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köszöntő

Rohan az idő – énekelte az emlékezetes dalt Konc Zsuzsa 1966-
ban az Illés zenekarral. És ez valóban így van, hiszen a saját éle-
tünkön is érezzük, hogy egyre gyorsulónak tűnő módon múl-
nak el a napjaink. Sokan emlékszünk hát erre a slágerre és meg-
annyi gondolat kíséri emlékeim akkor, amikor az elmúlt öt évre 
gondolok. Az öt évre, ami meghatározta Balatonszemes, és 
ezen keresztül az én munkám és életem is. 
A Szemesiek többségének akaratából 
és bizalmából, immár a harmadik cik-
lusban volt szerencsém azt a nemes 
küldetést betölteni, ami a polgármes-
teri megbízásból adódott. Küldetés, 
mert hiszen a mindennapokban az 
ember talán kevésbé gondol így erre 
a sokszor hálátlan feladatkörre, amivel 
a legjobb szándék ellenére is akarva, 
akaratlanul nem csak megelégedette-
ket, de csalódottakat is talál a látóköré-
ben. És persze hálátlan ez a megbíza-
tás azért is, mert polgármesterként az 
ember ki van szolgáltatva a „társainak” 
választott testületi tagok döntéseinek, 
erőviszonyainak és érdekeikből származó, gyakran szubjektív 
akaratú döntéseinek.
Mindezek ellenére hiszek abban, hogy egy közösség élére, 
többségi bizalomból került személy megbízatása mégis a jó, a 
pozitív irány felé kell, hogy forduljon a fejlődés és a közösség fej-
lesztése érdekében. A napokban elérkezünk egy ciklus időszak 
forduló pontjához, ahol joggal és okkal állunk meg, mielőtt újra 
gondoljuk a jövő céljait és irányát. Az elmúlt időszakban számos 
alkalommal adtam részletes tájékoztatást polgármesterként az 
elmúlt évek fejlesztéseiről és eredményeiről. Épp ezért itt most 
nem bocsátkozom ismétlésekbe, ugyanakkor az összegzés idő-
szakában el kell mondanunk, hogy nem elégedhetünk meg az 
eddigi eredményeinkkel, annak ellenére hogy nagy és eredmé-
nyes utat jártunk be.  Van és lesz tennivalónk a jövőben azért, 
hogy településünk még szebb és élhetőbb legyen. Tennünk 
kell azért, hogy lakosaink több helyi, közvetlen támogatásban 
részesüljenek, hogy településünk még élhetőbb, szebb és von-
zóbb legyen
 
SZÍVDOBBANÁSOM ÖSSZENŐTT BALATONSZEMESSEL
A szeretet és a tenni akarás érzése jár át akkor, amikor köz-
ségünkre, és a jövőre gondolok. Az elmúlt 13 év úgy telt el, 
hogy minden rendezvényen és eseményen ott voltam és iga-

zán elkötelezetten akartam részese lenni a fejlődés formá-
lásának. Egyetlen nap sem telt el úgy, hogy betegállomány-
ban, vagy más okból akadályoztatva magára hagytam volna 
szeretet településem. Van valami olyan kötődés bennem - 
és sokunkban -, ami egy láthatatlan szállal összeköt minket. 
Ennek a kötődésnek alapján kaptam bizalmat 5 évvel ezelőtt, 
és ez érezhető a mindennapokban, amikor segítő és támoga-

tó emberek sokaságát látom magam 
körül. Bár csak ezt a támogató aka-
ratot találtam volna minél többször 
azokban az emberekben is, akikkel a 
képviselő testületi döntések megho-
zatalát kellett megosztanom. Be kell 
látni, hogy maradt még széthúzás és 
ebből adódó feladat is az elvégzendők 
közt. Éppen ezért a jövőben minden 
eddiginél fontosabb, hogy a bölcses-
ség és nyugodtság mellett a szakmai 
tudás és a közösség iránti motiváció 
kerüljön az élre. Balatonszemes jövője 
azon múlik, hogy sikerül e gazdasági 
szakembert, szakembereket bevonni 

a mindennapom tervezésébe és megvalósításába. 
Annak okán, hogy a folyamatban lévő fejlesztéseink és meg-
álmodott közös céljaink valóra válljanak, az idei őszön ismét 
össze kell fognunk. Összefogni egymásért és nem valaki ellen. 
Összefogni nekünk, szemesieknek, akik 5 éve is megmutattuk. 
Bizalomra, szakértelemre és lojalitásra van szükségünk. 
Nem lehetek elég hálás azoknak, akik bizalmukkal tüntettek 
ki legutóbb. Köszönöm nekik és mindannyiuknak hogy támo-
gattak és ösztönöztek és köszönöm azoknak, akik egyfajta 
ellenzékből inspiráltak és motiváltak, hiszen ők is éberen tar-
tottak abban, hogy a célokat meg tudjuk valósítani. 
A település fejlesztése, az élhetőbb Balatonszemes megvalósí-
tásáért kérem Önöket, hogy minél nagyobb számban vegyek 
részt az október 13.-i helyhatósági választáson. Jöjjenek és 
adják a bizalmukat ismét annak, akiben a jövő zálogát meg-
találják.

 Én ott leszek és igent mondok Balatonszemesre

Tisztelettel:
Takács József
polgármeste

KFT-híreK
A nyár folyamán is volt feladatunk bőven.
• Fokozott intenzitással és folyamatosan végeztük  a fűnyírásokat és  

a takarítást a Balaton parti strandokon, parkokban, közterületeken és a 
sövények vágását köztereinken.

• Kollégáink rendszeresen gondozták a virágágyásokat melyek gyönyörű 
színeikkel elvarázsolják a helyieket és az üdülő-vendégeket. 

• Végeztük az uszadék gyűjtést, a gallyak összeszedését.
• Több szezonális rendezvény háttértámogatásában is részt vettünk: 

Szemesi Napok, Kettes fogathajtó verseny, Bujtor István Filmfesztivál 
sikeres megvalósulását támogattuk munkánkkal.

Április 1-jétől a lakossági zöldhulladék szállítást a PELSO- KOM KFT. Végzi 
a mellékelt tájékoztató szerint. 
Az eddigi tapasztalatok alapján nyomatékosan szeretnénk kérni a 
Tisztelt Lakosság és az Üdülőtulajdonosok figyelmét, hogy a tisztaság 
és a rendezett településkép megőrzésének érdekében a zöldhulladékot 
a hulladékszállítási naptárban megjelölt nap reggelén 7 óráig, vagy az 
azt megelőző este legyenek szívesek kirakni! 
A PELSO-KOM KFT. Csak az általa meghatározott módon (zsák 25 kg, 
ágak max.1méter hosszú, 40cm átmérőjű összekötött köteg) kihelyezett 
zöldhulladékot fogja elszállítani.
Az ettől eltérő módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra.
Közös érdekünk a település tisztántartása, köszönjük szépen segítő 
együttműködésüket!

 Szentiványi Ferenc 
ügyvezető igazgató

EGY CIKLUS IDŐSZAK FORDULÓPONTJA

1 m3 (1m×1m×1m)
Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány 20.000.-
Vegyes: akác+cser 25.000.-
Akác: 25.000.-

Erdei m3 (1m×1m×1,7m)
Vegyes:  nyár+ nyír+bálvány 28.000.-
Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány 36.000.-
Vegyes: akác+cser 44.000.-
Akác: 44.000.-

