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A Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Mindannyian várjuk már, hiszen egyben a tavasz, a természet ébredését is magával hozza. Lelkünket átjárja a remény, felpezsdülve várjuk az előttünk álló feladatokat. Szorgoskodunk a kertben, a ház körül, leporoljuk
a kerti szerszámokat, megbeszéljük szomszédainkkal az aktuális történéseket.
Ugyanakkor az már biztos, hogy az idei ünnepvárás és maga az ünnep is merőben más lesz,
mint az eddigiek voltak.
Terveinket felváltja az aggódás, a félelem, amely egy új ismeretlen ellenség formájában
köszönt ránk.
Idén húsvétkor nem fogjuk meglátogatni rokonainkat, szeretteinket, de még a szomszéd kislányt sem locsoljuk meg.
Nem tesszük, mert felelősségteljes közösség vagyunk és tudjuk, hogy csak úgy juthatunk túl
a most kialakult krízisen, ha összefogva, a lakosság egészének érdekeit nézve cselekszünk.
Az idei húsvét minden eddiginél csendesebb lesz. Mikor ezen sorokat írjuk Önöknek, még
nem tudjuk, hogy lesz-e közöttünk olyan, akit már személyesen is érint a kór, nem tudjuk
milyen fertőzési aránnyal számolunk.
Ugyanakkor nem veszíthetjük el a reményt! A reményt arra, hogy minél előbb túl leszünk
ezen, sikerül megfékezni a járványt és életünk visszatérhet a megszokott kerékvágásba.
Ezen gondolatok jegyében kívánunk minden balatonszemesi és balatonőszödi lakosnak
békés ünnepeket és áldott feltámadást!

„Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja
a vétkeseknek a jó utat. „
(25.zsoltár)
Szomorú Szilárd
polgármester

Antal János
polgármester
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Tisztelt balatonszemesiek, balatonőszödiek!
Az elmúlt napok történései és a még előttünk álló
hetek kormányzati döntései a koronavírus járván�nyal kapcsolatban jelentősen meghatározzák mindennapjainkat az elkövetkező hónapokra.
Éppen ezért Balatonszemes és Balatonőszöd Önkormányzata az alábbi hírlevéllel próbálja tájékoztatni településünk azon lakóit, akiket nem érünk el az
internetes csatornákon.
Az alábbiakban összeszedtük és felsoroljuk a napi életünket érintő legfontosabb intézkedéseket, információs telefonszámokat.
A kormány döntése értelmében március 17-étől az
élelmiszerüzletek, drogériák, dohányboltok kivételével minden üzletnek, vendéglátóegységnek délután 3
órakor be kell zárni!
Zárva vannak ezen felül a közművelődési intézmények, múzeumok, színházak, mozik is, illetve minden
szórakozóhely is.
A háziorvost minden esetben, mielőtt útra kelnének
a rendelő felé, előzetesen hívják fel, hogy milyen panasszal érkeznének, mert rengeteg esetben ugyancsak
kormányzati rendeletek értelmében, nem lehet beutalót kérni különböző kivizsgálásokra, szakrendelésekre, laborvizsgálatokra.
A recepteket a háziorvos elektronikus úton eljuttatja
a helyi patikába, ezért sem kell felkeresni a rendelőt.
A gyógyszertárban akár a szomszédunk is kiválthatja
a receptünket, csak adjuk meg neki TAJ-számunkat
és fontos, hogy ő is tudja igazolni magát, valamilyen
arcképes igazolvánnyal.
Háziorvos telefonszáma: 06-84/360-094
Fontos információ, hogy ha lázasnak levertnek érzi
magát, vagy a koronavírus egyik jellemző tünetét
érzi magán, ne keresse fel személyesen háziorvosát,
hanem hívja a fent megjelölt telefonszámot, vagy
az ingyenesen hívható zöld számot:
06-80/277-455-ös vagy a 06-80/277-456.
Kérdéseit írásban is felteheti a koronavirus@bm.
gov.hu e-mail-címen.

A betegség leggyakoribb tünetei:
•	A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a
száraz köhögés.
•	
Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom,
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés,
légszomj.
•	Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan
jelentkeznek.
•	Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul
ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.
Egészségünk minél nagyobb védelme érdekében
az önkormányzatnál sincs személyes ügyfélfogadás. Telefonon vagy e-mailen lehet a hivatal dolgozóival kommunikálni.
Mindkét település lakói az alábbi elérhetőségeket
használják.
Kérünk mindenkit, hogy e-mailben keressenek
minket a hivatalban és ne levélben!
Balatonőszöd:
• balatonoszod@gmail.com
Balatonőszödi Önkormányzati Hivatal telefonos
elérhetősége: Tel:84/560 005
Balatonszemes:
• onkormányzat@balatonszemes.hu
Balatonszemesi Önkormányzati Hivatal
telefonos elérhetősége:
•K
 özponti ügyfélszolgálat Tel: 84/560 900
Elektronikus elérhetőségek:
• onkormányzat@balatonszemes.hu,
• jegyzo@balatonszemes.hu
• Hivatal rövid neve: SKFIT, KRID: 407039390
Az anyakönyvi eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés során, amennyiben a személyes megjelenés
szükséges, kérjük, hogy szíveskedjenek előzetesen
telefonon egyeztetni az alábbi
telefonszámon: Dr. Kelemen Csilla jegyző: +3630-240-7062

A koronavírus kapcsán annyi már bizonyos, hogy a
60 év feletti korosztály a legveszélyeztetettebb. Éppen ezért kérünk minden ezen életkor feletti lakost,
hogy ne menjen közösségbe, bevásárolni, postára,
patikába! Szociális gondozóink a helyzetre való tekintettel mindenkinek segítenek, aki esetleg már a
veszélyeztetett korban van, illetőleg önként vállalt,
vagy hatóság által előírt karanténban van. A legfontosabb településünk egészsége és biztonsága!
Segítséget az alábbi telefonszámokon kérhetnek
Balatonszemesen:
Kovácsné Bíró Mónika +36-30-560-6838
Böröczky Virág +36-30-659-0214
Kelemen Lászlóné Andrea +36-70-558-6335
Balatonőszödön:
Gyura Ágnes +36-30-716-7942
Hétfőtől (2020.03.16.) ugyancsak kormányrendelet
szabályozza azt is, hogy gyermekeink úgynevezett
„digitális oktatásban” tanulnak. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy nem mennek iskolába és otthonról
különböző infokommunikációs eszközökön keresztül tanulnak napi szinten.
Itt is szeretnénk nyomatékosan hangsúlyozni, hogy
nem előrehozott tavaszi vagy nyári szünetről van szó!
Az intézkedés azért került bevezetésre, hogy minél
kevesebb legyen az esély a megfertőződésre!
Ugyancsak emiatt szünetel, de már önkormányzati döntésnek köszönhetően óvodánk és mini
bölcsődénk. Bezárt a művelődési ház!
Arra kérnénk minden lakost, hogy saját és családja biztonsága érdekében minél kevesebbet tartózkodjon közösségi tereken, ne engedjük meg
gyermekeinknek sem a csoportos találkozókat,
bandázásokat! Próbáljuk meg a minimálisra szorítani a másokkal való érintkezést!
Ne fogjunk kezet, ne puszilkodjunk, ne ölelgessük
egymást! Ne álljunk másik személy mellé! Tartsunk egymástól 2 méter távolságot! Használjunk
gumikesztyűt és lehetőség szerint szájmaszkot!
Vegyük komolyan a szakemberek tanácsait, iránymutatásait! Ne kezdjünk el ész nélkül felvásárolni
az üzletekben!

