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Februári-márciusi Februári-márciusi 
szemesi programízelítő:szemesi programízelítő:

• Február 22. szombat Katolikus Találkozó 9 órától az iskola tornacsarnokában • Február 22. szombat Katolikus Találkozó 9 órától az iskola tornacsarnokában 
• Február 29. szombat a Balaton nádasai előadás 9.30-tól Művelődési Ház • Február 29. szombat a Balaton nádasai előadás 9.30-tól Művelődési Ház 
• Március 7. szombat  Nőnapi tavaszváró bál 18 óra Művelődési Ház  • Március 7. szombat  Nőnapi tavaszváró bál 18 óra Művelődési Ház  

Vendég: Kőhalmi Ferenc Vendég: Kőhalmi Ferenc 
• Március 13. péntek Március 15-ei ünnepi műsor 17 óra Művelődési ház • Március 13. péntek Március 15-ei ünnepi műsor 17 óra Művelődési ház 
• Március 21. szombat Szemétszedés Szemesért kezdési időpont 9.00 óra Zenepavilon• Március 21. szombat Szemétszedés Szemesért kezdési időpont 9.00 óra Zenepavilon
• Március 28. szombat Fásítás a Szeder utcában kezdés 9:00 óra• Március 28. szombat Fásítás a Szeder utcában kezdés 9:00 óra

Februári őszödi programízelítő:Februári őszödi programízelítő:  

• Február 22. szombat Téltemető jelmezes felvonulás 14.00 óra Művelődési Ház • Február 22. szombat Téltemető jelmezes felvonulás 14.00 óra Művelődési Ház 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK HÍRMONDÓ

Szeretném megosztani, hogy mit is tervezünk az ide 
év elején és bízunk benne, hogy ebből valamennyi 
meg is tud valósulni. Elkészült a markológépünk, 
amellyel már decemberben neki szerettünk volna 
állni a településen a munkáknak. Sajnos csak most 
sikerült, de ott vagyunk már a Szeder utcában. Ké-
szítjük elő az utcát a későbbi aszfaltozásra. Az utca 
végén pedig birtokba vettük a valós önkormányzati 
utat, amely a Schmall Róbert és Kinga háza mellett 
megy az autópálya irányába. Így ki fogunk alakítani 
egy új utat, amely a néhai Petrus János barátomtól 
„Popey”-től megy végig tovább az autópálya felé. A 
dinnyeföld területén található telkek innen is meg-
közelíthetők lesznek (hamarosan).  Visszatérve a 
Szeder utcához, március 28-ra tervbe van véve az 
utca fásítása, amelyet Illés Katalin szervez. Ha vég-
zünk az utca előkészületeivel, utána átmegyünk a 
vasúti átjáróhoz, amely az Orosz táborhoz megy 
le és elvégezzük a feladatokat, hogy megnyíljon az 
átjárási lehetőség. Amikor ez is elkészült, akkor vo-
nulunk tovább az iskola alatti területre, valamint a 
Németh Pál utcába és folytatjuk az előkészületeket 
az aszfaltozáshoz. Közben a Tűzoltó utca vízelveze-
tését kell megterveztetnünk. Mert ha kész a Szeder 
utca, Németh Pál utca és az iskola alatti rész, ak-
kor utána jövünk még tavasszal a Tűzoltó utcába is. 
Bízom benne, hogy a gépünk végig működőképes 
lesz és folyamatosan tudunk majd dolgozni. 
Első félévben várhatóan neki tudunk állni az iskola 
bekerítésének is, amely már nagyon régóta váratott 
magára és sok szülő talál majd ezáltal megnyugvás-
ra, gyermekeik nagyobb biztonsága miatt. Idei nyá-
ron a Vígadó melletti strand már kijelölt strandként 
fog üzemelni, így döntött a testület, hogy ezzel is 
biztosítsa a későbbiekben a pályázati lehetőségeket 
az adott területre. Művelődési ház vezetői pozícióra 
5 jelentkező volt, azonban csak 1 db pályázat felelt 
meg a kiírásnak. Január 2-án átvette a vezetést a 
Kft.-nél (KHT) Havasy Tamás, akivel eddig kiváló-

an tudtunk együttműködni. Tamás is folyamatosan 
az ésszerű költségkímélő munkavégzést támogatja 
és látom rajt, hogy Ő is folyamatosan azt figyeli mi, 
hogy gazdaságosabb anyagilag, ennek kifejezetten 
örülök. Átnéztük a gépparkot és lesznek gépek, 
amelyek értékesítésre kerülnek, mert nincs rá-
juk szükség, (kisebb ágdaráló, krumpliszedő, stb.) 
amelyekből újabb gépek kerülnek várhatón vásár-
lásra, amelyekre viszont szükség lenne.  
Február 3-án elfoglalta helyét a konyhán Boda Lász-
lóné Borika, akinek jó munkát, finom ételek készí-
tését kívánjuk a csapatával együtt! Meghirdettük az 
Orosz tábort kemping üzemeltetés céljára, ez várha-
tóan csak a 2021-es évben tud majd megvalósulni, 
ha megtaláljuk a megfelelő bérlőt. Ezenkívül az Él-
ményfürdő bérbeadása is meghirdetésre került.    
Az orvosi rendelőnél tartunk garanciális bejárást, 
amelyet február 14-re hívtam össze, részt vesz rajt a 
kivitelező, a műszaki ellenőr és az Önkormányzat, 
igyekszünk minden hibát érvényesíteni.
Fő utca és Kertalja utca közti terület parcellázásá-
nak a végén járunk. Emiatt utolsó egyeztetéseket 
végzünk február 17-én az ingatlanok tulajdonosa-
ival, így a területen több mint 30 építési telek kerül 
kialakításra. Amennyiben a terveknek megfelelően 
tudunk haladni továbbiakban, akkor az sem elkép-
zelhetetlen, hogy az idei évben akár már a közmű-
vek tervezését is el lehet kezdeni, azt követően pe-
dig a közművesítést elvégezni.   
És egy utolsó kérés mindenki felé, ahol aszfaltozá-
sok várhatóak a tervek szerint. Ahol még esetleg 
nincs rendezve a közművek kérdése, ott kérném 
a tulajdonosokat, hogy tegyék meg a megfelelő lé-
péseket a közműcégek felé, mert az új aszfaltos ut-
cák megbontását, felvágását, bizonyos idő kitétellel 
nem fogjuk engedélyezni, ez nagyságrendileg mi-
nimum 5-10 év. Most még van idő a rendezésükre.

