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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
hagyományosan az augusztus 20-i ünnepi megemlékezés 
keretében mond köszönetet és a község elismerését feje-
zi ki azoknak a személyeknek, akik Balatonszemes község és 
lakossága érdekében kiemelkedően hasznos munkásságuk-
kal maradandót alkottak, tevékenységükkel, életpályájukkal, 
jelentős áldozatvállalásával elősegítették a község fejlődését, 
növelték településünk jó hírét, tekintélyét.

A Képviselő-testület Balatonszemes Község Díszpolgá-
ra kitüntető címet adományozott Boór Miklósné szüle-
tett Máté Aranka részére a településért és a lakosságért 
végzett kiemelkedő jelentőségű közéleti tevékenysége, 
áldozatos és példaértékű közösségi munkája elismerése 
és tisztelete jeléül.

Boór Miklósné települési képviselői munkáját 1985 tavaszán 
kezdte meg, 21 és fél esztendő múltán 2006 őszén fejezte be 
községünk képviselőjeként.

1987-ben megválasztották az akkor kezdődő és a település  
90 %-át felölelő gázprogram megvalósításának elnökévé. 

Képviselőként töltött évei alatt négy évig a pénzügyi bizottság 
elnöke, majd ugyancsak négy esztendeig a jogi bizottság elnö-
ke volt. 

Nyolc éven keresztül alpolgármesteri feladatokat látott el.
Munkájának legfontosabb részének a különböző korosz-

tályok összefogását tartotta, az akkori képviselő-testület az 
Ő vezetésével vett részt az első németországi testvér tele-
pülési találkozón. Kezdeményezője volt a közös karácso-
nyi ünnepségek szervezésének, elkísérte a fiatal táncosokat, 
zeneiskolásokat a csehországi, ausztriai fellépésükre.

Hagyományt teremtett a komolyzenei hangverseny sorozatok 
megszervezésével, melyeknek 8 évig háziasszonya is volt.

1997 áprilisától a nyugdíjas klub elnöke. A kulturális csoport fel-
lépéseivel a helyi szerepléseken kívül az ország számos városába 
vitték el Balatonszemes hírét.

1997. augusztus 20-án Hunyady-díj kitüntetésben részesült.
1998 őszén a megyei önkormányzattól elismerő oklevelet 

vehetett át Somogy megye környezeti és közterületi rendbetéte-
le, szépítése, fejlesztése érdekében végzett közösségi munkájáért.

2001. októberben Balatonszemesért kitüntetésben részesült a 
közéletben végzett két évtizedes munkájáért.

Hat éven keresztül vállalta a nyugdíjas egyesület tagjaival, hogy 
az idősek hónapja alkalmából nem csak műsort adnak, hanem 
szerény vendéglátásban is részesítik az idős embereket.

2006. novemberétől a Nyugdíjasok Kelet-Balatoni Kistérségi Társu-
lásának elnöke és a megyei szövetség vezetőségi tagja lett. Hét éven 
keresztül 16 település nyugdíjasainak a munkáját irányította.

2007-2011 között a Somogy Megyei Idősügyi Tanács tagja volt.
2009 novemberében a Somogyért Egyesület jelöltjeként meg-

kapta a Főnix Társaságtól a nagyasszonyi Címet a megyében vég-
zett közösségi munkájáért.

2011-ben harmadik helyezést ért el a megyei szövetség által 
kiírt Legszebb gyermekkorom élménye című novella pályázaton 
Ez már történelem című írásával.

2015 októberében megkapta a Megyei Szövetség 
Szépkorúakért díját.

2015 decemberében a községi karácsonyi ünnepségen Polgár-
mesteri elismerő oklevélben részesült a helyben kifejtett közös-
ségépítő munkájáért

DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉSEK 
ADOMÁNYOZÁSA

kitüntetések

Boór Miklósné
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Önkormányzati hírek
Megkezdődött 
a vasútvonal felújítása
Megkezdődtek a dél-balatoni vasútvonal balatonszemesi és 
balatonőszödi szakaszának felújítási munkálatai. Szeptem-
ber 12-től vágányzár van érvényben, vonatpótló autóbuszok 
szállítják az utasokat.
Balatonszemesi Képviselő-testület megállapodást kötött a 
kivitelező V-Híd Zrt-vel és az R-Kord Kft-vel, hogy bérbe adja 
2016. szeptember 1-től 2017. december 31-ig terjedő idő-
szakra az önkormányzati tulajdonban lévő 465 hrsz-ú és 295 
hrsz-ú ingatlanokat (volt orosz tábort) depóniahely, illetve 
vasútfejlesztési munkálatok végzése céljára történő hasz-
nálatra.
Az önkormányzati tulajdonban lévő 986-990 hrsz-ú és a 
041/1-041/5 hrsz. alatt fellelhető ingatlanokra történő depo-
nálással 17.000 m3 bevágási anyag kerül szállításra, mellyel az 
ingatlanok feltöltése történik.
A vasútvonal korszerűsítés keretében az orosz tábor előtti 

szakaszon egy új fénysorompós vasúti átkelőhely fog léte-
sülni.
A V-HÍD Zrt vállalta, hogy önkormányzati tulajdonban lévő 
Balatonszemes 807 hrsz-ú ingatlan területéből a vasút kor-
szerűsítési projekt keretében megvalósuló útburkolattól a 
7-es közlekedési útig, kb 15x6 méteres egybefüggő területen 
kiépíti az új utat és azt aszfaltburkolattal látja el.

Épül a körforgalom  
a Pálos kegyhely  felé vezető úton
A Mindszent pálos kolostor ásatása folytán úgy gondoltuk, 
hogy a régmúltunkra való tekintettel egy Boldog Özséb szob-
rot helyezünk el Balatonszemesen. Ezért kialakítunk egy kör-
forgalmat az iskola és a záportározó közötti út keresztező-
désében. A helyszínválasztáskor figyelemmel voltunk arra, 
hogy a jelenlegi út meghosszabbításával a Széchenyi utcán a 
Bagódombi kemping mellett elhaladva juthatunk ki a Pálos 
kegyhelyhez.

DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉSEK 
ADOMÁNYOZÁSA

A Képviselő-testület Balatonszemes Község Díszpolgá-
ra kitüntető címet adományozott Molnár Ferencné szüle-
tett Varga Margit nyugalmazott pedagógus részére a tele-
pülésért és a lakosságért, legfőbbképpen a helyi általá-
nos iskolában végzett kiemelkedő jelentőségű, áldozatos 
nevelő- és pedagógusi munkája, példaértékű hivatástu-
data elismerése és tisztelete jeléül.

Molnár Ferencné  született  Varga Margit diplomáját a Tanár-
képző Főiskola biológia-földrajz szakán szerezte. Balatonsze-
mesen kezdte pedagógusi pályáját 1955. 07. 01-én, s nyugdí-
jazásáig szolgálta a község diákjait. Rövid ideig megbízott igaz-
gatója is volt a szemesi iskolának.

Több generációnak tanított biológiát, földrajzot, s a hosszú 
évtizedek alatt tanítványai közül nem egy orvos, állatorvos, 
kertészmérnök, vagy éppen biológia tanár került ki.

