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nagyhatalommal harcolva is megalkossa önállóságának alapjait. A világ megismerte népünk nagyhatalommal harcolva is megalkossa önállóságának alapjait. A világ megismerte népünk 
küzdeni akarását, mert olyan önzetlen emberek vezettek bennünket, mint gróf Széchenyi küzdeni akarását, mert olyan önzetlen emberek vezettek bennünket, mint gróf Széchenyi 
István, vagy Kossuth Lajos.István, vagy Kossuth Lajos.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk,Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk,
2020. március 13-án 17 órakor a Művelődési Házban.2020. március 13-án 17 órakor a Művelődési Házban.
Ünnepi műsort adnak elő iskolánk 8.osztályos tanulói. Ünnepi műsort adnak elő iskolánk 8.osztályos tanulói. 
Beszédet mond, Szomorú Szilárd polgármester.Beszédet mond, Szomorú Szilárd polgármester.

Ünnepeljük együtt a márciusi ifjak emlékét!Ünnepeljük együtt a márciusi ifjak emlékét!

HÍRMONDÓ
Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja • 2020. március 



3. oldal2. oldal
Balatonszemes és Balatonőszöd községek önkormányzatainak havilapja • 2020. március

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK HÍRMONDÓ

Magyarország 1848. március 15 –én az összefogásról 
a küzdeni akarásról, az önzetlenségről tett tanúbi-
zonyságot. Ma ebből a napból erőt tudunk meríteni 
magunknak, hisz ugyanazon értékekre van ma is 
szükségünk, és ezek közt a legfontosabb az összefo-
gás. Erről szólt 1848. március tizenötödike is. 1848. 
március 15 a történelem magasságából szemlélve 
csupán egy egyszerű esős tavaszi nap volt. Ám iskolai 
tanulmányainkból tudjuk, hogy ezen a napon Pesten 
forradalom zajlott. Tudjuk, hogy Petőfi Sándor és fi-
atal társai – akiket márciusi ifjak néven emlegetett az 
utókor – a Pilvax kávéházból elindulva a Landerer 
nyomdához vonultak, kinyomtatták 12 pontba foglalt 
követeléseiket, és kiszabadították a jobbágyok sorsát 
szívén viselő Táncsics Mihályt. Március 15-e megha-
tározó alakja Petőfi Sándor volt, olvassuk sorait, ő ho-
gyan emlékezett a nevezetes nap eseményire:
„ A Pilvax kávéházban azt határoztuk el, hogy sorra 
járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz 
mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s 
ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint 
a görögtűz: a víz nem olthatja el. Az orvosoktól a 
mérnökökhöz , majd a jogászokhoz vonult a szám-
ban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő 
sereg. Jókai felolvasta a felhívást és a 12 pontot, s én-
velem elszavaltatták a „Nemzeti-dal-t. Mindkettőt 
kitörő lelkesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő 
„Esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta az 
egész sereg, mely a téren állt. Ezután Landerer nyom-
dájához mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, 
s a 12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezd-
ték. Dél felé elkészültek a nyomtatványok, s ezren-
ként osztották szét a nép között, mely azokat részeg 
örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést 
hirdettünk a Múzeum terére, s a sokaság eloszlott. 
A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt 
össze a Múzeum elé, onnan a Városházához men-
tünk. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. 
Rövid tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 

pontot. Óriási lelkesedés tört ki! –Budára! Budára! 
Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép 
leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A választ-
mány legalább 20 000 ember kíséretében fölment 
Budára a Helytartó tanácshoz és előadta kívánalma-
it. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és 
reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után 
mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a 
tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics 
börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át 
a töméntelen sokaság Pestre. Ez volt március 15-e. 
Eredményei olyanok, melyek e napot örökre neveze-
tessé teszik a magyar történelemben.”
A forradalom győzelmének gyümölcse a március 15 
–ét követő egy hónapban érett be, amikor a Kossuth 
által kidolgozott felirati követelésekből a magyar or-
szággyűlés létrehozta az áprilisi törvényeket, és kine-
vezte az első magyar felelős kormányt. A 31 törvény 
révén hazánk maga mögött hagyhatta a feudaliz-
must, lerakhatta a modern Magyarország alapjait. 
Kis hazánk bebizonyította a világnak: képes az össze-
fogásra, képes arra, hogy egyszerre két nagyhatalom-
mal harcolva is megalkossa önállóságának alapjait. 
A világ megismerte népünk küzdeni akarását, mert 
olyan önzetlen emberek vezettek bennünket, mint 
gróf Széchenyi István, aki egy teljes évi jövedelmét 
ajánlotta fel Magyarországért, olyan vezetők mutat-
tak példát mint Kossuth Lajos, aki alkut nem ismer-
ve tartotta össze és lelkesítette a magyarok millióit. 
Erősítsen minket mindennapjainkban ez az önzetlen 
tenni akarás és összefogás. 

Németh Kornélné

Szeretnék beszámolni arról, milyen munkálatok 
folynak községünkben, milyen pozitív változá-
sokra számíthatnak a közeljövőben.

Településünk a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesz-
tő Zrt. által meghirdetett strandfejlesztési pályáza-
tán 58.576.666.- forint támogatást nyert el február 
hónapban. A pályázat 100 %-os támogatottságú, 
befejezési határideje 2020.11.15. A fejlesztés a ki-
írók feltételei miatt csak a Berzsenyi úti strandra 
fordítható. Támogatott tevékenységek részletes be-
mutatása:
Egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítá-
sa. Strand területén kialakításra kerülő egységes 
vizuális megjelenésű öltözőkabinok létesítése. Víz-
bejutás feltételeinek javítása, 2 db lépcső + 1 db 
mozgássérült rámpa kialakítása, napozóstég tele-
pítése. Kisgyermekekkel használható családbarát 
vizesblokk kialakítása 60 nm nagyságban (hajszá-
rítóval, gyermekek számára méretezett WC-vel, 
pissoir-ral, mosdókagylóval). Továbbá baba-ma-
ma szoba kialakítása, kézmosóval, melynek alap-
területe 20 nm.
A munkálatoknak már nekiláttunk, elkezdődött 
az épületek tervezése, a nyári időszak előtt már 
szeretnénk, ha a kisebb dolgok elkészülnének, 
mint az öltözők, bejárók, napozó stég. Minden-
képpen fokozottan oda fogunk rá figyelni, hogy 
a nyári időszakban ne legyen ebből a strandon 
fennakadás. Tehát nem lesz azon idő alatt ott 
munkálat.  
Megérkezik hamarosan az élményfürdő melletti 
kajak- kenu pályázat további része, a Fa Nándor 
által tervezett hajó, csónak behelyező sólya. Mé-
rete 2 x 6 méter és tüzihorganyzott kiszerelhető 
rácselemekből készült. Itt természetesen lehető-
séget biztosítunk majd a nyári időszakban a tele-
pülésünk lakóinak, nyaralóinak, hogy akár a saját 
eszközeiket is vízre bocsájthassák.