Köszönettel: Szomorú Szilárd

Balatonszemes közigazgatási területén évek óta 4 
szabad strand üzemel. Ugyanakkor kijelölt für-
dőhely, így strand - fejlesztési, pályázati lehető-
ség is csak a Berzsenyi utcai szabad strandra van 
jelenleg.

Jogosan merült fel mindenkiben az igény arra 
vonatkozóan, hogy a Vigadó melletti terület inf-
rastruktúrája is kielégítse a fürdőzők igényeit, ha-
sonló színvonalon működhessen, mint a Berzsenyi 
utcai strand. Ennek teljesítésére jelenleg nem áll 
rendelkezésünkre anyagi forrás. Éppen ezért a tes-
tület úgy döntött, hogy ebben az évben már „kijelölt 
strandként” fog üzemelni, így részt tudunk venni a 
strand-fejlesztési pályázatokon a következő évek-
ben. Amennyiben ez a szándékunk megvalósulásra 
kerül úgy 2021-ben lehetőségünk lesz nyertes pá-
lyázat esetén, nagyobb volumenű beruházásokra.  

Szeretnénk teljesen új vizesblokkokat- külön női-
férfi- és gyermek illemhelyekkel-, baba-mama 
helyiséget, öltözőket, sportolási lehetőséget biz-
tosítani, a gyerekeknek játszótereket kialakítani. 
Korszerűsíteni szeretnénk a lejárókat, lépcsőket. 

Természetesen jól szeretnénk gazdálkodni, ha le-
hetőségünk lesz több fejlesztésre, akkor élni fogunk 
vele. A jelenlegi panaszokra, amelyeket magunk is 
látunk és tudunk, megoldást kell keresnünk, hogy 
a lehető leggazdaságosabb ráfordítással az idei év-
ben még megfelelően tudjon működni ez a strand.  
A meglévő illemhelyeket megfelelő szintre szeret-
nénk hozni a nyárra, gondoskodni fogunk parko-
lási lehetőségről. Türelmüket kérnénk annak re-
ményében, hogy a következő évben egy megújult, 
korszerű strand várja majd az ide látogatókat.

Németh Kornélné

Kedves Balatonszemesiek!

Legyen kijelölt fürdőhely a Vigadó strand

Kedvező fogadtatás az utcanyitásra
A Széchenyi utca és a Dózsa György utca közötti utcanyitással kapcsolatban kiküldött nyilatkozatok 
szépen érkeznek visszafelé, ez idáig több, mint 100, vagyis valamivel több, mint a lakók fele nyilatkozott 
arról, hogy szeretné-e az utcák közötti terület megnyitását. Eddig 5 olyan válasz érkezett, ami nem tá-
mogatta az utca megnyitását. Többségében azonban az eddig visszaérkezett nyilatkozatok alapján rend-
kívül pozitív a lakosság hozzáállása, hogy valóban meg tudjuk kezdeni az érdemi munkát, várjuk a többi 
nyilatkozat visszaérkezését is.  Amikor az összes nyilatkozat visszaért a hivatalba, az utca megnyitásával 
és az elképzelések ismertetésével kapcsolatban a tulajdonosokkal megbeszélést fogunk kezdeményezni, 
melyről külön értesítést küldünk.
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Magyar Kultúra napja 2020Magyar Kultúra napja 2020
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. 

Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját.
Balatonőszödön idén első alkalommal került sor megemlékezésére a Művelődési Házban.

Egyesületünk ingyenes színházi előadást szervezett.
A tabi SK színkör színészei léptek színpadra, akik fergeteges hangulatot varázsoltak.

Előadás után a résztvevőket pezsgővel köszöntöttük.

Őszödi hírek

Önkormányzati hírek
•  Településünk a Herman Ottó intézet által kiírt Zártkert program pályázaton 10 millió Ft nyert, 

melyből a szőlőhegyen folytatódik az út felújítás és vadkerítés építése
•  Magyar Falu program pályázatán járda felújítás anyagköltségére 5 millió Ft támogatást kaptunk,  

Szabadság utca északi részén található járdákat tervezzük felújítani.
•  Szociális tűzifa támogatásban 12 háztartás részesült, tűzifa kihordása február első hetében 

megkezdődött.

Köszönjük, hogy egyesületünk tevékenységét 2019-ben támogatták.
Kérjük, adójuk 1%-ával továbbra is segítsék munkánkat. 
Felajánlásukat a 18741025-1-14 adószámra tehetik meg.

Köszönjük!

BALATONSZEMESI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: SZÜNNAP
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: SZÜNNAP
Péntek: 8:00 – 12:00
Ebédszünet: Naponta: 12:00-12:30
BALATONSZEMES POLGÁRMESTERÉNEK 
FOGADÓNAPJA: Szerda: 8:00-12:00
JEGYZŐ FOGADÓNAPJA: Szerda: 8:00-12:00
FŐÉPÍTÉSZ FOGADÓNAPJA: Szerda: 8:00-12:00

BALATONŐSZÖDI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: SZÜNNAP
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: SZÜNNAP
Péntek: 8:00 – 12:00
Ebédszünet: Naponta: 12:00-12:30
BALATONŐSZÖD POLGÁRMESTERÉNEK 
FOGADÓNAPJA: Péntek: 8:00-12:00
JEGYZŐ FOGADÓNAPJA: Péntek: 8:00-12:00

Szeretnénk megkérni a lakosságot, hogy ügyfélfogadási időben 
szíveskedjenek felkeresni a továbbiakban a hivatalokat. 
Köszönjük, hogy ezzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy munkánkat 
gyorsabban és hatékonyabban végezhessük!

HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁSOK IDEJE:

A fennmaradás a cél
Kézis lányaink az idei bajnoki évadban is a 
Veszprém megyei bajnokságban indultak. Az 
őszi szezont követően Alsóörs csapata mögött 
16 ponttal, 8 győzelemmel, 4 vereséggel, + 47-es 
gólkülönbséggel a második helyen állunk.

Várakozáson felül szerepelt csapatunk, köszönhető 
az idősebb játékosaink stabil játékának és a többi-
ek gyorsaságának. Gyors indításos játékunkkal va-
gyunk eredményesek, a felállt fal elleni támadásunk 
több edzést igényelne. Alsóörs és Szombathely, va-
lamint Tapolca a favoritok, de ha jó napot fogunk ki, 
akkor ezek a csapatok is verhetőek. Célkitűzésünk a 
szakosztály fennmaradása és az első négyben való 
helyezés elérése.

Kocsis Géza edző
Balatonszemes KSE

A tavaszi szezon első mérkőzése hazai pályán 
kezdődik majd, február 23-án, vasárnap 17 
órakor kezdünk a Kilián DSE Pápa csapatával.

 
/szerk/

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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HÍREK

Borza Miklós atya 2016. augusztus elsejétől telje-
sít szolgálatot Balatonszemesen a Katolikus kö-
zösségben. Előzőleg 14 évig a nagyatádi járásban 
szolgált, Somogyszobon élt.

Mint mondja sok a hasonlóság a két somogyi te-
lepülés között, hiszen lélekszámra szinte mindket-
tő megegyezik és a hívők összetétele, kora is szinte 
ugyanolyan. A különbség talán csak annyi, hogy 
mivel Szemes Balaton-parti település, a nyári idő-
szakban megsokszorozódik a hívők száma.
Az állandó lakosok között a hívők száma szeren-
csére nem csökken, ha csak úgy nem, hogy sajnos 
az elmúlt időszakban jóval több volt a halálozás, 

mint a születés. A gyerekek száma sem csökken a 
hitoktatásokon, ugyanakkor, templomba már ke-
vesebben járnak el. Miklós atya hangsúlyozta, hogy 
nagy a szülők felelőssége is, hiszen a mai gyereke-
ket olyan sok impulzus éri, hogy a hitükben folya-
matosan erősíteni kell őket. Nem elég csak testileg, 
szellemileg nevelni egy gyermeket, de folyamatosan 
lelkileg is erősíteni, nevelni, támogatni kell. Érdekes 
dolog, hogy a rendszerváltás előtt tiltott dolog volt 
akár még templomba is járni, hitet gyakorolni. Most 
nem tiltja senki és semmi, ugyanakkor most jóval 
nagyobb a gonosz lélek csábítása. Más utat válasz-
tunk, csak az interneten tartjuk közösségeinkkel, 
néha barátainkkal, rokonainkkal is a kapcsolatot, a 
szent misét is inkább csak rádióban hallgatják so-
kan. De általában elmondható, hogy emiatt nem-
csak az egyházban, hanem összességében a társada-
lomban is meggyengültek a közösségi kapcsolatok. 
Éppen ezért nem lehet más a témája és az üzenete 
sem a február 22-én XXII. alkalommal megrende-
zésre kerülő balatonszemesi Katolikus Találkozó-
nak sem, mint hitünk megtartása, megerősítése.

„Aki egy napra akar boldog lenni, az tegyen 
valami jót! Aki egy évre akar boldog lenni, az 
házasodjon meg! De aki egy életre akar boldog 
lenni, az legyen kertész!” (kínai mondás)

A tél legfontosabb feladata a metszés. Legyen az 
gyümölcsfa, cserje, vagy akár szőlő. A metszéssel 
irányíthatjuk a növekedés irányát, erősségét, befo-
lyásolni tudjuk a termésmennyiséget, minőséget, 
megelőzhetünk betegséget, gyógyíthatjuk a növé-
nyünket, sőt, akár fel is ifjíthatjuk, hogy újból szép 
és formás legyen, hogy örömöt szerezzen nekünk, 
vagy környezetünknek. A látszólag egyszerű, sok-
szor apákról fiúkra szálló mozdulatok azonban 
komoly élettani törvényszerűségeken alapul, amit 
ha értünk, tudunk, úgy tudjuk irányítani a növé-
nyünket, hogy az neki is jó legyen. Ezért aztán 
inkább ezeket ismertetem Önökkel, és nem egy 
sablont adok a kezükbe!
Gyümölcsfáink metszésére a tél a legalkalmasabb 
időszak, bár a sárgabarack és az őszibarack ez alól 
kivétel. E két gyümölcsfajnak ugyanis olyan bak-
tériumos és gombás fás betegségei vannak, ame-
lyeknek a fertőzéshez az is kell, hogy a növény 
nedvkeringése nyugalomban legyen. Ezért az 
őszibarack és a kajszi (sárgabarack) metszését ja-
vaslom, tegyék át a vegetációs időszakra. Ez lehet 
tavasszal, a fakadás után, vagy augusztus közepe 
felé, amikor már túl vagyunk a termésérésen. 
A többi gyümölcsfánál és a szőlőnél biológi-
ai szempontból már lombhulláskor nyugodtan 
metszhetünk. Azonban ilyenkor azt a gazdának 
kell eldönteni, hogy készre metszi a növényt, 
vagy csak előmetszést végez. Mit jelent ez a két 
fogalom, és mi a jelentőségük. A készre metszés 
azt gondolom egyértelmű. Előnye, hogy tavasz-
szal, amikor ezer más dolog is van, erre már nincs 
gond! Hátránya, hogy ha a tél keményebb, mint 
amihez a növényünk hozzászokott, vagy van egy 