Úgy tudott, s a mai napig is úgy tud tanítani, hogy elvará-
zsolta a diákokat. Embersége, szeretete áthatotta  pedagógusi 
munkáját. Számára a tanítás, a nevelés, a személyiség fejlesz-
tése a mai napig hivatás. Nyugdíjba vonulása után is pedagó-
gus maradt, ma is neveli, formálja a diákokat az utcán, a busz-
megállóban, ahol éppen szükségét érzi. Teszi ezt úgy, hogy 
soha senkit meg nem bánt vele, sőt, szeretettel gondolnak rá.

Volt diákjai a mai napig tisztelik, szeretik. Az utcán, a boltban, 
a zöldségesnél nem egyszer látni, hogy átölelik, megpuszilják a 
tanárnőt, aki mindenkinek emlékszik a nevére, talán még arra 
is, ki, mikor, miből felelt, mit adott be, vagy éppen mikor, hol, 
mit csintalankodott.

A díjakat Takács József polgármester úr adta át a kitünte-
tetteknek 2016. augusztus 20-án, a Szent István Király napja 
alkalmából tartott szentmisét követő ünnepség keretén belül.

Szeretettel gratulálunk!

info

Molnár Ferencné



4 hírmondó  2016/9.

info

Társaságunk a nyári időszakban feszí-
tett tempóban, olykor kevés létszám-
mal, de sikeresen helytállt a település 
tisztántartásában. Egyrészt folytattuk 
tavasszal megkezdett munkáinkat, 
többek között a faültetéseket a Csoko-
nai utcában, a Táncsics Mihály utcá-
ban. Folyamatosak voltak a fűnyírási 
munkáink is a település közterületein.

Természetesen a szezon elindultával 
a rendezvények, kulturális események is 
megszaporodtak, amely kiszolgálásából 
társaságunk az idén is kivette a részét.

Gondoljunk csak a három napos 
Rock Fesztiválra, vagy a Szemes Fesz-
tiválra, Erős emberek versenyére,  
a Strandröplabda Bajnokságra, a Nyár 
Marasztóra.

Manapság nem szokványos és nem divatos a régmúltunk-
ról megemlékezni és emlékhelyeket, illetve köztéri szobro-
kat állítani. Mi, balatonszemesiek annál is inkább fontos-
nak tarjuk ezt, mert a sok évtizedes múltunkat elődeink 
valamilyen okból ez eddig nem kutatták. Eljött az az idő, 
hogy a település történetének ezen szakasza is feltárásra 
kerüljön. Idén októberben már 3. alkalommal folytatunk 

majd ásatásokat az egykori 
balatonszemesi pálos kolos-
tor területén. 
Boldog Özséb volt a pálos 
rend megalapítója. A neki 
emléket állító szobrot a nép-
szerű balatonőszödi fafaragó 
Cigány Lajos úr faragta tölgy-
fából. Az egész alakos szobor 
magassága 2,5 méter.
A Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az ősz folyamán  
2 napos pálos konferenciát 
szervezünk október 19-20-án  
a balatonszemesi művelődési 
házban. 

Ezen rendezvény keretén  belül kerül majd felavatásra a 
körforgalomban elhelyezett Boldog Özséb köztéri szobor, 
amit Csóka János a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke és 
Dr. Szentirmay Tamás a Magyar Pálos Rend Tartományfőnö-
ki Hivatalának a vezetője ünnepi mise keretében avat fel.

Mindenkit sok szeretettel 
várunk az eseményre!

Emellett jó pár vidéki helyszínen 
is kellett rendezvénysátrat és/vagy ren-
dezvény színpadot építenünk. Ezek 
többségében már évek óta ugyanazon 
helyszínek.

Plusz feladatként jelentkezett az Ady 
Endre utcában a volt Vígadó épületének 
lebontása, amelyet társaságunk nyert el. 
A munkálatokat határidőre elvégeztük, 
annak ellenére, hogy sajnos egész nyá-
ron kevés létszámmal dolgoztunk.

Így kellett megoldanunk a rendez-
vények kiszolgálását, a fűnyírásokat, 
a sövény-nyírásokat, a kommunális 
szemetezést és az április óta a feladat-
körünkbe tartozó zöldhulladék gyűj-
tését, a virágosítást, a strandok rend-
betételét, a játszóterek karbantartását 

és javítását, a száraz időszakokban a 
locsolást is.

A nyár folyamán most is akadtak 
„erős” emberek, így az ő rombolásaik 
után keletkező károk javítása is szinte 
minden héten megtörtént.

Szerencsére az idén – nem úgy, mint 
a megelőző években – elkerültek minket 
a nagy viharok, nem okozott a természet 
nagyobb károkat sehol sem a településen. 

Összességében elmondható, hogy  
a nyári szezonban a település rendezett 
képet mutatott, és, bár biztos akadt né-
hány kisebb hiányosság, megpróbáltuk 
azt a legrövidebb időn belül orvosolni.

A szeptember 2-án tartott szezon-
záró ebéden – Polgármester úrral 
egyetemben – megköszöntem a kollé-
gáknak a munkát, és lehetőségeinkhez 
mérten szerény jutalmak is kiosztásra 
kerültek.

Rigó István

Tiszta és virágos településünk – Kft. hírek
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H I R D E T M É N Y
2016. évi ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSON 

működő választási szervekről

Balatonőszöd község
001. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság

székhelye: Művelődési Ház,  
 Balatonőszöd Szabadság u. 91.

elnöke: Kovács Margit Zsuzsanna
elnök helyettese: Fias Lászlóné
 Mónos Lászlóné
 Sziksz Jánosné
 Varga Béláné
póttagja: Cseh Kálmánné
Jegyzőkönyvvezető: Farkasné Valkó Diána 

Helyi Választási Iroda

Székhelye:  Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.
Tagjai: dr. Kelemen Csilla jegyző, HVI vezető
 Deliné dr. Boros Csilla 
 HVI vezető-helyettes
 Gaálné Miklós Zita tag
 Tompa Hajnalka tag
 Baranyai Lajos tag
 Martinka Péter tag
 Hajduné Berta Katalin tag
 Szántóné Pesti Amália tag
 Farkasné Valkó Diána tag

Balatonszemes, 2016. szeptember 8.
   dr. Kelemen Csilla

   HVI vezető

H I R D E T M É N Y
2016. évi ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSON 

működő választási szervekről

Balatonszemes község
001. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság

székhelye: Reich Károly Általános Iskola  
 (ÚJ épület) Gárdonyi u. 1.

elnöke: Bene Zoltánné 
elnökhelyettese: Tóth Mihály
tagja: Baranyainé Luki Ildikó
 Nagyné Bódis Éva
 Szincsákné Illés Erika
Jegyzőkönyvvezető: Tompa Hajnalka főmunkatárs

002. számú szavazókör Szavazatszámláló bizottság

székhelye:  Latinovits Zoltán Művelődési Ház 
  Szabadság u. 1.

elnöke: Tóthné Bazsó Krisztina
elnökhelyettese: Németh Sándorné 
tagja: Nyárádi Zoltánné Miklós Andrea
 Tóth Ferenc
Jegyzőkönyvvezető: Szántóné Pesti Amália főelőadó

A településen működő 
szavazatszámláló bizottságok póttagjai:
Bene Mária Bernadett 
Ratalicsné Szücs Etelka 
Benedekné Takács Katalin 
Benedekné Gyarmati Klára Ildikó 
Ratalics András Levente 

Helyi Választási Iroda

Székhelye:  Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.
Tagjai: dr. Kelemen Csilla jegyző, HVI vezető
 Deliné dr. Boros Csilla  
 HVI vezető-helyettes
 Gaálné Miklós Zita tag
 Tompa Hajnalka tag
 Baranyai Lajos tag
 Martinka Péter tag
 Hajduné Berta Katalin tag
 Szántóné Pesti Amália tag
 Farkasné Valkó Diána tag

Balatonszemes, 2016. szeptember 8.
 dr. Kelemen Csilla

   HVI vezető

Anyakönyvi hírek
Születés: 

Szabados Réka 2016.06.13.
anyja neve: Darányi Hermina apja neve: Szabados Ferenc

Házasságkötés:
Matastik János és Fehérvári Mária 2016.08.06.

