengeteg vízhajtás van a fákon. Ezeket 
érdemes most tőből kimetszeni, hogy a korona vi-
lágosabb legyen. Ezzel segíthetik a fákat, hogy több 
termőrüggyel rakódjanak be, a két éves gallyak! A 
meggynél ez ritkább jelenség, ott inkább fűrésszel 
lehet most a koronát ritkítani.
A sárgabaracknál a téli, vagy tél végi metszésnél a 
sebfelületeken szokott bejutni a baktériumos fertő-
zés. Aki teheti, fogjon fűrészt, és most ritkítsa meg 
a kajszi lombozatát! A sebfelületeket érdemes fa-
tapasszal kezelni. A lazább korona jobb fényviszo-
nyaival segít a termőrügyek kialakulásában. Arra 
figyeljenek, hogy azért ne kopasszák meg a fákat! 
Célszerű a vízszintes alá leívelődött öregebb része-
ket levágni.
Az őszibarackok is leérettek már. Jöhet a zöldmet-
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szés! Ahol sűrű a lombozat, ott kell kivágni a hajtá-
sok egy részét. A megmaradók erősebbek lesznek, 
szebbek lesznek rajta a rügycsoportok. Azt szokták 
mondani, annyit hagyjunk, hogy egy közepes testű 
madár át tudjon repülni a fán. Arra törekedjenek, 
hogy a többéves részekhez közelebbi hajtások ma-
radjanak meg! A barackosoknak ilyenkor már nincs 
igazán növényvédelmi gondja! Legfeljebb ősszel, 
lombhullás előtt egy kis rezes permetezés nem árt-
hat!
Az almánál és a körténél a termésritkítást már el 
kellett végezni, ha túl sok gyümölcs rakódott a haj-
tásokra. Főleg az alma hajlamos erre. Alternanciá-
nak nevezik ezt a jelenséget. Az a tünete, hogy egyik 
évben alig van termés, a következőbe megszakad a 
fa, annyi van rajta. Aztán következő évben megint 
nincs, és rá egy év múlva megint rengeteg van. En-
nek az az oka, hogy amikor rengeteg van a fán, ak-
kor nincs ideje a fának, a jövő évi rügyeknek elég 
energiát termelni, és nem alakulnak ki virágrügyek. 
Emiatt aztán nem lesz termés, viszont így jut idő és 
energia a következő évben a termőrügyek kialaku-
lásához. És megkezdődik az ördögi kör! Mit tehe-
tünk? Amikor rengeteg a kis alma, akkor kézzel le 
kell válogatni egy részét! Néha rengeteget! A fán 
annyi termést kell hagyni, amit ki is tud nevelni! 
Nehéz megmondani, hogy ez db-ra mennyi! Már 
késő, de ha valaki azt látja, hogy roskadozik a fája, 
akkor mégis jobb, ha nekiáll! Elsőként rázza meg az 
ágakat, mert lesz, ami magától lehullik! Ezek azok a 
gyümölcsök, amik nem jól termékenyültek. Aztán 
kb. 15-20 cm távolságra hagyjanak egy-egy termést.
A szőlők egy része már érik - Csabagyöngye, Irsai 
Olivér – Ezeket már ne permetezzék! De a többi 
esetében is óvatosak legyenek! A szürkerothadás 
elleni szerek hosszú élelmezésegészségügyi vára-
kozási idővel rendelkeznek, nem ritka a 30 napos 
szer. Ezekkel már csak azok permetezzenek, akik 
tudják, még tőkén lesz a termés legalább 40-50 na-
pot! Ugyanis borászati célú ültetvény esetében az 
utolsó permetezés – rothadás ellen! – és a szüret kö-
zött ennyi időnek kell eltelni, hogy az erjedést ezek 

