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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK HÍRMONDÓ

Az Országgyűlés döntött a veszélyhelyzet meg-
szüntetéséről, amelyet a Kormány 2020. június 18. 
napjával megszüntetett. A veszélyhelyzet megszű-
nésével járványügyi készültség került bevezetésre.

A korábbi védelmi intézkedések közül már csak 
az alábbit kell alkalmazni:
Az üzletben történő vásárlás során – kivéve a ha-
todik életévét be nem töltött kiskorú – mindenki 
köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (pél-
dául orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
Megszűnt a 65. életévüket betöltött személyek vá-
sárlási idősávja, így a 9-12 óra közötti időszakban 
az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertár-
ban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgal-
mazó üzletben is életkortól függetlenül tartózkod-
hatnak a vásárlók.
Szeretném megköszönni településünk lakóinak, 
nyaralótulajdonosainak, akik támogatták, segí-
tették és betartották az elmúlt hónapokban az 
egészségügyi vészhelyzet elleni védekezést. Kü-
lönösen szeretném ismét megköszönni azon sze-
mélyeknek, akik a napi munkavégzésükkel folya-
matosan biztosították a településünk zavartalan 
működését! Nem sorolnám fel, mert senkit sem 
szeretnék kihagyni belőle. 

Néhány információ önkormányzati részről. Több 
utcában kátyúzást hajtottunk végre. Összegezném 
a pályázatokat, amelyek már benyújtásra kerültek. 
Bízzunk benne, hogy minél több nyerni is fog. 
•  Orvosi eszköz beszerzésre 
•  Közterületi játszótér fejlesztésre 
•  Önkormányzati járdaépítésre 
•  Önkormányzati útépítésre
•  Egyház részére szóló pályázatot 
•  Közterület karbantartásra szolgáló eszközbeszer-

zésre (MTZ traktor)  

Ezen kívül természetesen pályázunk az országos fá-
sítási programra is. Valamint benyújtunk egy pályá-
zatot a Semmelweis utca egy részének a felújítására 
is. Azt látjuk, hogy a jelenlegi helyzetben nem tudjuk 
egyszerre az egész utcát újra aszfaltozni, azonban el-
kezdjük és ha nyerünk a pályázaton, akkor 1-2 éven 
belül szeretnénk a teljes felújítást befejezni. Sajnos 
az 500 fő feletti rendezvények továbbra sem kerül-
hetnek megrendezésre országosan, így nem lesz Sze-
mes fesztivál ezen a nyáron. Sikerült bérbe adni az 
élményfürdőt, vízi parkot és a kajak-kenu pontot. 
Bízzunk benne, hogy egy jó üzemeltetőre találtunk, 
akivel hosszú éveken át tudjuk a településünkön ezen 
szolgáltatásokat eredményesen működtetni. Ezen kí-
vül újraindul a Kert mozit is, amely ezen a nyáron 
már „Ancsika” néven fog működni. Jelenleg felújítás 
folyik a belső részen. Mindkét bérlőnknek sok sikert 
kívánunk, jobbnál jobb rendezvényeket, programo-
kat és sok-sok  látogatót. A Cinka Panna utca most 
nyárra még ebben az állapotban marad, azonban a 
nyarat követően tervezve van már a teljes felújítása. 
Itt szeretném megköszönni annak a közel 30-40 
személynek, akik eljöttek június 17-én a Berzsenyi 
strandra, hogy közösen kitakarítsuk. Összeszedés-
re kerültek a haltetemek, a kövek közül az elhullott 
nád, valamint a strand végében a nádasból a szemét. 
Köszönet mindenkinek, aki ezt a munkát segítette. 
Nehéz időszakon vagyunk túl az elmúlt hónapok 
után, embert próbálón, de itt is megmutatkozott, 
hogy együtt, közösen összefogva, célt tudunk érni.  
Továbbra is kérek mindenkit, hogy az előírt járvá-
nyügyi készültséget maximálisan tartsák be. 
Kívánok mindenkinek jó nyarat! A településünk-
re érkező Vendégeinknek kellemes időtöltést, sok 
szórakozást és jó strandidőt! Kívánom az összes 
üzlettulajdonosnak és vállalkozónak, hogy egy jó 
szezont tudjunk majd a hátunk mögött! 

 Szomorú Szilárd
polgármester

A Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda jóváhagyott ké-
relme és a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlása alapján 
2020. június 8-tól – 2020. augusztus 30-ig (12 héten keresztül) folytatja 
a járványidőszakban elmaradt heti rendszerességű mozgásprogramjait a 
szükséges járványügyi szabályok betartása mellett.

Gyógytorna Balatonőszödön szerdánként 15:00-16:00

Június 16-tól újra nyitva a balatonőszödi könyvtár

FREE WIFI a strandon : Balatonoszod_Strand Jelszó: startnet

Polgármesteri helyzetjelentés Őszödi hírek

Nagy szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük 

Tóth Emilné Szalai Karolinát 
87 éves (1933.07.20.)(1933.07.20.) 

születésnapja alkalmából!

Köszönjük a példamutatását, az emberi ér-
téket, az életbölcsességet, tapasztalatait, me-
lyeket átadott nekünk. Köszönjük a féltést, a 
törődést, a gondoskodást és a sok fáradozást! 
Kívánjuk Önnek, hogy családtagjai szerete-
te aranyozza be hétköznapjait és ünnepeit, 
ajándékozzák meg Önt vidámsággal, békes-
séggel, figyelemmel, szeretettel.

Születés:

Borbély Benett 2020.06.03.
anyja neve: Valkó Emese, 
apja neve: Borbély Szabolcs

Boldog születésnaposok

Anyakönyvi hírek
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Reich Suli hírek

A tavaszi lapszámokhoz rendre írtam cikkeket, 
de mindig volt ezeknél fontosabb. Így aztán 
most egy egész tavaszra való eseményről kell 
tájékoztassam Önöket!

Sajnos a járvány miatt rengeteg dolog nem úgy 
zajlott le, ahogy terveztük, ahogy szerettük volna, 
de nem panaszkodom, mert a tanévet úgy gon-
doljuk, hogy sikerült eredményesen zárni.
Nagyon nagy kihívás volt a digitális tanrend min-
denkinek. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy mi 
beszéltünk már a járvány elején arról, hogy ez le-
hetne a megoldás, de ilyen hirtelen, egyik napról 
a másikra ránk szakadva azért kapkodtuk a fejün-
ket.  Nagy szerencse, hogy a fenntartó részéről az 
iskolában végrehajtott technikai fejlesztéseknek 
köszönhetően, a lehetőség az azonnali átállásra 
biztosított volt. Az is segített, hogy a családoknál 
is rendelkezésre állt számítógép, internet elérhe-
tőség, és az egyébként sokszor és sokat szidott 
mobiltelefonok is. Voltak családok, akiknek nem 
volt, vagy nem volt elég gépük. Ahol több isko-
láskorú gyermek is van, ott az egy gép nem volt 
elég, vagy nagyon jól kellett beosztani. Az iskola 
is adott ki tableteket, számítógépeket, így aztán 
mindenkinek tudtunk segíteni. Sőt, még másik 
iskolába járó szemesi gyereknek, pedagógus kol-
légának is tudtunk adni. 
Az első két hétben mindenki kereste a számára és 
a diákok – és szüleik - számára jó megoldást. Az-
tán lassan kialakult az a gyakorlat, amit mindenki 
elfogadott, tudomásul vett. 
Számtalan tapasztalattal lettünk gazdagabbak!  
Egy sor olyan gyakorlat alakult ki, amit úgy gon-
dolom, hogy meg fogunk tartani a normál tan-
rend idejére is, mert praktikus, jó. Nagyon sok 
olyan diákunk volt, akik szinte megtáltosodtak. 
Persze ebben a szülőknek hatalmas szerepük volt, 
főleg alsóban. Nagyon örülünk, és külön is kö-