Mórocz Viktor képviselőtársam javaslatára kije-
lölt fürdőhelyé nyilvánította a Képviselő- testület 
a Hullám utcai strandot is. Így jelenleg az idei nyá-
ron már 3 hivatalos strand is lesz a településün-
kön. A szándék hasonló ok miatt lett végrehajtva, 
mint a Vígadó strand esetében, a későbbi pályázati 
lehetőségek miatt.
A Hírmondó előző számában már említettem a Sze-
der utcai terveket, melyek mára már realizálódtak. 
Látható lesz majd, hogy földmérők dolgoznak az 
utcákban. Az is lehet, hogy mire olvashatják ezt a 
cikket, már túl is leszünk ezeken a munkálatokon. Ki 
szeretnénk jelölni a pontos térkép szerinti helyét a Pi-
cur ABC előtti kis parknak és a Németh Pál utcának, 
valamint az iskola alatti út nyomvonalának. Így már 
pontosan tudjuk az utak alapjait előkészíteni. Egé-
szen biztos, hogy a Németh Pál utca jelenlegi alapját 
is vastagítani kell, a szakvélemény erről számolt be.
Megtörténtek az egyeztetések az Ady Endre utcai 
építkezések miatti útfelújítással kapcsolatosan az 
OTP és OBH részéről. Mindkét részről pozitívan 
álltak hozzá a részünkről történt megkereséshez. 
Jelenleg előkészítés alatt vannak a megállapodások. 
Meghirdetésre került az Önkormányzat tulajdo-
nában lévő krumpliszedő, ágdaráló, aszfaltozógép, 
valamint folyamatban van a régi busz értékesítése 
is. Ezen befolyt összegekből szeretnénk vásárolni 
új gépet a régi markoló helyett, amelyre rendszere-
sen kell költenie a településnek.
Elkerült a végrehajtás alá vont konténer a KHT te-
lephelyről, amely rengeteg kellemetlen percet szer-
zett. Sajnos 3 alkalommal is feleslegesen vonult ki 
a helyszínre az egész testület. A végrehajtó sosem 
tudta eredményesen lezárni az eljárást, mert a vég-
rehajtást kérő nem jelent meg a helyszínen. A 3,7 
millió forint után - amelyet már leinkasszáltak ko-
rábban a számlánkról-, további kárigény áll fent a 
végrehajtást kérő részéről, a konténer korábbi jog-
talan itt tartása miatt. 

Magyarország 1848. március 15. Kedves Balatonszemesiek!
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Közvilágítás – Felhívás
Balatonszemes Képviselő- testülete a lakosság, illetve az üdülőtulajdonosok segítségét szeretné 
kérni a közvilágítás jelenleg nem működő led-es lámpatesteinek garanciális cseréjéhez.

Kérnénk, hogy akinek tudomása van Balatonszemes területén olyan lámpaoszlopról, melyen 
meghibásodott fényvető van, jelezze a pontos hely megadásával (pl.: utca, illetve házszám előtt).
Az így felmért hibákat szeretnénk mihamarabb orvosolni. A bejelentéseket az alábbi e-mail 
címre várjuk: amalia@balatonszemes.hu.
Az önkormányzat elérhetősége: Szántóné Pesti Amália, telefon: 84-560-900

Köszönjük! Mórocz Viktor

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Valamint minden alkalommal a település fizette az 
alkalmankénti költségeket, még akkor is, ha nem 
jelent meg a helyszínen a végrehajtást kérő. A rádi 
nyaralótelep mellett volt egy telekrész az önkor-
mányzat tulajdonában, amely hirdetményi úton 
értékesítésre került, 5 millió forint értékben.
A Bánk bán utcában töltjük fel folyamatosan a 
dupla árkot a sín mellett, hogy a későbbiekben el 
lehessen majd végezni az út megfelelő helyreállítá-
sát, valamint az utca fásítását. 

Folyamatban van az engedély beszerzése a Vízügyi 
hatóságtól a Tuskó öböl helyreállítására. 
Az orvosi rendelőbe február 18-án megérkezett az 
első fele a pályázati forrásból biztosított eszközök-
nek, a másik fele március közepéig lett visszaiga-
zolva. Így ismét tovább szépül az orvosi rendelő. 
A februári hónap ezeket a változásokat hozta ma-
gával. Bízom benne, hogy az elkövetkező időszak 
is hasonló eredményeket fog előidézni községünk 
életében.

Szomorú Szilárd

Balatonszemes önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2019. november 27-én nyilvános ülésen 
döntött a helyi adókról szóló 15/2014 (XI.25.) ön-
kormányzati rendeletének módosításáról. A módo-
sítást megelőzően több ízben, hosszabb idejű meg-
beszélést tartottunk a tárgy fontossága, súlya és a 
várható fogadtatása miatt. Elemzésre került a kem-
pingek bezárásának várható hatása. Megvitattuk az 
ingatlanok forgalmi értékének növekedését. Megál-
lapítottuk, hogy a kereslet eltérően alakult, különö-
sen a Balatonhoz közeli (vasút alatti) területeken és 
az új építésű lakások, üdülők értéknövekedése volt 
ugrásszerű. Az utóbbi években pedig a beruházók 
a társasházak, lakások építésére – ezzel a vevőkör 
és az olcsóbb kivitelezési költségekre – törekedtek 
és ezt a lehetőséget az önkormányzat rendezési 
tervének módosításával biztosította. Az ingatlan 
adók mértéke évek óta változatlan volt. Funkció 
szerint azonban a lakás alacsonyabb díjtételű volt, 
mint pl. az üdülőké, de a Balaton közeli lakásoknál 
döntő többségében a tulajdonos nem tartózkodott 
ott életvitelszerűen. Ezért  a tényleges „lakáshasz-
nálat” fogalmát is tisztázni kellett.  Vezérelvként 
az arányosabb teherviselés kialakítása volt a cél. A 
kempingek bezárása, az üdülők felújítási ideje alatti 
szüneteltetése miatt, a következő évek költségvetési 

stabilizálásáról is gondoskodni kellett.
A helyi adókról szóló törvény lehetőséget ad az ön-
kormányzatoknak, hogy - a könnyebbség kedvéért 
az állandó lakásként használt - / azaz olyan állandó 
lakcím, amelyben életvitelszerűen ott tartózkod-
nak/  ingatlan adója mentes, v. kedvezményes adó-
tétellel adózzon.
Miért így alakult az adótétel? Különösen a vasút 
alatti területek tulajdonosai teszik fel a kérdést. A 
fenti elvek alapján könnyebb példák sorát állítani, 
hogy a valós lakás – amelynek kedvezménye meg-
illeti a lakhelyükön azokat akiknek második, vagy 
többedik lakása van nálunk.
A faluban lévő akár többszintes lakás értékén legfel-
jebb egy 30 m2-es apartman, rosszabb esetben egy 
építési telek kapható, vagy fordítva egy telek árából 
nagy alapterületű lakás vehető.
Abszurdum tehát az, hogy az önkormányzat nem 
azonos elbírálást alkalmaz lakosok és üdülősök kö-
zött.
Nem mellékes az sem, hogy több állami támoga-
tás lakosságszámtól függő. Egyszerű példa: a 2020.
évi költségvetési törvényben az önkormányzati 
hivatal elismert létszáma 2000-3000 lakos esetén: 
min.6 - max. 8 fő. Minden bizonnyal elegendő is ez 
a létszám egy belső Somogy megyei, vagy idegen-