a szerek ne akadályozzák! Sokan nem értik, miért 
nem kezd el forrni a must, miért lesz vontatott az 
erjedés. Hát lehet, hogy ezért!
Sokan vannak, akik a fürt körüli leveleket leszedik, 
hogy szellősebb legyen a lombozat, ne fülledjen be 
a fürt, mert így kevésbé rothad. Ez így igaz, de ha 
fürtöt az erős naptól nem védjük, korán elégnek a 
savak, megváltoznak az íz- és zamatanyagok. Szó-
val, óvatosan azzal a fürt körüli levelezéssel! Persze, 
ha otthon van seregélyek miatt meg jégtől védő zöld 
Raschell-háló a sorok felett, akkor szabad, mert az 
eleve árnyékol is! Sokaknak a lombozat a csonkázás 
ellenére már újból megnőtt. Sajnos újra neki kell áll-
ni. Célszerű metszőollóval, és lehetőleg a fürt felett 
még legyen 12 levél, mert ezek termelik a cukrot!
Akiknél a sorközök füvesek, ebben az aszályos idő-
szakban vágják nagyon rövidre a füvet, hogy ne ve-
gye el a vizet a tőkék elől! Akinek művelt a sorköz, 
a saraboljon, vagy gépesítve kultivátorozzon, lehe-
tőleg sekélyen! A tárcsa is jó, de az jobban szárítja 
a talajt! Semmiképp ne rotációs kapázzanak, mert 
az porosít, nagyon szárítja a talajt, és ha jön egy eső, 
beton kemény lesz a sorköz!
Lassan itt az ideje, hogy a gyepfelületet másodszor 
műtrágyázzák! Azonban várjanak vele addig, amíg 
nem jön egy csapadékosabb időszak. Aki rendsze-
resen tudja locsolni, az persze trágyázhat! A dózis-
sal vigyázzanak! Max. 2 kg/100 m2 ! Ennél ne adja-
nak többet! Még pár szó a fűnyírásról! Élezzék ki a 
fűnyíró kését! Az életlen kés roncsolva vág, és ebben 
a szárazságban jobban meggyötri a vágás a pázsitot. 
Lehetőleg estefelé nyírják a füvet, és utána feltétle-
nül legalább egy gyenge locsolást adjanak a vágott 
fűnek, hogy a sebfelületen ne száradjon ki! Reggelre 
a seb begyógyul annyira, hogy ott már nem veszít 
vizet a fű! Közben Önök is igyanak, - ki mit szeret 
- és pihenjenek, és gyönyörködjenek a kertjükben, 
mert a kert van értünk, és nem mi vagyunk a ker-
tért!
Jó munkát!

Tisztelettel! 
Boór Miklós

A pálosok szemesi hagyatéka

Somogy megyében 9 pálos kolostor volt, eddig 
egyetlen egy helyszínen volt régészeti kutatás, ez 
a balatonszemesi. Álló rommal sehol sem talál-
koztak a régészek, így a munka a föld alatt folyik. 
A balatonszemesi kolostor a korabeli írások alap-
ján a török veszedelem idején néptelenedett el, a 
remeték elmenekültek a kolostorból. Ugyanakkor 
1744-ben még volt egy rendi vizitáció, akkor még 
leírják, hogy áll a torony és a rendház is. A kolos-
tor azonban nem épült újjá, a XIX. század elején 
lebontották ezeket a romokat és az ottani föld-
birtokosok a Hunyadiak engedélyezték az építő-
kövek, téglák széthordását. Ezekből a téglákból 
épült például a szóládi plébánia, vagy a szemesi 
magtár egy része is.

2014-től Balatonszemes Önkormányzata minden 
évben támogatja az egykori kolostor maradványai-
nak feltárását. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
első- és másodéves régész hallgatói minden nyáron 
két hetet töltenek itt, dr. Végh András docens veze-
tésével. Tanár úrral, az elmúlt évek régészeti feltárá-
sainak eredményeiről, sikereiről beszélgettünk.

2014 óta folynak ásatások a területen. 
Milyen eredménnyel?
A XIX. században az egykori kolostor falait teljesen 
a járószintig lebontották, a padlószintet is fölszed-
ték és más épületekhez használták fel. Az első éve-
inknek az eredménye az volt, hogy egyáltalán meg 
kellett határozni, hogy mi merre van. Hol van a 
templom, hol van ehhez képest a rendház. Ezek 
voltak az első évek munkái. Most ott tartunk, hogy 
gyakorlatilag a teljes szentély fel van tárva, de vissza 
is van temetve. Erre azért van szükség, mert az idő-
járás miatt ha hosszú távon az önkormányzat vala-
milyen fejlesztést szeretne ebből csinálni, akkor a 
falakat csak így lehet megóvni. Le vannak takarva 