BALATONSZEMESI KISGÉPSZERVÍZ
SZÁRAZ TÜZIFA ÁRAK

2018. 09. 01.-től

Évkezdő gondolatok a nyitnikÉk óvodából!
Van,akinek hosszúnak tűnt a nyári időszak, mások számá-
ra hamar elteltek a meleg napok, hetek, s újra egy neve-
lési év veszi kezdetét.
S bár minden óvodai dolgozó izgalommal várja ezt az 
időszakot, a  várakozásunk gyújtópontjában mégis óvo-
dánk új kis polgárai: a kiscsoportosok állnak!
Hiszen a középső-és nagycsoportba lépőket már ismer-
jük: itt arra vagyunk  kíváncsiak, hogy mennyit nőttek a 
nyáron, hogyan  fognak “visszazökkenni “ az óvodai hét-
köznapokba……,
De a kicsik! Mindig is kiemelt figyelemmel követjük életük 
első nagy eseményét- a CSALÁDBÓL való kilépést egy új 
közösségbe,egy másik élethelyzetbe.
Ilyenkor sok-sok kérdés vetődik fel a szülőkben: ho-
gyan éli meg gyermekük a családról való leválást? Be 
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tud-e illeszkedni? Hogyan fogadja a számára ismeretlen 
felnőtteket,gyerekeket?…..és még sorolhatnánk.
A tanév nyitástól-idén szeptember 2-a!- ezek a szempon-
tok határozzák meg  az őszi időszakot.
Az óvónők,dadusok,takarítónőnk is,már a nyár végén meg-
kezdtük a ráhangolódást a nagytakarítással, csoportszo-
bák átrendezésével, díszítéssel- ahol figyelembe vesszük 
a korszakváltást , a csoport összetételét; és az előző évi 
történések,fejlődések mind-mind befolyásolják, hogyan 
alakítjuk és gondoljuk újra a tárgyi feltételeket.
De ez csak  a kezdet! Azon is már gondolkodtunk, milyen 
tartalommal töltjük meg a környezetet és lelkesen oszt-
juk meg egymással elképzeléseinket,terveinket.
A végén említem (bevallom,tudatosan!) a lelki ráhan-
golódást. Úgy gondolom, a legfontosabb tényező az 
érzelmi biztonság! Mai világunkban, a mi kis nevelőtes-
tületi közösségünkben is egyre inkább központi témává 
válik. Mert lehet bármilyen szuper felszerelés, naprakész 
módszertani és oktatási ismereteink, SZERETET és ELFO-
GADÁS nélkül, nem lehet valódi eredményeket elérni.
Erről kérdeztem kollégáimat,a legérintettebbeket:a leen-
dő kiscsoportos óvónőket és intézményünk vezetőjét, 
mondják el ezzel kapcsolatos gondolataikat!

Elsőként Bera Magdolna válaszol.
Tschepen Andrea:- Számodra hosszú idő után lesznek kis-
csoportos óvodásaid. Milyen érzéssel kezded ezt az évet?
Bera Magdolna: - Az biztos, hogy furcsa lesz a nagycso-
portosok után,de nagyon várom, mert a kisebb korosz-
tályt közelebb érzem magamhoz! Nagy hangsúlyt fogok 
fektetni arra, hogy a szülőkkel és a gyerekekkel is, az első 
pillanattól olyan kapcsolatot alakítsak ki, hogy ha valamit 
megbeszélünk,ahhoz mindannyian tartsuk is magunkat. 
Legfontosabb azonban a szeretet (mind a szülők, mind 
az óvónők részéről!) és hogy a gyerekek önbizalmát nö-
veljük. Elfogadni egymást olyannak, amilyenek vagyunk.
T. A. : -  Mit javasolnál a legelső napok kihívására a szü-
lőknek?
B. M. : -  Meg kell tanulniuk elengedni a gyereküket a szó 
valódi és átvitt értelmében is, mert ha ez nem sikerül az 
elején,később sok konfliktus forrása lesz!
T.A. : -Köszönöm a gondolataidat! Következőként Sala-
monné Kiss Andreát kérdezem. Te már nagy tapasztalat-
tal rendelkezel, nyilván más szempontokat veszel figye-
lembe.
Salamonné Kiss Andrea: -  A várakozás, izgalom bennem 
is bennem van, hiszen új szülők, gyerekek jönnek. Az első 

időszak úgyis arról szól, hogy ismerkedünk egymással. 
Sok-sok féle ember érkezik, más - más hátterekkel és 
ebből a sok kis “másból” kell egy egységes egészet 
létrehozni! 
T. A. : - Melyek azok az emberi tényezők,amelyek ezt se-
gíthetik?
S. K. A.: - Egymást elfogadni, tiszteletben tartani a másik 
véleményét,és meghallgatni egymást. A tanácsokat, ami-
ket adunk, segítő szándékkal mondjuk,ezeket jószándékkal 
fogadják el a szülők is, hiszen közös célunk a gyermekeik 
jó közérzete, biztonsága. Mi, óvónők nem helyettesíteni 
akarjuk a családot, tulajdonképpen kettőnk között a 
KAPOCS a GYEREK !
T. A. : - Mit tartasz fontosnak a beszoktatási időszakban?
S. K. A.: - Adjunk időt egymásnak! Ne azt várjuk, hogy 2 nap 
vagy 2 hét múlva már minden gördülékenyen fog menni. 
Van , akinek hosszabb időre (és türelemre!) van szüksége 
ahhoz, hogy megszokja az óvodát. Ez egy folyamat, amely 
az egész családot érinti, ezért együtt kell munkálkodnunk a 
sikeres befogadáson. Ezért arra biztatom a szülőket, bátran 
kérdezzenek,ha bizonytalanok vagy csak ha megerősítésre 
van szükségük, mi szívesen állunk rendelkezésükre!
T. A.: - Köszönöm a biztató szavaidat! Végül, de nem utolsó 
sorban, vezető óvónőnket kérdeztem: - Sok-sok tanévkez-
déssel a hátad mögött, napjainkban ,szerinted mi ennek az 
időszaknak a legfontosabb feladata?
Szentiványi Jánosné : -  Mindenképpen a befogadás. Szülő-
nek, gyereknek,óvónőnek egyaránt fontos, hogyan törté-
nik meg, hogyan élik meg mindannyian ezt az új élethelyze-
tet. Nekem nagymamaként is érdekes volt ,és teljesen más 
érzésekkel fogadtam már ezt az időszakot!
T. A. : - Most egy teljesen új nézőpontot vetettél fel! Hiszen 
a nagymamák, nagyszülők is szerves részei az óvodai élet-
nek!
Sz. J-né:- Hát,igen! Nagymamaként van egy kép az uno-
káról, ahogy otthon viselkedik, játszik,reagál egy-egy élet-
helyzetre; és amikor bekerül az új közösségbe,  akkor azok 
a dolgok hogyan jönnek ki, ott hogyan viszonyul ugyan-
olyan helyzetekhez.
Amikor aztán az ember látja más emberekkel az unokáját, 
és tapasztalja, hogy a reakciói teljesen mások, mint otthon. 
És amikor ezt látja, benne is felmerülnek a szorongások,de 
megtetézve az előző ( gyermekeivel kapcsolatos) emlékei! 
Persze, ez az idő múlásával oldódik, főleg mikor már moso-
lyogva megy reggelente, sőt mesél is az élményeiről!

Balatonszemesi Kisgépszervíz
Telephelyünkön vállaljuk kerti gépek, kerékpárok, 

robogók szervizelését, javítását, alapszintű 
gépjármű karbantartást.

Kerti gépek, kerékpárok, robogók szervizelése.
Kerti gépek, kerékpárok, robogók értékesítése.

Kerti gépek, kerékpárok bérbeadása.
Veszélyes fakivágás, kertgondozás, gondnoki teendők.

Vegyszeres rovarirtás, kézi és gépi permetezés, kerítésépí-
tés,

füvesítés, tereprendezés, épület bontás.
Telephelyünkön tűzifa, bográcsfa kapható!

Vállalkozásunk fizetési pont is, ezért lehetőség van bank-
kártyás fizetésre, telefonfeltöltésre.

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

06/30-603-80-03  06/30-920-77-66
www.kisgepservice.hu

 hirdetés

T. A.: -  Milyen biztatást tudsz üzenni a szülőknek, nagyszü-
lőknek?
Sz.J-né: - Ez egy természetes folyamat. És ahogy a szülőknek 
is ezt elmondjuk, hogy próbálják meg ők is oldani ezeket a 
szorongásokat, ugyanezt megtehetik a nagyszülők is! Ehhez 
azonban kell, hogy bízzanak bennünk, óvónőkben is, hiszen 
bizalom nélkül nem megy!
T. A.: - Köszönöm az értékes gondolatokat! Még egyszer 
minden kollégámnak a “kapu-nyitogató” beszélgetést,és 
kívánok mindannyiónknak sikeres, szeretetteljes tanévkez-
dést!