Igaz, nem olyan régen lett vége az adventi és a ka-
rácsonyi ünnepkörnek, de mi már a következőre 
készülünk. Szeretnénk mi is, mint a szomszédos 
községek,  ünneplőbe öltöztetni lakóhelyünk utcáit. 
Nagy örömmel osztom meg azt a hírt Önökkel, Ve-
letek, hogy lehetőségünk nyílt új köztéri karácsonyi 
díszkivilágítást vásárolni, nagyon kedvezményes 
áron. Nem olcsók ezek a berendezések, a mi   ese-
tünkben is milliós tételről beszélhetünk. Gyakorlat-
ban ez annyit jelent, hogy a 7 -es főúton lévő összes 
villanyoszlopra felkerülnek majd a 3 méteres  dí-
szek. Vásároltunk egy a főút felett átmenő fényele-
met is, ami véleményünk szerint üde színfoltja lesz  
településünknek. Nem utolsó sorban községünk 
karácsonyfája is meg fog újulni, mert megközelítő-

leg 200 méter hosszú fényfüzérrel díszítjük majd fel. 
Készülünk egy meglepetéssel is, elsősorban a gyere-
kek számára, de reméljük a szülőknek és a települé-
sünk minden lakójának tetszeni fog. Erről egyenlő-
re nem árulok el többet.
Nagy köszönet a Fénydekoráció Bt-nek, hogy lehe-
tővé tette nekünk az 50%-os kedvezményes vásár-
lást, ezzel is hozzájárulva terveink megvalósításá-
hoz. Bízunk benne, hogy egy maradandó élmény 
lesz áthaladni településünkön ezen időszakban is, 
és élvezni fogják a karácsonyi fények hangulatát.
www.blachere-illumination.hu, 
www.fenydekoracio.hu

Üdvözlettel: Rajczi Tamás

Adók változása

Új fényekkel gazdagodunk

forgalom nélküli településen, de esetünkben sok-
kal nagyobb a beépítési terület. Az itt tartózkodók 
száma pedig tavasztól őszig megtöbbszöröződik. Ez 
egyrészt jelenti, hogy az átmenetileg itt tartózkodók 
számát nem dotálják, de azt is, hogy az állandó la-
kosok jogcímén állami (normatív) támogatás is ré-
sze a bevételi forrásunknak.
Minden infrastruktúra (utak, közvilágítás stb.) 
fenntartása éven át működtetendő függetlenül at-
tól, hogy 10 ezer, vagy kétezer lakos tartózkodik a 
településünkön. Kifejezetten vannak olyan felada-
tok, amelyek főleg az ideérkezők kiszolgálását (pl. 

szabad parti sávok gondozása stb.), komfortérzetét 
javítják, mint pl. nagyobb és több park, látványosság 
biztosítása. Mindezeket örömmel tesszük, de ennek 
árát csak saját bevételekből fedezhetjük és ahogy a 
magánépítkezők építési költsége akár 30 %-kal is 
növekedett az utóbbi időben, ez önkormányzatunk-
nál sincs másképp.
Bár részünkre is az lett volna a legjobb, ha csökkent-
hetjük az adót, népszerű intézkedést azonban nem 
lehet hozni, ha nemcsak szinten-tartás, hanem a fej-
lesztés is a célunk.

Dr. Valkó Zsuzsanna
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HÍREK

Településünk  a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fej-
lesztő Zrt. által kiírt pályázatban 53.350.000 .- fo-
rint támogatást nyert el, a  szabad strand további 
fejlesztésére. A támogatás intenzitása 100%-os.

A Képviselő-testület döntése alapján nem kerülnek 
értékesítésre a Petőfi utcai bérlakások. Viszont a fo-
lyamatos állag megóvás érdekében emelkednek a 
bérleti díjak. A testület kezdeményezi Balatonőszö-
dön a Petőfi utcában önkormányzati tulajdonban 
lévő lakások bérleti díjának 50% mértékkel történő 
emelését.
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete lehetőséget biztosít, hogy az önkor-

mányzat tulajdonában lévő faluház közösségi he-
lyiségeit családi rendezvények, baráti találkozók, 
események megszervezésére, továbbá egyéb üzleti 
célú  rendezvények megtartására igénybe lehet ven-
ni. A Képviselő-testület az épület közösségi tereit 
a fenti céllal 3.000.- Ft / óra bérleti díj megfizetése 
ellenében biztosítja. A három óra időtartamot meg-
haladó használat estén a bérlőnek a fűtési idényben 
15.000 Ft / alkalom, fűtési idényen kívül 10.000 Ft/ 
alkalom díjat kell megfizetni. A Képviselő-testület 
igény esetén biztosítja a községi kemence használa-
tát 10.000,- Ft / alkalom összegért, továbbá eszköz-
használatot is biztosít 5.000 Ft / alkalom összegért.

Február 3-án mint a gyerekek az első napon az is-
kolában, úgy érkeztem én is a szemesi konyhára.
Nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, hogy sze-
retettel fogadtak, megkönnyítve ezzel a beil-
leszkedés első napjait. Hamar kialakítottuk a 
napirendünket, helyre tettük egymás felé az elvá-
rásainkat, kötelességeinket, így mindenki tisztá-
ba van vele, hogyan tudunk jó csapatként együtt 
működni.

330 km nem kis távolság, de azt tapasztaltam, hogy 
a két országrész és a két település között nem sok 
eltérés van az ízvilágban. Azt kértem a kollégáim-
tól, hogy az Önök által elfogadott és szeretett fűsze-
rezést, ételkészítést tartsák továbbra is szem előtt. 
Az étlapot együtt állítjuk össze, figyelembe véve a 
lehetőségeinket. Minden héten új étlappal fognak 
találkozni, szezonális jellegű ételeket választunk. 

Megpróbálunk valami újdonságot is becsempész-
ni a hétköznapokba. Azt mindenki tudja, hogy a 
konyhára ráfér némi korszerűsítés. Apró léptekkel, 
ésszerű megoldásokkal egy-egy edény cseréjével, 
géppark korszerűsítésével, már sokat javíthatunk 
lehetőségeinken. Itt szeretném megköszönni Pol-
gármester Úr és a Képviselő Testület segítőkész 
hozzáállását!

Tisztelt Balatonszemesi polgárok és üdülőtulaj-
donosok!

Eltelt az első másfél hónap mióta átvettem a Kft. irá-
nyítását. Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak 
az év elején elvégzett munkáinkról a teljesség igénye 
nélkül és az általunk gondozott területekkel kapcso-
latos legfontosabb jövőbeni terveinkről.
Legfontosabb feladataink közé tartozik a település 
közterületeinek rendben tartása így elsődlegesen 
és folyamatosan végezzük az ősszel lehullott levelek 
összeszedését és elszállítását. Ezzel a munkával az 
első körben szinte mindenhol az elmúlt napokban 
végeztünk. A folyamatos munkavégzést megnehe-
zítette az elmúlt időszak egypár viharos szelet hozó 
hidegfrontja, amikor is inkább a kidőlt fákkal és az 
újra szétfújt levélkupacokkal kellett megküzdeniük 
kollégáinknak. Emellett volt olyan épület is ahol a 
további károkat megelőzendően a vihar által meg-

bontott bádogozást rögzítették kollégáim a viharos 
szélben, miközben értesítettük az ingatlan tulajdo-
nosát is. A területek megtisztítása során a lakók által 
kitett zsákokat is elszállította a kft. Sajnálattal vettük 
azonban tudomásul, hogy a kitakarított utcákban 
néhol újra kirakják a hulladékokkal teli zsákokat és 
ezzel amellett, hogy a helyi rendeletek szabályozása-
inak nem tesznek eleget a tulajdonosok, az egységes 
utcaképet is rombolják.
Ezzel kapcsolatosan kérjük az ingatlan tulajdono-