Minden családból lehetőleg egy családtag – ne
gyerek és ne a nagymama vagy nagypapa – végezze a bevásárlást! Fokozottan ügyeljünk a higiéniás
szabályok betartására!
Mossunk kezet gyakrabban, ügyeljünk lakásunkban is a fokozottabb tisztán tartásra, takarításra,
fertőtlenítésre!
A gyakran használt eszközöket mindenképp fertőtlenítsük, mint például kilincsek, kapuk, illemhelyiségek!
Ha megfontoltan és felelősen cselekszünk, akkor
együtt, közös erővel a legkisebbre csökkenthetjük
a fertőzés veszélyét településünkön!
Már most is rengeteg szolgáltató, vállalkozó hozott
felelős döntéseket Balatonszemesen annak érdekében, hogy minél előbb túljussunk ezen a nehéz és
mindenki számára megterhelő időszakon.
Természetesen a továbbiakban is tájékoztatni fogjuk Önöket a legfrissebb hírekről, információkról,
intézkedésekről, annak érdekében, hogy fegyelmezetten, ésszerűen tudjanak döntéseket hozni és
cselekedni mindannyiunk jövője érdekében!
Legfontosabb információk a honlapunkon, valamint a Balatonszemes 8636, valamint a Balatonőszöd 8637 Facebook oldalakon lehet követni!
Balatonszemes, 2020.03.18.

Köszönettel:
Antal János polgármester (+36-20-475-6033)
Szomorú Szilárd polgármester (+36-70-322-8274)
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„Boldog vagyok, hogy vagytok!”
Egységben a Balatonszemesi Katolikus találkozón
2020. február 22-én immár 22. alkalommal rendeztek találkozót Balatonszemesen, ahol a Kaposvári Egyházmegye fiatal és idősebb hívei értékes
időt tölthettek együtt. Az idei évben a találkozó
fő szervezői (Nagyné Tóth Mónika, Nagy Attila és
Borza Miklós atya) Boldog Özséb évéhez kapcsolták a programokat.

morzsolódni. Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és
fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként vis�szajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint
a tökéletes hatalom maga.” Antal atya előadása alatt
a kisebbeket két program várta: Boldog Özsébhez
kapcsolódó padlóképes foglalkozás, Pusztainé Takács

focimeccsek és a játszótéri játék ideje volt. Öröm volt
nézni, ahogy a fiatalok új barátságokat kötöttek vagy
régieket erősítettek, ahogy a felnőttek is jóízűeket nevettek. A délután folyamán a 15 év fölöttiek fórumon
vehettek részt: Faggasd a papot! címmel. A 15 év alattiak játékosan vetélkedtek, melynek keretében „észrevétlenül” ismereteket szerezhettek Boldog Özsébről
és a pálos szerzetesekről. A játék során lángnyelveket
gyűjtöttek, melyek végül egy nagy lánggá álltak össze
a közösségi tér keresztje alatt – szimbolizálva a Jézus
előtt egységbe kovácsolódó keresztény fiatalokat és
idősebbeket, akik külön-külön szinte alig, együtt viszont jól láthatóak a világ számára.

A játék után rövid szentségimádáson Jézushoz kerülhetett még közelebb minden nyitott szívű ember Kisiván Csaba atya és a találkozó zenei szolgálatát teljesítő
Magvető közösség közreműködésével.
És amit mindenképpen magunkkal hoztunk a találkozó végén az ajándékba kapott Boldog Özséb szentkép és Balaton szelet mellett?
Legyünk sziklák, mint Péter apostol. Tegyük, amit Jézus tanított nekünk és az ebből fakadó öröm legyen
velünk minden utunkon! Törekedjünk igaz kapcsolatokra! Mutassuk meg sokszor a világnak egységünket, szívünk lángolását!
Balogh Erzsébet, hitoktató, Lad

Mindennapjaink a „Szemesért” Kft.-nél

A közel 500 résztvevő délelőtt Puskás Antal, pálos
szerzetes atya előadását hallgathatta, aki több oldalról is megközelítve beszélt az ember és ember, illetve
Isten és ember kapcsolatának fontosságáról. Előadásának egyik legfőbb mondanivalója, hogy egymás
tekintetének mélységében felismerhetjük Istent, felkészülhetünk a vele való találkozásunkra, az örök
egységre: „Egy ősi kísértés van, ami mindannyiunkban működik. Azt hisszük, hogy az emberi szív vágyainak beteljesedése tőlünk függ. Ezért alkotunk
gépeket, robotokat, beszélő telefonokat, hogy valaki
válaszoljon nekünk, beszéljen hozzánk, szeressen
minket.” Az emberszabású gépekkel törekszünk életközösségre – tévesen. Akik bíznak bennük, hozzájuk
hasonlóak, vagyis élettelenek lesznek. A szerzetes
atya Weöres Sándor: A vágyak idomítása című versével zárta előadását, mely jól kifejezi, milyen egyensúlyra kell törekednünk vágyaink beteljesedésével
kapcsolatban.
„Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott,
abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél.
Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni éppoly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt

Erika és Szűcs János, illetve kézműves foglalkozás
Szabó-Koncsag Renáta vezetésével.
Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén a délelőtti szentmisét Varga László püspök atya az Egyházmegye egységéért ajánlotta fel. Gondolatai közül
számomra a legkedvesebb az volt, amikor azt mondta: kiválasztottak vagyunk és küldöttek. A keresztségben a Mennyei Atya kiválasztott minket, hogy az
Egyház tagjai legyünk. És küldetést is szánt nekünk:
hogy tanúságot tegyünk arról a nagyszerű ajándékról,
hogy Jézus barátai vagyunk, hogy a Jóisten úgy szeret minket, mint saját gyermekeit. Ez csak akkor fog
működni, hogyha Jézus szavai szerint cselekszünk és
vonzóvá tesszük Egyházunkat mások számára.
Nagyon felemelő érzés volt, amikor a püspök atya azt
mondta a hallgatóságnak: Boldog vagyok, hogy vagytok. Boldog vagyok, hogy itt vagytok. Ti vagytok az
Egyház jelene és jövője.
A találkozót ünnepnek nevezte, állomásnak, amely
megerősít bennünket kiválasztottságunkban. Az agapé ismét bőséges volt, uzsonnára is hívta a gyerekeket
a záróáldás után a helyi közösség. Az ebéd utáni szabadidő a találkozások, beszélgetések, balatoni séták,