Hársas Péter és Simon Melinda 2016.08.13.
Varga Csaba és Remsei Szabina 2016.09.01

Bársony Sándor Jenő és Sáfrán Ildikó 2016.09.02.

Haláleset:
Daxkobler Károly Gábor 2016.06.13. életének 69. évében

Varga Ferenc 2016.08.15. életének 75. évében

Előző számunkban tévesen közöltük Darányi Hermina
és Szabados Ferenc 2016.06.13-án született leányának, 

Szabados Rékának nevét.  Ezúton is szíves elnézésüket kérjük!
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oktatás

Még nem is olyan régen volt június, és már 
szeptembert írunk. Gyorsan elrepült a nyár, 
sok érdekes program színesítette napjain-
kat itt az óvodában is. Június harmadik heté-
től nyári élet szerint működött az óvoda. 
Ez azt jelentette, hogy szabadabb, kötetle-
nebb napirendben zajlottak a gyermekek 
óvodai órái. 
Arra törekedtünk, hogy a gyerekek minden 
nap valami érdekes, tartalmas elfoglaltság-
gal találkozzanak. 
Ha jó volt az idő, a délutáni pihenés kivéte-
lével, egész nap kint voltuk. Udvarunk nagy-
sága megfelelő, árnyas fáink alatt, jó levegőn 
a gyerekek sokat mozogtak, bicikliztek, hin-

Új nevelési évet kezdtünk…

 T öbb, mint 200 diákkal indul az idei szemesi 
tanév.  Végtelenül örülök annak, hogy évről évre, 

– évenként mintegy 10 fővel – emelkedik az iskolai lét-
szám, mely annak is köszönhető, hogy jó színvonalon 
működik az intézményünk. Ha ez a tendencia így foly-
tatódik, akkor lassan az 50 fős buszunkat is kinőjük, 
mert már annyi gyerek jár a környékből az iskolánkba.
Ennek kapcsán újabb kérés is érkezett Somogybabod 
településről. Az ottani gyermekek szülei nagyon sze-
retnék, ha Somogybabodig elmenne a tanulókért az 
iskola busz. Arra gondoltunk, nincs akadálya annak, 
hogy pár km-rel meghosszabbodjon a busz útvona-
la. Ugyanakkor nem sikerült még  a KLIK-kel megál-
lapodni a busz támogatási kérdésében. Eddig részük-
ről a hivatkozási alap az volt, hogy a balatonszemesi 
iskolabuszt azért nem támogatják, mert két különbö-
ző járásból más településekről jönnek Szemesre az óvo-
dások, iskolások. Minden bizonnyal ez a gond megol-
dódott azzal, hogy egy oktatási járás lett Fonyód és 
Siófoki járás, így egy KLIK igazgató dönt már erről.  
Továbbra sem hagyjuk magára az iskolát, attól füg-

getlenül, hogy a KLIK irányítása alá került. Az intéz-
ményt az önkormányzat építette, minden pályázati 
és állami segítség nélkül. Fokozott figyelmet fordítunk 
arra is, hogy a karbantartás és a tisztaság is folyama-
tosan meglegyen.
A településen kértem a szülőket, tanárokat, gyereke-
ket, – ha ismerik egymás, ha nem – köszönjenek egy-
másnak a sok évszázados hagyománynak megfelelő-
en. Ezzel közelebbi kapcsolatok alakulhatnak ki és nem 
úgy, mint  a nagyvárosokban, hogy hidegen elmennek 
egymás mellett az emberek. A kis közösségünk lakos-
sága között így sokkal személyesebb, barátságosabb 
kapcsolat alakul ki. Nagyon várom, hogy ez a gya-
korlatban mindezt megtapasztalhassuk! Egyet tudok, 
akit kis településünkön nem ismerek, annak is fogok 
köszönni!
Sikeres és eredményes tanévet kívánok minden tanuló-
nak és minden intézményi dolgozónak!

Takács József  
Balatonszemes polgármestere 

Takács József polgármester 
tanévnyitó köszöntője
(részlet)
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táztak, csúszdáztak, labdáztak, fogócskáz-
tak. Koruknak megfelelő zenét hallgattak, 
amely ritmikus mozdulatokra ösztönözte 
őket, énekeltek, mondókáztak saját, társaik 
és az utcán sétáló emberek örömére. 
Ha elfáradtak a sok mozgásban, homokvá-
rat építettek, gyurmáztak, festettek, rajzoltak 
a firkafalra és papírra, alkotókedvüket kiél-
hették nap, mint nap.
Mesét hallgattak az óvó néniktől, társaik-
tól, mesefilmet, báb- vagy rajzfilmet néz-
tek a televízióban. A Szemes Fesztivál kere-
tében óvodánk immár sokadik alkalom-
mal adott helyt meseprogramnak, amelyen 
szép számmal vettek részt gyerekek és fel-
nőttek egyaránt.
Egy-egy alkalommal sétát is tettek a falu-
ban, amikor megfigyelhették a nyári forga-
tagot, a sok embert, a megnövekedett jár-
műforgalmat. Egy-egy meghívásnak is ele-
get tettek- körhintáztak, palacsintáztak.
Több alkalommal ellátogattak az élmény-
fürdőbe, vígan hancúroztak a vízben. A 
nagyobbak úszhattak, a kicsik pancsoltak a 
kellemes környezetben.
Minden napra jutott gyümölcs, amit a gye-
rekek jó étvággyal fogyasztottak el mindig 
a délelőtt folyamán tízórai és ebéd közöt-
ti időben.
Ha esett az eső, akkor a tornateremben volt 
lehetőség a gyermekek mozgásszükségle-
tének kiélésére. 

Augusztus 15-től 31-ig zárva volt az intéz-
mény, amikor sor került a szokásos éves kar-
bantartásra. Ez idő alatt a dolgozók tisztává 
varázsolták az óvodát, újra hívogató, barát-
ságos környezetet teremtettek, amelyben 
a régi és új óvodásaink egyaránt jól érzik 
magukat.