felmelegedés a télben, és beindulnak a rügyek, 
vagy legalábbis a gyökér „pumpál fel” vizet a fás 
részekbe, akkor az adott növény fagy és téltűrő 
képessége romlik. Sokkal enyhébb hidegekben is 
károsodhatnak a rügyek.
Feltehetik a kérdést, hogy ha több rügy marad egy 
növényen, vagy nincs megmetszve, akkor miért 
nem károsodik annyira? Egyrészt akkor is van 
károsodott rügy, de nem mindegyik! És van pár 
törvényszerűség, ami azért befolyásolhatja, hogy 
melyik! 
A növények fejlődésében van egy alapszabály, 
amit csúcsdominanciának hívunk, a másik a fa-
kadási sorrend. Előbbi azt jelenti, hogy mindig a 
legutolsó és a legfelső rügy hajt ki először, majd 
sorban, a térben alatta lévők. Egy felfelé törekvő 
vessző esetében ez azt jelenti, hogy a legmagasab-
ban lévő rügy fakad elsőnek, és aztán lefelé még 
5-6-ból lesz hajtás. A többi nem fakad ki, alvó 
állapotban marad. Ha egy vessző azonban lefelé 
hajlik, akkor a vessző végén lévő rügyek azért haj-
tanak ki, mert ők a legutolsó rügyek. Mivel a lefelé 
hajó vesszőnek a töve van a legmagasabban, az ott 
lévő rügyek vannak helyzetileg a legmagasabban. 
Ezek pedig emiatt fakadnak ki! (Ezt használják ki 
pl. a Moser, az Ernyő, vagy a Sylvos-művelésnél a 
szőlészek.)
És ez az, ami befolyásolhatja, hogy ezek a rügyek, 
mivel a növény őket akarja beindítani, lesznek ér-
zékenyebbek az elfagyásra, egy felmelegedés után. 
A megoldás, hogy legalább 6-8 rüggyel hosszabb 
vesszőket hagyjunk előmetszésnél. Így ha jön is 
felmelegedés, azok indulnának be. A többi, mert 
nem vett fel vizet, nem lesz annyira érzékeny, nem 
lehet, hogy még nem fagy el. Amik elfagytak, azo-
kat tavasszal, aztán egyszerűen lemetsszük. Ez a 
törvényszerűség szőlőre is, gyümölcsfákra is igaz!
Van még egy érdekes tapasztalat, de ez már csak 
a szőlőknél igaz. A legtöbb fajta hónaljvesszőin 

Január végén, egészen pontosan január 29-én köszönthettük szüle-
tésének 95. évfordulóján Novotny Miklósné Puchammer Julian-
na, Juci nénit, aki szemmel láthatóan remek egészségnek örvend és  
reméljük ez még sokáig így is marad!
Ugyancsak január és februárban köszönthettük településünk  
három 85-90 év közötti lakóját,
Horváth József 85 éves (1935.01.26.)(1935.01.26.) és 
Lovasi Imre 89 éves (1931.01.16.)(1931.01.16.) és
Farkas Györgyné Tövisháti Ilona 89 éves (1931.02.28.)(1931.02.28.) lakosokat. 
Február hónapban is lesz miért ünnepelnünk, hiszen ketten is 
betöltik 95. életévüket.
Pajor Lajosné Papp Anna, Annus néni (1925.02.08.)(1925.02.08.) és 
Pavelka István, Pista bácsi (1925.02.14.)(1925.02.14.)

Miklós atya negyedik éve közöttünk A téli metszések fontossága

Boldog születésnaposok

Ezúton is szívből kívá-Ezúton is szívből kívá-
nunk mindnyájuknak nunk mindnyájuknak 
erőben, egészségben és erőben, egészségben és 
szeretetben gazdag boldog szeretetben gazdag boldog 
életet, Isten áldásával!életet, Isten áldásával!
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Az előző számban már volt szó a vadgesztenyék 
injektálásos növényvédelméről. Akkor az a kérdés 
akadályozott meg bennünket a felelősségteljes dön-
tésben, hogy vajon a szer nem halmozódik-e fel a 
termésben? Nem mertük felvállalni annak a veszé-
lyét, hogy állatok etetésére, vagy akár gyógyászati 
célra olyan gesztenyét lehessen Szemesen szedni, 
ami lehet, hogy mérgező! Megkerestünk több céget 
is, akik a technológiát alkalmazzák, és feltettük nekik 
a kérdést. Két választ kaptunk. Az egyik azt tudatta 
velünk, hogy az alkalmazott hatóanyag Afrikában 
humán gyógyászatban alkalmazott. Két, emberben 
élősködő féreg ellen is ezt tartalmazó gyógyszert 
alkalmaznak. Ez már sejtette a lehetőséget, de nem 
győzött meg bennünket teljesen. Azonban pár nap-
ja egy sokkal konkrétabb levélben arról tájékoztat-
tak bennünket, hogy étkezési diónál alkalmazva a 
szer a még engedélyezett élelmezés-egészségügyi 
határérték 10%-át sem éri el. A méréseket a Szent 
István Egyetemen végezték.

A levél még a következőket tartalmazza:
„A vadgesztenyék injektálásos kezelése esetében 
cégünk 2 éven keresztül 95%-os garanciát vállal az 
aknázómolyok kártételének megelőzésére, a har-
madik esztendőben 80 %-os eredményességgel véd-
jük meg a fákat. A rovarölő szeres kezelés mellett 
javasoljuk a gombaölő szer injektálását is a guignar-
dia megelőzésére. Tevékenységünket a NÉBIH által 
kiadott hatósági engedélyek birtokában végezzük. 
A szükséghelyzeti engedélyeket cégünk a rovar-és 
gombaölő szerek közterületi felhasználására min-
den évben megkapja. A fákat a kezeléssel egy idő-
ben egyedi azonosítójellel látjuk el.”
A levél után felkerestük a céget. Elmondták, hogy a 
platánokat károsító csipkés poloska ellen is hatásos 
a szer, és a módszer. Bánó Sándor úr, aki a pályáza-
tot elnyerte, felmérte a fák mennyiségét, és kiderült, 
hogy az elnyert összegből a teljes vadgesztenye állo-
mányunk mellett szinte az összes Fő utcai platánt is 
lehetne kezeltetni.