Tisztel helyi lakosok és nyaralótulajdonosok!
Sajnos a Kft.-nél dolgozó közfoglalkoztatottak munkaviszonya a program szerint megszűnt, így 5 fővel
kevesebb a jelenlegi létszámunk, ami a munkák elvégzésének időbeni lassulását eredményezheti.
A tavasz első napja immáron a napokban viszont
ránk köszöntött.
Így sorba vettük az elkövetkezendő feladatainkat,
amelyek elvégzését a napokban meg is kezdtünk:
-
Befejeződtek a balatoni bejárólépcsők felújítási
munkái, így megkezdhetjük azok kihelyezését.
- Az elmúlt viharok mindenütt hordalékot hagytak
a vízpartjainkon, így azokat is összegyűjtöttük és
most a napokban szállítjuk el.
- A folyamatos esőzések megmutatták, hogy a vízelvezető árkokkal hol vannak problémák, amelyeket
igyekszünk orvosolni.
A Balaton magas vízállása az árkok elfolyását nehezíti, hiszen mindenhol a talajvíz jelenleg az úr.
Kitisztítottuk a Rádi út melletti árkot és lehengereltük a Szőlőhegyi úton a helyreállított murvaburkolatot (Horogban). Ezen a helyen megkérünk mindenkit a dinamikus haladásra és kérjük, hogy lehetőleg
a helyes sebesség megválasztása mellett haladjanak
gépjárműveikkel. Helyreállítottuk- immáron sokad-

szor- a postánál kidöntött közúti jelzőtáblát. Kérjük
ezen a helyen is figyeljenek a sofőrök kicsit jobban.
Elkészült a Fő utca-Kisfaludy utca sarkán lévő kanyarban a védőkerítés, így reméljük nem lesz több
baleset az árok közelsége miatt. Megkezdtük a temetőben lévő épület festésének felújítását. Hamarosan
kiteszünk a temetői zöldhulladék gyűjtő ketrecek
mellé kukákat, hogy az üveget, gyertyákat és más
nem zöldhulladéknak minősülő szemetet majd oda
lehessen elhelyezni. Mire ez a cikk megjelenik, reményeink szerint megkezdődik a Tuskó-öböl megújítása. Továbbá, tisztelettel kérjük Önöket, hogy a zöldhulladékot csak akkor rakják ki az ingatlanok előtti
közterületre, ha annak szállítását a Kft.-nél előzetesen
megrendelték. A következő ingyenes zöldhulladék
szállítási nap a Pelso-com részéről április 13-a /hétfő/.
Havasy Tamás - ügyvezető igazgató
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Őszödi hírek

Kedves balatonszemesi lakosok!

Tisztelet a bátraknak, kegyelet a hősöknek! Ünnepség nélkül, koszorúzással és faültetéssel emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
hőseire.
Egy-két héttel ezelőtt még úgy gondoltuk, abban reménykedtünk, hogy az 1848-as forradalom évfordulóján együtt tudunk ünnepelni.
Nagyon készültünk erre a napara, különösen azért is,
mert 30 évvel ezelőtt avatták fel a Hősök terén az első
és második világháborús emlékművet. Az akkori ünnepségen sokan gyerekként vettünk részt.
Egyesületünk tavalyi március 15-i ünnepség szervezésében is részt vett, ahol egy ünnepi műsorral léptünk fel, majd az ünnepséget követően egy koszorút
helyeztünk el a Hősök terén található emlékműnél.
A koszorúzást követően a művelődési házhoz visszatérve egy meglepetéssel készültünk a résztvevőnek.
A koszorúzás alatt egy kávéházat alakítottunk ki a
művelődési házban körasztalokkal, ahhoz illő székekkel a korszaknak megfelelően. A szebbnél szebb
asztalok természetesen nem maradtak üresen, a finom desszertekből sem volt hiány, volt Rákóczi túrós,

Kossuth kifli, Deák kenyér, kávé és tea is, és mindez
mindenki számára ingyenes volt. Ezzel egy hagyományt szerettünk volna teremteni.
A kialakult közegészségügyi helyzet miatt idén nem
tarthattuk meg a rendezvényt.
Igazodnunk kell az előírásokhoz, ugyanakkor a lehetőségekhez mérten emlékezzünk azokra a hősökre,
akik a magyar szabadságért feláldozták életüket.
Az ünnepséget ugyan nem tarthattuk meg, de egyesületünk egy fát ültetett a Hősök terén, példát mutatva gyermekeink előtt, hogy 30 év múlva ők is így
járjanak el.
Winklerné Csehi Mónika

Lezárult „Ön választ mi, segítünk” TESCO pályázati program
Balatonőszöd Községért Egyesület második helyezést ért a pályázaton jutalmunk
200.000 Ft, melyet a Napfény utcai játszótér felújítására fordítunk.
A felújítást április 25-re terveztük közösen, gyerekek és szülők.
Sajnos nem tudjuk, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzet engedi-e a közös munkát,
de próbálunk megoldást találni, hogy felújítsuk a játszóteret.
Köszönjük szavazataitokat!