Önkormányzati hírek Balatonőszöd

Új étlap, régi gondok

A „Szemesért” Kft. elmúlt másfél hónapja és 
a közel-jövőbeni tervei

sokat, hogy egyeztessenek a Kft. munkatársaival az 
elszállítás lehetőségeiről mielőtt a helyi rendelettel 
ellentétesen közterületre vinnék a kertekben ke-
letkezett zöldhulladékokat. A következő ingyenes 
zöldhulladék elszállítása sajnos csak április hónapra 
van tervezve a hulladékszállítással megbízott cégnél.
Örömmel segítünk az Önkormányzat által elindított 
útépítési akcióban is, ahol a nyomvonal kitakarítása 
mellett szállítóeszközeinkkel és élő munkaerővel se-
gítjük az önkormányzati markoló munkáját.
Ígértem, hogy minden egyes kivágott fa helyére leg-
alább kettő ültetését vállalom. Itt adok tájékoztatást 
arról, hogy az útépítés során, valamint a veszélyes 
fák kidőlése/kivágása okán 8 fát vágtunk ki és he-
lyettük több mint 40 db-ot sikerült ültetnünk.
Elkezdtük az új vízlépcsők készítését, melyekkel az 
Önök gondtalanabb pihenését kívánjuk elősegíteni. 
Jelenlegi terveink szerint 3 új lépcső kerül kihelye-
zésre a szabad strandokra. Elkezdtük a forgalom-
technikai változtatások megvalósítását. Új Stop 

tábla került ki a Kinizsi utcához, valamint itt és az 
új orvosi rendelőnél a napokban kihelyezésre kerül 
két közlekedési biztonságot elősegítő tükör, hogy a 
Szabadság utcára biztonságosabb kihajtást biztosít-
sunk.
Közeljövőben tervezzük a Tuskó öböl rendbetételét 
feltöltését saját anyagból, hogy újra nagyobb teret 
kapjanak a parti homokban játszadozó gyerekek. 
Ugyanitt tervezzük a veszélyes fák kivágását és a 
mélyen fekvő területek feltöltését még a nyári sze-
zon kezdete előtt. Emellett természetesen hamaro-
san megkezdjük az összes strandterület tavaszi fel-
készítését.
Kérem Önöket, munkánkat továbbra is segítsék 
hasznos észrevételeikkel, az eddig megtetteket pe-
dig itt is megköszönöm.

Havasy Tamás
ügyvezető igazgató
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Kedves Szülők!
Köszönjük a belénk vetett bizalmukat! Ránk bízták 
azt a nem mindennapi feladatot, hogy a gyermeke-
iket étkeztessük. Mint tudják az étlap tervezésnél 
több szempontnak kell megfelelni. Adott egy nor-
makeret, mely a pénzügyi keretet határozza meg. 
Adott egy 2014-es EMMI rendelet, mely a nyers-
anyagokat, azok mennyiségét, az ételkészítési tech-
nikákat határozza meg. Adott egy technikai hát-
tér, melyben nap, mint nap dolgozhatunk. És nem 
utolsó sorban megjegyezném, hogy én is feleség és 
anyuka vagyok. Ezáltal olyan szemüvegen keresztül 
tekintek az étkeztetésre, mintha minden rám bízott 
gyerek egy kicsit az enyém is lenne! Úgy gondolom 
Önök között is akad, aki időnként elcsábul és olyan 
ételt is megetet a gyerekével, ami nem biztos, hogy 
benne van a „Korszerű gyermekétkeztetés” című 
tankönyvben. Arra kérek mindenkit mielőtt ítélke-
zik, gondoljon erre a pár sorra.
Kedves Vendégeink!
Köszönöm szépen a felém áradó biztatásukat, türel-
müket! Sokat jelent nekem, hogy naponta támogat-
nak jó szándékú ötleteikkel. Olyan hosszú ez az év, 
hogy lesz rá lehetőségem, hogy minden olyan ételt 
betervezzünk az étlapba, mellyel megpróbálunk 
egy kicsit mindenkinek megfelelni. Bár tudjuk, 
hogy egy 4 tagú család vasárnapi ebédjét is nehéz 
úgy összehozni, hogy mindenkinek megfeleljen. De 
ezért hívnak bennünket „Közkonyhának”. Amiről 

még szeretném, ha beszélnénk: Az utóbbi hónapok-
ban mindenki a saját bőrén tapasztalhatta, hogy a 
nyersanyag árak a csillagokig emelkedtek. E miatt 
át kell nézni a költségvetésünket. Szükség esetén az 
étkezési díjak korrekcióját is el kell végezni. A kony-
ha dolgozói azoknak a vendégeknek, akik munka-
időben nem tudták elvinni az ételhordóikat, a bejá-
ratban kiakasztották a megszokott helyre. Sajnos az 
elmúlt napokban több esetben eltulajdonították eze-
ket az ételhordókat, a tartalmukat elfogyasztották, 
majd a szemetesbe dobták. Minden vendégtől, akit 
kár ért itt is szeretnénk elnézést kérni! Nem tudjuk 
tovább vállalni, hogy kiakasztjuk az ételhordókat. 
Kérünk mindenkit, hogy 14:15-ig érjen oda a meg-
rendelt ételért. 
Március hónaptól kivezetjük a csekken történő ét-
kezési díj befizetését. Készpénzes és átutalásos mó-
don lehet térítési díjat fizetni. Megkérném a kedves 
vendégeinket, hogy az elmaradt tartozásukat ren-
dezzék a konyha felé! A megrendelt étkezés fizetési 
kötelezettséggel jár! Kedves Szülők! Ne hozzanak 
olyan helyzetbe, hogy felszólítást kelljen írnom. A 
felszólított és ki nem fizetett számlákhoz tartozó 
gyerekek adatait át kell adnunk a gyermekvédelem-
nek. Akinek gondot okoz az étkezési díj kifizetése, 
az önkormányzattól kérhet segítséget.

Boda Lászlóné Borika
élelmezés vezető

Az idei évet január 6-án kezdtük, régi hagyománya-
inkhoz híven a kiscsoportosok újév köszöntőjével. 
Az időjárás amennyire lehetővé tette igyekeztünk 
minél többet a friss levegőn lenni. Mivel a nap nagy 
részét lakásban, óvodában töltik a gyerekek, így még 
nagyobb az igényük, hogy a felnőttek többet foglal-
kozzanak velük: legyen az közös játék, takarítás, főzés 
vagy bármely más tevékenység.                                                                                       
Óvodánkban mindent megteszünk azért hogy a gye-
rekek játékosan megismerkedjenek hagyományaink-
kal, népszokásainkkal. Ezt segítette elő a farsangi hét 
megtartása. Mint mindig, az idén is a középső csoport 
óvónőinek szervezésében került sor erre az esemény-
re, melybe aktívan részt vettek a Szülői Szervezet tag-
jai és a Derűs Ősz Nyugdíjas Csoport tagjai is.
Mi, felnőttek a gyerekekkel közösen feldíszítettük az 
óvoda épületét. Nagy izgalommal és kíváncsisággal 
vártuk a nyugdíjas csoport tagjai közül a nagymamá-
kat. A közös sütemény készítést a vidám együtt ját-
szás, verselés, mesélés öröme váltotta fel. Felnőttek, 
gyerekek nagyon jól érezték magukat. Köszönjük az 
együtt töltött boldog perceket. Jó lenne jövőre is ta-
lálkozni a nagymamákkal. Új hagyományt is kezde-
ményeztünk az idén, ugyanis meghívtuk a szülőket, 
hogy gyermekeikkel együtt készítsenek farsangi fel-
vonulásra álarcot vagy szemüveget. Igazán jól sikerült 
ez a délelőtt, mindenki jól érezte magát. A következő 
napra is meghívtuk őket, hogy vegyenek részt a „ Tél-
űző” felvonulásunkon amely a falu utcáin zajlott. Ki-
csik és nagyok erre az alkalomra készített álarcokban, 
szemüvegekben mutatták be a faluban farsangi éne-
keiket, verseiket, melyeket különféle ritmus hangsze-