A kiscsoportot kezdő, valamint már óvodá-
ba járó, de koruk miatt kiscsoportban mara-
dó gyermekek szüleinek augusztus 29-én 
szülői értekezletet tartottunk. Örültünk 
annak, hogy több családból anya és apa 
is eljött az első megbeszélésre. Jó alkalom 

volt arra, hogy megismerkedtek a szülők 
egymással, a csoportban dolgozók nevelé-
si elképzeléseivel, a tanév során várható tör-
ténésekkel. A régi szülők elmondhatták az 
újaknak tapasztalataikat, értékes tanácsok-
kal szolgálhatnak az óvodakezdés szülőnek, 
gyermeknek egyaránt „nehéz napjaira.”

A szeptember szép, igazi nyári idővel 
köszöntött ránk és reméljük, hogy az indián 
nyár is kellemes, napos kiránduló időt tarto-
gat. Így hosszú ideig tartózkodhatunk a sza-
badban, sok programot tudunk szervezni az 
óvoda falain kívül is, kirándulunk, sétálunk, 
ismerkedünk településünk életével.
Szeptember 1-én újra benépesült az óvoda, 
megkezdődött a 2016/2017-es nevelési év.  

A kicsik 23-an kezdték meg az óvodai éve-
ket, néhányan teljesen újként, mások már 
jártak rövidebb-hosszabb ideig az elmúlt 
nevelési évben is hozzánk. Szülő, gyermek 
várakozással, némi szorongással lépte át az 
óvoda kapuját az első napon, majd kinél 
előbb, kinél később oldódott fel az újtól való 
félelem, bizonytalanság érzése. 
A középső és nagycsoportokban egyaránt 
21-en vannak. 

A 65 gyerek lakóhely szerinti megoszlása a 
következő: legtöbben természetesen Bala-
tonszemesen laknak, majd Balatonőszödön, 
Somogytúrban. Járnak hozzánk még Bala-
tonszárszóról, Nagycsepelyről, Somogyba-
bodról, Karádról, Balatonboglárról is gye-
rekek.

Az első napokban, hetekben a legfonto-
sabb feladatnak azt tartjuk, hogy az új gye-
rekek megismerjék, megszokják az óvodai 
környezetet, a régiek pedig visszailleszked-
jenek az óvodai életbe. Az óvónénik tartal-
mas, színes napokat, tevékenységeket kínál-
nak, kihasználják az ősz adta lehetősége-
ket: séták, biciklis kirándulások, szüretek (dió, 
alma, szőlő), betakarítási munkálatok (kuko-
rica, burgonya). 
A gesztenyegyűjtés sem maradhat el, 
hiszen a Fenyvesben, a Bagolyvár utcában, 
az Árnyas fasoron sétálva erre is jó alkalom 
adódik.

Mi, az óvodában, a sok érdekes tevékeny-
ség, játék mellett nagyon fontosnak tar-
tottuk és tartjuk ma is, hogy településünk 
hagyományait megismertessük a gyere-
kekkel, valamint ápoljuk azokat, amelyek 

oktatás

Takács József polgármester 
tanévnyitó köszöntője
(részlet)
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Kedves Olvasó!
Becsengettek. Elmúlt a nyári szünet, megkezdtünk egy 
új tanévet.   Hogy milyen lesz, mennyiben lesz más, mint 
az előzőek voltak, még nem tudhatjuk. Az biztos, hogy 
nagyon sok változás történt a nyáron, melyek egy része 
jogszabályi, másik része szervezeti, és van, ami a tan-
anyagra vonatkozik.  Menjünk sorjában!

Tavasszal a tüntetések után a média hetente jelentett be 
változást, könnyítést, egyszerűsítést. Tervezeteket közöltek 
tényként, mintha meg akarnák nyugtatni a szülőket, gyereke-
ket és természetesen a pedagógus társadalmat. Sajnos a tör-
ténéseket átitatta a politika, így a valós szakmai változtatá-
sokról nem sok szó esett, pedig sok minden változott. A leglát-
ványosabb változás talán az, hogy összevontak egy sor tan-

kerületet. A siófoki tankerület önállósága is megszűnt. Össze-
vonták a fonyódi, a marcali, a tabi és a siófoki tankerületet. 
Ebbe a nagy tankerületbe – a szakképző iskolákon kívül, ame-
lyek  ágazati minisztériumi fenntartásban vannak – 76 isko-
la tartozik bele. Ennek az új nagy tankerületnek a vezetője Dr. 
Grúberné Kis-Pál Andrea, a volt tabi tankerület vezetője lett. 
Személyesen még nem tudtam vele beszélgetni, de az érte-
kezleten elmondottak, valamint az irányunkba mutatott pozi-
tív hozzáállása alapján azt gondolom, partnerként fog tudni 
kezelni bennünket, és a jóindulata is biztosított.

Sajnálatos tény, hogy a nyári felújításokra a KLIK-nek 
nem volt pénze. Bár a médiában azt hallhattuk, hogy min-
den iskola megkapta, valahogy ez nem érződött. Az önkor-
mányzattól kellett üzemanyagot kérni a fűnyírókba, de 
nem jutott pénz festékre, javításokra sem. 

Hírek szerint jövő januártól az iskolák igényének megfe-
lelően összeállított költségvetésből már az igazgatók fog-

az óvodás korosztályhoz közel állnak. Így 
készülünk a szüreti felvonulásra, ahol jó ked-
vünket, ügyességünket megmutatjuk Sze-
mes, Őszöd lakosainak. Azt reméljük, hogy 
sokan lesznek kíváncsiak ránk, és a különfé-
le helyszíneken együtt vigadnak velünk. Az 
már külön jutalom lenne, ha az idő is kegyes 
lenne hozzánk, és napsütésben járhatnánk 
végig a két település utcáit.

A szeptember az egész évre érvényes „elkö-
teleződések” időszaka is. A kicsiknek a leg-

fontosabb, hogy a megismert, biztonsá-
gos környezetben minden nap legyen 
mese, vers, éneklés, önfeledt, szabad játék. A 
nagyobbak viszont a napi, megszokott tevé-
kenységek mellett kiegészítő, érdeklődésük-
nek megfelelő tevékenységekben vehet-
nek részt, amelyeket az óvoda és az isko-
la pedagógusai tartanak. Olyan tevékeny-
ségekben, amelyek életkorukhoz igazod-
nak, és az iskolában van folytatásuk: kézmű-
ves tevékenységek, labdajátékok, floorball, 
zeneovi. Ezekre most lehet jelentkezni, majd 

októberben már indulnak a foglalkozások.
A nagyok négy alkalommal színházba men-
nek Siófokra, kirándulni távolabbi helyszí-
nekre kerékpárral, vonattal, busszal. Figyelik 
közeli és távolabbi környezetük eseménye-
it, változásait, az emberek munkáját. Részt is 
vesznek néhány, településünkön előforduló 
tevékenységben.
Lehetőség van térítéses szolgáltatás igény-
bevételére is az óvoda falain belül (karate). 

Mindebből látszik, hogy a hozzánk járó 
gyermekek biztonságban, de életkoruknak 
megfelelő változatos, tartalmas, színes tevé-
kenységekben élhetnek a már elkezdődött 
nevelési évben is.
A már megszokott színvonalas munkához 
a feltételek adottak. Rajtunk, dolgozókon és 
szülőkön múlik, hogy terveinkből mennyi 
és hogyan valósul meg. Segítsük egymást 
ebben az évben is!
Kívánok ehhez mindannyiunknak jó egész-
séget, tenni akarást, sok ötletet, jó kedvet!