Mindazok, akik Balatonszemes Község Közkonyhájáról étkeznek, tapasztalni fogják, hogy változtatott a
Képviselő - Testület az étkezési térítési díjakon. Tudjuk, hogy bármilyen emelés történik, az nem igazán
tetszik azoknak, akiknek ez többlet terhet jelent. Ezért
úgy döntöttünk, megindokoljuk, miért volt rá szükség.
Balatonszemes Község több mint egy évtizede mindig
kevesebbet kért egy-egy adag ételért, mint amennyibe az valójában került. Nem kevés hozzájárulás kellett
ahhoz, hogy a konyha működjön, az ott dolgozóknak
legyen fizetése, és az ellátottaknak legyen olyan étel az
asztalukon, amit jóízűnek tartanak, és szívesen fogyasztanak. Mivel volt miből kiegészíteni, mert az idegenforgalmi adóbevételek minden évben szépen alakultak, a
mindenkori Képviselő - Testületek szociális érzékenységüknek tanújelét adva, mindig alatta maradtak a
térítési díjakkal, a valóságos költségeknek. Egyébként
ezzel azok, akik nem étkeztek a konyhán, nem értettek egyet, mert úgy érezték, hogy az a pénz, amivel az
önkormányzat nagyjából 150-200 főt így támogat, az
mehetett volna olyan célokra is, ami akár a teljes falu
életét szolgálja. Az idei évben szorosabb költségvetésből kell gazdálkodni. Kevesebb a kemping férőhely,
három nagy adózó üdülő is átépítés alatt áll, így onnan
idegenforgalmi adó nem jön a kasszába. Ráadásul itt
van a koronavírus okozta turisztikai kiesés is, aminek
mértékét még csak megbecsülni sem tudjuk. Van, aki
abban reménykedik, hogy akik külföldre mentek volna, talán most itthon Magyarországon fognak pihenni!
Tájékoztató az étkezési díj fizetésének lehetőségéről.
Március hónaptól a csekken történő fizetési lehetőséget
megszüntettük, a térítési díjat az élelmezés vezetői
irodában, készpénzben és OTP Szépkártyával vagy
Kereskedelmi és Hitelbank Szépkártyával lehet fizetni.
Aki az utalásos megoldást választja–adategyeztetés miatt- kérem személyesen bejönni.
Az e-mail cím megadása után egy levélben kiértesítjük
a szülőt, a vendéget a fizetendő térítési díj összegéről.
Amikor a banki kivonaton megjelenik a teljesítés, akkor állítunk ki számlát.
Kérem pontos összeget utalni, és a közlemény rovatba a
gyermek, a vendég neve kerüljön.

De nem tudhatjuk, hogy egy-egy kötelező leállás miatt
lesz-e egyáltalán szabadságra menni ideje, lehetősége
sokaknak, vagy ez az év úgy telik el, hogy a turizmus
bevételeitől akár el is tekinthetünk. Mindezek mellett
a testület rendezte a konyha, és a többi önkormányzati
költségvetési szervnél a béreket. Ez majdnem 80 balatonszemesi lakost érint és vitathatatlanul itt volt már az
ideje. Ezek miatt polgármester úr felkérte a konyhavezetőt, pontosan mutassa ki, melyik fogyasztói körnek
mennyibe van az étkezése, és tegyen javaslatot, ha úgy
érzi, szükséges módosítani! Így alakultak ki az új árak.
A számításnak pontos menete van, jogszabályok rögzítik, hol mennyi az állami támogatás, mit lehet a rezsibe
beleszámítani, melyik fogyasztói körnek milyen normatívával kell számolni az alapanyagok esetében, hol
mennyi egyéb költséget lehet beszámítani. Ettől nem lehet eltérni. A mostani új árakba is beépítettünk szociális
támogatást, de ez lényegesen kevesebb, mint eddig volt.
A befizetendők arányosabbak a fogyasztással. Sokan
mégis úgy fogják érezni, hogy ez sok! Igazából otthon
sem lehet kijönni kevesebből, és az emelés mértéke a
legmagasabbat nézve is havi szinten nem több, mint egy
fagyizás nyáron. A testület a döntés meghozatalakor azt
is figyelembe vette, hogy azoknak az adóforintjait, akik
nem étkeznek, ne költsük mások támogatására. Mert a
másik oldalnak is igaza van!
Kérjük, fogadják el az érveket!
Tisztelettel: Boda Lászlóné
élelmezés vezető
Felhívnám a szülők figyelmét, hogy a szülő kötelessége az élelmezés felé jelezni, ha a gyerek nem
megy az iskolába!
Ezt telefonon a 06 30 240 7021-es számon tehetik meg
7:30 és 14 óra között, vagy a kozkonyha@balatonszemes.hu email címre küldött üzenetben. Adott napról
gyereket kihúzni már nem tudunk, de lehetőséget
biztosítunk, hogy aznap ételhordóban el lehet vinni
az ebédet 11-13 óra között. Az ételért bárki bejöhet, a
gyerek nevét kell bejelenteni.
Felhívnám a figyelmet, hogy februári elmaradt
számlák vannak, a március hónapot folyamatosan
lehet rendezni!
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Konyhai térítési díjakról
Balatonszemes Községi Önkormányzat Közkonyhájában az étkezések előállítási költségeit és az
ellátottak térítési díjait minden év március végéig
felül kell vizsgálni. Ennek eredményeként az önkormányzat rendeletben dönt a díjakról, amely
május 1-i hatállyal kerül megállapításra.
Előzetesen az intézményvezető és a közös önkormányzati hivatal pénzügyi csoportja a 2019. évi
tényadatok alapján kiszámolták, hogy egy - egy étkezési forma mennyibe került.
A gyermekétkeztetés esetén – mint alap közfeladatnál - kizárólag a felhasznált nyersanyagok vehetők
számításba, egyéb rezsi figyelmen kívül hagyandók.
A felnőtt étkezőknél a nyersanyagnorma mellett az
egyéb kiadások (energia,- víz stb. dologi és a bér,
ill. annak járuléka) is figyelembe veendő. Ezek ös�szessége alapján állapítható meg egy adag bekerülési
költsége, amely alapja a térítési díjaknak. Szociális
étkezőknél a költségekből az állami támogatás levonása után alakul ki a ténylegesen fizetendő díj, melyet az önkormányzat az ellátottak esetében csakis
alacsonyabb mértékben állapíthat meg. A vendégétkezők esetében annál magasabb is lehet. A számítás
– amely nagyon alapos és tényszerű volt – itt nem
részleteznénk, „csak” a végeredményt egyes ellátásoknál.
2020-ban az étkezési napok száma: 249 nap. Az ebéd
1 napra jutó költsége: 852.-Ft/fő/nap. A gyermekétkeztetésnél általában további 2 kis étkezés – tízórai
és uzsonna – egészíti ezt ki, míg a bölcsődében két
főétkezés és két kis étkeztetés van. Nyilván eltérő az
adag, de az étrend is más az életkorhoz igazítottan.
Az önkormányzat a megfelelő tápérték és változatos étrend érdekében a Konyhavezető javaslatára is,
figyelemmel a nyersanyag norma értékeinek változásával is egyetértett, amely egy része abból ered,
hogy növekedett az élelmiszerek beszerzési ára, de
a rezsi is magasabb lett.