rekkel kísértek. A farsangi hetet a jelmezes felvonulás 
és a szülőkkel közös játék délután zárta. Mindenki-
nek köszönjük a támogatást a segítséget, a Szülői 
Szervezet tagjainak a süteményt, a fánkot, az üdítőt, a 
lufit. A Derűs Ősz Nyugdíjas Csoport vezetőjének és 
tagjainak a közös játékot, meséket, az együtt alkotás 
örömét. Nagymamák, jó hogy köztünk vagytok, nél-
kületek nagyon szegény és szomorú lenne az életünk. 
KÖSZÖNJÜK!                                                                              
Február 15-én került sor a felnőttek farsangi báljára. 
Igen színvonalas volt, melyet az Egészséges Szeme-
si Óvodásokért Alapítvány hozott létre. Rendhagyó 
módon a bál az általános iskola tornatermében került 
megrendezésre. A bált Szentiványi- Gelencsér Adél a 
fent említett alapítvány elnöke nyitotta meg, majd pe-
dig Szomorú Szilárd polgármester tisztelte meg jelen-
létével és beszédével a bál résztvevőit. Az intézményt 
Szentiványi Jánosné mutatta be, nemcsak szóban, ha-
nem az intézményben zajló munkáról készült színes 
képekkel.  Köszönjük mindenkinek a munkáját, akik 
bármiben hozzájárultak a bál létre jöttéhez, s segítet-
ték annak megvalósulását.                                                                                                                     
Még a hónap eseményeihez tartozik a nyílt hét: feb-
ruár 25- től  február 28.-ig. A középső csoportban a 
szülők, a nagycsoportban a szülők és tanítók ismer-
kedtek az óvodai élettel, tevékenységekkel, nevelési 
módszerekkel. Az elmúlt évekhez hasonlóan sokan 
éltek a lehetőséggel, megismerték még jobban az óvo-
dai életet, szokásokat. A szülők pedig könnyebben 
tudnak dönteni gyermekeik iskolaérettségéről.                                           

Bera Magdolna
Méhecske kiscsoport óvónője

Ez történt óvodánkban január-februárban

Új évvel és rengeteg motivációval indult a 2020-as 
évünk a Mini Bölcsődénkben. Januárban átment az 
utolsó gyermek is az óvodába, aki annak idején, 2018 
decemberében együtt avatta fel velünk a bölcsődét. 
Könnyes szemmel, de büszkén búcsúztunk az im-
máron ovis kisfiútól. A kisfiú helye nem maradt so-
káig üresen, ugyanis egyből érkezett egy új kislány 
a helyére. A kislány beszoktatása sikeres volt és zök-
kenőmentes. A gyermek nagyon talpra esett, rendkí-
vül közvetlen és hamar nélkülözni tudta édesanyját. 

Márciusban csoportunkhoz új kislány csatakozik, így 
heten leszünk. A februári hónap ismét emlékezetes 
volt az ovisok és a bölcsisek számára is. Immáron má-
sodik éve ünnepeljük az óvodásokkal a farsangot. A 
gyermekek mindenféle színes jelmezben tündököl-
tek. Volt tűzoltó, krokodil, hercegnő és doktor néni. 
A picik nagyon élvezték az óvodások jelmezes bemu-
tatóját. Az ünnepség végét egy közös tánccal zártuk.
Ha az időjárás kedvező mindenféleképp az udvaron 
töltjük a levegőzésre szánt időt. Gyakran sétálni me-

A legkisebbek mindennapjai

gyünk, amelynek rendkívül jótékony hatásai vannak. 
Egy nagy séta után az ebéd és az alvás is jobban esik. 
A bandukolás során a gyerekek ismereteit is bővíteni 
tudjuk egy kis környezet tanulmányozással. Minden 
séta előtt céllal indulunk útnak. Télen a közlekedést 
néztük, azon belül a járműveket. A séták során az idő-
nek hála, a kikötőben a hajókat is megnéztük. 

A gyerekeknek nagyon tetszett a kikötőben álló sok 
hajó és vitorlás. A vasúton a vonatért egyenesen ra-
jonganak, hiszen a vonat nem csak nagy, de hangot is 
ad. Ha a gyerekek meglátják közeledni, hangos sikon-
gatással és ugrálással várják.

Papp Dóra kisgyermeknevelő
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Az előző számhoz még nem tudtam volna annyi 
eredményt felsorolni, hogy egy cikket érjen, most vi-
szont már vannak eredményeink, amikre gyermek, 
szülő, pedagógus egyaránt büszke lehet. Mindig 
mondom/írom, hogy igazából számunkra a verse-
nyek, a jó eredmények csak hab a tortán. Nekünk 
azért fontos a gyerekek versenyeztetése, mert ennél 
jobb motivációs eszközt el se lehet képzelni. Olyan 
energiákat mozgat meg, amiket mással nem tudnánk 
kihozni. Ráadásul megtanítja a gyerekeket a kitar-
tó, szorgalmas munkára, csapatversenynél az együtt 
dolgozni tudásra, a másikban való megbízásra, az 
önzetlen segítségre, a másik sikeréért való munkára. 
Ha pedig sikert érnek el, olyan jogos büszkeség önti 
el a gyereket, ami egy életre „megfertőzheti”! Arról 
sem szabad megfeledkezni, hogy a jó tanulók, a szép 
eredmények húzzák a többséget, amivel mindenki 
közelebb kerülhet a saját álmaihoz. Hogy a fonalat 
ne veszítsem el, kezdem a központi felvételi ered-
ményekkel. Az előző évben a nyolcadik osztályos 
tanulóink úgy döntöttek, hogy nem csak az írja meg 
a felvételit, aki gimnáziumba akar menni, hanem 

mindenki. Úgy látszik ez tendencia lesz, mert idén 
a 24 gyerekből 22-en megírták. Általában az volt a 
gyakorlat, hogy az osztálylétszám 60%-a gondolta, 
hogy gimnáziumba megy, ők megírták. Idén 95% 
írta meg. Ezért aztán még nagyobb az örömünk, 
hogy közülük 9-en az országos átlag feletti teljesít-
ménnyel úgy, hogy még a teljes osztályátlag is ma-
gasabb, mint az országos. Ez így megnyugtató szép 
eredmény! A nyolcadik osztályosok /szüleik/ és per-
sze az osztályfőnökük kitöltötték az összes jelentke-
zési dokumentációt, ami összességében több lehet, 
mint 5 kg. Közben elindultak az iskolai versenyek 
is. Egy táblázatban soroljuk fel az alábbiakban, hogy 
melyik versenyen, milyen helyezéseket értek el tanu-
lóink. Csak néhány adalék még! Benedek Luca olyan 
eredménnyel nyert 100 m-es gyorson, amivel Hajós 
Alfrédot legyőzte volna az első újkori olimpián. Vida 
Karina pedig mind az öt számban, amiben a Jégvi-
rág teremtornán indult, első lett. Külön pikantériája, 
hogy magasugrásból a fiú mezőnyt is legyőzte. Min-
den elismerésünk a gyerekeké, a felkészítő tanároké!