szönjük azt a sok-sok jó ötletet, amivel segítet-
tek bennünket, gyermeküket. Nagyon köszönjük 
a szülők türelmét és hozzáállását. Ellenőriztek, 
helyettünk is értelmeztek, tanítottak, küldték a 
feladatok megoldásait, figyeltek a gyerekükre, 
tartották a kapcsolatot velünk, egymással. Volt 
olyan, aki a negyedik héten eljutott odáig, hogy 
elkeseredésében felhívott, és közölte, neki elege 
van ebből, lesz a gyerek olyan, amilyen lesz, de 
kész, itt a vége! Szerencsére a legtöbb ilyen azért 
nem váltotta be az ígéretét.
Bárhogy is volt, az, hogy nem kell a tanévet meg-
ismételni, nagyon nagy eredmény.  Túl vagyunk 
a bizonyítványok kiosztásán. Szépek lettek a je-
gyek, kicsit jobbak, mint szokott lenni, de ez nem 
baj!  
A tanév legnagyobb hiányossága az lett, hogy az 
a sok-sok energia, amit gyerekek, szülők, kollé-
gák a különböző versenyekre való felkészülésre 
fordítottak, az nem realizálódhatott versenyeken, 
eredményekben. Kárba nem veszett a munka, 
csak az a dicsőség, amit egy megyei, vagy orszá-
gos siker jelent, sajnos az maradt el. Pedig idén 
nagyon gazdag lett volna a termés, mert az elő-
ző évek alapozó munkái beértek. Nem tehetünk 
mást, tudomásul vesszük, ez most egy ilyen év.
A nyolcadik osztályosaink nagyon szépen telje-
sítettek a központi felvételin. Megint magasan 
országos átlag feletti eredmények születtek. Így 
aztán talán két diákunk van, aki nem az elsőként 
megjelölt középiskolába jutott be.  A környékből 
megint nekünk a legmagasabb a jó gimnázium-
ba felvételt nyert tanulóink aránya. Több, mint a 
gyerekek fele!  Az országos kompetencia-mérés 
eredményei is ezt támasztják alá.  Matematikából 
is, szövegértésből is bőven országos átlag felett 
vagyunk, és amitől még szebb az eredmény, hogy 
a gyenge szintű tanulói arányunk sokkal alacso-
nyabb, mint az átlag.

A  Balatonszemesi Fürdőegyesület attól a megy-
győződésétől vezéreltetve, hogy gróf Hunyady 
József sokat tett Balatonszemes községért és az 
üdülőterületért, ezért 1995-ben elhatározta, hogy 
tiszteletére Hunyady-díj néven díjat alapít.

A Hunyady-díj alapító okirata az alábbiakban hatá-
rozza meg a díj odaítélésének kritériumait: A díjat 
minden évben – a fürdőegyesület által felkért ta-
gokból álló – Hunyady-díj Bizottság ítéli oda egy 
balatonszemesi és egy, Balatonszemeshez kötődő 
nyaraló személynek, akik a bizottság megítélése 
szerint a legtöbbet tették a község és az üdülőterület 
fejlesztése, felvirágoztatása, a települési hagyomá-
nyok ápolása és a közösség kulturális élete- és a kul-
túra fejlesztése területén.”
Kiegészítés a Hunyady-díj odaítéléséhez:
1.  aki önként, önzetlenül, munkakörén kívül, egyér-

telműen a közösség javára végezte áldásos tevé-
kenységét

2.  aki a fenti tevékenységek valamelyikét ugyan 
munkakörén belül, de kimagasló szinten, esetleg 
több évtizeden át végezte

3.  aki országosan kimagasló elismertséget, sikereket 
ért el Balatonszemessel kapcsolatosan, vagy köz-
szereplései, nyilatkozatai során községünket rek-
lámozta, pozitív előjellel tette ismertté

4.  aki a kultúra területén magas szinten teljesít, gya-
rapítja a közösséget, a kultúrkincsek iránt nem 
fogékony lakosok számára ugyan nem jelent 
értéket, mégis indokolt méltatni tevékenységét, 
miután nem feltétel, hogy az értékelt tevékeny-
ség Balatonszemes minden egyes  lakójának javát 
szolgálja

5.  ha például a jelölt tevékenységével a lakosság egy 
népes csoportjának tartósan, vagy kiemelkedő 
módon a javát szolgálta, (a koronavírus magas 
kockázatú csoportjainak segítése) méltó lehet a 
Hunyady-díj odaítélésére

A Hunyady-díj Bizottság minden évben a Szent 
István-napi ünnepségek keretében, méltó körülmé-
nyek között adja át a díjat a díjazott személyeknek.
A Hunyady-díj Bizottság felkéri Szemes lakossá-
gát és üdülő közönségét, hogy tegyenek javaslatot 
a díjazandó személyekre. Írásos indoklással ellátott 
ajánlásaikat tisztelettel várjuk. Kérjük, a jelölési 
javaslatokat 2020. augusztus 6-ig küldjék el a Hu-
nyady-díj Bizottság tagjainak Valkóné Kovács Már-
tának (valkonemarti@g-mail.com) vagy Kocsisné 
Lieber Mártának (knelibermarta@t-online.hu)

Kiss László a  Hunyady-díj Bizottság Elnöke
E-mail:kisslaszlo1944@t-online.hu

Telefon: +36 20 3262148                                      

Felhívás “ Hunyady-díj 2020” jelölésre!

FELHÍVÁS

HÍRMONDÓ
IMPRESZUM

Kiadók:
Balatonőszöd Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete,
Balatonszemes Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete,
NYTSZ: 2.2/7424/2000

Szerkesztő bizottság:
Antal János,
Szomorú Szilárd,
Dr. Kelemen Csilla

Felelős szerkesztő:
Dr. Kelemen Csilla

Megjelenik havonta, 
800 példányban.

Elérhetőségeink:
oszod.szemes.hirmodoja@
gmail.com
00 36 30 665 4384

Nyomdai kivitelezés:
By Line Kft.