ZÖLD HÍREK

(másodrendű hajtásból keletkező vessző, ami le-
vél hónaljából fakad) lévő rügyek is termékenyek. 
A hónaljvessző rügyei viszont kb. 2 fokkal hide-
gebbet is kibírnak. Vagyis, ha ilyeneket is megha-
gyunk, akkor ezek megmenthetik az évet.
A metszéskor egy másik dolgot is figyelembe kell 
venni! Milyen rügyről beszélünk. A gyümölcsfák 
rügyei vagy termőrügyek, - ezek általában kövé-
rebbek - vagyis virág fog belőlük kialakulni, vagy 
hajtórügyek, - ezek vékonyabbak, hegyesebbek - 
amiből leveles hajtás lesz. Nincs olyan gyümölcs, 
aminek vegyes rügye lenne! Legfeljebb olyan van, 
hogy egy rügyalapon nem egy, hanem kettő, há-
rom, (őszibarack) cseresznyénél, meggynél akár 
sokkal több 8-10 rügy van. Ezek egy része ter-
mőrügy, másik része pedig hajtórügy. Ha megis-
merjük, akkor már szabályozni tudjuk, hogy mi 
legyen! Ha azt akarjuk, hogy növekedjen, akkor 
hajtórügyet hagyjunk meg utolsónak!
A szőlő rügye azonban más. Vegyes rügy! Vagyis 
egy olyan hajtáskezdemény, amiben már ott van-
nak a levélkezdemények, és a virágkezdemények 
is. Ráadásul a szőlő rügyei, ha nem hajtanak ki, 
akkor se pusztulnak el! Lassan benövi őket a vas-
tagodó vessző, és végül rejtett rügy lesz belőlük! 
Azért ez a neve, mert a bőrszövet már ránőtt, és 
elrejti. De él! Akár 50-100 évig is, csak alszik! 

Arra vár, hogy ha kell, akkor kifakadjon! Példá-
ul egy erős téli fagy után, amikor a vesszőn lévő 
rügyek – a világos rügyek – elfagynak, vagy ha a 
tőke felette lévő része megbetegszik, sérül, vagy 
levágjuk. És ha van benne virágkezdemény, akkor 
bizony virágozni is fog, és termést is hoz. Ezért 
van, hogy 100%-os fagykár után is szüretelnek a 
gazdák! Ezt a trükköt a gyümölcsfák is tudják. Ne-
kik is vannak az ágakban, törzsben rejtett rügye-
ik, amik ugyanígy mozgósíthatók. De ezek csak a 
hajtórügyek. Fagykár, ágbetegségek kialakulása-
kor ezek az alapjai az ifjításnak. Sajnos az ősziba-
racknak nagyon kevés ilyen rügye van, ezért is kell 
nagyon vigyázni, hogy az ágakat rossz metszéssel 
ne kopasszuk fel.
És még egy alapszabály. A metszés erőssége, 
vagyis, hogy mennyire vágjuk vissza a vesszőt. 
A szabály az, hogy minél nagyobb részt vágunk 
le – minél erősebben metszünk – annál erősebb 
lesz a növekedés! Amikor még a fa, vagy a tőke 
formáját akarjuk kialakítani – ezt a metszésmódot 
hívjuk alakító metszésnek – ezért vágjuk bátran 
vissza a vesszőket. Ha épp csak a hegyét csípjük 
vissza, vagy le se vágunk belőle, a növény alig fog 
nőni. Ezt tudatosan is megtehetjük, például, ha azt 
akarjuk, hogy már ne nőjön, hanem forduljon ter-
mőre. Ha jól visszametsszük, akkor viszont erő-

sen fog nőni! Ez a szabály sokakat megzavar. Ha 
egy fa túl nagy már, éppen ezért nem jó, ha erősen 
visszametszik. Azt az utasítást kapja, hogy még 
nagyobb legyen! A megoldás, hogy ágrészeket tő-
ből kifűrészelünk, míg a többihez szinte hozzá se 
nyúlunk. 
Kedves Olvasó! 
Arra kérem, hogy mielőtt nekiáll metszeni, men-
jen ki a kertbe, és kezdje el nézegetni a növényét, 
ellenőrizze le, hogy a fentebb leírtak az Ön növé-
nyénél hogy néznek ki! Ismerje meg, hogy a nö-
vény az előző évi metszésre milyen választ adott! 
Nagyon sok tanácsot adnak a növényeink! Az elő-
ző évi metszésre adott válaszuk segít abban, hogy 
idén mit tehetünk velük. Ha erős visszametszésre 
gyenge növekedéssel reagált, akkor valami baj van. 
Vagy beteg, vagy túl sok volt rajta a termés, és idén 
pihenni akar. Ha túl erősen nőtt, akkor lehet, hogy 
alulterheltük, nem hagytunk rajta elég rügyet, és a 

növény az energiáit a növekedésre fordította. Ha a 
növény egy részén gyengék a vesszők, de alattuk 
erős vesszőket nevelt, valamilyen ágbetegség van, 
amit el kell távolítani. Az egészséges részig vissza 
kell csonkolni. Érdemes még akkor elkezdeni egy-
egy ágrész ifjítását, amikor még talán nem igényli 
a növény. Ha egy növény, vagy egy ültetvény ifjí-
tását részletekben végezzük, terméskiesés nélkül 
megtehetjük. A növény szebb, és nagyobb termést 
hoz a többi részén.
Még valami! Sajnos egyre több és újabb betegség 
kezd kialakulni. Ezek egy részét a metszés szer-
számaival át tudjuk vinni a másik növényre. Ezért 
célszerű, ha egy fa metszése után hipós, vagy fer-
tőtlenítőszeres vízzel leöblítjük a szerszámokat, 
illetve a nagyobb sebeket fagéllel lezárjuk. Megéri 
a fáradtságot!
Jó munkát!

Boór Miklós

Gesztenye- és platánfáink egészsége a cél
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ZÖLD HÍREK

Ezek után döntött úgy a testület, hogy zöld utat ad 
a védekezés e módjának mind a gesztenyék, mind a 
platán esetében.