Bölcsődei ellátottak: 4-szeri étkeztetése eddig eltérített volt és a díja jóval alacsonyabb volt az önköltségnél (390.-Ft). A valós nyersanyag szükséglet 580.-Ftban lett rögzítve, ehhez igazodva, és azzal megegyező
lett a térítési díj is.
Óvoda: 3-szori étkezés eddigi: 430.-Ft-ról 495.-Ft/fő/
nap összegre emelkedett.
Iskola napközi 3-szoros étkezés 530-ról élelmiszer
árak emelkedésével arányos korrekcióval 583.-Ft/
fő/nap összegre változott, melyből az ebéd /menza/
428.-Ft/fő/nap.
A gyermekétkeztetések rezsije (élelmiszeren felüli dologi és személyi kiadások) az önkormányzat
költségei, melynek egy része állami támogatásból
fedezhető.
Szociális étkezés: Egy főre jutó költsége 852.-Ft/fő/
nap. Levonva az állami támogatás összegét: 262.-Ft/
adag, 590.-Ft/fő/nap összegre jön ki. Ebből az önkormányzat átvállal 100.-Ft/fő/nap költséget, így a térítési díj: 480.-Ft/adagra módosul (a jelenlegi 390.-Ft-ról)
Az étel kiszállítás üzemanyagköltsége 53.-Ft/adag,
ezért a mozgáskorlátozottak, vagyis ténylegesen indokoltak esetében ingyenessé válik. Az indokoltság
felülvizsgálatra kerül és új igények csak korlátozott
mértékben biztosíthatók a szállítási kapacitás és idő
függvényében. Erről az összegről nem döntöttünk.
Arról döntött a képviselő-testület, hogy mindig ingyenes, és felülvizsgáljuk.
Egyéb felnőtt étkezés /ebéd/: Az alkalmazottak 900.Ft-ot fizetnek, míg a vendégétkezés helyi nyugdíjasnál 800.-Ft-ra, egyéb esetben 1.200.-Ft-ra emelkedik.
Tény, hogy a térítési díjak emelkedése a családok,
nyugdíjasok jövedelmét megterheli. De mögötte az
élelmiszerek nyersanyag normája is emelkedik, ami
a minőségileg jobb ellátást hivatott szolgálni. Ugyanakkor olyan esetekben, ahol anyagi, vagy egyéb méltányolható körülmény miatt veszélyeztetve lenne az
ellátás igénybevétele, egyéni kérelemre, vagy hivatalból kedvezmény, vagy mentesség is adható.
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Boldog születésnaposok

„Olyan fiatal vagy, mint önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmeid. Csak akkor öregszel gyorsan, ha
már nem szárnyalsz és hagyod, hogy a pesszimizmus és a cinizmus megdermessze drága, szerető szívedet. Korunkat ne a naptár számlálja, hanem a lelkünk mutassa meg mennyinek érezzük magunkat.”
(Douglas MacArtur)
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük mindazokat az idős
embereket, akik áprilisban tartják születésnapjukat.
Különös tekintettel
Darvas Sándorné Sifter Anna, aki 21-én lesz 90 éves (1930.04.21.)
és ezzel belép a tiszteletet parancsoló szép korba. Hasonló érzésekkel köszöntjük községünk azon lakóit, akik már 85-90 évvel büszkélkedhetnek.
Mórocz Jenőné Zsirai Lídia 89 éves (1931.04.12.)
Illyés Jánosné Czimmerman Teréz 87 éves (1933.04.05.)
Weisz István 87 éves (1933.04.16.)
Kovács Lajos 86 éves (1934.04.11.)
Iván Imréné Ötvös Mária 86 éves (1934.04.14.)
Mindnyájuknak köszönjük a példamutatást, emberi értéket, az életbölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. Köszönjük
féltésüket, törődésüket, gondoskodásukat, a sok fáradozást! Kívánjuk Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket vidámsággal,
békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel.

Anyakönyvi
hírek

Aranyosi Ervin:
Ölelj, szeress kortalanul!
Az ölelés, tudod,
nem köt a korhoz.
A megfáradt szív is,
örömöt hordoz.
Lenni kell álomnak,
lenni kell oknak,
- legyen céljuk
a fáradt karoknak!
Ölelés, és mosoly?
- Várja a lélek!
Érzi, - még itt vagyok
- érzi, hogy élek!
Szeretet parazsát
ne hagyd kihűlni!
A lélek fájdalmát
arcodra ülni.
Tárd ki a szívedet,
élj szeretettel!
- Öleljen, örüljön,
míg él, az ember!

Haláleset:

Tardi Gézáné
2020.02.14. életének 77. évében

Születés:

Lebhardt Károly
2020.02.15. életének 80. évében

anyja neve: Bankó Szimonetta,
apja neve: Valkó András

Benedek Pálné
2020.02.23. életének 75. évében

Valkó Panna 2020.02.22.

EBÖSSZEÍRÁS

10. oldal

11. oldal

HÍRMONDÓ
Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja • 2020. április

EBÖSSZEÍRÁS

Égető kérdések

FELHÍVÁS Balatonszemes és Balatonőszöd
közigazgatási területén
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 42/B.
§-ában foglalt kötelezettség alapján Balatonszemes és Balatonőszöd közigazgatási területén
EBÖSSZEÍRÁSRA KERÜL SOR 2020. április
15. és 2020. június 15. napja között.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak az Ávtv.-ben
meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azt a Balatonszemesi Közös Önkormányzati
Hivatal részére eljuttatnia. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv adatai
alapján.
Az adatlap személyesen átvehető:
• Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal
épületében az ügyféltérben
• Balatonőszödön a Kirendeltség épületében
• letölthető: a www.balatonszemes.hu és a www.
balatonoszod.hu weboldalról.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás az Önkormányzati Hivatal munkatársától kérhető ügyfélfogadási időben, vagy a 06-84 560 900-as telefonszámon.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás a kitöltött adatlapon 2020. június 15-ig az alábbi módok egyikeként teljesíthető:
• postai úton: Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u.
23. alatti címre elküldve
• személyesen: a fentiekben megjelölt ügyféltérben
ügyfélfogadási időben leadva
• elektronikus úton: ügyfélkapun, vagy egyszerű
email-en keresztül a jegyzo@balatonszemes.hu
címre

Az eb tulajdonosa, tartója az eb összeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az ebtartás helye szerinti önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Aki az adatszolgáltatást elmulasztja
30.000.-Ft állatvédelmi bírsággal sújtandó.
Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2013.
január 1-től -a négy hónaposnál idősebb ebeket
transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet
csak tartani. Ezen előírás megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000 Ft állatvédelmi bírsággal
sújtandó. Kérem, hogy aki ezen kötelezettségének
még nem tett eleget, az eb összeírási adatlap kitöltése előtt pótolja azt.
Az eb összeírás során a mikrochippel ellátott, a
központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is
be kell jelenteni az önkormányzathoz.
Az előző eb összeírás során, vagy azt követően bejelentett ebek vonatkozásában is teljesíteni kell az
adatszolgáltatást.
Az eb tulajdonosa, tartója az eb összeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást,
a szaporulatot írásban bejelenteni az önkormányzathoz.
Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az eb ös�szeírás törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak,
mely az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatok hatékony ellátása céljából szükséges.
A kérelem letölthető a www.balatonszemes.hu
honlapon a Önkormányzat/Dokumentumtár/
Nyomtatványok menüpont alatt, valamint átvehető a Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.
dr. Kelemen Csilla
jegyző