Felelős vezető:
Zsolnay Csaba
ügyvezető igazgató

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

A lapunkban megjelent 
kép– és szöveganyagok 
bármilyen formában és 
médiában csak a kiadó vagy 
a jogtulajdonos engedélyével 
hozhatók nyilvánosságra.
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Diákjaink 67 %-a a jó, és a jeles csoportba tarto-
zik, és 11% ezeken felül a kitűnő!  Magatartás-
ból,- pedig szigorúak vagyunk ezen a téren – 47 
% a jó, és szintén 47 % a jeles. Szóval, amikor 
korholjuk a gyerekeket, akkor, az sokkal inkább 
nevelő célzatú, mintsem valós neheztelés!  A tan-
év során 129 dicséretet adtunk, elmarasztalásból 
pedig 10-es nagyságrendnél tartunk. 
A járványos időszakban felújítottuk a tantermek 
nagy részét. Két tanteremben laminált padlót 
raktunk le, három helyiségben felcsiszoltuk a 
parkettát, és újra lakkoztuk, javítottunk vakola-
tot, falat, ajtókat, az összes projektort átnéztük, a 
légkondicionáló berendezéseket is kitakarítottuk, 
festettünk kint is bent is.
A bizonyítványokat kiosztottuk, de ballagást még 
nem tartottunk!  Reméljük, hogy augusztus vé-
gén, 28-án már szabad lesz a hagyományos mó-
don ünnepelni. Szeretnénk a nyolcadik osztályo-
sokat méltó módon útra engedni.
Van nyári napközi. Igaz, csak 9 – 10 diákkal, de a 

szülőknek ez is segítség! Nekünk, pedagógusok-
nak még van dolgunk!  Részt veszünk egy három 
napos tanfolyamon, a munkaközösségek az új 
Nemzeti Alaptantervet adaptálják, mert szeptem-
bertől az első és az ötödik osztály már azzal kezd, 
és aztán négy év alatt felmenő rendszerbe be is 
vezetjük. A tantestület úgy határozott, hogy élve 
a lehetőséggel, a gyerekek terhelését igyekszünk 
csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy az első osztá-
lyosoknak 22 órájuk lesz csak egy héten. Eddig 
24-25 volt. Amikor a rendszer beáll, akkor úgy 
lesz, hogy elsőben 22, másodikban 23, harmadik-
ban 24, és negyedikben lesz már heti 25 órájuk. 
Ez persze azt is jelenti, hogy a délutáni napközi 
nekik hosszabb lesz, de annak egy részét játékkal 
fogják tölteni. A tankerület vezetése engedélyt 
adott arra, hogy alsóban a napközis csoportokat 
egy-egy osztály alkossa. Így a létszámok is ide-
álisak lesznek. Reméljük az a célkitűzés, amivel 
az új alaptantervet készítették, - hogy a gyerekek 
terhelése kisebb legyen – így meg is valósulhat.

OKTATÁS

Befejeződött a 2019/2020. nevelési év, 
vagy mégsem?
Hosszú évek során írtuk le május vége felé, hogy 
sikeresen, sok élménnyel, tapasztalattal gazda-
godva fejezzük be a tanévet. A tavasz arról szólt, 
hogy sokat tartózkodtunk a szabadban, sétál-
tunk a település utcáin, játszottunk a játszótere-
ken, kirándultunk az erdőbe.  Egy-egy távolabbi 
helyre is eljutottunk a nagyobbakkal- Veszprém-
be, az állatkertbe, Keszthelyre, vagy éppen a pat-
cai kalandparkba. A Gyermeknap előtti héten 
minden napra jutott valami érdekes, együttes, 
közösségi program az intézmény gyermekei szá-
mára. Lázasan készültünk az évzáró ünnepség-
re, és a nagyok óvodai ballagására.

A mostani tavasz viszont más élményeket tarto-
gatott kicsinek, nagynak. A vírus által megterem-

tett veszélyhelyzet átírta terveinket, bizonytalan-
ságban teltek napjaink. Az első napok a még nem 
tapasztalt helyzethez való alkalmazkodás első lé-
péseit jelentették. Majd elhatároztuk, hogyha már 
fizikálisan nem lehetünk együtt, akkor legalább 
ajánljunk a szülők számára az otthonlét idejére ér-
dekes tevékenységeket. A visszajelzések azt mutat-
ják, hogy a szülők örültek ennek a lehetőségnek is.
Aztán elérkezett május 4-e, amely új fejezetet je-
lentett az intézmény veszélyhelyzeti működésé-
ben- ügyeleti rendszerben, de már fogadhattunk 
újra gyerekeket. Első héten csak óvodások, majd 
a másodikon már bölcsődés is igényelte a napköz-
beni felügyeletet. A harmadik héten már 3-szor 
5 fős csoportokban voltak az óvodások, a mini 
bölcsődében is nőtt az igénybevétel.

Május 25-én újra nyithattuk az intézményt, és 
minden szülő eldönthette, hogy a nyári időszak-
ban óvodába, bölcsődébe küldi-e gyermekét, 
hogy „bepótolhassuk” az elmaradt élményeket, 
egy kicsit másképp. A mini bölcsődében 5 gyer-
mek, az óvodában 29 gyermek élvezhette újra az 
együttlét örömeit. Sem a bölcsiben, sem az oviban 
nem jelentett gondot a gyermekek újra beszokta-
tása, befogadása. Felnőttek és gyermekek öröm-
mel üdvözölték egymást.
Néhány gondolat arról, hogy a vészhelyzet kihir-
detéséig mi minden történt velünk?
Szeptemberben 61 kisgyermek az óvodában 
és 6 gyermek a mini bölcsődében kezdte meg a 
2019/2020-as nevelési évet. Év végén létszámunk 
az óvodában 65 gyermek, a mini bölcsődében 7 
gyermek. A mini bölcsődében a rendkívüli szünet 
elrendelésekor kezdett volna a 7. gyermek, de neki 
már nem volt lehetősége elkezdeni a bölcsis életet. 
Most megteremtődött a lehetőség, hogy édesany-
jával együtt ismerkedjen a bölcsis élettel, az első 
közösség szokásaival.
A 6,5 hónap alatt, amit az intézményben töltöt-
tünk, tartalmas szép napokat, együttes tevékeny-
ségeket élhettünk át. A bölcsisek szüleikkel együtt 
ismerkedtek a közösségi szokásokkal, új helyzet-
tel. Ki előbb, ki később barátkozott össze a kis-
gyermeknevelőkkel, bölcsődei dajkával, az itteni 
élettel, új ízekkel, új játékokkal.
Az óvodában a kicsik hamar megszokták az új 
környezetet, a felnőtteket, társaikat is. Ennek 
oka az volt, hogy először az intézmény több év-
tizedes történetében elértük, hogy csak 15-en, 
nem többen, voltak a csoportban. Újdonságot és 
könnyebbséget jelentett, hogy már a bölcsiből is 
érkeztek gyerekek, akik az előző évben már elsajá-
títottak olyan szokásokat, amelyekre az óvodában 
már könnyebben tudtak építeni az óvónők. Több 
közös rendezvényen vettek részt az ovisokkal, 
néhányukat már ismerték is. Az alacsonyabb lét-
szám lehetővé tette, hogy minden gyermekre több 
idő és több odafigyelés jusson.