Ezúton is köszönjük Bánó Sándor úrnak, hogy 
felfedezte a lehetőséget, vette a fáradtságot, és pá-
lyázott. Nem csak pénz kiadásától mentette meg a 
települést, hanem egy sokkal környezetkímélőbb, 
reméljük hatékonyabb és humán-egészségügyi 
szempontból veszélytelen védekezési módot tu-
dunk így alkalmazni.

Ismételten meghirdetnénk a Balatonszemes 
nádasai -az egészséges Balaton

című előadást a balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Házban, dr. Pomogyi Piroska 
hidrobiológus, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a vízügy nyugalmazott munkatársa. Bízzunk benne, 
hogy minél több érdeklődő jön el az előadásra, hogy a továbbiakban mindenkinek első kézből legyenek 
információi Balatonszemes nádasairól, valamint a fórumon mindenki felteheti kérdéseit is. Szakmai 
vetített előadáson keresztül betekintést nyerhetünk a Vízügy munkájába, valamint részletes tájékoztatót 
kaphatunk a tó jelenlegi állapotáról, az emberi tevékenység veszélyeiről. A mindannyiunkat foglalkoz-
tató kérdésekre átfogó válaszokat kaphatunk. Balatonszemes partvonalán megjelenő új és már kialakult, 
meglévő nádasok létjogosultságáról, vízminőségről, nádminősítésről, befolyó vizekről, a Balaton jelen-
legi „egészségügyi” helyzetéről, halgazdaságról, horgászatról, stégekről, áramlásról hallhatnak többek 
között beszámolót az érdeklődők. Az előadáson való részvétel ingyenes.

Az előadás időpontja: 2020. február 29. szombat 9.30

Fásítási terv a 
Szeder utcában
Kedves Faültetők! Örömmel értesítünk minden-
kit, hogy a faültetés tovább folytatódik idén ta-
vasszal. Tervezett helyszín és időpont: Balaton-
szemes Szeder utca - 2020.03.28. 9:00 óra.
Bízunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz ezen a 
napon hozzánk. Az utca előkészítése már elkezdő-
dött a későbabi aszfaltozáshoz, mi pedig szeretnénk 
már most elvégezni az utca zöldítését. Sok szeretet-
tel várunk minden segítő kezet, bárki csatlakozhat 
az akcióhoz, aki szeretne, mindenkit szívesen lá-
tunk! Egyben kérjük az ott lakókat, hogy tegyenek 
javaslatot február hónap végéig, hogy milyen fákkal 
szeretnének együtt élni az utcában. Szakmai segít-
séget teljes körűen tudunk biztosítani (fásítással és 
közművel kapcsolatosan is), amennyiben szükség 
van rá, az alábbi e-mail címem várjuk a megkere-
sést: 10milliofabalatonszemes@gmail.com

Köszönettel: Illés Katalin

Szemétszedési akció
Balatonszemesen nagy hagyományokra nyúlik 
vissza a társadalmi munkában végzett települé-
si takarítás. Ezt a hagyományt szeretnénk életre 
kelteni ez év tavaszán is. Március 21-én, szomba-
ton ezért mindenkit várunk, hogy jöjjön és tegyük 
együtt szebbé, szemétmentessé községünk frek-
ventált részeit.
Természetesen várjuk az óvoda, az iskola és a civil 
egyesületek jelentkezését is! Egy közösségi napot 
szeretnénk szervezni, ahol amellett, hogy megtisz-
títjuk Balatonszemes  különböző részeit. Gyülekező 
az állomástéren lesz, a Zenepavilonnál, 9 órakor. 
Természetesen várjuk az óvoda, az iskola és a civil 
egyesületek jelentkezését is! Egy közösségi délelőt-
töt szeretnénk szervezni, ahol amellett, hogy meg-
tisztítjuk Balatonszemes különböző részeit, a jól 
elvégzett munka közben egy jó kis sétára, beszélge-

tésre várunk mindenkit! A szemétgyűjtéshez szük-
séges eszközökről, kesztyű, zsák, Balatonszemes 
Önkormányzata gondoskodik.
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HELYTÖRTÉNET

1592 elején a Bolondvárban 250 török gyalogos állo-
másozott.
1592 júliusában Hasszán koppányi bég seregével Ka-
nizsa alá vonult és a vár átadását követelte. Ekkor a 
Pálffy Miklós vezette magyar őrség kitört a várból és 
szétszórta az ostromlókat. A magyar harcosok a si-
keren felbuzdulva benyomultak a török kézen levő 
Koppány és Simontornya területére, visszafoglalták 
Dombó(vár), Lak valamint Bolondvár várai mellett 
Koppány várát is.
1596-99 között Bolondvár újra török kézre került, 
várkapitánya (dizdárja) ismét a gazdag Mezid bin 
Sz. volt, aki 18100 akcse értékű öt falu felett rendel-
kezett, ezen felül 2600 akcse értékű külön birtoka is 
volt. Parancsnoki rangjáról 1598 nyarán lemondott, 
utódja Gazanfer Diváne lett, aki elődje minden bir-
tokát megkapta.

1599-ben Pethő Kristóf 
keszthelyi várkapitány és 
Schwarzemberg herceg 
(2. ábra) elfoglalta Bo-
londvárat, de a törökök 
hamarosan visszaszerez-
ték, felújították és meg-
erősítették. Pethő Gergely 
Rövid magyar krónika c. 
művében az eseményről 

ezt írta: „1599-ben Schwarzenberg és Nádasdy Fe-
renc Cseszneket, Lakot és Bolond várát meg-vevék. 
Azon úttal Kapos várát megszállák, kit a téli üdőnek 
miatta meg nem vehetvén, visszaszállának alóla”.
A mieink 1600-ban újból megostromolták a Bo-
londvárat, a harc során esett el gersei Pethő Kristóf 
keszthelyi várkapitány. Erről Ibrahim Pecsevi: Tarik 
című munkájában így írt „Murat basa Budából jöt-
tében Lak-ot és Bolondvárat megvevé, kiben Pethő 
Kristófot, jeles és kipróbált vitéz embert megölték. 
Ez kétszer vívott halálig való bajt egy dolmányban a 
törökkel”.