Tisztelettel: Boór Miklós

Iskolai eredmények

Pályázati felhívás
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet Idegenforgalmi adóellenőr munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:határozott idejű 2020. május 1-től 2020. szeptember 30–ig 
tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Helyszíni ellenőrzési tevékenység körében 
ellenőrzi a szálláshely-szolgáltatói tevékenységet folytató személyek - az adózás rendjéről szóló 
törvényben, a helyi adóról szóló törvényben, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerinti - idegenforgalmi adó bevallási és fizetési kötelezettségeiknek a teljesítését.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kelemen Csilla jegyző nyújt, 
a 06-84/560-900 -as telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

2016. 07. 24-én volt a Baptista gyülekezetben 
a beiktatásom, tehát közel négy éve szolgálok 
Balatonszemesen lelkipásztorként. Hamar 
megtaláltuk a helyünket, sok barátunk van, és 
elmondhatjuk, hogy itthon vagyunk.

A Pest megyei Fóton nőttem fel, tizennégy évesen 
átadtam az életem Istennek, azóta Neki élek és ke-
resem az Ő akaratát az életemre/életünkre nézve. 
A gimnáziumi évek alatt régésznek készültem, de 
Istennek más terve volt velem, ezt megértve végez-
tem el a Baptista Teológiai Akadémiát. Tanulmá-
nyaim közben fogadtam örök hűséget feleségem-
nek Editnek, akivel 2003 óta vagyunk házasok. 
Három gyermekkel ajándékozott meg Isten. Kyra 
most 14, Amina 11, Dániel 9 és fél (kérte, hogy te-
gyem hozzá) éves. Lelkipásztorrá avatásom 2008-
ban volt Vácott. Az ottani gyülekezetben szolgáltam 
társlelkészként, illetve Szokolyán önálló lelkészként 
egészen 2016-ig, amikor úgy vettük Isten vezeté-
sét, hogy a Dunakanyar után itt - egy hasonlóan 
gyönyörű helyen - a Balaton partján szeretné, ha 
folytatnánk a szolgálatot. Korábban úgy fogalmaz-
tam, hogy izgalommal és reménnyel nézünk a jövő 
felé, mert tudom, hogy összefogva, egymást segítve 
szép, életes változások történhetnek. 

Az ilyenek mindig kicsiben kezdődnek el. 
Szeretnénk ebben a folyamatban láncszemek lenni.

Istenünk gazdag áldását kívánom településünk 
minden lakója életére a magam és a Baptista 
gyülekezet nevében is! Reményik Sándor Aka-
rom című költeménye jól elmondja, amit én is 
szeretnék, és ami hitvallásom is egyben:

Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

Floch Gábor baptista lelkész bemutatkozása
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Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük mindazokat az idős em-
bereket, akik márciusban tartják születésnapjukat. 
Különös tekintettel
Böczögő Józsefet, aki 26-án lesz 90 éves (1930.03.26.)(1930.03.26.) és ezzel belép 
a tiszteletet parancsoló szép korba. Hasonló érzésekkel köszöntjük 
községünk azon lakóit, akik már 85-90  évvel büszkélkedhetnek. 
Antal Gézáné Kelemen Sarolta 88 éves (1932.03.20.)(1932.03.20.) 
Göndöcz Etelka 87 éves (1933.03.04.)(1933.03.04.) 
Lovasi Imréné Trautmann Margit 86 éves (1934.03.09.)(1934.03.09.)
Tóth Istvánné Lovas Ilona 86 éves (1934.03.14.)(1934.03.14.)
Margit József 86 éves (1934.03.18.)(1934.03.18.)
Havalecz Lászlóné Prekáczka Mária 85 éves (1935.03.14.).(1935.03.14.). 
Mindnyájuknak köszönjük a példamutatást, emberi értéket, az élet-
bölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. Köszönjük 
féltésüket, törődésüket, gondoskodásukat, a sok fáradozást! Kíván-
juk Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköz-
napjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket vidámsággal, 
békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel.

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 szí-
vedet. Korunkat ne a naptár számlálja, hanem a lelkünk mutassa meg mennyinek érezzük magunkat.” 

(Douglas MacArtur)

Pajor Annus nénit köszöntöttük 
95. születésnapján.

A képen dédunokájával, 
Leventével látható.

Ajándék

„És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,

a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,

a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,

egy emberi szempár visz-
szfényét,

a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag 

vagyok,

minden napszakban,
minden pillanatban!

Ajándék ez,
csodálatos ajándék.

A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”

Számomra is különleges volt ez a nap, nagya-
nyám Csehi Jenőné február 16-án töltötte be 90. 
életévét. Születésnapja alkalmából családunk kö-
rében Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt 
Emléklapot, virágcsokor kíséretében Antal János 
polgármester adta át Juliska mamának.

Balatonőszöd Község Képviselő –testülete nevé-
ben Boldog születésnapot, és jó egészséget 
kívánunk a szép kort megélt Juliska néninek 
Márai Sándor soraival.

Juliska néni köszöntése

 A D- vitamin, valójában nem is vitamin, hanem egy hormonunk elő anyaga. Ez az anyag napozás közben az UV-B sugárzás hatá-
sára termelődik a bőrben. Áprilistól októberig elég D-vitamin képződik, ha napi kb. 20 percet süti a nap az arcot és a fedetlen végta-
gokat a déli órákban. Hiába napozunk többet egy nap, több D-vitamin nem képződik, a naptejek túlzott használata viszont gátolja a 
D-vitamin képződését. A szoláriumok döntően UV-A sugárzást bocsátanak ki UV-B helyett, ezért hiába barnul a bőr, D-vitamin a 
szolárium használata során nem keletkezik – a szolárium ráadásul nagyban öregíti a bőrt és fokozza a bőrrák kockázatát!
A D-vitamin az étrendben minimális mennyiségben van jelen, hiába eszünk változatosan, nem lehet eleget bevinni a szervezetbe. 
Bár pl. a tojás D-vitaminban gazdag ételnek számít, kb. napi 30 darab tojást kellene megennünk a megfelelő D-vitamin-szinthez. 
Az anyatej szintén kevés D-vitamint tartalmaz, így azt szükséges pótolni a csecsemő számára, a tápszerek D-vitaminnal dúsítottak, 
ha a gyermek sok tápszert eszik, nem kell külön D-vitamint adni. Az Eurovit Vigantol 1-2 cseppet közvetlenül a gyermek szájába, 
nyelvére kell cseppenteni (vagy esetleg egy kanál anyatej/tápszer tetejére cseppentve kell beadni )! Az üres kanálba, cumisüvegbe, 
cumira vagy a szoptatás előtti mellre cseppentés nem jó megoldás, így a D-vitamin töredéke fog csak bejutni a szervezetbe! A Frese-
nius tabletta igen kis méretű, vízbe rakva hamar szétmállik, egy kanál ételbe keverve könnyedén beadható akár már egy éves kortól. 
A médiában hiába esik sok szó a D-vitamin pótlásának fontosságáról, legtöbbször arról, hogy kiknek és milyen D-vitamint célszerű 
szedni, nem írnak. Arról sem, hogy a receptre bárkinek felírható, így a D-vitamin töredékébe kerül, mint ha csak bevásárlás közben 
leemelünk valamilyen készítményt a polcról .  
November 1 és március 30 között mindenkinek szednie kellene hazánkban!
Van, akinek egész évben javasolt a D-vitamin pótlása, például: gyerekeknek legalább 1 éves korig; várandósoknak és szoptató édes-
anyáknak; továbbá többek között krónikus csont-, vese- és májbetegség,valamint az idős, fekvőbetegeknek. Viszont a D-vitamin 
túladagolható, vesekárosodást is okozhat. Igazolt vesekő vagy vesekőre való fokozott hajlam esetén konzultáljon orvosával, hogy 
szedheti-e a D-vitamint .
Forrás :Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében (Orvosi hetilap, 2012.05.29) és  
Dr. Novák Hunor