A nagyobb gyerekek csoportjaiban az „újraismer-
kedés” volt az első időszak legfontosabb feladata. 
A szokások, szabályok újratanulása után kezdőd-
hetett az ismeretek, tapasztalatok gyűjtögetése. 
Kihasználtuk az évszakok- ősz és tél- nyújtotta le-
hetőségeket, ismerkedtünk településünk intézmé-
nyeivel, a közlekedési szabályokkal, járművekkel. 
Foglalkoztunk a család fogalmával, a napszakok-
kal, figyeltük az udvaron előforduló madarakat. 
Sétáink, kirándulás alkalmával hallgattuk az erdő 
hangjait, figyeltük az állatnyomokat, gyűjtöttük az 
erdő, mező virágait, terméseit.
 Hagyományaink ápolására is nagy figyelmet for-
dítottunk- részt vettünk Szüreti felvonuláson, és 
az adventi időszakban igen gazdag, bensőséges 
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OKTATÁS

Búcsú az óvodától
„Aki sosem hoz meg fontos döntéseket az éle-
tében, annak nem lesz jövőképe, jövőkép nél-
kül nem lesznek határozott céljai, célok nélkül 
pedig sehova sem fog fejlődni – vagy legjobb 
esetben is csak a középszerűség lesz a jutalma.”

A megszokás miatt írtam az előző írásban a 
mondatot úgy, hogy én is részese leszek a jövő 
nevelési év kezdetének. Ez azonban már nem 
így lesz. Negyvenöt év óvodai munka után au-
gusztustól már nem leszek az óvodában, nyugdíj 
előtti felmentési időmet töltöm. Köszönöm min-
denkinek a hosszú évek során nekem, és az in-
tézménynek nyújtott bizalmat, támogatást, oda-
figyelést, segítő javaslatot, kritikát, melyek mind 
abban segítettek, hogy jobb, minőségibb óvodai, 
és most már újra bölcsődei nevelést kapjanak a 
hozzánk járó gyerekek. A hosszú évek során sok 
értékes, szakmai tudás birtokában lévő kollégá-
val dolgozhattam együtt előbb óvónőként, majd 
20 éven át vezetőként, akik igazi hivatástudattal, 
nagy türelemmel nevelték a gyerekeket, tanítot-

ták szépre, jóra őket- óvodapedagógusok, dajkák 
egyaránt. Volt, akivel több évtizedet dolgoztam 
együtt, voltak, akik rövidebb ideig voltak része-
sei a közösségnek. Van, aki már nyugdíjas, vagy 
már más intézményben dolgozik, de a kapcsola-
tunk élő, tudunk egymásról, időnként találko-
zunk. Az ő munkájuk is része annak, hogy ma 
már 11 településről fogadunk gyerekeket- ebből 
látszik, hogy a szülők azt is vállalják, ha naponta 
kell utazni, de gyermekük színvonalas nevelést 
kapjon. A színvonalas nevelést bizonyítja az is, 

ünnepeket élhettünk át csoport szinten, és intéz-
ményi szinten egyaránt. A farsangi ünnepeket 
megéltük a gyerekekkel együtt, majd az alapítvá-
nyi bálon a felnőttekkel is.
Voltak vendégeink- a nyugdíjas csoport tagjai, 
csoportonként nagyszülők, az általános iskolai ta-
nítói, a már jól ismert művész- Hangoló.
A nagycsoportosok több alkalommal mentek 
színházba- mindig nagy élményekkel tértek haza. 
Sajnos március hónaptól ez elmaradt.
Elmaradtak a tavaszi programjaink- séták a falu-
ban a tavasz megfigyelésére, a Balatonra, Fenyves-
be, játszóterekre, a tervezett kirándulásunk Patcá-
ra, a Gyermekhét programjai.
 Most újra az óvodában vagyunk, és túl vagyunk a 
Gyermeknapon, melyet az itt lévő gyermekek szá-

mára szerveztünk meg. Készülünk egy rendhagyó 
ballagásra, melyen az iskolába menő gyermekek 
és szüleik részvételére számítunk.
Közben éljük a mindennapokat, sokat leszünk a 
szabadban, örülünk az együttes élményeknek. 
Örülünk annak, hogy  az udvar egy része megú-
jult- a műfű borítás komfortosabbá, esztétikusab-
bá, egészségesebbé teszi.
 Ahogy szűnnek a korlátok, úgy nyitunk mi is- az 
óvoda udvaron túl meglátogatjuk kedvenc helye-
inket a faluban, figyeljük a nyári életet.
Azt reméljük, hogy a következő nevelési évet 
szeptemberben, már a régi, megszokott módon 
kezdhetjük és folytathatjuk.

Szentiványi Jánosné
intézményvezető

hogy már másodszor minősült intézményünk a 
szakmai körökben, és 2017. év után 2020. évben 
is megkaptuk az Oktatási Hivatal Bázisintézmé-
nye címet.
Az utolsó, 5 évvel ezelőtt készült vezetői pályáza-
tomban leírtam milyen óvodát szeretnék.       
•  Korszerű épületben esztétikusan kialakított 

környezetet. Tiszta, gondozott, virágos udvart, 
jól kialakított játszóhelyekkel. Elegendő meny-
nyiségű, jó minőségű fejlesztő eszközt és játé-
kot, amelyek a gyermekek fejlődését szolgálják.

•  Felkészült, önértékelésre képes, folyamatosan 
tanulni, megújulni akaró, empátiára, toleranci-
ára, mások tiszteletben tartására törekvő, ma-
gas színvonalú munkát végző óvodapedagógusi 
kollektívát, amely a gyermekek nevelésében a 
közösen elfogadott elveknek megfelelően tevé-
kenykedik.

•  Az óvodapedagógusok munkáját segítő és ki-
egészítő szakmájukat szerető, együttműkö-
dő dajkákat, akik hatékonyan vesznek részt a 
munkában a közös cél érdekében.

•  Sok kisgyereket, akik az óvónők által megte-
remtett érzelmi biztonságban élnek, színes, te-
vékeny, boldog, tartalmas napokat töltenek az 
óvodában. Érzelmileg, szociálisan és értelmileg 
eljutnak arra a fejlődési szintre, hogy képesek 
lesznek az iskolai feladatok teljesítésére, és nem 
érik őket sorozatos kudarcok az iskolában.

•  Az óvodánk életét ismerő, rendezvényeinken 
részt vevő, elégedett partnereket, akikkel a fo-
lyamatos kapcsolat kölcsönösségen alapul.