Az elmúlt hetek, hónapok lehangoló tapasztalatai alapján, gyakran előfordult, hogy Balatonszemesen, különböző napokon: hétköznap-hétvégén, akár karácsony napján is, avart
próbáltak égetni, gomolygó, átható, vastag
füsttel „embertársaink”. Igen, csak próbáltak –
mert 2 napos, kiadós eső után – meglehetősen
esélytelen az ágak, levelek ilyen irányú hatékony megsemmisítése.
Sajnos visszatérő probléma településünkön, hogy
az itt élő lakosok, nyaraló tulajdonosok egyaránt
nincsenek tisztában azzal, hogy a kerti hulladékot miként tudják a lehető legkörnyezetkímélőbb
módon eltüntetni, de még azzal sem, hogy a helyi rendelet mit ír elő. Nálunk még megengedő
az Önkormányzat, - tehát sok más környező településsel, és az országos rendelettel ellentétben
– lehet égetni, meghatározott napokon:

1..„ A kerti hulladék égetését elvégezni minden év
február 15-e és június 1 között, valamint október
15-e és november 30 közötti időszakban lehet.
Családi lakóházas övezetben: kizárólag hétfő és
pénteki napokon 9-19 óra között.
Üdülő és hétvégi házas övezetben: szombaton
9-17 óra között lehet,
szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti
hulladék esetében.”
2..Azonban sokkal környezetkímélőbb és lakosság barátabb megoldást Önkormányzatunk is
kínál,– ha nem megoldható zsákokban elhelyezni ezt a nagyobb mennyiségű biohulladékot, bátran forduljanak a Szemesért Közhasznú Nonprofit Kft.-hez, a +36-84-360-018-as
telefonszámon.
3..Természetesen április 13-tól, hétfőnként, kéthetente rendszeresen elszállításra kerül a zsákokban kihelyezett zöldhulladék.
4..Végül, de nem utolsó sorban, a régi, jól bevált
gyakorlat lenne az igazán követendő példa,
melyet a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata is ajánl, azaz komposztáljunk.
Záró gondolatként, szeretném megjegyezni,
hogy magam sem gondoltam egy, a közelmúltban felszálló füst láttán, hogy valahol komolyabb
tűz keletkezett… Elkönyveltem magamban, hogy
megint valaki akkor éget, amikor akar, és azt,
amit akar… Pedig nagy szükség volt az oltásra…
Kovács Erzsébet
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A szerkesztőség a beküldött
írásművek tartalmi, stiláris hibáiért 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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„Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan
az emberek jelleme, mint a játékban. ”
/Lev Tolsztoj/

A játék és főleg a szabad játék az egyik legfontosabb
tevékenysége az óvodás gyermeknek. Fejleszti a gondolkodást, segít az alkalmazkodásban, feloldja a szorongásokat és félelmeket. Segít megszemélyesíteni
bizonyos élethelyzeteket, segít a konfliktusok kezelésében, a közösségi szokások, szabályok megértésében
és elsajátításában. Oldja az agressziót, levezeti az indulatokat. Minden perce és mozzanata a gyermek fejlődését szolgálja. Szerepel benne keresés, kutatás, rátalálás, felismerés, felfedezés, kipróbálás, kalandozás,
kísérletezés. A szabad játék magáért a tevékenységért
van, miközben a gyermek érdeklődése és kíváncsisága kielégítése során tapasztalatokat gyűjt, ismereteket
szerez. Minél többféle játéktevékenységben vesz részt,
annál többféle tanulási hatás éri. A gyermekek 6 éves
korukig még nincsenek birtokában magas szinten
saját anyanyelvüknek, hogy beszédükben fejezhessék ki érzelmeiket, gondolataikat, érzéseiket. Ezért a
gyermekeket a játékuk által ismerhetjük meg. A játékban tükröt tartanak elénk. Észrevehetjük, mire
van szükségük, mi bántja őket, mitől félnek. Játékaik
során megtudhatjuk, hogy mire vágynak, milyenné
szeretnének válni, mitől érzik jól, vagy éppen rosszul
magukat. A játék terápiás hatását a felnőttek, szülők
is érezhetik, ha elmerülnek gyermekükkel, vagy csak
mellette az önfeledt játékban. Éppen ezért az óvodának és a szülőknek is fontos szerepük van a szabad játék feltételeinek biztosításában. Ebben a rohanó világban mi is törekszünk arra, hogy minden hónapban
tartsunk egy közös játékdélutánt a szülőkkel. Ezek
olyan alkalmak, amikor szülő gyermekével együtt

„önfeledten” játszhat, ismerkedhet az óvodában található játékeszközökkel. Eközben van idő beszélgetésre
gyermek és felnőtt, óvónő és szülő között.
Február végén nyílt napokat tartottunk, ahol a szülők,
érdeklődő iskolai pedagógusok megfigyelhették, milyen módszerekkel, milyen életkoruknak megfelelő
tevékenységekkel „kínáljuk meg” a gyerekeket. Játékban, játékos módon, különféle eszközökkel ismerkednek a körülöttük lévő világgal, mennyi ismeretet, tapasztalatot szerezhetnek úgy, hogy észre sem veszik,
hogy közben tanulnak. Ilyen eszköz a mozgáskotta is,
melynek segítségével nyerhettek betekintést a résztvevők az óvodában folyó preventív- tartásjavító torna
során megvalósuló fejlesztéssel. A mozgáskotta egy
olyan módszer, ami a gyermekek alapvető mozgáskedvére épít. A gyermekeknek mozgás közben, észrevétlenül fejlődik a figyelme, emlékezete, téri tájékozódása, koncentrációja. Mindezt többféle szimbólum
alkalmazásával, kottaszerűen megjelenített feladatsorok segítségével érjük el. Március elején a nagycsoportos fiúk lázasan készültek a Nőnapra. Verset
tanultak, ajándékot készítettek az óvoda dolgozóinak,
valamint a csoport lányainak is. Ekkor a fiúk kiemelt
figyelmet fordítottak az udvariassági szokásokra, melyeknek a lányok nagyon örültek. Ebben az időszakban emlékeztünk meg 1848. március 15. hőseiről és
az azt követő szabadságharcról. Nemzeti ünnepünk
alkalmából az óvónők és a kisgyermeknevelők a Kacor király című mesét adták elő a gyerekeknek. A
csoportok egymásnak is készítettek ajándékot, amit
a mese után át is adtak egymásnak. A hét folyamán
a csoportokban várat építettek, lovakat, katonákat,
zászlókat, kokárdát készítettek a gyerekek. A Víz Világnapjához kapcsolódóan a nagycsoportban könyveket hozhattak be a gyerekek otthonról, amelyekben a környezetvédelemmel, természetes vizeinkkel
kapcsolatos ismeretekkel találkozhattak. Különböző
„vizes” kísérleteket végezhettek otthon, melyeket itt
elmondhattak, be is mutathattak társaiknak.
Salamonné Kiss Andrea óvónő