Szentiványi Jánosné 
óvodavezető
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nak gazdálkodni. Egy sor más jogkör közül ez is visszake-
rül hozzánk. Erről már Pölöskei Gáborné beszélt nekünk 
Kaposváron. Ő lett a közoktatásért felelős államtitkár. 
Bizalmat kért, és rengeteg olyan változtatást vázolt fel, 
amit az előző KLIK-es rendszer hibájaként fel szoktunk 
vetni.   Őszinte, rugalmas vezetőnek tűnik, aki a tantestü-
letek munkáját ismeri, tudja, mit akar, mit tehet.   Bizalmat 
kért, és azt gondolom, bizalmat is szavazhatunk neki.

Sokat hallani a diákok terheinek csökkentéséről. A médi-
ában beharangozott 30 perces tanítási órák bevezetése 
elsőben és másodikban nem új történet.   Nálunk is, mint 
a legtöbb iskolában, a pedagógusok tudják, hogy egy 
elsős, másodikos gyerek nagyjából 12-14 percet tud aktí-
van figyelni és dolgozni a 45 percből. Ez életkori sajátosság. 
És ez az idő is néha szakaszokból áll: néha egységes inter-
vallum, esetenként  több-kevesebb szakaszra bomlik.  Azt is 
tudják a kollégák, hogy óra alatt meg kell állni pihenni, ját-
szani, énekelni, megmozgatni az ujjacskákat. Ezért – első-
sorban a kicsiknek – eddig is így zajlottak az órák.  Amelyik 
tanárnak, tanítónak ezt rendelettel kell meghatározni, azt 
megette a fene, jobb, ha iskola közelébe se megy!  Szóval ez 
az újdonság, bizony, nálunk régi gyakorlat.  

Sokkal nagyobb gond, hogy a tananyag tartalmát még nem 
egységesen csökkentették. Idén a tanárok 30%-ban   maguk 
dönthetik el, mit gondolnak fontosnak, mit nem, mit taníta-
nak és mit nem.  Jól hangzik,  de igen nehéz lesz eldönteni, mit 
merjünk kihagyni!   Ahhoz a teljes tananyagot, egységében 
tekintve, az egymásra épülő tananyagokat pedig különösen 
ilyen szemmel kell átnézni!  Érdemi változás és új kerettanterv, 
új tananyag majd a 2019-es tanévre lesz.

Megjöttek a tankönyvek. Mit mondjak!   Az árba bele-
fértünk, mert az újak olcsók, de elsőre nagyjából annyit is 
érnek. Átgondolatlanok, rossz felépítésűek, döbbenetesen 
kevés tananyagot tartalmaz némelyik, de van köztük jó is!   
Mivel nincs új kerettanterv, és a régi könyvekből van raktá-
ron, lesz kolléga, aki nem az újakból fog tanítani!  

Mit mondjak?!   Egy ilyen nagymértékű átszervezés 
nagyon komoly előkészületeket, időt, sok-sok időt igényel. 
Azt gondolom, hibák, bakik nélkül nem is fog menni. Ezért 
kértem a kollégáktól, hogy legyenek kritikusak, de biza-
lommal kezdjük a tanévet, és segítsük az átalakítást azzal, 
hogy szakmai kritikát gyakorlunk, javaslatokat adunk – fel-
téve, hogy lesz kinek, és hogy meg is akarnak bennünket 
hallgatni, amit remélek, és amiben bízom!

Ami a szülőket megnyugtathatja:   A tantestület tagjai 
pontosan érzik, tudják, a gyerekek mikor, mennyire terhel-
hetőek. Tudjuk, mi a   fontos a tananyagban, mi kell ver-

senyekhez, továbbtanuláshoz, felvételihez. Nem politizá-
lunk, hanem tanítunk, nevelünk, legjobb tudásunk és sze-
retetünk szerint. Ez eddig is bejött.  Nagyon nem szeretném, 
ha a változásokból bárki is valami rosszat érezne meg!   Az 
a dolgunk, hogy a gyerekek nyertesként jöjjenek ki ebből a 
szakmai, politikai vitáktól nem mentes átalakításból.

Néhány érdekesség a tanévről!   Túlléptük a 200 tanuló-
létszámot. Jelenleg 202-en járnak ide. Ebből 108 a szeme-
si és az őszödi, 96-an pedig másik településekről járnak ide. 
Lassan, de biztosan kinőttük az iskolát.  120 diák jelentke-
zett napközire. Majdnem 20-szal több, mint az előző évben. 
Ezért a KLIK-től kértünk, és kaptunk is engedélyt egy ötödik 
napközis csoportra. Ez nagy segítség. Most már csak tan-
terem kellene!   Egy zeneiskolai foglalkoztató kialakítására 
még van helyünk, ez lesz a legsürgősebb feladatunk, mert 
délután nincs elég terem.

Új kollégák is jöttek!   Élő Emília napközis tanárnő Szár-
szón kinevezést kapott, így elment. Ő Szabóné Szincsák 
Esztit helyettesítette. Helyette sikerült felvenni egy napkö-
zis kolléganőt, Nagyné Gájer Orsolyát.  Nyár közben Kovács 
Líviát, aki az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekekkel 
is foglalkozott, elcsábította a Siófoki Szakszolgálat.   Tóth 
Anikó személyében szerencsére egy ugyanolyan végzettsé-
gű szakemberrel tudtuk Líviát pótolni.   Az ötödik napközis 
csoportot Fekete Edit tanárnő viszi, megbízási szerződéssel. 
Edit Siófokon dolgozott, Földváron él, és nagyon jó vélemé-
nyeket hallottunk a munkájáról.

Zeneiskolánk 80 fővel kezdi a tanévet. A felújításra, hang-
szerekre kért összeget a KLIK még nem adta meg. Balaton-
szemes község azonban nem fogja hagyni, hogy a csarnok-
ból származó bevételből ne jusson a szemesi iskola fejlesz-
tésére.   Erről már megkezdtük a tárgyalásokat a KLIK-kel.   
Ennek egyik eredménye, hogy az udvart 3,5 millió Ft-ból a 
KLIK felújíttatja. A munkálatok október 20-án kezdődnek.

Összegezve!   Szakmai és technikai feladatunk is lesz 
bőven! Sok a diák, de ennek örülünk. A tantestület felké-
szült, a gyerekek aranyosak, a szülők szeretetét, bizalmát 
érezzük és élvezzük. Az önkormányzatok támogatása nem 
csak erkölcsi! Amikor nagyon kell, akkor anyagi is, és ez 
biztonságot ad az intézménynek. Mi kell még?!   Szeretet, 
tisztelet, akarat, tapasztalat! Ezek is vannak!   Nem félünk 
a tanévtől, a kihívásoktól. Biztosak vagyunk abban, hogy 
nyugodt, eredményes tanévünk lesz, és büszkén állhatunk 
ki Önök elé   a tanév végén!   Köszönöm a bizalmukat, a 
segítségüket, támogatásukat!  