•  Referencia intézményként jelen vannak jó 
gyakorlatunkat elismerő, tőlünk tanulni akaró 
partneróvodák, akikkel a kapcsolat tartalmas, 
ezáltal a régióban elismertségünk nő.

•  Felsőoktatási gyakorlóhelyként a hallgatók kor-
szerű módszereket ismernek meg, tudásukat a 
gyakorlatban jól, magabiztosan alkalmazzák, 
ezáltal hivatásukat is magabiztosan gyakorol-
ják. Az őket küldő főiskolák körében elismert-
ségünk nő.

•  Vezetőként menedzser tevékenységet folytatva 
törekszem az intézmény jobb helyzetének, a ha-
tékonyabb pedagógiai munkának a megterem-
tésére. Ez jelenti az óvodában dolgozó emberek 
ösztönzését az óvoda céljainak, sikereknek az 
elérésére, a külső és belső feltételek, a szerve-
zetépítés, a személyi és tárgyi erőforrások ra-
cionalizálását. Megfelelő információáramlást, 
együttműködést, kommunikációt.

Kell hozzá egy elkötelezett vezető, egy jó csapat, 
sok –sok kisgyerek. Körülöttük a szülők, a szű-
kebb és tágabb környezet, akik segítő támogatást 
nyújtanak. A gyerek a miénk is, az enyém, a tied, 
mindannyiunké. A ma gyereke a holnap felnőttje, 
a jövő évtizedek társadalmát építi majd- ezért a 
gyerek mindannyiunk felelőssége- írta Hermann 
Alice szakmánk nagy gondolkodója, nevelője.
Ezt a felelősséget érezve kell tennünk nap, mint 
nap azért, hogy olyan felnőtté váljanak a ma még 
gyermekek, hogy értelmes célokért, kitartással, 
tenni akarással, másokat értve, elfogadva, má-
sokkal együtt építsék saját személyiségüket, jö-
vőjüket, ezáltal a jövő társadalmát. Nekünk, ve-
zetőknek és pedagógusoknak az a kötelességünk, 
hogy megadjuk az esélyt ennek elérésére!
Azt gondolom, az esélyt megadtuk a sok-sok 
gyermeknek, a kitűzött célok teljesültek. Az in-
tézményt most így adom át annak reményében, 
hogy az eredmények a következő években csak 
tovább sokasodnak.

„Ha sikeres akarsz lenni, 
a dolog nagyon egyszerű.
Érts ahhoz, amit csinálsz!
Szeresd, amit csinálsz!
És higgy abban, amit csinálsz!
Igen, ilyen egyszerű ez.”

Szentiványi Jánosné
intézményvezető



HÍRMONDÓ11. oldal
Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja • 2020. július

10. oldalKERTÉSZET

Bár korán jött a tavasz, és hirtelen indult meg 
minden, ez a hűvöskés idő lelassította a növé-
nyeket, és szépen lassan kezd minden a helyére 
és idejére kerülni. A kettővel ezelőtti számban 
aggódva hívtam fel a figyelmet a csapadék és 
talajban lévő vízkészletek megőrzésére. Azóta 
a természet ezt is helyre hozta, és most már azt 
mondhatjuk, talajaink vízkészlete rendeződött. 
Viszont arra kérek mindenkit, hogy most ne 
bízzuk el magunkat! Örüljünk, hogy van víz, 
de ezt őrizzük is meg! Mert jöhet egy aszályos 
időszak, és akkor ez a víz nagyon jó lesz!

Ez a csapadékos és párás idő más munkát is ad! 
Fokozottan kell figyelni a peronoszpórára és a 
rothadásokra. Akinek van cseresznyéje, illetve 
volt, az talán megtapasztalta, hogy két nap alatt 
a monília és a szürkepenész milyen módon vitte 

el a még fán lévő termést. És ezek ellen sajnos 
védekezni se lehet, mert pont ezek a szerek olyan 
hosszú élelmezés-egészségügyi várakozási időt 
írnak elő, hogy érés előtt se lehet már velük per-
metezni. Viszont akinek még ott vannak a fán a 
múmiák, vagy a talajfelszínen a lehullott termés, 
az tegye meg, hogy lepermetezi ezeket! Legalább 
az áttelelő spórát kiirthatjuk így!
A málnások is teljes érésben vannak. Idén mint-
ha kevesebb lenne a poloska, és az érés előtti 
esőknek köszönhetően hatalmasak a málnasze-
mek.  A málna félcserje. Ez azt jelenti, hogy a 
kétéves részek őszre elszáradnak. Viszont keve-
sen tudják, hogy ezek a vesszők az érés után a 
tövet már nem erősítik. Ezért célszerű kimetsze-
ni őket! Valamikor júliusban, amikor nincs káni-
kula, érdemes nekihasalni, és tőből kimetszeni a 
fás vesszőket. Így az új hajtások szebben tudnak 

Kertészeti Rovat fejlődni, jobban berakódnak rügyekkel, és ha 
esetleg megtelepedne rajta a gyapjastetű, mivel 
szellősebb a lombozat, hatékonyabban lehet vé-
dekezni is.
Hasonlóan meghálálja a ribizli is a ritkítást, de 
azért ott inkább csak enyhén ritkítsanak, mert a 
tövet erősíti minden levél.
A kajszi – már akinek nem vitte el a fagy,- már 
érik. Ha kell, támasszák alá a termés súlya alatt 
roskadozó ágakat. Nem csak azért, mert sajnál-
nák a termést, hanem mert ha letörik az ág, a 
repedés sebén keresztül fertőződhetnek a faszö-
vetek, és megbetegedhet a fa.
Az őszibarackoknál a késői fajtáknál, a termés-
mennyiség szabályozása nagyon fontos. Bár idén 
a fagy itt is sokaknak leszüretelt, akinek van ter-
mése, az nézze meg, hogy egy-egy vesszőn, ami 
kb. 50-60 cm hosszú, öt termésnél ne legyen 
több, mert a lombozat minden cukrot a termés-
nek ad, de annyi cukrot nem tud termelni, hogy 
a levélhónaljban már kialakuló rügyek egészsé-
gesen fejlődjenek, és őszre a vessző legalább a 
ceruza vastagságot elérje.
Akinek nincs termése, az pedig lassan kezd-
heti a hajtásválogatást. A kevés termés sokkal 
több rügy kifakadását eredményezte, és emiatt 
nagyon sűrű a lombozat. Egy kicsit érdemes 
megritkítani. Nem nagyon, mert ha valaki túl 
sok hajtást kimetsz, a megmaradók nem csak 
vastagodni fognak, hanem másodrendű haj-
tásképződés indul be, és sajnos azok fognak 
berakódni rügyekkel. Ezért ezt július közepén 
kezdjék csak el.
A szilvák közül még a koraiak is legalább négy 
hét múlva kezdenek érni. A ringlóra nem igaz 
ez, az már két hét múlva szedhető lesz. A ké-
sőbbi fajtáknál egy moly elleni permetezés még 
kellhet! Idén a levéllyukacsosodás nem nagyon 
jellemző, de ha van, akkor permetezzenek elle-
ne! Bármilyen rozsda, vagy lisztharmat elleni 
szer hatásos. A körtének és az almának szintén 
kell még a védelem.