Kertészeti rovat
Az előző cikkben a gyümölcsfák metszéséről és a
lemosó permetezésről írtam. Ígértem a szőlő metszését, és az őszibarackot, de mire megjelenik ez a
szám, már ezeken túl kell lenni, amilyen ütemben
tavaszodik. Most a gyepek gondozása lenne a kitüntetett terület. Sokaknak van a ház körül szép gyep,
vagy éppen nem szép és már gyepnek se nevezhető,
de szeretné, ha azzá válna. Nos, van mit tenni!
Így tavasszal az első és legfontosabb feladat a talaj
és a gyep átlevegőztetése. Ezt kézzel nagyon szenvedős dolog elvégezni, de nem lehetetlen. Vannak
gyepszellőztető kézi készülékek, de én egy használat után egészen félre nem érthető hangsúllyal annak ajánlottam ezeket az eszközöket, akik kitalálták. Persze lehet velük dolgozni, de nagyon nehéz
munka. Kis területen persze elképzelhető, de több
száz négyzetméteren már büntetés. Sokkal jobb,
ha vásárolnak egy elektromos gyeplazítót, és azt
használják! Megéri! A lényege a munkának, hogy
az elnemezesedett, filcesedett, esetleg már kicsit
mohás fűfelületet fellazítja, feltépi, és a gyökérzóna átszellőzik, a fű újrabokrosodik, sokkal szebb
lesz. Csak olyankor szabad végezni, amikor kellően nedves a fű földje! Csak egy irányba szabad
haladni, nem szabad visszamenni a már kész részre, mert feltéphet mindent. A szellőztetéssel egy
menetben célszerű komplex műtrágyát is kiszórni.
Nagyon fontos, hogy Kálium és Nitrogén legyen a
keverékben, a fű ugyanis erre érzékeny. Így tavas�szal kb. 4 kg/100 m2 –es dózissal számoljanak. Az
nagyon ideális, ha utána jön egy jó eső, ami a frissen kialakított résekbe beoldja a műtrágyát. (Én,
ha nem jön eső egy napon belül, be szoktam locsolni!) A felszedett nemezes, mohás füvet ne dobják el, hanem egy kis műtrágyával beoltva hagyják
komposztálódni. Kiváló virágföld lelsz belőle!
Nagyon sok fűfelület elgazosodik. Ez a lazítás kitépi a virágzó növények egy részét. Az egyik legagresszívebb gyom a vad százszorszép. Ahol elhatalmasodik, kiöli a füvet. Egy hosszú pengéjű késsel

és sok-sok türelemmel ki lehet szedegetni. Sajnos
a vegyszerek közül szinte egyik se ér semmit, még
ha azt írják is. Ami meg érne valamit, az rendkívül
büdös, és szabad forgalomba nem kapható. Marad
a türelemjáték. A gyepünknek fény is kell! Főleg
ha öntözi valaki, nagyon hamar elmohásodik, ha
árnyékos a helye. Sajnos ott nincs más lehetőség,
élvezni kell a szép zöld mohát. Annak is meg van a
szépsége! Vannak ugyan mohairtóval kevert gyepműtrágyák, de ha az árnyék elér egy bizonyos fokot, már ezek is hatástalanok.
Díszbokraink metszése is időszerű! Itt pár dolgot
kell betartani. Az elszáradt öreg részeket vegyék ki.
Ha beteg a növény, a beteg részeket is távolítsák
el. Bokrok esetében célszerű alul néhány vesszőt
visszametszeni, hogy abból fiatalodjon a bokor.
Sövények esetében most kell rövidebbre nyírni,
akár metszőollóval is, hogy majd a nyáron ne kelljen létrázni a nyíráskor. A metszéssel sűrűsítjük
is, ifjítjuk is a bokrokat. Persze azokat, amelyek
lombelőzők, vagyis először virágoznak, aztán lombosodnak még ne nyírják/metsszék meg. Majd ha
elvirágzott, ráérnek akkor is. Gyönyörűek tudnak
lenni, pont a viráguk az ékességük, élvezzük hát,
ha van. Ilyen növényeknél csak arra ügyeljenek,
hogy az elvirágzás után azonnal metsszék/nyírják
meg, hogy legyen elég idő a jövő évi virágrügyeknek kinevelődni.
Virágoskertünk első ékességei a hagymások. Náluk meg arra kell vigyázni, hogy amíg csak lehet, a
levelüket ne vágjuk/nyírjuk le. Majd ők visszahúzódnak, ha már elegendő tápanyagot raktároztak
el a hagymáikban. Addig akár kis pálcikával, bottal
jelöljük meg őket. Nem túl szép látvány, de annál
szemet gyönyörködtetőbbek lesznek majd jövőre,
amikor újra nyílnak.
Még valami. Már keresik kis madaraink a fészkelő
odúkat! Segítsenek nekik! Nem drága, de otthon
is elkészíthetőek, és nem csak kedvesek ezek a madarak, hanem hasznosak is!
Boór Miklós
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Balatonszemes a török
ellen vívott végvári
harcok fontos helyszíne

Érthető, ez a stratégia, hiszen Keszthely térsége elleni vízi támadásoknál a török hajók összevonása
előnyösebb volt Szemesen, mint a távolabbi Siófoknál.(1.ábra)

A sorozat 9. részében megtudhattuk, hogy Somogy megye legnagyobb része és Nagykanizsa
is mintegy száz évre elvesztette függetlenségét.
1603-ban Nádasdy és Kolonics kapitányok tetemes hadizsákmánnyal távoztak a Bolondvári
portyájukról. Jelentős békekötések elmaradhatatlan, fontos témája Bolondvár.