fóliával és úgy vannak visszatemetve. Idén a hajó-
nak a teljes déli oldalát tártuk föl, azonkívül egy-
két helyen belenéztünk a kolostorba is, de az jóval 
kevesebb. Inkább a templomra koncentráltunk. 
Minden évben volt valami különlegesebb lelet is. 
Például megtaláltuk a templomnak az alapkövét, ez 
az egész országban unikális dolog, mert nem na-
gyon találtak eddig, valószínűleg azért, mert nem 
ástak le odáig. Ez egy négy betűs rövidített felirat 
(O.S.O.P), amely feltehetőleg egy imádságot rejt 
magában. Úgy kell elképzelnünk, mint egy nagy 
kockakövet és alá volt szórva közvetlenül 30 vala-
hány ezüst dénár és 1 velencei aranypénz.
Egy másik szép lelet egy szerzetes fejet ábrázoló 
konzol, ami valamikor a szentélyben állhatott és 
onnan indult el a szentélynek a boltozata ez egy 
nagyobb méretű kőfaragvány, egy szemesi pálos 
barát. Mondok még egy harmadikat: Egy nagyon 
szép bronz kereszt, tulajdonképpen egy corpus egy 
megfeszített Krisztus test volt egy fára föltéve, a fe-
szület fából volt, úgy kell elképzelni, hogy nagyjá-
ból egy 20 centi magasságú valami, tehát nem egy 
nagy méretű dolog. Jelenleg a Nemzeti Múzeum-
ban a Pálos kiállításon van kiállítva.

Mennyire nehéz a feltárás, az ásatás?
Ez egy különleges helyzet, hiszen ez egy tanszéki 
ásatás. Ez az első és másod éveseinknek kötelező 
szokott lenni, kifejezetten azért, hogy gyakorlatot 
szerezzenek, fizikálisan is. Úgyhogy itt minden 
munkát régész hallgatók végeznek. Ideális terület 
ez igazából, hiszen nem hajt semmiféle beruházó, 
nincsenek határidők, amiket be kell tartani. Na-
gyon szép helyen van, az erdő közepén.

Folytatódnak- e jövőre is az ásatások?
Nagyon remélem, az engedélyünk meg lesz rá. 

Beszélgetés dr. Végh András docenssel, a feltárások vezetőjével

A cikk a hátsó borítón folytatódik.
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Mi az, ami még napvilágra kerülhet?
Nekem megvan előre négy évre, hogy hogyan aka-
rom folytatni a munkát, ezt a helyszínt amit az idén 
föltártunk, visszatemettük, de úgy, hogy jövőre 
lehessen folytatni, mert két hét alatt nem tudunk 
leérni igazából az általunk megnyitott területen a 
szűz talajig, tehát ahol már nincsen régészeti do-
log. Tehát jövőre ugyanezt a területet megnyitjuk és 
föltárjuk a templomnak a második, pontosabban a 
korábbi fázisát, mert amit most látunk, az egy Zsig-
mond-kori épület, idáig jutottunk el, ez a hajó és 
ennek az egész helyszíni kolostornak van egy első 
periódusa, egy jó 150 évvel korábbi, Árpád-kor vé-
géről származó periódus és az lejjebb van egy olyan 
60 centivel, oda le kell még jutni, ez az egyik pél-
dául ami miatt jövőre ásni kell, meg azért is, mert 
a templomon belül meg temetkezések vannak, de 
azok is mélyen vannak és ezeket a szinteket általá-
ban két hét alatt nem tudjuk elérni. Szóval jövőre 
fogjuk feltárni a temetkezéseket is. És ha ez meg-
van, akkor megyünk a templomhajónak az északi 
oldalára és azt tárjuk ugyanígy föl. Lassú munka, 

de azért például a templomnak a kinézetét, már 
egész jól látjuk, az előkerült kőfaragványok, meg 
az alaprajz és az analógiák alapján meg lehet akár 
egy turistabarát képet is alkotni arról, hogy hogyan 
nézhetett ki.

Miért csak két hétig tartanak minden évben az 
ásatások? Ez pénz kérdése?
Nem egészen. Annak is a kérdése, mint ahogy 
mondtam is, tanszéki ásatásról van szó, ide a diá-
kokat azért meg kell nyerni, hogy jöjjenek, volt egy-
szer, hogy három hétig is voltunk, de azt gondolom, 
hogy ez pontosan elegendő erre az időszakra, mert 
nekik is van nyaruk. Nem lehet őket egész nyár-
ra befogni és nem is ildomos. Egészen más lépték 
lenne, ha ez nem egy tanszéki ásatás lenne, hanem 
valaki azt mondaná, hogy x millió forintot belead, 
áldoz erre és ássák ki neki itt az erdőben azonnal. 
Amúgy pedig természetvédelmileg egy érzékeny 
helyszín, hiszen egy sasfészek van itt, tehát június 
30-a után lehet egyáltalán belépni a területre.