Tschepen Andrea óvónő
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A sorozat 4. része az aktu-
ális hadi helyzetet körvo-
nalazta Somogy várme-
gyében, a felsorolva a 
csatározásokat, harci ese-
ményeket. 

5. rész
hódoltató levél
A törökök az általuk meg-
szerzett magyar telepü-
léseken hódoltató levél-
ben közölték elvárásaikat 
a lakosság felé. Példaként 
álljon itt egy szemelvény 
1559. december 11-ből: 

„Az móriczheli bíráknak és 
közönséges polgároknak, annak fölötte mind az környül 
való faluknak, kik ott vadnak mind az Dráva Mura közben, 
kicsinynek, nagynak adom tudástokra, miképpen titeket 
az hatalmas császár énnekem adott. … de valaki be nem 
jőnek, azok ő magokra vessenek, ha valami veszedelmet 
vallnak… Azért hagyom és parancsolom nektek fejetek, 
jószágotok vesztében, hogy ezennen az én levelem látván 
én hozzám jöjjetek; az hatalmas császár hitire, az budai 
pasa hitire, az én hitemre, agák, vajdák hitire, ha én hoz-
zám jötök, békével házotoknál megmaradhattok; de ha 
be nem jötök hozzám, esküszöm az Istennek, hogy mind 
rabbá tétetlek, mert az hatalmas császártól parancsolatom 
vagyon reá, hogy valamel faluk, városok ez ideig töröknek 
adóztak, ismég adózzanak és valamel faluk magyarnak 
fizettek, ismég fizessenek, az királ az frigyet így szerzett az 
hatalmas császárral. Azért valakik hozzám jőnek, minden-
nek hitlevelet adok, mel levél látván házoknál az én hitem-
re szabadon lakhattok; de valakik be nem jőnek, azok ő 
magokra vessenek, ha valami veszedelmet vallnak…”

A török hadi állomány felépítése
Két főtiszt, a várkapitány (dizdár) és helyettese (kethüdá) 
vezette a vár seregét. Minden palánkban szolgáltak 
tüzérek (topcsik). A lovasok (fáriszok, besliák) felada-
ta az ellenséges portyázók távoltartása, ill. saját por-
tyák indítása. Ők a legrespektáltabb és legjobban fize-
tett katonák voltak, akik többnyire frissen áttért mosz-

limok voltak, Boszniából, 
Albániából, É-Bulgáriából, 
É-Szerbiából származ-
tak. A török lovas kato-
nákat szpáhiknak nevez-
ték (1.ábra). A gyalogos 
katonák, a müstahfizek 
rendszerint moszli-
mok voltak. A falakon 
belül éltek. Tíz-tíz gyalo-
gos élén állt egy tizedes 
(bölükbasik). A „másod-
osztályú” gyalogos vár-
védőket azaboknak hív-
ták. Ez volt a legrosszab-
bul fizetett és legfegyel-
mezetlenebb csapat-
nem. A martalócok álta-

lában keresztények voltak, akik a Balkánon és a hódolt-
sági területeken határvédelmi és rendészeti feladato-
kat láttak el minimális díjazásért, adómentesség ellené-
ben. A janicsárok (jeni cseri=új sereg) képezték a török 
sereg gerincét.  A janicsár utánpótláshoz a „nyersanya-
got” nálunk gyerekrablással biztosították, a Balkánon 
pedig gyermekadót vetettek ki. A hódoltsági falvaknak 
ötévenként minden hatodik gyermeket át kellet adni 
a töröknek. A keresztény hadifoglyok ötöde a szultán 
tulajdonába került.

A törökök igyekeznek stabilizálni a pozíciójukat, de 
a magyarok sem hagyták magukat
1550-ben a törökök létrehozták a Koppányi szandzsá-
kot, a katonai és adminisztrációs központjukat, ettől kezd-
ve Kanizsa elfoglalásáig 1600-ig, állandó összecsapások 
színhelye volt ez a vidék.
Amikor a törökök Kaposvár elfoglalása után elérték a 
Balaton partját és feldúlták a környék falvait, Somogyban 
csak a szigetvári és a fonyódi vár tudott ellenállni nekik.
Palonai Magyar Bálint (1547-73) Fonyód legendás várka-
pitánya, 1555-ben leírta, hogy Karád alatt komoly ütkö-
zet zajlott, amelynek során Takaró Mihály tihanyi és 
Magyar Bálint fonyódi várkapitányok katonái összecsap-
tak Naszuh koppányi szandzsákbég vezette törökökkel. 
Magyar Bálint rövid időre visszafoglalta Kőröshegyet, 
rabokat és lovakat zsákmányolva. 

1555.szeptemberében török kézre került Somogy vár-
megye székhelye Kaposvár. A város képét a török saját 
igénye és ízlése szerint formálta. (2.ábra)
1557. novemberében Magyar Bálint Somodornál 
csapdát állított Mehmed koppányi bégnek, aki 400 
lovassal Zalában portyázott, de árulás miatt nem 
tudta megszorítani őket.  Csurgóról Zrínyi Miklós 
1557. december 30-án jelezte, hogy a török Kop-
pánynál, Kaposnál és Berzencénél gyülekezik és 
támadásra készül. 1558-tól a magyar végvári vité-
zek komolyan foglalkoztak a Koppány felégetésé-
nek gondolatával, de erre csak kb. húsz év múlva 
kerülhetett sor. 
 1558 őszén Mehmed bég rohamot intézett a fonyó-
di vár ellen. Magyar Bálint huszonötöd magával visz-
szaverte a támadást. Azt azonban nem tudta megaka-
dályozni, hogy a török elpusztítsa a majorságot és fel-
gyújtsa a palánkvárban lévő viskókat. Elégett a várba 
összegyűjtött asztagos gabona is. Magyar Bálintnak 
nem volt miből táplálnia vitézeit. 1559.január 10-én 
Mehmed koppányi szandzsákbég újra Fonyód alatt 
járt.  Végül Koppányban lelte halálát, mivel 1559. júniu-
sában a koppányi halastóba fulladt.

1559-ben a Bécsi udvar fegyverszüneti tárgyaláso-
kat folytatott a szultánnal, majd békét kötöttek.  A 
helyi csatározások ennek ellenére folytatódtak. 1559. 
augusztusában fonyódi gyalogosok 11 ökröt hajtottak 
el Koppány alól. Válaszként a Fonyód környéki kaszá-
sokért küldött darabontokat támadták meg a kop-
pányi törökök, kit levágtak, kit elhurcoltak. Magyarok 
vesztesége 11 fő volt.

Balatonszemes a török ellen vívott végvári harcok fontos helyszíne 1560-ban 58 török lovas állomásozott Koppányban. 
Nagy részük balkáni születésű keresztény volt. A csa-
tározások szüneteiben a magyar és török kapitányok 
kapcsolatban voltak egymással. A koppányi bég két 
vadászsólymot kért Csányi Ákostól, Kanizsa kapitányá-
tól. 
1561-ben a koppányi bég hosszasan portyázott a Bala-
ton környékén. A szegény nép esős időszakban a ber-
kekben, mocsarakban talált menedéket. Az akkori szá-
razság is segítette a béget, a Balaton úgy leapadt, 
hogy a mély részeken is szárazon lehetett átmenni. 
1561 december 26-án ismét Fonyódra támadtak a 
kaposi, koppányi és a simontornyai törökök egyesitett 
erői. Felégették a vár körül a gabonát, feltörték a sző-
lőhegyi pincéket, de a várral nem bírtak.  Sziget-
vár azonban elesett és török kézbe került 1566.szept-
ember 8-án. (3.ábra). Így megerősödve a szigetvári 
és koppányi bég a továbbiakban együtt portyáztak. 
1567-től a legendás Thury György Kanizsai kapitány 
sok török vesztét okozta. 1568.április 24-én a koppá-
nyi és simontornyai bég csapatai Kanizsáig nyomul-
tak. El akarták hurcolni a helybeli lakosokat. A kanizsai-
ak lecsaptak rájuk és az egyik agát el is fogták. Ez dip-
lomáciai bonyodalmat is okozott, mert II. Habsburg 
Miksa és II. Szelim oszmán szultán két hónapja kötötte 
meg a Drinápolyi békét.
1568-ban a szemesi – öreglaki – marcali török várak 
mellé, a boglári hegyen (az ősi sáncok területén) meg-
épült egy új török erődítmény. 