A népesség alakulása a harci események és
a menekültek betelepülésének hatására
Szemesen az 1534. évi rovásadó összeírása szerint
10 adófizető jobbágytelek tartozott a mindszenti
szerzetesekhez. Egy egész jobbágytelek megműveléséhez általában négy családra volt szükség, következésképpen Szemes népességét ekkor feltehetően
40 család alkotta. 1546-ban 26 család lakott Szemesen (a török feljegyzések 20%-kal kevesebbről
írtak) és családonként 3 gyerekkel számolva, az itt
élők száma összesen 155 fő lehetett.
A népesség számának alakulása:

10. rész Feltámadt az
„elpusztult” Bolondvár

1644.január 19-én Laskay Jeromos szabad vajda és a
Szentgrót várából való Barkay Benedek őfelsége vajdája, azt írták Battyány Ádám dunántúli főkapitánynak:

Évszám
1534
1546
1552
1563
1565-70
1573-74
1580
1595
1599

1. ábra

”…a töröknek minden szándéka a Nagyságod jószágára vagyon. Nem késnek, elmennek. A hajókat ismét Kanizsárul mind Bolondvárra viszik, ott akarnak által kelni a segesdi, kaposvári, laki, kapáni és
egyéb végházakból való törökök Keszthelyt megütni
és rabolni, avagy fölverni. Csillag Ferenc izente, hogy
ez a szándékuk az Ebeknek. Úgy, hogy a gyalogja a
hajókon költözzék Bolond várnál és a lovasa a Szala mellett jöjjön föl, s oly móddal, hogy a hajósok
a vízről s a lovasok innen a mezőről egyszersmind
üssék meg Keszthelyt… Isten éltesse Nagyságodat az
pogány Ebeknek megrontására…”

Lakosok száma (fő)
200-240
155+1 pap
140
135
130
100
93
45-54
65-78

Az 1552-es listában a plébános már nem szerepel a
nevek között. Ugyanakkor a szomszédos községek
listáján a plébánosok és a tiszteletesek nevei szerepelnek. Balatonszemest nem érintette az 1566 után
megindult vlach (törökül eflak vagy iflak) betelepítés, amely alapja lett a későbbi kelet-somogyi rác településhálózatnak. A szenvedésekből bőven kijutott
Szemesnek is, 1565-ig a szemesi lakosok fele eltűnt,
de a falu létszáma a menekültekből feltöltődött.
1570-re a lakosság szinte teljesen kicserélődött és a
népesség a további menekülők érkezésével még növekedett is.(2.ábra)
2. ábra

1573-75 között a Fonyód körüli harcok miatt ismét
jelentősebb volt a lakosság fogyása. Látrány, Szőlősgyörök és Szemes regionális központtá nőtte ki magát és elviselte a közeli harcok veszteségeit. 1595-ben
9, 1599-ben 13 háztartást írtak össze. Egy család 5-6
főre tehető, így 1595-ben 45-54, 1599-ben 65-78 főre
becsülhetjük Szemes lakosságát. Miután 1534-ben 40
családdal számoltunk – ami 200-240 ember lehetett
– így a népesség 1595-re 146-155 fővel csökkent. Ha
1599-hez hasonlítjuk, akkor a csökkenés 122-135 fő.
1544 és 1552 között a lakosság összetétele változatlan
volt. 1552 és 1565 között 7 családnév megszűnt a 14ből, de hét újabb családnév jelent meg. Az eltűntek,
vagy elmenekültek, vagy a harcokban pusztultak el.
1570-re további családok érkeztek. akik valószínűleg a Balatonnál rekedt déli menekültek voltak. Ezt a
feltevést valószínűsíti a nevek „csengése”: Kovásznai,
Lulai, Várdi, Karáti, Orcsi, amelyek az indító helységnevekre utalhatnak. 1570-től a régi családnevekből
már csak a Tót, Kovács, Foki és Csetai maradt meg.
1595-ben valószínűleg katonai támadás érhette Szemest. A feltételezést alátámaszthatja, az
1883-ban talált XVI századból származó 6159
darabból álló érmelelet, amely innen került elő
és jutott a Magyar Nemzeti Múzeumba. Aki ezt
a hatalmas pénzösszeget elásta, nem tudta többé
elővenni. Bizonyára a támadásban veszett oda.
A török kiűzése után Szemes a teljes elnéptelenedés
határán volt (1715-ből mindössze két lakott portája
ismert). 1703 körül a község birtokosa Zankó Miklós
és Boldizsár. Nagyjából ekkortól számítható a település újkori fejlődésének a története.
1532-es török hadjáratban számos somogyi falu elpusztult. 1550-ben Somogy falvait Kisfaludy Ferenc
írta össze. 368 somogyi faluból 297 helység teljesen
elpusztult. A XVI. sz. végéig a törökök a somogyi
kések (tizedszedő helyek) központjait is feldúlták,
ennek ellenére egyes helyeken volt fejlődés, amit a
dézsma növekedése mutat. Ideiglenes magyar védvonal alakult ki a Kaposvár, Andocs, Somogyvár, Lak és
Fonyód erődök mentén.(3.ábra)

3. ábra

Jelentősebb népességfogyást okoztak az 1573-75
közötti fonyódi harcok. Ekkor a regionális központtá kinövő Látrány és Szemes lakóinak a száma
is csökkent. Velük együtt Őszödé is. Tragikus pusztulásról azonban a 15 éves háború időszakáig nem
beszélhetünk.
1580-ra tehető a község első súlyos, vagy teljes elnéptelenedésének időszaka. A tizenöt éves háború miatt
csak a Zsitvatoroki béke megkötése után nyílt esély
a falu újranépesülésének. Szinte csodával határos,
hogy a 17. század végéig – bizonyára többször kicserélődött lakossággal – fenn tudott maradni.
1660-ban Szemes Sankó Miklós birtoka volt. A 17.
században már elpusztult faluként emlegették, bár
némi adót akkor is fizetett. Az 1677-es dokumentum
szerint az „elpusztult” falu élt, miként Őszöd (Ozsed,
Osed, Ossed) is. Szemesnek 1695-ben adóznia kellett
Sankó Miklós földesúr mellett, a koppányi Ahmet
basának és a szultánnak is, vagyis nem halt ki teljesen. A falu a török hódoltság alatt tovább élt és dolgozott. Ezt az 1660-as összeírás és az 1667 évi somogyi
regesztrum is bizonyítja, amely szerint: „ Csobánc
vár birtoka
Mindszent 4 dénár; Zankó Miklós
birtoka Szömcs (Szemes) 3 dénár .” 1683-ban környékünket ismét feldúlták a törökök. Balatonszemes
nevét akkoriban Szemesnek, Szemcsnek, Szömcsnek
is írták, ill. olvashatták, talán ezért terjedhetett el a
teljes pusztulásának híre.
Kiss László
folytatása következik
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