Tisztelettel!  
Boór Miklós igazgató
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Nagy Lajos királyunk 1382-ben a lengyelor-
szági Częstochowa-ban 16 pálos szerzetes-
sel létrehozta a magyar alapítású Pálos szer-
zetesrendet. Ekkor került Częstochowa-ba a 
Fekete Madonna, a később częstochowai 
Madonna néven ismert kegykép. A Madon-
na kép életútját csodák sora övezi. Ezeknek 
köszönhetően Częstochowa egyre látoga-
tottabb búcsújáróhellyé vált, amelyet a len-
gyel nép megkülönböztetett tisztelete övez, 
a Fekete Madonna kép pedig az ország 
egyik legbecsesebb kegytárgya. 1430 Hús-
vétján a Jagellók ellenségei el akarták pusztí-
tani a képet. Betörtek a csensztohovai Pálos 
kolostorba, néhány szerzetest megöltek, a 
Szűzanya képet megfosztották értékeitől 
és több vágást ejtettek a Madonna arcán, 
amelyek ma is láthatóak a képen. A madon-
na képnek csodatévő erőt tulajdonítanak. 
Egyik ilyen csodás eset, amikor egy tűzvész-
ben leégett Częstochowa városa a kolos-
torral együtt, de a kép sértetlen maradt. 
A kép Jasna Górát (magyarul Fényes 
Hegyet) a világ egyik leglátogatottabb 
zarándokhelyévé tette. 
A Magyarországi Pálosokkal fenntar-
tott aktív kapcsolatnak köszönhető-
en több magyar templomban találha-
tó częstochowai Fekete Madonna kép 

másolat. Legutóbb 2011-ben a buda-
pesti Szent István bazilika kapott állami 
ajándékként és a testvériség kifejezése-
ként egy Fekete Madonna képet.
 A II. világháború kezdetén Németor-
szág és Szovjetunió leigázta Lengyelor-
szágot. Kilátástalan helyzetükben len-
gyel civilek és katonák tízezrei mene-
kültek Magyarországra, bízva a magya-
rok segítőkészségében. Magyarország 
befogadta, menekítette, ittlétük ide-
jén szállással, élelemmel, a felnőtteket 
munkával, a fiatalokat tanulási lehető-
séggel segítette. 
Balatonszemes sem maradt ki ebből a 
segítésből, áldozatvállalásból. A hábo-
rú megpróbáltatásait nálunk átvé-
szelt és hazájukba visszatért lengye-
lek köszönetük jeléül a számukra leg-
nagyobb becsben tartott csodatévő 
ereklye, a częstochowai Fekete Madon-
na kép művészi másolatát ajándékozták 
Balatonszemesnek. A képet, amely egy 
ideig a templomunk falán volt látható, a 
balatonszemesi katolikus hitközség plé-
bánosának, Schandl József esperesnek 
adták át. A templomban évekig tartó 
művészettörténeti kutatások és építke-
zések során a kegytárgyat a régi pap-

lak egy nem látogatott helyiségében 
helyezték biztonságba, és teljes feledés-
be merült. 2016. január 28-án akadtam 
rá. Ebben segítségemre volt Benedek 
Géza és Bognár Lajos egy-egy koráb-
bi visszaemlékezése, valamint Tomanek 
Péter előző plébános úr, aki zöld utat 
adott a kereséshez. A képen elhelyezett 
kétnyelvű réztábla olvashatóvá tételé-
ben Tari József volt segítségemre. A 
képet Stefan Filipkiewicz festette mene-
külése idején 1942/43-ban Budapesten, 
aki a Krakkói Művészeti Akadémia profesz-
szora volt. Honfitársai menekítésében is 
segédkezett. 1944-ben a Gestapo elfogta 
és több társával együtt kivégezték. 
A magyarokat és lengyeleket összekö-
ti az ezeréves lengyel-magyar barát-
ság, a pálos testvériség, aminek köszön-
hetően áldozatot és kockázatot is vál-
lalva – néhányan az életük feláldo-
zásával – a bajban sem feledkeztünk 
meg az emberbaráti segítségnyújtás-
ról, de a hála kinyilvánításáról sem. 
Ennek köszönhető, hogy Balatonsze-
mes gazdagodott Lengyelország egyik 
szent ereklyéjének, a częstochowai Feke-
te Madonna kép művészi másolatával.

Kiss László

Nagyboldogasszony visszatalált Balatonszemesre

kultúra
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Mária napi búcsú 
Balatonőszödön

 
Augusztus 15-én kilencedik alkalommal rendez-
ték meg a Mária-napi búcsút az őszödi kápol-
nánál. Az időjárás nem volt kegyes az ünnep-
lőkhöz, mégis nagyszerű hangulatban lehetett 
része azoknak, akik kilátogattak az eseményre. 
Két évvel ezelőtt került felszentelésre Haranghy 
Jenő  iparművész 1935-ben festett 11 ólomüveg 
ablaka, melyek az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által biztosított pénzből, rekonstruk-
ciójuk után visszakerülhettek eredeti helyük-
re, valamint  Szedleczkyné Leszl Mária iparmű-
vész által készített 14 stáció dombormű táblája.  
A  búcsú  napján a kápolna történetét bemutató 
fotókat és eredeti dokumentumokat is megte-
kinthettek a látogatók.  A déli óráktól kirakodó 
vásárral, gyerekprogramokkal, pónilovaglással, 
ingyenes vesszőkosaras körhintával, népi játé-
kokkal, valamint bográcsozással és borkóstolás-
sal várták az érdeklődőket. Az ünnepi szentmi-
sén közreműködött  a Váci Székesegyház Szent 
Cecília kórusa,   főtisztelendő  Varga László kar-
nagy vezetésével. A kápolna mögött felállított 
színpadon  a Bábrakadabra Bábszínház interak-
tív zenés bábelőadása, a Strings of the Streets 
duó  utánozhatatlan koncertje, valamint a  Szár-
szói Néptánc együttes műsora várta az ide érke-
zőket. A nap zárásként a tavaly is nagy sikert ara-
tott  Blackwater Bullfrog együttes zenélt.
 

kultúra
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INGYENES KÉPZÉS!!!
 

A GINOP 6.1.2-15

„DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE”  
kiemelt projekt keretében

A projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához. Ehhez 
elvárt az IKT (információs és kommunikációs technológiák) eszközök biztos használata. Már az álláslehetőséget is ezeken a 
csatornákon hirdetik meg, így ez a tudás a munkaerőpiacon elengedhetetlen!  

Segítünk megtanulni az OKOSESZKÖZÖK (telefon, tablet, laptop) használatát!
Az okos eszközök használatával tudni fogja:

- böngészést az Interneten (honlapok, online vásárlás, menetrendek stb.) 
- a közösségi média használatát (Facebook, Youtube stb.) 
- elektronikus levelezést (e-mail küldés/fogadás)
- elektronikus ügyintézést (pl. Ügyfélkapu)

Kik vehetnek részt: 
Bárki részt vehet, aki fejleszteni szeretné a tudását, dolgozó felnőttek, nyugdíjasok stb. 
Előnyt élveznek az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, közmunkások, a rendszeres jövedelemmel nem 
rendelkezők, megváltozott munkaképességűek, illetve a több eltartottal egyedül élő felnőttek. 
Olyan személyek, akik jelenleg középiskolával vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban állnak 
nem vehetnek részt.