Kiss  László 
(folytatás következik)
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A nagy csinnadrattán a Balatonszemesi Latinovits Zoltán 
Művelődési Háznál a tömeg előtt Lutter Imre fesztiváligazga-
tó és Takács Bence, a TV2 műsorvezetője faggatta a Bujtor-
család tagjait, valamint Janisch Attila zsűrielnököt és a zsűrita-
gokat a fesztivál, s persze Bujtor István kapcsán. Az esemény 
kuriózuma volt, hogy a Balatonszemesen és a környező tele-
püléseken egész nap furikázó, szirénázó és a fesztivált hirde-
tő rendőr Zsiguli, valamint a rendőrök felvezetésével Bujtor 
Balázs saját Zsiguliján szállította a vörös szőnyeg elé a megje-
lent sztárokat, vendégeket, alkotókat, akiket Farkas Zsuzsan-
na, a művelődési ház igazgatója is köszöntött.

Később a Kontakt Kertben, amit a fesztivál idejére a szerve-
zők teljesen rendbe hozattak és technikailag is felszereltek, 
Monarchia filharmonikus zenekar egész estés koncertjén 
számos ismert filmzenei dallam felcsendült Werner Gábor 
Donáth-díjas karmester vezényletével. A közönség vastapssal 
jutalmazta a Bud Spencer egyveleget, A Tenkes Kapitánya, A 
Karib-tenger kalózai, a Vuk és más ismert mesefilmek és meg-
annyi Morricone filmzenét. A koncert után látványos külső-
ségek közepette leplezték le a szabadtéri moziban a Pogány 
Madonna szobrát, az Ötvös Csöpi filmek legendás szimbólu-
mát, amit a Bujtor Emlékkiállításon a fesztivál ideje alatt szá-

mos másik ereklye társaságában nézhetnek meg az érdeklő-
dők. A kiállítást Bujtor Anna és Vastag Éva állították össze, 
Anna édesapjáról elmondott történetei és Kiss László feszti-
válalapító személyes anekdotája nyitották a kiállítást, hatalmas 
érdeklődés és megható pillanatok közepette. A megnyitón ott 
volt a Frenreisz-család is, a tárlaton pedig a személyes tárgyak, 
exkluzív fotók, forgatókönyvek, filmes ereklyék mellett a Buj-
tor István-díjat és egy komplett filmes összeállítást is megnéz-
hettek az érdeklődők.

Elindult közben a filmes versenyprogram is, ahol az alkotói 
beszélgetéseken nemcsak a filmrendezők, producerek és szí-
nészek, de bizonyos alkotásoknál a szerzők is megjelentek: 
Sohonyai Attila költő és Kaiser László író az elsők között 
volt jelen a vetítésen. A Filmfesztivál versenyprogramjá-
nak fődíja a kategóriánként elnyerhető Bujtor István-díj volt, 
amelynek megalkotására Árvay Zolta képzőművészt kérték föl 
a szervezők, a díjjal járó egymillió forintos összdíjazás mellett. 
Bujtor nyomán a titok, a bűnügy, a rejtély, a humor és kaca-
gás, az emberi élet és a költészet az alapja az elmúlt egy 
év izgalmas játékfilmjeinek, dokumentumfilmjeinek, ani-
mációs alkotásainak, versklipjeinek és kísérleti alkotása-
inak, amiket most elsőkézből láthat a néző, Janisch Atti-

la Balázs Béla-díjas filmrendező, Érdemes Művész zsűrielnök 
és a zsűritagok jelenlétében. A zsűri soraiban helyet foglalt 
Kalász József rendező, a Magyar Független Film és Video Szö-
vetség dunántúli küldötte, Kiss László Csokonai-díjas rendező, 
a Latinovits Emlékmű Alapítvány kuratóriumi elnöke, Pindroch 
Csaba Jászai Mari-díjas színművész, Verebes Linda színművész 
és Wiegmann Alfréd Radnóti-díjas rendező, a Magyar Versmon-
dók Egyesületének alelnöke. 106 benevezett hazai és külföl-
di film közül 53 izgalmas alkotás került be az idei verseny-
programba, ezeket le is vetítik, bárki megnézheti őket ingye-
nesen. A filmes alkotókkal két előadóművész, Lutter Imre 
fesztiváligazgató és Takács Bence tévés műsorvezető beszél-
getett a filmes blokkok között.  

Már az első este levetítették A Pogány Madonna filmet is. Az 
elvarázsolt dollár, A Hamis a baba és a Csak semmi pánik ere-
deti akcióvígjátékai egytől-egyig teltházzal futottak a X. Buj-
tor István Filmfesztiválon, amely a Balaton legnagyobb retro 
fesztiváljává vált. Augusztus 17-től 20-ig, balatonszemesi 
kikötőből Bujtor hajók vitték a családokat kirándulni, a sze-
mesi sétányon és a Latinovits Művelődési Ház környezetében, 
ahol kézműves vásár is volt, Bujtor István kedvenc ételeit 
kóstolhatták meg az érdeklődők. A fesztivál teljesen belakta 
Balatonszemest: voltak színházi előadások és szabadtéri kon-
certek: a zajos sikert arató Mr. és Mrs. című előadást úgy néz-
hette meg a közönség Pindroch Csabával és Verebes Lin-
dával, hogy a Valami Amerika 3-at, Herendi Gábor kultikus 
filmjét is együtt izgulhatták végig Pindrochhal a főszerep-

ben. A fiatalokat a felvidéki Csavar Színház fergeteges impro-
színházi előadása Kiss Szilvia és Gál Tamás Jászai Mari-díjas 
színművésszel a főszerepben, Molnár György Kaleidoszkóp-
díjas verszenész improvizatív utcazenei koncertjei és slam 
poetry előadás várta Bánki Benivel, aki a Ki mit Tube? koráb-
bi győztese, több százezer fiatal nagy idolja. Később Lassán 
Evelyn gyerekkoncertjén szórakozhattak a fesztiválozók, s a 
koncertek aztán folytatódtak: fellépett Pajor Tamás, akivel 
a Rocktérítők című kultfilmet is megnézhették a látogatók, 
koncertezett Little G Weevil, valamint a Braindogs zenekar 
három frontembere, Ian Siegal (Ukrajna), Ripoff Raskolnikov 
(Ausztria), Mischa den Haring (Hollandia), Várkonyi Attila, 
DJ Dominique pedig retro diszkót tartott, több ezer utcabá-
lozóval. A fesztivál díjátadója után tűzijáték kápráztatta el a 
nagyérdeműt.

Augusztus 20-án az ünnepi szentmise keretében Borza Mik-
lós plébános áldást kért a Pogány Madonnára, amivel a helyi 
tisztelők és a fesztiválozók elzarándokoltak Bujtor István és 
Latinovits Zoltán sírjához. Itt tartottak koszorúzás mellett 
megemlékezést. Óriási népszerűségnek örvendett a séta-
hajózás, lényegében minden méretű, Bujtor arcával díszített 
vitorlással utazhattak a vízi kalandra vágyók.

A szakmai program erősségét a nagy szám közönség, a 
zsűri folyamatos konzultációja és a díjeső is mutatja. Buj-
tor Balázs, Lutter Imre fesztiváligazgató, Janisch Attila 
filmrendező zsűrielnök és Kiss László fesztiválalapító a 

Több ezer érdeklődővel, a Bujtor és a Frenreisz 
családdal közösen zajlott a Bujtor Filmfesztivál

Óriási elánnal indult a X. Bujtor István Filmfesztivál Balatonszemesen. A könnyed, szórakoztató hangulatú, humorosan 
megfogalmazott programokra már az első két nap ezrek voltak kíváncsiak. A fesztiválon megjelent Bujtor István özve-
gye, Bujtor Judit és gyermekei, Anna és Balázs, valamint testvére, Frenreisz Károly és gyermekei, Zsófi és Zoltán.

(fotók: Racskó Tibor)
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zsűri társaságában adta át a X. Bujtor István Filmfeszti-
vál versenyprogramjának díjait. A fődíj az egymillió forin-
tos összdíjazás mellett a kategóriánként elnyerhető Buj-
tor István-díj volt, amely Bujtor saját hajóját, a Tamangot 
ábrázolja. A díjat Árvay Zolta képzőművész készítette. 
Bujtor Balázs hegedűművész, Bujtor István fia is részt vett 
az ünnepélyes díjátadón a Balatonszemesi Latinovits Műve-
lődési Házban.