Schmal Kinga védőnő

D-vitamin kisokos

SZEMESI PROGRAMÍZELÍTŐ  
MÁRCIUS

• Március 7. szombat  Nőnapi tavaszváró bál 18:00, Művelődési Ház  
Vendég: Kőhalmi Ferenc 

• Március 13. péntek Március 15-ei ünnepi műsor 17:00, Művelődési ház 
• Március 14. szombat Télűző lángos sütés 14:00, Zacc kávézó
• Március 21. szombat Szemétszedés Szemesért, kezdési időpont 9:00, Zenepavilon
• Március 28. szombat Fásítás a Szeder utcában, kezdés 9:00 
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SZÍNES HÍREK

2020. február 15-én került megrendezésre az 
első, vacsorával egybekötött farsangi bál, cseles 
módon a balatonszemesi általános iskolában, 
de az óvodások és bölcsődések javára.

Az eseményen 132 fő vett részt, melynek nagyon 
örültünk, hiszen egy új rendezvényről van szó. 
Ennek ellenére nagyon lelkesek voltak a jegyvá-
sárlás során az emberek, így a tervezett 100 jegy 
értékesítése után, még plusz jegyeket kellett ké-
szítenünk. Mind az óvodai szülői szervezet, mind 
az Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány 
rengeteget dogozott a bál előkészítésén és lebo-
nyolításán. A vendégeket érkezéskor egy pohár 
pezsgővel fogadtuk, majd a ruhatár igénybevétele 
után a helyükre kísértük. A rendezvényt köszön-
tő beszédek nyitották meg, majd egy rendkívül 
ízletes svédasztalos vacsorát fogyaszthattunk 
el a Melis Étterem jóvoltából. A vacsora alatt a 
Well Brass fúvós Zenekar hangulatos dallamait 
hallhattuk. Ezt követően Sárközi István, dj, pil-
lanatok alatt a táncparkettre csalogatta a táncos 
lábúakat és ott is tartotta őket egész éjjel. Fantasz-
tikus volt látni, hogy szinte állandóan tele volt a 
tánctér. Csupán az óvónők és az anyukák közös 
meglepetés műsorának erejéig és a tombolahúzás 
alatt pihenhettek a bálozók. Támogatóink jóvol-
tából rendkívül értékes tombola nyeremények 
találtak gazdára (kerékpár, porszívó, sárkányre-
pülés, stb.). Nekik és minden egyes résztvevő-
nek, segítőnek, hálásan köszönjük a segítséget! 
Összességében kifejezetten elégedettek vagyunk 
az esemény hangulatával, lebonyolításával. Úgy 
érezzük mindenki jól érezte magát, aki jelen volt. 
Támogatóink: Balatonszemes, Balatonőszöd és 
Somogytúr Önkormányzata, „Szemesért” Non-
profit Kft., Reich Károly Általános Iskola, Nyit-
nikék Óvoda és Mini Bölcsőde, Latinovits Zoltán 
Művelődési Ház és Könyvtár, Melis Étterem, Iván 

Kertészet, Futureal Siófok, Somogyi Krisztián 
festő-egyéni vállalkozó, Mirage Fashion Buda-
pest, Kistücsök Étterem. Balaton Futó és Szaba-
didő Egyesület, Zacc Kávézó, Banya Tanya Bala-
tonőszöd. Balatonőszödi Szabadidő Klub, Gely’s 
Grill Büfé, Záros Étterem, Kishalász Bisztró, 
Beáta Kávéház, Napsugár Étterem, Csülök Bár, 
Horváth-Molnár Zöldségkereskedés, Szemesi 
Húsbolt, Viktória Abc, Szedresi Abc, Margaréta 
Fagylaltozó, Favágó Pizzéria, Geleta Cukrászda, 
Tihanyi Levendula Manufaktúra. Míra fodrá-
szat, Edi Pedikűr, Farkasné Egry Anikó, Szemesi 
Ildikó, Reichert Zsolt, Szabó- Iván Anna, Díva 
szépségszalon, Lótusz szépségszalon, Harmónia 
Szépségszalon, Böröczky Virág, Böröczky Nár-
cisz-Tündérkert. Balázs János, Szilvai Renáta, Ge-
lencsér András, Androsics Zita, Rajcziné Orbán 
Viktória, Faragó Zsolt, Benedek Jenő, Hungár 
Ágnes, Czakó Szilvia, Fias család, Csóka család, 
Harmadás család, Winkler Csaba, Fias László, 
Bók család. Gerlai György, Garai Ferenc és Krisz-

Volt egyszer egy Karne-Bál!

15. oldal

Mint azt már korábbi számunkban jeleztük,  
március 21-én szombaton várjuk településünk 
apraját és nagyját, hogy szebbé és szemétmen-
tessé tegyük községünk frekventált részeit. Sze-
retnénk ha minél több fiatal is részt tudna venni 
a délelőtti programon, ezzel a környezettudatos-
ságra nevelve gyermekeinket. Várjuk az óvoda, 
az iskola és a civil egyesületek jelentkezését is!

Találkozó reggel 9 órakor 
a Zenepavilonnál

Rövid reggeli eligazítás után kisebb csoportokban 
különböző helyszínekre indulunk majd, hogy ösz-
szegyűjtsük a mások által elhagyott szemetet. Ter-
veink szerint első alkalommal kifejezetten a nyara-
lóterületre mennénk, tehát a vasúti sín és a Balaton 
közti területrészre.    
Létszámtól függően szeretnénk teljes egészében 
lejárni az Arany János utcát, Semmelweis utcát és 
a Berzsenyi utcát esetleg még a Bánk bán utcát is. 
A másik oldalon pedig az Ady Endre utcát, Fasor 
sétányt.
Amennyiben kellő létszám lesz, úgy elmennénk a 
Hullám utcai területre is.
Mindezek mellett a Berzsenyi strand, Vigadó 
strand, a Vasvári Pál úti strand sem maradhat el, a 

Kodály és Pósa utcákkal együtt.  
Lehetőség szerint ké-
nyelmes ruházatban 
és cipőben jöjjön 
mindenki, mert 
például a Sem-
melweis utca 
hossza 2 km, az 
Ady Endre oldal 
pedig 1 km és aki 
fordul majd vissza 
egy utcán annak ezt 
duplán kell megtennie.
A helyszínen lesz a Dél-Bala-
ton FC kisbusza, így ha valaki elfárad, lesz lehető-
ség arra, hogy visszaszállítsuk a kiindulási pont-
hoz.
A szemétgyűjtéshez szükséges eszközökről, kesz-
tyűkről és kukás zsákokról, Balatonszemes Ön-
kormányzata gondoskodik, amelyet mindenki 
megkap majd a helyszínen. Az összegyűjtött sze-
mét elszállítását a Kft. dolgozói végzik el.
Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hoz-
zánk, az akciót csak eső esetén tesszük későbbi 
időpontra, amelyről kellő időben tájékoztatunk 
mindenkit.