A fegyverek továbbra sem hallgattak
1593. januártól a kanizsai főkapitányság területén 

megsűrűsödtek a török portyák. 1593 augusztusában 
III. Murad szultán hadat üzent I. Rudolf császárnak. 
Megkezdődött a 15 éves háború (nálunk 13 év). 1599. 
októberében Schwarzenberg marsall rövid időre el-
foglalta Ozorát, Koppányt és Dombóvárt.

Istvánffy Miklós törté-
netíró 1599 őszéről fel-
jegyezte: „Ez év őszén és 
telén a török semmiféle 
nagyobb vállalkozást nem 
kezdeményezett. A szé-
kesfehérvári, koppányi 
és pécsi tartományokban 
telelő tatárok azonban 
egész Keszthely környé-

kéig portyáztak és pusztították a környéket. Nádasdy 
Ferenc és Pethő Kristóf nehezen tűrték a portyázá-
sokat, ezért felszólították Pálffy Miklóst (3. ábra) és 
Schwarzenberg herceget, hogy csapataikkal hozzájuk 
csatlakozva törjenek be a török területre.” A vállalko-
zás hírére több, kisebb török végház – Lak, Bolond-
vár, Koppány, Dombó és Ozora - őrsége megfutott és 
sorsára hagyta a végházakat”.

A népesség átrendeződése
Az évtizedek óta hadszíntérré vált Dél-Dunántúlról a 
falvak magyar lakossága vagy a harcok áldozata lett, 
vagy életét mentve biztonságosabbnak vélt vidékre 
menekült. A kiürülő falvakba délről újabb népré-
tegek szivárogtak be. A török nyomán a Balkánról 
rác (szerbek) és vlah népcsoportok érkeztek (török 
forrásokban eflakok, iflakok). A magyarok sokszor 
oláhoknak nevezték őket. Nemcsak a Balkán-félszi-
get román etnikumú népességét nevezték így, hanem 
a kétlegelős gazdálkodó pásztorokat és azt a balká-
ni vlah jogállású katona-paraszti népességet is, akik 
betelepültek a Magyarország hódoltsági területére. 
Lakatlanná vált területekre tömeges betelepítések 
történtek. Jelentős adókedvezményben részesültek és 
sok esetben török várvédelmet is elláttak.

Kiss László

2. ábra

3. ábra

Balatonszemes a török 
ellen vívott végvári  
harcok fontos helyszíne
A sorozat 7. része bemutatta Ali bégnek Szinán 
bég fiának, Abdullahnak és Hagi agának foglyul 
ejtését, valamint a Koppányi szandzsákközpont 
elfoglalását.

8. A szemesi Bolondvár több 
évre magyar kézbe került

Takáts Sándor könyvéből tudjuk, hogy a híres török-
verő berészhidai Huszár Péter pápai vicekapitány 
1588.október 23-án megtámadta a közeli endrédi 
várkastélyt, az agát a többi törökkel együtt levágta és 
a palánkot elpusztította. Majd Pisky István tihanyi 
várkapitánnyal együtt megostromolta a bolondvári 
erősséget és ezzel is úgy bánt, mint Endréddel. A 
törökök az elpusztult várat újra és újra felépítették. 
Ugyanebben az évben a bolondvári párkányt ost-
romló csapatok elleni harcban Mumi bin Dzsafar is 
kitüntette magát, amiért jutalomként egy várost és 
egy falut kapott.

A koppányi szandzsák hűbérnaplójából ismerjük, 
hogy Musztafa bin Dzsafar 1588-ban a Bolondvárat 
ostromolta, „gazokkal” küzdött, „ziamet”-ért (zia-
met= 20 ezer akcsénél nagyobb értékű hűbérbirtok, 
akcse=török ezüstpénz, 1 akcse értéke 2 magyar dé-
nár), amiért összesen 45 200 akcse értékű hűbérbir-

tokot kapott. Ali bin Musztafa, aki a császári kincs-
tárnok, részt vett a bolondvári párkány ostromában 
„gazokkal” hadakozott, hűbérbirtokul 5 falut nyert 
el. Oszmán bin Mumen a bolondvári párkányból 
való harcos hűbér jutalma 1700 akcse lett.
Ekkor Mezid bin Sz. (?) volt a Bolondvár parancsno-
ka, akinek tímárja (tímár=fizetség bírtok adomány-
nyal) 5 –18 000 akcse értékű falu volt. Helyettese 
Piri bin Musztafa javadalmi birtokként Bódogasz-
szony Mernyét kapta.

Nádasdy Ferenc fő-
kapitány (1. ábra) 
1589. február ele-
jén újfent meg-
támadta Bolond-
várat, ahogy ezt 
Ferhád budai pasa, 
Ernő főherceghez 
1589 februárjában 
írt leveléből tudjuk, 
„Nádasdy – immá-

ron egynéhányszor Koppányra akart jönni, az elmúlt 
napokban is Bolondvárra jöttek az Balaton által laj-
torjákkal és minden hadi szerszámokkal akarván 
porrá tenni, de Isten nem vitte elő szándékokban”. 
Nádasdy Tamás fia a nagy műveltségű Ferenc, akit 
kortársai „fekete bég”-nek neveztek, többször is har-
colt környékünkön. 1587-ben a koppányi „fekete” Ali 
béget elfogta, és Prága városába vitette.

1589 augusztusában tihanyi magyar vitézek portyáz-
tak a Bolondvár körül. A harcokban elesett a kato-
nákkal tartó királyi adószedő. Zsákmányolt lovait, 
fegyvereit és a már beszedett adót Pisky kapitány 
önkényesen megtartotta, a Haditanács ezen kihágása 
miatt Piskyt leváltatta.
Azok a bolondvári török katonák jártak szerencsével, 
akik 1589 augusztusában öt sajkával Tihanyra tá-
madtak, három emberrel végeztek, tízet pedig túszul 
ejtettek. Ugyanezen végház katonái két hónappal ko-
rábban, Keszthelyről a helyi vásárra érkező kilenc pá-
pai kereskedőt hurcoltak el.