Egy kicsit kitérnék az almára! Gyümölcstermő 
növényeink közül ő az, aki leginkább képes meg-
bolondulni, és egyik évben annyit teremni, hogy 
szinte megszakad a fa. Ez majdnem igaz is, de a 
természet azért ezt okosan elrendezte. A követ-
kező évben ez a fa lehet, hogy alig terem. (Nem 
jutott energia a termőrügyekbe!) Ezt hívják al-
ternanciának. Nos, ha valaki azt látja, hogy a fája 
roskadozik a terméstől, az most szedje le a ter-
més egy részét, vagyis ritkítson! Néhány körte is 
hajlamos erre!
A diónak is elkelhet még egy permetezés, mert az 
almamoly, ami a diót is károsítja még fertőzhet!
És akkor jöjjön a szőlő! Nagyjából most kell kez-
deni a csonkázást. Aki már megtette, nem köve-
tett el hibát! Sokan kérdeztek, hogy mikor kell 
nekiállni. Nem dátumhoz, hanem a növény álla-
potához kötődik a kezdés ideje! Akkor kezdjék 
el, amikor a befűzött hajtások olyan hosszúak, 
hogy már visszahajolva, beárnyékolják a tőkét. 
Másik kérdés, hogy mennyire kell visszavágni. 
Ne vigyék túlzásba! A fürt utáni levelek termelik 
a fürtnek a cukrot. Régebben azt mondták, hogy 
12 levelet kell a fürt után hagyni. Ne álljanak 
neki számolni! Inkább azt mondom, amilyen 
magasan elérik, ott vágják vissza! Minél maga-
sabban, annál jobb. Ezért is van, hogy sokan fel-
jebb rakják a felső huzalpárt. 
A csonkázás mellett a szőlőnél nagyon fontos a 
hajtásválogatás. A meddő, a sűrűsítő hajtásokat 
kell kidobálni, de azért itt is legyenek mértéktar-
tók! A legfőbb szempont, hogy a lombozat éppen 
annyira legyen sűrű, hogy még szellős legyen, a 
permetszer bejusson a fürtzónába. Viszont úgy 
tűnik, hogy a sokkal nagyobb fénymennyiség, 
az erős UV sugárzás a bogyók korábbi érését 
okozza, a savak elégését felgyorsítja, az íz és il-
latanyagokat is károsíthatja, és a színanyagok is 
másként fejlődnek. Ezért a régebben ajánlott fürt 
körüli lelevelezést ne csinálják meg, vagy ha ki is 
bontják a permetezés miatt, akkor is legyen, ami 
takarja a naptól a fürtöket. 



HÍRMONDÓ13. oldal12. oldal
Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja • 2020. július

KERTÉSZET

Persze, ha a nyár ilyen felhős időjárású lesz, ak-
kor meg ne feledkezzenek meg róla! A szőlő nö-
vényvédelménél most a peronoszpóra és a szürke 
rothadás az, amire nagyon oda kell figyelni, il-
letve akinek a moly első nemzedékét nem sike-
rült megfogni, annak még ez is ott kell legyen a 
feladatok közt! Peronoszpóra ellen még nagyon 
ajánlott a felszívódó szerek alkalmazása, hiszen 
az intenzív hajtásnövekedés még tart, sőt már 
jönnek a hónaljhajtások is. Kérdezhetik, hogy 
mikor áll le a szőlő intenzív növekedése? Amikor 
a hajtáscsúcs bezáródik, és már nem vitorlában 
van a vége.
Egy kicsit menjünk a zöldségesbe! A káposzta-
félék legnagyobb ellensége a szép fehér káposz-
talepke! Brokkoli, karfiol most kezd fejesedni, 
érdemes ezért védekezni. A káposztafélékre jel-
lemző, hogy a levelük vízlepergető viaszréteg-
gel fedett. Érdemes a vízbe egy kis tapadószert 
tenni. Akinek nincs, tegyen a permetezőgépbe 
egy-két csepp tusfürdőt. Kicsit habos lesz, de ha 
a végén teszik bele, és óvatosan keverik el, akkor 
nem! Az alapanyaguk ugyan az a nátronszappan, 
ami a Nonité!
Nem tudom, hogy más hogy van vele, de én idén 
még nem láttam krumplibogarat. Ha valakinél 
van, az védekezzen ellene, mert a levél mennyi-
sége és egészsége döntően befolyásolja a gumók 
mennyiségét és méretét.
A hagymák lassan visszaszáradnak, a sárgarépát, 
petrezselymet már ki kellett egyelni. A saláta leg-
több helyen már felmagzott.
A paprikákat és a paradicsomot viszont gondoz-
ni kell! A paprikán a levéltetű mellett az atka tud 
komoly károkat okozni. Ha a levél elkezd fodro-
sodni, torzulni, akkor védekezni kell. Fólia alatt 
a felszívódó szerek is hamar elbomlanak, ezért 
szedjenek le annyi termést, ami 5-6 napra elég, és 
permetezzenek! Sajnos egyre több a baktériumos 
paradicsom. A vetőmag hordozza a fertőzést, 
ami alacsony, kis légterű fóliában hamarabb je-
lentkezik. Van ugyan baktériumokat ölő növény-

védőszer, de sajnos ilyenkor már nem sokat ér!
A fóliások nyár elején be szokták meszelni a fóli-
át, hogy az erős napsütéstől védjék a növényeket. 
Idén még nem volt erre szükség! A meszelés he-
lyettesíthető zöld Raschel-hálóval is.
Utoljára hagytam a gyepet! Ez a csapadékos idő-
járás nagyon jó neki! Gyönyörűen nő is! Viszont 
van egy olyan probléma, amiről nem szoktak be-
szélni. Egyre többen használják a fűgyűjtős fű-
nyírókat. Ha ezt úgy teszik, hogy a nyesedéket 
komposztálják, és ősszel, vagy kora tavasszal a 
komposztot visszaviszik a fűre, akkor jó. De ál-
talában inkább a zöldségesbe kerül. Márpedig 
minden adag nyesedék a talaj tápanyagtartalmát 
csökkenti! A fű nagyon tápanyagigényes! Nem 
csak Nitrogén kell neki, hanem Kálium is, és 
Foszfor is. Célszerű egy nyáron 2-3 alkalommal 
műtrágyázni. És ajánlom a mulcsozós fűnyírót. 
Ez nem gyűjtős, nem kidobós, hanem olyan spe-
ciálisan hajtott kése van, ami a levágott füvet 
összeaprítja és az belehullik a levágott fűszálak 
közébe, ott elkorhad, lebomlik. Így amit a gyö-
kerek felszívnak tápanyagot, az ott marad. Nem 
merül ki a talaj! Egyre kell vigyázni! Gyakrabban 
kell nyírni, mert van az a magasság, amitől már 
eltömődik a gép. Viszont, ha sűrűn nyírnak, ak-
kor sokkal gyorsabban végeznek, összességében 
bőven megéri gyakrabban nyírni. Fontos, hogy 
nem kell hozzá lecserélni a gépet. Ha lehet hozzá 
kapni mulcsozó kést, akkor vehetnek, de még ez 
se kell igazán! Az oldalra kidobós típusoknál a 
nyíratlan fűre kell dobatni a nyesedéket, és addig 
így haladni, amíg a gép bírja. Aztán ezt párszor 
megjárva úgy összeaprózódik, hogy el is tűnik. 
A gyűjtős gépeknél a kidobónyílás terelőlemezét 
ha kicsit megemelik, ugyan így lehet irányítani a 
nyesedéket.