A játékfilmek közül az Apám szíve című alkotás győzött, 
Fazekas Máté Bence rendező, Osváth Gábor producer és a 
Filmfabriq Kft. filmje, amelyben a főhős, hogy visszaszerez-
ze volt feleségét, elha-
tározza, hogy szívroha-
mot imitál, s ehhez meg-
kéri a fiát, hogy segítsen 
neki, aki nem hajlandó 
részt venni az őrült terv-
ben. A film a tartalom és 
a forma, a rendező és szí-
nész együttműködésé-
nek tökéletes összhang-
jáért, az emberi kapcso-
latok árnyalt mélységé-
nek és összetettségének 
érzékeny ábrázolásá-
ért, valamint a dráma és 
humor egyensúlyának 
megteremtéséért érdemelte ki az elismerést. A zsűri kiemelte: 
az alkotás humanista szemléletében és elegáns humorában is 
méltó Bujtor István emlékéhez. 

A dokumentum- és ismeretterjesztő filmek között egy 
magyar és egy svájci film nyert. Mano Khalil svájci rendező 
és a Frame Film alkotása, a Hafis & Mara, a svájci-libanoni 
származású Hafis Berschinger, valamint hűséges felesége és 
társa, Mara történetét mutatja be, 53 évnyi házasság tükrében 
- öregségről, búcsúzásról és az elveszett álmokról. Az esendő-
ségükkel megindítóan nyílt őszinteséggel, hittel és remény-
nyel szembenéző, az egymásrautaltságukat és egymás iránti 
szeretetüket kudarcaikban is megőrző karaktereket érzelmi-
leg és tartalmilag mély, gazdagon árnyalt módon jelenítette 
meg a rendező. A díjat Deák Zoltán, a film agyarországi kép-
viselője vette át.
A kategória másik győztese Hajdu Mariann filmje, a Mindig 
elől, amelynek gyártója a Színház- és Filmművészeti Egye-
tem. A film a halálos betegségével szembenéző, de a túlélésbe 

vetett hitét nem feladó, példaadóan erős jellemű fiatalember 
érzékenyen megjelenített és mélyen átélhetővé tett ábrázolá-
sáért, valamint a főszereplő és a filmkészítő őszinte együttmű-
ködésének megteremtéséért kapta meg a Bujtor István-díjat. 
A zsűri Hajdu Mariann másik nevezett filmjét, A hídon túl című 
alkotást is kiemelte.

A versfilmes kategória győztese Tóth-Benedek Ernő fil-
mes versmondó lett, aki Zalán Tibor Elsüllyedt szonet-
tek című különleges hangulatú és ritmikájú versét egyszerű 
eszközökkel, asszociatív, a verset egy másik nyelvi közegben 
pontosan közvetítő filmes adaptációjáért vette át a fődjat.

A versfilmek között 
különdíjat vehetett át 
Ledő Barnabás Kísér-
tet című, Weöres Sán-
dor azonos verse alap-
ján készített filmje, amit 
a költészetet és a kép-
zőművészetet ötvö-
ző, eredeti megoldá-
sú és hangulatú kivite-
lezésért jutalmazott a 
zsűri. Dicsérő oklevelet 
kapott Sohonyai Attila 
Várva rád című versének 
feldolgozásáért a Stark 

fotó és a Dream Factory Video alkotása (Starkné Nagy Jusz-
tina rendezte), mert a verset jól megválasztott játékfilmes esz-
közökkel egyetlen nagyívű történetbe sűrítette, erőteljes han-
gulatú képekben megjelenítve a fronton harcoló hős katona 
és a tábori ápolónő szerelmét.

Színészi különdíjat kapott az Apám szívében nyújtott ala-
kításáért Trill Zsolt, egyszerre abszurd és drámai szituáció-
ban lévő karakterének hiteles és összetett megformálásáért, 
valamint A közellátás vizsgálata című film főszerepéért Nagy 
Viktor, egy abszurd szituációba keveredő karakter stílusos és 
finom eszközökkel átélt megformálásáért. A legjobb színész-
nőnek járó különdíjat Rezes Judit érdemelte ki a Mantra 
című játékfilmben, ahol egy feszültséggel és váratlan fordula-
tokkal teli szituációba keveredő karaktert kellett megformál-
nia. Szintén a Mantra című filmből jutalmazta a zsűri Málics 
Gábor operatőrt, a dráma és feszültség pontos és sallang-
mentes, a karakter lelki folyamataival teljes összhangban lévő, 
atmoszférikus vizuális megjelenítésért.

A kísérleti film kategóriában a filmfesztivál egyik legegyénibb 
hangvételű, legeredetibb szemléletű filmjének elkészítésé-
ért Kizlinger Lilla: Ó Superman, I love You című alkotásáért, 
míg a legigényesebb animációs filmjének elkészítéséért Tóth 
Roland Béla című alkotása kapott különdíjat.
Speciális Bujtor-díjat kapott a Duna Műhely Alapítvány - 
Buglya Sándor és Péterfy András producerek: a dokumen-
tumfilmes műfaj, mint a filmművészet történelmi, történeti 
és társadalmi szempontból is egyik legértékesebb műfajának 
életben tartásáért, a filmfesztivál több kiváló dokumentum-
filmjének létrehozásáért, az értéket teremtő produceri tevé-
kenységért.
Rendezői különdíjat kapott dokumentumfilm kategóriá-
ban Hajdu Beáta és a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
- Kalap, kabát című filmje. A legjobb portréfilm különdíja 
Varga Árpád Zsolt: A Születés jogán című alkotása. Szer-
kesztői különdíjat érdemelt ki a Bud Spencer életéről négy 
évig forgatott Piedone nyomában című alkotás, Király 
Levente szerkesztésében és a Macro-Media Bt. gyártásá-
ban. A legjobb filmzene az Egodetox című filmben Csordás 
Gábor zeneszerző műve lett. 

A Duna Műhely Alapítvány gyártásában két dokumentum-
filmje is különdíjas lett: Tóth Péter Pál Védőőrizete lett a 
legjobb történelmi dokumentumfilm, míg alkotói különdí-
jat Mohi Sándor kapott, Ott legbelül dal van című filmjéért.

A zsűri dicsérő elismerésben részesítette Pataki Béla 
Cseresnyés emlékezet, Jamrik Levente Az Eliziumi 
kém, és Elisabeth Silveiro és a Dolce Vita Films 
Vostok 20 című alkotását. 

A fesztiválról minden jelentős orgánum beszámolt. A 
Retro Rádió óránként tudósított. Riportokat, interjúkat 
készített a TV2 Mokka, az ATV Start, az M1 Híradó, a Duna 
TV Balatoni nyár, az M5 Kulturális híradó, a Hír TV Palet-
ta, a Főnix TV, a Somogy TV, a Kossuth Rádió, a Klasszik 
Rádió, az Info Rádió, a Klubrádió, a Karc FM, a Jazzy Rádió 
és a Part FM. Az írott orgánumok között kiemelten foglal-
kozott a rendezvénnyel az MTI, a Magyar Nemzet, a Blikk, 
a Bors, a Vasárnap Reggel, a Somogyi Hírlap, a Színház 
és a Versmondó folyóirat, és minden megyei napilap. Az 
online térben több mint 200 ezren nézték meg a fesztiált 
népszerűsítő kisfilmet, a Facebookon 80 ezer ember kap-
csolódott be a fesztivál programjaiba, hírt adott a hirado.
hu, az Origo, az Index, a 24.hu, a 168 óra, a Gondola, a 
színház.org, a port.hu, a programturizmus, a hajozas.hu, 
a vasarnap.hu, a vers.hu, a vitorlazzitthon.hu, a propel-
ler, a kapos.hu, a Szeretlek Magyarország, a filmszakadas.
hu, az mma.hu (Magyar Művészeti Akadémia), az szfe.
hu (Színház- és Filmművészeti Egyetem), a csalad.hu, 
a balaton.info, a Fidelio, a Ridikül, a magyarteatrum 
(Magyar Teátrumi Társaság), a kultura.hu, a Hírstart, a 
teol, a veol, a boon, a bama.hu és még számtalan másik 
orgánum.