A képzésekről: 
A program keretében kidolgozott 2 x 35 órás képzési programok (IKER 1, IKER 2) gyakorlatorientáltak, az alacsony 
iskolai végzettségűek számára is elsajátíthatók.
A tanfolyamokat heti 2 napon tarjuk, alkalmanként 15.30- kb. 19 óráig tartanak a foglalkozások.
Az első tanfolyamok 2016. október 10-től indulnak, a képzés teljes ideje 2 x 5 hét
Jelentkezéskor az Önhöz legközelebb elérhető képzési helyszínről és a pontos órarendről tájékoztatjuk! 

A képzési díjat Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával  100%-ban fedezi!
A képzések és a modulzáró vizsga teljesen ingyenes, csak részt kell vennie az órákon! 

A jelentkezés menete:
Regisztráció: A képzéseken kizárólag azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a projekthez rendelt háttérinformációs 
rendszerben a HIR-ben regisztrálnak! www.ginop612.nive.hu A regisztrációt a képző intézmény végzi.
Jelentkezési szándékát jelezheti: 

- Telefonon iskolánknak, visszahívjuk és rögzítjük az adatait
- Személyesen: Polgármesteri Hivatal Balatonszemes (Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.)                           

Képzésszervezők: Horvátné Papp Szilvia 06-70-4130201, Törvényi Nóra 06-70-3160232 és az alábbi vezetékes 
telefonszámokon Rákosfalvi Mónika

      A képzések lebonyolítója: EUROTEAM STÚDIÓ Nyelviskola 
Tel: 06-1-235-0784 , 06-1-266-7891

E-mail: euroteamstudio@euroteamstudio.hu
Web: www.euroteamstudio.hu

Nyilvántartási szám: E-000547/2014 

Szeptember 23. péntek  Szent Mihály napi mulatság
17.30 „AZ IDŐFA” / interaktív bábelőadás – énekkel, hangszerekkel - 
az Ördögszekér Kompániával a Magyar Népmese Napja alkalmából
19.00 A  Somogy Népzenei Együttes koncertje
20.00 Táncház Turi Endre és Felde Rebeka, a Somogy Táncegyüttes tagjai-
nak vezetésével (somogyi, szatmári, moldvai táncok és kívánságlista! )
Kísérőprogramok: kemencés langallósütés, kézműveskedés
szeptember 30. péntek 18.00 A Zene Világnapja – a szemesi zenetanárok 
koncertje: Közreműködnek: Benedekné Gyarmati Kára - klarinét, Márkus 
Kata - fuvola, Istvánné Nyári Krisztina - zongora és Horányi Ákos - kürt
október 8. szombat 13.00-18.00 Szüreti Felvonulás (indulás a Malom elől) 
– Eső esetén 15.00 órakor a fellépőkkel a művelődési házban várjuk 
az érdeklődőket! 
20.00 Szüreti bál a Nyitnikék Óvoda Szülői Munkaszervezetének szervezé-
sében
október 14. péntek 15.30 Idősek köszöntése 
október 15. szombat kb. 15.30 Az őszödi szüreti felvonulás fogadása 
az szemesi önkormányzat előtt
október 19-20. Pálos konferencia
október 23. 16.00 Települési megemlékezés 
az ’56-os forradalom hőseiről
október 28. „Tökös” nap / Tökös ételek versenye, 
Tökfaragó verseny,  Dió Banda koncert és táncház

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: 
PÖTTÖM SZIGET: Baba-mama klub Adamcsek Erzsébettel: 
szerdánként 9.30-12.00 
NÉPTÁNC: szerdánként 19.00-20.30
PILATES – GYÓGYTORNA: október 15-ig szerdánként 15.00-16.00 
KERÁMIA SZAKKÖR: szeptember 15. és 29.; október 13. és 27.; 
november 10. és 24.; december 1. és 15. csütörtökönként 
16.00-18.00 között. Témák: felrakásos és rárakásos technika, népek 
kerámiái – ősi formák – funkciók, „apróságok” - dísztárgy, ékszer, 
saját ötletek
IFJÚSÁGI AEROBIK Hosszú Csillával: péntekenként 16.30-17.30
A könyvtár és az INFOBÁZIS (lakossági internet, nyomtatás, lapolvasó) 
általános nyitvatartási rendje (2016. szeptember 1-től 2017. június 24-ig):
DÉLELŐTT: Hétfőtől szombatig (csütörtök kivételével) 9.00-12.00 között 
DÉLUTÁN: Hétfőtől szombatig 15.00-18.00 között.
CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTT ZÁRVA TARTUNK!

Felhívjuk Kedves Látogatóink figyelmét, hogy a művelődési ház 2016. 
október 1-jén, szombaton, felújítási munkálatok miatt zárva tart!

ÚJRA INDUL 
A NŐI TORNA 

Szeretnél ingyen mozogni, tornázni, 
kikapcsolódni a hétköznapokból? 

Szeptember 30-tól újra indul 
a női torna, (egyelőre) heti egy 

alkalommal, péntekenként 
18.30-19.30-ig

Lehetsz idősebb vagy fiatalabb, 
a kor és a súly nem akadály.
Minden új és régi érdeklődőt 

szeretettel várunk 
a Baptista Gyülekezet alagsorába.
 A torna teljesen ingyenes, csak 
megfelelő, kényelmes ruházatra 
és egy vékony polifom szivacsra 

(vagy kis szőnyeg, törölköző) 
van szükséged!

Várunk!
 Miklós Katalin és Schmal Kinga 

(06/20/8862359)

MASSZÁZS
Ha gerincproblémák, ízületi gondok és 
egyéb reumatikus fájdalmak kínozzák, 

keressen, hogy segíthessek! 
Várom szeretettel: 

Rózsa Lajos  masszőr terapeuta
0630 288 2975

KRESZTANFOLYAM
Moped, motorkerékpár és személygép-

kocsi (A, B kategória) vezetői 
tanfolyam indul!

Első megbeszélés: 
2016. október 11. kedd, 17.00

Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 
Balatonszemes

információ: Zrínyi László
0620 2282089

IFJÚSÁGI AEROBIC 
péntekenként 16.30-tól 17.30-ig 
a szemesi művelődési házban!

3. osztálytól 8.-ig osztályig 
szeretettel várok mindenkit, 

aki szeret mozogni! 
Hosszú Csilla

A Latinovits Zoltán Művelődési Ház, 
Könyvtár és Múzeum programjai

program

HIRDETÉSEK
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képzés
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Képviselőtestülete

NYTSZ: 2.2/7424/2/2000
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Felelős szerkesztő:
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Nyomdai kivitelezés:
Raszter Nyomda Kft.
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Pokorny Vilmos 

ügyvezető igazgató

 A szerkesztőség  a beküldött 
írásművek  tartalmi, stiláris hibáiért 

felelősséget nem vállal.