Szép nyarat!
Boór Miklós
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a Latinovits Zoltán
Művelődési Ház 

kistermében
Kérjük hozza magával személyi 

igazolványát, TAJ- és lakcím kártyáját!

MINDENKIT   SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

VÉRADÁS
Aki vért ad, életet ad!

Balatonszemesi Balatonszemesi 
KisgépszervizKisgépszerviz

Kerti gépek, kerékpárok, robogók 
szervizelése, értékesítése.

Kerti gépek, kerékpárok bérbeadása.

Veszélyes fakivágás, kertgondozás.Veszélyes fakivágás, kertgondozás.
Épület bontás, tereprendezés, füvesítés.

UTÁNFUTÓ ÉSUTÁNFUTÓ ÉS
SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉSSZEMÉLYGÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS
Telephelyünkön tűzifa, bográcsfa kapható!

Cégünk a kertek mesterének a HECHT Cégünk a kertek mesterének a HECHT 
Magyarországnak és a BÁRDI Magyarországnak és a BÁRDI AUTÓAUTÓ  

alkatrészhálózatnak hivatalos partnere.alkatrészhálózatnak hivatalos partnere.

Vállalkozásunk fizetési pont, ezért Vállalkozásunk fizetési pont, ezért 
lehetőség van bankkártyás fizetésre.lehetőség van bankkártyás fizetésre.

Címünk: Címünk: 
Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.

Elérhetőség: 06/30-447-33-14Elérhetőség: 06/30-447-33-14
06/30-480-76-33,  06/30-920-77-6606/30-480-76-33,  06/30-920-77-66

www.kisgepservice.hu

A BALATONSZEMESI 
LATINOVITS ZOLTÁN

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
JÚLIUSI PROGRAMJAI

PREVENTÍV GERINCTORNA 
KEDDENKÉNT........17.30-19.30

PILATES TORNA 
SZERDÁNKÉNT........15.00-16.00

KISVAKOND GYERMEK BÁBELŐADÁS
MINDEN SZOMBATON........11.00-12.00

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
GYEREKEKNEK

ÉRDEKLŐDNI
A MŰVHÁZBAN
20/805-5432
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Balatonszemes a török 
ellen vívott végvári  
harcok fontos helyszíne
A sorozat 12. részéből az 1625. évi Gyarmati és 
az 1642-es évi Szőnyi békekötés Bolondvárat is 
érintő fejezeteit, továbbá a korabeli vízi hadvise-
lés fő jellemzőit ismerhettük meg.

13. rész 
Vitézi bajvívások a végeken

A harcok szünetében párviadalok zajlottak a ma-
gyar és a török vitézek között. A párbajra készülők 
levélben hívták ki egymást. A címzettet a legalpá-
ribb, legmocskosabb módon mindennek elhordták, 
senkiházi, gyáva ribancnak nevezték, ezzel is jelez-
ve, hogy a levélíró szeretné levágni az ellenfelét. Az 
üzenetek hangvétele tekintetében egyik fél sem ma-
radt el a másik mögött. Megállapodtak a küzdelem 
részleteiben, hogy csak a legbátrabbak, legerőseb-
bek álljanak ki, hogy hol, és hányan párbajozzanak, 
és hogy meddig tartson a harc az első vérig, vagy 
életre – halálra. A küzdelem sportszerűen zajlott. 
A nézők a bajtársaik voltak. A sportszerűséget elő-
re küldött túszokkal is biztosították. 50 –100 vitéz 
nézhette végig a harcosok párviadalát (1. ábra).
 

A kor jeles bajvívói: Gyulaffy László (Csobánc), 
Magyar Bálint (Fonyód és Szigliget), Pisky István 
(Tihany), Thury György (Palota), aki 500 embe-
rével 8000 törököt tartóztatott fel, valamint gersei 
Pethő Kristóf a híres Keszthelyi várkapitány, aki 
„kétszer vívott halálig való bajt egy dolmányban 
a törökkel”.

Tihanyi vár  
Veszprém, Palota és Fehérvár eleste után a törökök 
számtalanszor próbálták elfoglalni Tihanyt, de min-
dig kudarcot vallottak. A vár őrsége 50 darabontból 
és 26 lovasból állt, de ellenséges támadáskor kiegé-
szült a várba menekülő környékbeli lakosság fegy-
verképes tagjaival. 1560-ban a várvédők felszerelése 
4 tarackból, 1 seregbontó ágyúból, 49 vár- és 15 kézi 
puskából, 7200 font puskaporból, 5 gránátvetőből, 
5 nyilas gerelyből, 4 dárdából, 2500 puska- és 623 
ágyúgolyóból, valamint az öntésükhöz szükséges 
fölszerelésekből állott. A Tihanyi kapitányok: Taka-
ró Mihály, Gyulaffy László, Pisky István a török tá-
madások visszaverői, az akkoriban napirenden lévő 
vitézi párviadalok félelmetes hírű bajvívói voltak.  
1566-ban Gyulaffy László tihanyi várkapitány, eny-
ingi Török Ferenc és a palotai Thury György kihí-
vóan sértő levelet küldött Szokollu Musztafának az 
új budai pasának, „az hájtól tsepegő s asszonynép 
szoknyája mögé bújó vén disznónak”. Musztafa vala-
mely ügyben megsértett néhány Balaton menti vár-
kapitányt, amiért is azok a pogányra megdühödvén, 
az alábbi provokáló mondatokat küldték a „tarfejű 
sehonnainak”, kihívván őt a csapatok előtti vitézi ösz-
szecsapásra. „Te leveledet – írják a sértett kapitányok 
– megértettük, kiből kitetszik minden embertelensé-
ged, mert ha Te jámbor főember volnál, ki tisztessé-
ged szereted, efféle hazug, álnok latorsággal nem ke-

reskednél, mert azt Te magad jól tudod, hogy amiről 
Te nekünk írsz, abba hazudsz, mint afféle embersége 
elfeledett sehonnai, ki a mi tisztességünkön álnokul, 
mordályul akarsz praktizálni. Jól esméred magad, 
hogy karddal, az mivel jámbor vitézek szoktak ellen-

ségnek ártani, nem vagy elég reá, tehát árulóul, lato-
rul, ebül hazudsz!... Azért, ha mégis valahogy netán 
emberséges ember vagy s nem gyáva szájaló kutya, 
kiállsz velünk vitézi mérkőzésre, és ott mutatod meg, 
hogy ki vagy!”
Mivel az ilyen kihívás elől kitérni a legnagyobb 
gyalázattal volt egyértelmű, kétségtelen, hogy ez a 
bajvívás megtörtént (2. ábra). Arról pedig, hogy ez 
alkalommal a pogány húzhatta a rövidebbet onnan 
sejtjük, hogy a következő évben már más viselte a 
budai pasa tisztségét.