A Filmfesztivál tíz évvel ezelőtt, Kiss László kezdeménye-
zésében, rögtön a művész halála után indult el. Szerve-
zői a Latinovits Emlékmű Alapítvány, az Aktor Produkció, 
a myspace produkció, a Magyar Versmondók Egyesüle-
te, a Latinovits Művelődési Ház és Balatonszemes Önkor-
mányzata.  
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Sokan ismerik ezt a mondást, de ami igaz, az igaz. A Somogy megyei Hírlapban a minap megjelent cikket változatlan formában azért 
adjuk kiadványunk hasábjain is közre, mert örömmel tölthet el mindnyájunkat hogyan láthatóak a változások kívülről.

Örülhetnek a nyaralók, de a szőlősgazdák is, meg-
újult a strand és egy külterületi útszakasz

Balatonszemes folyamatosan fejlődik 
Balatonszemes, a turistákat vonzó beruházások mel-
lett a szemesiek és a környékbeliek szempontjából 
is lényeges eredmények születtek az utóbbi időben. 
Többek között ilyen az a 
megújult külterületi útsza-
kasz is, melyet nemrégi-
ben újíttatott fel és augusz-
tus második felében 
adott át a balatonszemesi 
ö n k o r m á n y z a t . 
Egy régi, rosszabb állapot-
ban lévő külterületi útsza-
kaszt tettek rendbe nem-
régiben Balatonszemesnél. Takács József polgármes-
ter lapunk kérdésére elmondta: megközelítőleg 1,7 
kilométer hosszúságban újíthatták fel a rendelkezésre 
álló pénzből a Rádpuszta felé vezető külterületi útsza-
kaszt. Bruttó 93 millió forintba került a beruházás, amit 
javarészt a Vidékfejlesztési Programban elnyert támo-
gatásból, illetve mintegy 14 millió forint saját erőből 
finanszírozott a település. A munka eredményeként 

korszerűbb, a korábbi két méteres út helyett mintegy 
hat méter szélességű, murvás úton lehet közlekedni 
az érintett területen. A csapadékvíz elvezetését, illetve 
az abból fakadó problémákat is megoldották, ennek 
érdekében a kivitelező új vízelvezető árkokat készített. 
A balatonszemesi polgármester szerint többek között 
azért is tartották fontosnak az út felújítását, mert sok 

szőlősgazda, munkagép 
jár a területen, s korábban 
körülményes volt a közle-
kedés ezen a szakaszon. 
Abban bízik, hogy tartós 
megoldás született a beru-
házás révén.
Ezzel azonban nem ért 
véget az útfelújítási 
szándék Balatonszeme-

sen. Takács József szerint nem egy helyen bel-
területi murvás útszakaszok felújítására is nagy 
szükség lenne még a településen. Mint mond-
ta, jelenleg annak lehetőségét keresik, hogy 
milyen pénzből végezhetnék el a kivitelezést. 
Emellett egy Balaton-parti kerékpárút korsze-
rűsítésében is gondolkoznak – tudtuk meg. 
 

A JÓ HÍR GYORSAN TERJED! 

JÓ SZEZONT ZÁRTAK, SOK VOLT A VISSZATÉRŐ VENDÉG 
A BALATON-PARTI KÖZSÉGBEN AZ IDÉN NYÁRON

A Barát-dűlő idén is szolgált új adatokkal Balatonszemes és a 
tágabb régió középkori történetéhez. Az egyetlen magyar alapítású 
férfi szerzetesrend, a pálosok egykori kolostora immár hatodik éve 
mutat meg valamit ezekből a titkokból, köszönhetően annak, hogy 
a település vezetése lehetőségeihez képest komolyan, példaértékű-
en támogatja ezt a ma oly ritka programot. A Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Régészettudományi Intézetének 
csapata ismét két hetes tervásatást folytatha-
tott a már legendássá váló helyszínen. A nagy-
beruházások és építkezések dömpingjében 
már 50-60 éve ritka dolognak számít egy-egy 
tervásatás, ahol nem menteni kell a menthetőt, 
hanem komoly, alapos tudományos munka zaj-
lik, a kinyerhető információk adatok maximu-
mára törekedve. Hogy ezen a fontos dolgon túl 
miben is példaértékű ez? Erre a kérdésre egy országosan láthatóvá 
váló folyamat ad választ. Szemes példáján felbuzdulva egyre több 
település döntött úgy, hogy maga is a szemesiek nyomdokaiba lép, 
és elkezdték az egyetemekkel, helyi múzeumokkal, önkéntesekkel 
kooperálva a máig föld alatt lévő történelmüket felszínre hozni. Az 
a folyamat, melynek első hógolyóját Balatonszemes vezetése dobta 
el, mára, mint egy lavina, végigkísérhető országosan. Egyre többen 
látják meg azt, amit a Mindszent kolostor példáján Szemes meglá-
tott, hogy ez pont az a része egy adott település múltjának, mely 
országos érdeklődésre tart számot, és még azon túl is érhet. Kiemel-
ten fontos helyszínné teheti az érdeklődők és az utazni vágyók szá-
mára Szemest, és ezt a megnövekedett érdeklődést felismerve ma 

már Vállust is, Óhutát is, Hangonyt is, ahol nincsenek olyan adott-
ságok, mint Szemesen, de a pálos múlt mégis megmozgathatja 
a szezonoktól független turizmust. Ezeken a helyeken már konk-
rét ásatások kezdődtek el. És ennek ürügyén vett újabb lendüle-
tet Pest, Borsod, Somogy, Veszprém, Heves, Baranya és Zala megye 
több pálos múlttal bíró települése is, ahol már az előkészületek zaj-

lanak. Ebben van idén is komoly szerepe azok-
nak a híreknek, amik a közösségi kommuniká-
ció segítségével emberek százezreihez jutnak 
el napok alatt szerte a Kárpát-medencében. 
Idén is sokan voltak kíváncsiak az ásatásra, az 
ország minden pontjáról érkeztek érdeklődők, 
civilek és szakemberek egyaránt. A három idén 
feltárt részlete a kolostor templomának nem 
fukarkodott új eredményekkel sem. A temp-

lom nyugati falát megtalálva a kolostor legfontosabb elemének 
pontos méretei végre ismertté váltak. Itt került elő, most már nagy 
felületen a gyönyörű gótikus kapuzat több eleme, mely egy esetle-
ges rekonstrukció elkészültekor is kiemelkedően szép eleme lehet a 
kegyhelynek. A káptalanterem egykori téglapadlója is napvilágot 
látott, újabb adatokat szolgáltatva a kolostorépülettel kapcsolatban 
is. A szentélyben volt a harmadik kutatási hely, ahol idén sikerült az 
utolsó még feltáratlan részt is tisztázni, valamint az 1300-as évek-
ben felépült kolostor előtt itt lévő, Árpád-kori falu újabb részleteit 
megtalálni. Lassan kész egy film is, mely az első 5 évad eredménye-
it mutatja be, és újabb országos hírverést biztosít Balatonszemes-
nek, mint pozitív példának.

Újabb eredmények a szemesi kolostorból 

Persze nem ez volt az egyetlen lényeges beruházás, 
melyet elvégeztek Balatonszemesen az idei évben. 
A községbe érkező turisták szempontjából is kiemel-
ten fontos volt például a Berzsenyi strand fejleszté-
se, melyre megközelítőleg 106 millió forint támoga-
tást fordíthattak nemrégiben. Részben már az ered-
ményei is látszanak ennek a munkának: a településre 
érkezők többsége örült a komfortérzetet nagymér-
tékben javító beruházásoknak, az új játszótéri játé-
koknak, az öltözőkabinoknak és a wifielérés kibő-
vítésének is. Habár még nem összesítették a sze-
zon eredményeit, azt remélik, hogy sikerül meg-
közelíteni a tavalyi év kimagasló idegenforgalmi 
mutatóit, adóbevételét. Az viszont már jól látszik 

a balatonszemesi településvezető szerint, hogy az idei 
szezonban is sok visszatérő vendég volt a községben. 
Egy másik pályázat előkészítésén is dolgozik a telepü-
lés, az óvoda udvarának felújítását, illetve új udvari játé-
kok beszerzését célozták meg – tudtuk meg. A ked-
vező elbírálásban bízva ezt a pályázatot hamarosan 
be is adják, hogy ezáltal is még korszerűbb feltétele-
ket teremthessenek a helybéli gyerekeknek. A Magyar 
Falu program keretein belül pedig nemrégiben nyert 
az önkormányzat hárommillió forintot orvosi eszközök 
beszerzésére. 