1. ábra
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MEGNYITÓ: 2020.02.13.
CSÜTÖRTÖK 16 ÓRA

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

KEDD DÉLUTÁN 17.30-19.30

PREVENTÍV GERINCTORNA

SZERDA DÉLELŐTT 9.00-11.30BABA-MAMA CLUB

SZERDA DÉLUTÁN 15.00-16.00

PILATES GALAMBOS LÁSZLÓVAL

SZERDA DÉLUTÁN 17.00KOREAI NYELVOKTATÁS

PÉNTEK DÉLUTÁN 16.30-17-30GYERMEK NÉPTÁNC

SZERDA ESTE 18.00-19.00

ZUMBA

Legyél Te is Polgárőr!
Továbbra is várjuk elhivatott fiatalok és nem any-
nyira fiatalok jelentkezését, mivel szeretnénk 
megalakítani Balatonszemesen az önkéntes Tűz-
oltó- és Polgárőr Egyesületet.

Aki úgy érzi, szeretne tenni szeretett településünk 
még nagyobb biztonságáért, az jelentkezzen a hiva-
talban Zalacné Kiss Andreánál személyesen vagy a 
06-84/560-902-es telefonszámon, illetve e-mailben 
a polgarmester@balatonszemes.hu címen. Az elő-
ző felhívásunkra 6 fő jelentkezett, ezért továbbra is 

várjuk a jelentkezőket, hogy aztán nekiláthassunk a 
komoly munkának! Minimum 10 fő kell az egye-
sület megalakításához, ezért szeretnénk, ha 10 fő 
feletti létszámmal tudna megalakulni az egyesület.

Bérbeadás meghirdetése
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a tulajdonát képező

Balatonszemes 295 hrsz-ú és a 465 hrsz-ú ingat-
lanokat együttesen kizárólag kemping létesítése 
és üzemeltetése céljából, valamint Balatonszemes 
226/8 hrsz-ú ingatlanon lévő Élményfürdő létesít-
ményt üzemeltetés céljából ellenérték fejében tör-
ténő bérbeadásra hirdeti meg A részletes pályázati 
felhívások a www.balatonszemes.hu-n érhetők el.

Születés:
Tardi Molli Amélia 2020.01.17.
anyja neve: Kassai Patrícia Krisztina, 
apja neve: Tardi Attila

Házasság:
Valkó Emese Zsuzsanna- Borbély Szabolcs  
2020.01.28.

Haláleset:
Horváthné Csernák Mária Anna 
2019.12.07. napján életének 66. évében
Pem Gyula 2019.12.19. napján 
életének 83. évében
Mischl Antal József 2019.12.29. napján 
életének 86. évében
Szennyai István 2020.01.28. napján 
életének 64. évében

Anyakönyvi hírek

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

BALATONSZEMESI KIGÉPSZERVÍZBALATONSZEMESI KIGÉPSZERVÍZ
SZÁRAZ TÜZIFA ÁRAKSZÁRAZ TÜZIFA ÁRAK

2018. 09. 01.-től2018. 09. 01.-től
1 m3 (1mx1mx1m)1 m3 (1mx1mx1m)

Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány .......20.000.-Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány .......20.000.-
Vegyes: akác+cser....... 25.000.-Vegyes: akác+cser....... 25.000.-

Akác: ......25.000.-Akác: ......25.000.-

Erdei m3 (1mx1mx1.7m)Erdei m3 (1mx1mx1.7m)
Vegyes: nyár+ nyír+bálvány.......28.000.-Vegyes: nyár+ nyír+bálvány.......28.000.-

Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány.......36.000.-Vegyes: akác+nyár+ nyír+bálvány.......36.000.-
Vegyes: akác+cser.......44.000.-Vegyes: akác+cser.......44.000.-

Akác:.......44.000.-Akác:.......44.000.-

Címünk: Balatonszemes Bajcsy Zsilinszky u. 2.Címünk: 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.huwww.kisgepservice.hu



„Bízzál az Úrban s a jót cselekedd, akkor a földön fogsz lakni és betelsz hűséggel”
(Zsolt 37.3)

Balatonszemesi Katolikus Találkozó Balatonszemesi Katolikus Találkozó 
2020. február 22.2020. február 22.

Program:Program:
9:00 Gyülekezés9:00 Gyülekezés
10:00 Tanítás - Puskás Antal pálos szerzetes10:00 Tanítás - Puskás Antal pálos szerzetes
11:00 Szentmise - Varga László megyéspüspök11:00 Szentmise - Varga László megyéspüspök
12:00 Agapé12:00 Agapé
14:00 Vetélkedő14:00 Vetélkedő
15:30 Hálaadó imádság15:30 Hálaadó imádság
16:00 Záró áldás16:00 Záró áldás
A kisgyermekeket külön gyermekprogrammal várjuk.
A zenei szolgálatot a Nagykanizsai Antióchia Közösség biztosítja.
A találkozó alatt lehetőség lesz szentgyónás elvégzésére.

Helyszín: Reich Károly Általános Iskola: 8636 Balatonszemes, Gárdonyi Géza u. 1 .

A Balatonőszöd Községért Egyesület
2020. február 22-én 
Téltemető jelmezes felvonulást szervez!

Meghívó

A tervezett program:
•  Gyülekező a balatonőszödi Művelődési ház előtt.
•  Indulás 14 órakor, a kijelölt úton (Szabadság utca - Napfény utca - Petőfi utca-József Attila utca -  

Szabadság utca), de menet közben is lehet csatlakozni a felvonuláshoz.
• Cél: a Művelődési ház melletti tér, ahol elégetjük a „kiszebábot”.
• Zsíros kenyérrel, teával és forralt borral kínáljuk a karneválozókat.
Aki gond-baj űző cetlit szeretne tűzni a kiszebábra, megteheti.
Aki szeretne csatlakozni a felvonuláshoz, öltsön farsangi jelmezt és hozzon magával zajkeltő eszközöket, 
dudákat, sípokat, dobokat, hogy minél messzebbre űzzük a telet!

Sok szeretettel várunk mindenkit!