Gyulaffy László tihanyi kapitány
A Gyulaffyak a csobánci nemesség tündöklő csil-
lagai voltak, akik a török hódítások idején anyagi 
javaik nagy részét elveszítették, szellemi és lelki gaz-
dagságuk mégis elképesztő magasságokba repítette 
őket. Gyulaffy László már fiatalkorában a legügye-
sebb és egyben leghíresebb bajvívók közé tornáz-
ta fel magát. Hihetetlen módon bánt nemcsak a 
karddal, de a kopjával is a gyűrűöklelésben pedig 
átlagon felül teljesített. Párviadalainak se szeri, se 
száma nem volt. Az esetek többségében a Balaton 
jegén diadalmaskodott ellenségei felett. Élete során 
öt bajvívásban kiemelkedő oszmán harcost küldött 
a pokol bugyraiba. Ezek egyike Pyjazit a hegyesdi 
török vajda volt (3. ábra). A vajdát 1562 tavaszán a 
kopjájával akkora  erővel suhintotta meg, hogy an-
nak páncélja behorpadt és a fegyver vége a hátán 
jött ki. A fegyvert csak szekercével lehetett eltávo-
lítani a halott törökből. „Ennél szörnyűbb öklelést 
senki nem látott.” Ezt követően a törökök annyira 
rettegtek Gyulaffytól, hogy a bajvívásokhoz álruhá-
ban kellett kiállnia.

Pisky István tihanyi kapitány
1585-ben Pisky István váltotta Gyulaffy Lászlót a ti-
hanyi kapitányságban, aki maga is karakán vitéz volt. 
A koppányi aga Szép Kata nevű lánya megtetszett 
mind Pisky kapitánynak, mind az endrédi Ibrahim 
bégnek. Ibrahim megszöktette Katát, ezért Pisky a 
Balaton jegén vívandó párbajra hívta ki Ibrahimot.  

Ibrahim elfogadta a kihívást, de a jégzajlás miatt a 
párbaj elodázódott. Pisky ekkor gyávasággal vádolta 
Ibrahimot és a kapuja elé disznófarkas kopjanyelet 
szúratott, hogy minden szónál súlyosabb sértéssel 
fejezze ki megvetését a török iránt.  Ibrahim bég nem 
nyelte le a sértést. 1589. március 2-án levelet küldött 
Pisky Istvánnak a Tihanyi várba. A küldönc egy rü-
hös gebére ültetett sánta cigány volt. A levélben ek-
képpen szólítja meg: „Hallod-e Te mordályos, beste 
rossz Eb, országh kóborlója, az Te neved nem Pisky, 
hanem kurta disznó.”… Kijelentette, hogy hajlandó 
vele bajvívni, csak egyeztessenek, hogy hol és mikor 

legyen a viadal. Pisky kapitány ugyanezzel a cigány-
nyal küldött „enyelgő” válaszában ismételten párvia-
dalra szólította Ibrahimot: „Hallod-e Ibrahim, világ-
nak utolsója, hitvány szájasok elsője, aki nem vagy 
érdemes még a pecér hurokjára se, ha nem volnál 
gyáva disznó kibújni asszonyaid szoknyaránca mö-
gül, kiállnál velem egy szál kardra! Egy korlátban 
ketten menjünk be, sem tehozzád magyar vitézek, 
sem énhozzám török vitézek ne jöhessenek, és ott 
fegyverrel mindaddig vívjunk, míg egyik a másikat 
ki nem végzi ez világbúl!”. Azt is kikötötték, hogy a 
helyszínre mindkettőjüket 100 - 100 katona kísérhe-
ti. A tihanyi Pisky István és az endrédi Ibrahim aga 
végül 1589-ben a Balaton jegén megvívtak. Piskynek 
egyik füle, Ibrahimnak az orra bánta a viadalt.

Kiss László
folytatása következik

1. ábra

2. ábra

3. ábra



Kiadó házakat keresünk!
Kedves nyaralóház/apartman Tulajdonos!
A Balaton-apartman.hu közvetítő szolgáltatást nyújt a vendég és a bérbeadó 
között. Az általunk kínált szálláshelyeket több mint 20 év szakmai tapasztalat 
alapján saját magunk választjuk ki, minősítjük, és kötjük meg a szerződéseket. 
Célunk az, hogy szolgáltatásunkkal és szerviz hátterünkkel mind a vendégek, 
mind a háztulajdonosok elégedettek legyenek Amivel szeretnénk megnyerni 
Önt, hogy segítségünkkel közvetítse nyaralásra kínált házát, apartmanját:

• Az Ön számára nincs belépési díj, regisztrációs- és marketing költség
•  Házak interneten történő megjelenítését mi végezzük (balaton-apartman.hu, 

booking, szallas.hu, arbinb  stb.)
• Folyamatos, személyes kapcsolatot tartunk Önnel
• Rugalmasan állunk az Ön igényeihez
• Vállaljuk a kapcsolattartást a külföldi és a magyar vendégekkel
•  Igénye szerint a kulcsátadást mi végezzük, az idegenforgalmi adó, kaució 

szedésében NTAK rendszer vezetésében segítséget nyújtunk
• Vendéggel kapcsolatos problémákat mi kezeljük
• Tartjuk magunkat a megállapodott fizetési feltételekhez
•  Házellenőrzés során díjmentes ötleteket adunk a jobb kiadhatóság érdekében
•  Nagy hangsúlyt fektetünk a marketingre, ezzel Önnek nem kell foglalkoznia
• Mi mindig figyelünk az Ön kérésére, kívánságára
• Igénybe veheti a “Házgondozás és szerviz” szolgáltatásunkat
•  Amennyiben a segítségünkkel adja ki nyaralóházát, külön díjazás ellenében 

megoldható a takarítás, szezon előtti nagytakarítás, ágyneműmosás, fűnyírás, 
házellenőrzés.

• Igyekszünk úgy teljesíteni, mintha Ön csinálná.
• Próbálja ki szolgáltatásainkat! 
• Köszönjük megtisztelő bizalmát:

Winklerné Csehi Mónika
www.balaton-apartman.hu

Telefon: + 36 20 388 0513 • info@balaton-apartman.hu