 
Forrás: Somogy Megyei Hírlap,

 Gyeszát Zsolt
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2017-ben a Gundel Károly-díj díjazottja lett. Jahni László 
főszakács egyik fő segítője munkájában a Bocuse d’Or 
európai döntőjének nyertese Pohner Ádám. 2018-ban 
megnyerte a Bocuse d’Or magyar döntőjét, majd ezt 
követően 2019 januárjában a lyoni döntőben, a 12. helyet 
szerezte meg a magyar csapattal.
Csapody Balázs a közelmúltban így nyilatkozott 
tevékenységéről:
– Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a 25 év alatt önma-
gunkhoz képest mindig fejlődtünk egy kicsit. Ez volt a 
célom, és az, hogy a stílus, amire a nyitás utáni tizedik év 
körül ráálltunk, egyre erőteljesebb legyen: magyar, szezo-
nális, lehetőleg regionális alapanyagokra épülő, közért-
hető ételek.
– Langyos vízben soha nem szerettem evickélni. Ha vala-
mit csináltam, akkor azt teljes odaadással.
Az lenne az ideális, ha a vendéglősök úgy tekintenének a 
munkájukra, hogy az az életük. 
A Kistücsökre soha nem tudtam úgy nézni, mint üzleti 
vállalkozásra. Nekem ez az életem. 
A Kistücsök-életet élem akkor is, ha nem vagyok itt.
Csapody Balázs Kitűntetései
•	 Pro Turismo díj (2010)
•	 Köztársaság elnökének díszoklevele (2011
•	 Az év Somogyi Embere díj 2012
•	 Év vendéglőse (2014)
•	 Gundel Károly-díj (2017)
A Képviselő – testület Balatonszemes Község Díszpolgá-
ra kitüntető címet adományozta Csapody Balázs úr részé-
re a Magyar gasztronómia kultúra fejlesztése, a régió és 
ezen belül Balatonszemes jó hírnevének megteremtése 
és ápolása terén végzett kiemelkedő, és elkötelezett tevé-
kenységéért.

A másik kitüntetettünk, PeTrUS PÉTer
Petrus Péter 1944. 03. 20-án született Balatonszemesen, 
mint ahogy nagyapja 1864-ben és édesapja 1898-ban. 
Születése óta a Fő utca 23 lakója. Feleségével, Vasicsek 
Valériával 52 éve házasok, Valéria is szemesi gyökerekkel 
rendelkezik. Két leányuk született: Ildikó Balatonszemesen 
köztiszteletben álló tanítónő, a fiatalabb testvér Angéla, 
25 évig a Szemesi postán dolgozott, hosszabb ideig hiva-
talvezetőként. Péter immáron három húsz év körüli unoka 
büszke nagyapja.
Az Általános iskolát itt, Balatonszemesen végezte el, majd 
édesapjával lakatos szakmát tanult, a szakma kiváló tanu-
lójaként.

Később gépipari technikusi oklevelet szerzett, utána mes-
tervizsgát tett, vállalkozóvá vált.
1972-ben tanácstag és VB tag lett, a rendszerváltás után 
képviselő.
Sok társadalmi szervezetnek tagja vagy vezetője, a társa-
dalmi munkából, közösségi felelősségvállalásból mindig 
kivette részét. 
15 évig a szemesi Tűzoltók pénztárosa, a legendás húsvéti 
bálok szervezésének oszlopos tagja, a Tűzoltók szolgálati 
érmének büszke tulajdonosa.
A Hazafias népfront elnöke, az ÁFÉSZ helyi intézőbizottsá-
gának elnöke, illetve a felügyelő bizottság tagja 25 évig, 
országos szövetkezeti érdemérem birtokosa.
A Szemesi Kht felügyelő bizottságának tagja jelenleg is.
8 évig a Közös Költségvetési Üzem igazgatója, Balaton-
szemes kommunális munkáinak ellátója, a temető fenntar-
tás és kezelés elvégzése tartozott hozzá.
A Baráti Kör alapító tagja, Borversenyek szervezője 13 évig, 
a Vöröskereszt vezetőségének tagja, 16 szoros véradó.
Mindig Szemesért élt, a szemesieken segítet képességei 
szerint.
2019. évben díszpolgári címmel kitüntetettek hasznos 
munkásságukkal maradandót alkottak, tevékenységükkel, 
életpályájukkal, példamutatásukkal elősegítették a község 
fejlődését, növelték a jó hírnevét, tekintélyét.

Ebben az esztendőben, 
két olyan kiválóság kapta 
meg ezt a nemes elisme-
rést, akik hosszú évtizedek 
óta gyarapítják községünk 
jó hírnevét. A két kitünte-
tettet magazinunk hasáb-
jain is röviden bemutatjuk:

CSAPODY BALÁZS  
A Kistücsök Étterem 
tulajdonosa
Csapody Balázs 1969. 
május 14-én született 
a  Veszprémtő l 
25  k i lométer re 
fekvő Zirc városában. 
Egy éves korában 
családjával Siófokra 
költöztek.
Siófokon érettségizett, majd Budapesten szerzett felsőfokú 
vendéglátóipari menedzser képesítést. Gyermekkora óta 
a gasztronómia érdekli és mindig ebben dolgozott. Már 
gyermekkorában is vendéglátó egységekben dolgozott, 
édesapjával, akitől a megtanulta a vendéglátás minden 
fogását.
Balatonszemes központjában, a 7-es számú főút mellett 
található egy ma már emblematikus épület, amely az egy-
kori lóváltó állomással szemben épült, melyet sokáig Pos-
takocsi Fogadónak ismertek. Az egykori fogadó, hosszú 
évtizedeken át szolgálta ki a postai dolgozókat és a helyi 
lakosságot egyaránt.
Az 1960-as évektől a Balatonszárszó és Vidéke ÁFÉSZ üze-
meltette vendéglőként és kocsmaként, majd a rendszer-
váltás idején bezárták.
A helyszín új életre keltéséhez szükség volt egy olyan 
vállalkozó kedvű fiatalra, aki élethivatásának tekintette a 
magyar vendéglátás minőségi megteremtésének elhiva-
tottságát.
A fogadó új életre keltője, az étterem jelenlegi tulajdo-
nosa, Csapody Balázs 1992-ben vette bérbe az épületet, 

majd 1992. novemberében 
nyitott újra Kistücsök étte-
rem néven, Jahni László séf 
társaságában. 

Filozófiájának és 
Mottójának a következő 
gondolatot választotta:
„A hagyomány szeretete a 
jövő szeretetét is magában 
hordozza.”
Csapody Balázs évtizedek 
óta küzd a régió alapanya-
gaiért, boraiért. Étterme 
a legkiemelkedőbb ven-
déglátóhely a Balaton déli 
partján, ami mindenkinek a 
minőséget jelenti. 
Küldetése, hogy naggyá 
tegye ezt a régiót, hogy fel-

nőjön a világ legjobb gasztronómiai célpontjai közé. Loká-
lisan gondolkozik, törekszik arra, hogy megkeresse a helyi 
termelőket, termékeket.

Nemrégiben így fogalmazott:  “Célunk, hogy a Balaton 
megtalálja saját gasztronómiai arculatát, ki tudjuk vívni azt, 
hogy a Balaton gasztronómiai úticél legyen” 
 
Csapody Balázs maradandót alkotott a 2016-os Bocuse 
d’Or Europe verseny megszervezésében, - ami a 
gasztronómiai világbajnokságnak tekinthető - ahol a vidéki 
SVÉT éttermek, vagyis a Stílusos Vidéki Értelmiség is 
bemutatkozhattak.
Évtizedek óta küzd a minőségi magyar 
szakemberképzésért a konyhán és vendégtérben 
egyaránt, és megszámlálhatatlan előadást, oktatást tartott 
az egész ország területén.
A Pannon Gasztronómia Akadémia elnöke, tagja a Magyar 
Bocuse d’Or Akadémia Egyesületnek, képviselőtestületi 
tagja az MVI-nek, az Év vendéglőse díj tulajdonosa 2014-
ben.
2018-tól a Magyar Turisztikai Szövetség kurátora.