Balatonszemesen, a Rádpuszta 
felé vezető út közelében új régé-
szeti leletek kerültek elő. A lelő-
helyen olyan 11. századi telepü-
lés emlékeit sikerült feltárni a 
régészeknek, melyek nem csak 
a település tágabb környezeté-
nek egykori történetével kap-
csolatban nyújtanak új adato-
kat, hanem a kora Árpád-kori 
időszak mindennapjaiba is 

betekintést adnak. 1988-ban 
a területen egy honfoglalás kori 
sírra bukkantak. Az egykori 
szőlődombon végzett mély-
szántáskor egy vitéz eke által 
megbolygatott nyughelye ke -
rült elő, aki részt vehetett 
a magyarok Itáliába vezetett 
kalandozó hadjárataiban is. 
A gazdag, nemesfém leletekkel 
eltemetett harcos sírjának 
akkori feltárását a kaposvári 

múzeum kitűnő régésze Költő 
László vezette, aki a leleteket 
közre is adta a település múltjá-
ról szóló kötetben. Balatonsze-
mes Önkormányzata és a tele-
pülés polgármestere, Takács 
József nagyvonalú támogatásá-
val e korábban megtalált sír 
környezetének kutatását végez-
ték el az Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudomá-

nyi Kutatóközpont Régészeti 
Intézetének munkatársai 
Langó Péter vezetésével, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem 
és a Szegedi Tudományegye-
tem régészeinek és hallgatói-
nak, valamint a neves borász 
Konyári Dániel részvételével. 
Az ásatások során sajnos újabb 
10. századi sír nem került elő, 
azonban egy valamivel későbbi 
középkori falu maradványai 

kerültek ki a föld alól. A lelőhe-
lyen számos, a Krisztus születé-
se előtti 5. és 1. század közötti 
időre keltezhető vaskori objek-
tum mellett több Árpád-kori 
lakóházat is találtak a szakem-
berek. A mai szemmel nézve 
kisméretű házakat jól keltezik 
az objektumokban talált kerá-
miatöredékek, melyek jellegze-
tes díszítése és kialakítása segí-
tette a régészeket a pontosabb 
kormeghatározásban. A lelő-
helyen egy szokatlan, eddig 
máshol nem tapasztalt jelen-
séget is sikerült megfigyelni-
ük a kutatóknak. Az egyik 
házban egy lótetem, valamint 
a ló alatt egy kisebb emlős 
(farkas vagy kutya) váza 
került elő. A házban ezen kívül 
további madár és emlősállat 
csontok utaltak arra, hogy más 
állatok maradványai is a házba 
kerültek. A kutatók gondos 
ásatási megfigyelései alapján az 
is kiderült, hogy az állatokat 
nem utólag ásták el a ház 
helyén, hanem a még álló ház-
ban helyezték el azokat. 
Az elhelyezés önmagában is 
érdekes volt, a farkasnak három 
lábát levágták (azok nem kerül-
tek elő a házból), míg a megha-
gyott negyediket nyújtva 

helyezték el a test mellett. 
Az állat fejét a háta irányába 
visszafordították. A lovat köz-
vetlenül a farkasra helyezték rá. 
A ló teljes testét becipelték 
a házba, annak mind a négy 
lábát levágták és hármat 
(a negyedik nem került elő) 
az állat testétől távolabb egy-
más mellé helyezték. A lovat 
a farkas fölé fektették, hasonló 
helyzetbe, mint a farkast (fejét 
a hát irányába visszafordítot-
ták). A megfigyelések szerint az 
állatokról nem fejtették le a 
húst, hanem az értékes, fogyaszt-
ható részekkel együtt helyezték 
el a maradványokat a házban. 
Arra a kérdésre, hogy mindez 
miért történt, mi állhatott ezen 
egyedi jelenség hátterében, 
jelen pillanatban nem adható 
biztos válasz. A kérdés további 
kutatásokat igényel. Minden-
esetre az már most elmondha-
tó, hogy a Balatonszemesen 
talált régészeti anyagok  híre 
messzire viszi a tudománytá-
mogató közösség jó hírét, és az 
itt talált leletekre biztosan sokat 
fognak még hivatkozni 
a magyar és nemzetközi tudo-
mányos fórumokon a kutatók. 

Langó Péter
ásatásvezető régész

Államalapítás kori település 
Balatonszemesen
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elismerések

Augusztus 21-én 11 órakor Balatonsze-
mesen, az erdei kápolnánál került sor 
a 2016. évi Hunyady-díjak átadására. 
A Hunyady-díj alapító okirata szerint „A 
Balatonszemesi Fürdőegyesület attól a 
meggyőződéstől vezérelve, hogy gróf 
Hunyady József sokat tett Balatonsze-
mes községért és az üdülőterületért, a 
fürdőegyesület elhatározta, hogy tisz-
teletére díjat alapít Hunyady-díj néven. 
A díjat minden évben a fürdőegyesület 
által felkért tagokból álló Hunyady-díj 
Bizottság ítéli oda egy balatonszemesi 
és egy Balatonszemeshez kötődő nya-
raló személynek, akik a bizottság meg-
ítélése szerint a legtöbbet tették a köz-
ség és az üdülőterület fejlesztése, fel-
virágoztatása, a települési hagyomá-
nyok ápolása és a közösség kulturális 
élete, a kultúra fejlesztése területén. A 
Hunyady-díj Bizottság minden évben a 
Szent István-napi ünnepségek kereté-

ben, méltó körülmények között adja át 
a díjat a díjazott személyeknek.”
A hagyományoktól eltérően a Bizott-
ság 2016-ban három személynek ítélte 
oda a díjat. A két személy mellé – tekin-
tettel arra, hogy ez évben ünnepeljük 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulóját – egy harmadik,   
sok üldöztetésben részesült személy-
nek posztumusz díjat ítélt oda.
Az ünnepségen Takács József Balaton-
szemes polgármestere és Borza Mik-
lós plébános is részt vett. A díjakat dr.  
Csapodi Pál, a Hunyady-díj Bizottság 
elnöke adta át. 
A díjazott személyek:
Iriczfalvy Ferenc, aki sokat munkál-
kodott a község és a nyaralóközönség 
érdekében, különösen a móló helyze-
tének rendezése kapcsán. Így elérte a 
vitorlástulajdonosok és a fürdőközön-
ség békés egymás mellett élését, lehe-

tővé téve a mólón történő fürdőzés 
megfelelő körülményeinek megterem-
tését.
Ármosné Bérces Ildikó, aki közel 
három évtizeden át munkálkodott a 
balatonszemesi gyermekek nevelésé-
ben, fejlesztésében, irányította, szervez-
te a baráti kör munkáját. Nyugdíjba 
vonulása után is segíti az óvodaszéket, 
javaslataival hasznosan járul hozzá az 
aktívan dolgozók munkájához. 
Ratalics Árpád  (posztumusz), aki a 
balatonszemesi mentőállomáson 
előbb mentőápolóként, majd később 
állomás vezetőként megbecsült dolgo-
zója volt a mentőszolgálatnak, mentős 
szakemberként rendszeresen segítette 
a balatonszemesi kulturális és sportese-
ményeket. Mindig nyíltan vállalta véle-
ményét, amely miatt a múltban sok 
üldöztetésnek volt részese.

Dr. Csapodi Pál

HUNYADY-DÍJ ÁTADÓ