JÓ KeZeKBe KerÜLTeK A 2019. ÉVI DíSZPOLGÁrI CíMeK
A hagyományoknak megfelelően az idei évben is különleges alkalomnak számított Szent István ünnep napja. Nem 
csak az államalapításra emlékezés okán, hanem azért is, mert Balatonszemesen hagyományosan ekkor kerül sor a 
díszpolgári kitűntetések átadására.
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Augusztus 26-án nagy sikerrel lezaj-
lott a Somogyi Reneszánsz Szövet-
ség és a helyi szemesi Önkormány-
zat közös rendezésében, a Latinovits 
Zoltán Művelődési Házban A gótikus 
és reneszánsz emlékek a Dél-Balaton 
vidékén (Különös tekintettel Balaton-
szemesre) című tudományos konfe-
rencia. Ezen - a magyar múlt kutatása 
iránt érdeklődő hallgatóság mellett 
- prominens személyek és 
a honismerettel foglalkozó 
tudományos szakemberek 
is megjelentek.
Takács József polgármes-
ter felkérésére – Borza Mik-
lós, a helyi római katoli-
kus plébános imájával és 
áldásával indult a rendez-
vény, majd a konferen-
cia védnöke, Witzmann 
Mihály országgyűlési kép-
viselő köszöntője követ-
kezett. Takács József egy 
kivételesen szép virágcso-
korral üdvözölte a kivá-
ló művészettörténész 
tudóst, az SRSZ tiszteletbeli elnö-
két, dr. Prokopp Mária egyetemi 
professzort, aki most ünnepelte a 
80. születésnapját. A professzornő 
utána nagy ívű és vetítéssel kísért 
előadásában értékelte az európai 
gótikus és reneszánsz építészeti 
emlékeket, amelyek között méltán 

kapnak helyet az itteni, hasonló korú 
somogyi leletek és műemlékek is. 
Ezen felül különlegesen fontos helyet 
foglalnak el a somogyi, Dél-Balaton 
vidéki templomok és várak. Ezután 
dr. Magyar Kálmán régész-történész, 
a Somogyi Reneszánsz Szövetség 
elnöke a szintén diavetítéssel kísért 
előadásában a Dél-Balaton vidékének 
településeinél, 1955 és 1984 között 

folytatott régészeti kutatásait össze-
gezte. Szó volt Fonyód, Rádpuszta, 
Balatonszemes, Kőröshegy és Bala-
tonszabadi területén megtalált és 
helyreállított jelentős várainak és 
templom-együtteseinek leleteiről, 
illetve azoknak romjairól. Ezekről a 
különleges értéket képviselő, és ma 

is fennálló gótikus és reneszánsz egy-
házi-, építészeti emlékekről dr. Szekér 
György művészettörténész is szak-
avatottan beszélt. Végül dr. Janotti 
Judit építész a budapesti Nagybol-
dogasszony egyházi helyreállításának 
munkálatait mutatta be a hallgató-
ságnak. Előadásában kihangsúlyoz-
ta, hogy a régi korok stílusait hogyan 
lehet manapság is hasznosítani, illető-

leg a régi gótikus építészet 
hagyományát megőrizni és 
megismertetni.
A konferencia végén a 
résztvevő publikum nagy 
örömmel vette Takács 
József szíves vendéglátá-
sát. A jó hangulatú ebé-
det Borza Miklós plébános 
áldását követően fogyasz-
tották el az ország külön-
böző részeiből idelátogató 
érdeklődök. Ők külön kife-
jezték abbéli reményüket, 
hogy a helyi önkormányzat 
és az SRSZ már legalább 
egy évtizede tartó munka- 

és szakmai kapcsolata is tovább foly-
tatódik és a jövőben szintén itt kerül-
het majd sor az ehhez hasonló fontos 
rendezvényekre.  

(A fotókat készítette: 
Magyar Gergely) 

egy sikeres Balatonszemesi konferenciáról…

NYÁRVÉGI SZILÁNKOK

a mindig népszerű bolhapiac

Új kenyér 
megszenteléseHajózás a két-árbocos bujtor-hajón

Pogány Madonna 
szobor megáldásaFürdőegyesületi

emlékmű koszorúzása

Hunyady-díj bizottság
döntésének ismertetése
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sport

A címvédőt tekintik favoritnak
A Somogy megyei másodosztály minden csapa-
tának képviselőjét megkérdezte arról a Somogy 
Sportja, hogy az átigazolások, információk fényé-
ben kit tart a következő bajnokság fő esélyesének 
és hogy kit gondol még kihívónak. Mindezek alap-
ján összeállt egy lista, amely szerint a Megye II-es 
csapatok a tavalyi bajnok Balatonszemesben érzik 
a legtöbb erőt. A címvédőből egy fontos játékos, 
Perger András távozott, aki a Fejér megyei Polgár-
di csapatának lett játékos-edzője. Igazoltak viszont 
három futballistát is, akik közül kettőt semmiképp 
sem kell bemutatni: Galgóczi Károly neve még min-
dig jól cseng a megyében, aki a Megye I-es bajnok 
Balatonlelléről érkezett; Szekér Zoltán pedig éppen 

Szemesről igazolt a BLASZ I. osztályú Újbudához, de 
egyébként a Balaton-partiak saját nevelésének szá-
mít, ő is tehetséges játékos; Fábri Ádám kevésbé 
ismert, 20 éves futballista, aki a Karád színeiben 
pályára lépett már a Megye I-ben is.
,,Megtisztelő, hogy minket gondolnak sokan baj-
nokesélyesnek. Úgy vélem, hogy a többi csapat is 
mindent megtesz azért, hogy minél jobban szere-
peljen. Sok olyan település van a megyénkben, ahol 
sokat tesznek a sikeres szereplésért. Tehát nehe-
zebb bajnokságra számítok több bajnokesélyes csa-
pattal” – mondta erről Horváth Bence, a Balatonsze-
mes játékos-edzője.

Vasicsek László

DÉL-BALATOn FC híreK

hírmondó  2019 szeptember

Dél-Balaton FC 2019-2020 sorsolás - ősz:

Forduló Dátum U-19 Felnőtt Mérkőzés

2. forduló 2019. 08. 17. 15:00 17:00 Dél-Balaton FC – Csököly Ö. SE

3. forduló 2019. 08. 25. 15:00 17:00 Balatonberényi SE – Dél-Balaton FC

4. forduló 2019. 08. 31. 15:00 17:00 Dél-Balaton FC – Kaposmérői SE

5. forduló 2019. 09. 08. 14:30 16:30 Öreglaki Medosz SE – Dél-Balaton FC

6. forduló 2019. 09. 14. 14:30 16:30 Dél-Balaton FC – Somogyvár K.Ö.SE

7. forduló 2019. 09. 22. 14:00 16:00 Juta SE – Dél-Balaton FC

8. forduló 2019. 09. 28. 14:00 16:00 Fonyódi Petőfi SE – Dél-Balaton FC

9. forduló 2019. 10. 05. 13:00 15:00 Dél-Balaton FC – Berzence SE

10. forduló 2019. 10. 12. 13:00 15:00 Balatonföldvári SE – Dél-Balaton FC

11. forduló 2019. 10. 19. 12:30 14:30 Dél-Balaton FC – Mezőcsokonya SE

12. forduló 2019. 10. 27. 12:00 14:00 Kiskorpádi SE – Dél-Balaton FC

13. forduló 2019. 11. 02. 11:00 13:00 Dél-Balaton FC – Lengyeltóti VSE

14. forduló 2019. 11. 10. 11:00 13:00 Böhönye KSE – Dél-Balaton FC

15. forduló 2019. 11. 16. 11:00 13:00 Dél-Balaton FC– Karád SC

1. forduló 2019. 11. 23. 11:00 13:00 Zamárdi Petőfi SE – Dél-Balaton FC
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