Tegyünk együtt településünk tisztaságáért!

tina, Rózsa Lajos, Antal István, Rajczi Gusztáv, 
Pajor Gyula, Somogyiné Lengyel Emese, Stefcsik 
Alexandra, Molnárné Gaál Krisztina, Munkácsi 
Anett, Batki család, Málnásiné Csőke Zuzsanna, 
Varga Róbert, Ill Krisztina, Bognár Lajos és fele-
sége, Benedek Roland, Tóth Lívia, Tóth Hajnalka, 
Weszner Mónika, Mátyásné Pulai Zsuzsa, Barta 
Rózsa, Koronkai Zoltán, Rotter Renáta. Külön 
említést igényel, hogy egy komplett asztaltól 110 
ezer forint felajánlást kaptunk a gyermekek javá-
ra. Illetve egy tombolatárgy licitre lett felajánlva 

Gerlai Györgynek és feleségének köszönhetően, 
melyet gáláns ajánlatának köszönhetően Rajczi 
Gábor nyert el, majd ő is továbbajánlotta licitre, s 
végül további 5000 forintért Hornáczki Péter lett 
a végső tulajdonosa. Szíves elnézésüket kérjük 
amennyiben hiányzik valaki a felsorolásunkból. 
A bál teljes bevételét elsősorban az óvoda udva-
rára, másodsorban a gyermekekre fordítjuk! Kö-
szönjük a sok támogatást és segítséget!

Szentiványi-Gelencsér Adél
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Balatonőszödön idén első alkalommal rendeztük 
meg a vidám téltemető mulatságot február 22-én, 
szombaton. 14 órakor gyülekeztek a felvonulók a 
Faluház előtt, majd indult az álarcos menet. Út-
közben is sokan csatlakoztak a menethez. Falu-
ház melletti téren, elégettük a „kiszebábot”, majd 
vendégül láttuk a karneválozókat.
A farsangi szezon a vidámság, a mulatozások 
időszaka, ám a szórakozás mellett számos hagyo-
mány is kapcsolódik ehhez az időszakhoz. Régen 
ekkor volt a párválasztás ideje, de a tél elűzése is.
A farsang hivatalosan vízkereszttől tart, az első 
napja mindig azonos, ám a vége a változó. A far-
sangi időszakban a nagyböjt előtti napok a leg-
mozgalmasabbak és leglátványosabbak. Az utol-
só napok, a „háromnapok”, ez a „farsangfarka”, 
amikor bőven lehet szórakozni, zajongani, mula-
tozni. A lezárást jelentő utolsó napokban tartják 
a felvonulásokat, karneválokat is.
A farsangfarka első napja a farsangvasárnap. Sok 
helyen párválasztó nap is volt, a legények ilyen-
kor tűzték a kalapjukra a kiválasztott leányoktól 
kapott bokrétát. A lányok annak a fiúnak küldtek 
bokrétát, akit szívesen láttak volna párjukként.
A középső nap a hétfő, ilyenkor volt szokás az 
asszonyfarsangot tartani. A nők férfi módon 
mulatozhattak, sőt ihattak is. Az asszonyfarsang 
Balatonszemesen és Őszödön is hosszú évtizedek 
óta élő hagyomány, asszonyok csoportjai gyüle-
keznek a szőlőhegyen, „asszonyünnepet tartva” 
húshagyó kedd előtti hétfőn, s ha egy férfiember 
arra téved az időben, bizony jól „megpaprikáz-
zák”! A férfiak legfeljebb másnap – amikor az asz-
szonyok nem végezhetnek házimunkát - „moso-
gatni” mennek fel a hegyre
A farsangfarkának utolsó napja a húshagyó kedd, 
amely már a nagyböjtre utal. A farsangtemetés 
napján egyes területeken szalmabábút vagy ko-
porsót égettek, ezzel zárva le a farsangi mulato-

zást és jelképesen a telet is. Húshagyókedd 47 
nappal előzi meg a húsvétot. A húshagyó elneve-
zés a böjt, a böjti étkezés kezdetét jelenti.

Winklerné Csehi Mónika

Téltemető jelmezes felvonulás

SZÍNES HÍREK

11. alkalommal rendezte meg Fonyód városa a 
hagyományos kolbásztöltő fesztivált. A rendez-
vény mára a Balaton legnagyobb téli gasztronó-
miai programja lett. Szombati napon két csapat 
indult településünkről az Őszödi Öregfiúk és 
Szép Lányok csapata és a Balatonőszöd Községért 
Egyesület. Mindkét csapat harmadszor mérettet-
te meg magát. Már a rendezvény előtti hetekben 
nagy volt a készülődés (sütés-főzés, szabás-var-
rás, barkácsolás), hogy minél szebb legyen a de-
koráció. A nevezési díjban benne foglaltatott a 
kolbászhús és hozzá való bél, a többi titkos hozzá-
valót a kolbásztöltők vitték magukkal. A csapatok 
izgatottan várták a „nyers-anyag” érkezését, ezt 
követően lázas munka kezdődött, hogy a verseny 
végéig minden elkészüljön. A munkát a zsűri fo-
lyamatosan ellenőrizte, és az elbírálás során figye-
lembe  vette a csapatmunkát, tájjelleget, viseletet, 
vendégvárást, étel elkészítésének körülményeit, 
milyen az étel íze, állaga, színe és az összbenyo-
mást a csapatról. Idén is jól „elgyúrtuk” mert 
mindkét csapatunk aranyérmes helyezést ért el. 
A fesztivál utolsó napján került sor a balatoni te-
lepülések kolbásztöltő bajnokságának lebonyolí-
tására, melyre szintén nevezett Balatonőszöd csa-
pata. A verseny közben a résztvevő települések 

a színpadon mutathatták be hagyományt ápoló 
kulturális programjaikat. Egyesületünk tánc cso-
portja Szatmári táncokat mutatott be .A látogatók 
mindkét nap  a versenystandok között sétálgatva 
kóstolhatták meg a csapatok által kínált édes-sós 
finomságokat. Az eredményhirdetést vasárnap is 
hatalmas éljenzés fogadta, a verseny első helye-
zettje a Balaton-parti települések versenyében is 
Balatonőszöd csapat lett.

„A szerencse mindig kemény munka gyümölcse.”

A csapatok nevében köszönjük sok segítséget, fel-
ajánlást, támogatást és buzdítást, nélkületek nem 
sikerült volna!!!

Winklerné Csehi Mónika

Őszödi kolbászból volt a kerítés Fonyódon!

HÍRMONDÓ
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HELYTÖRTÉNET

Ezt a célt csak Endréd és Bolondvár meghódítá-
sa után érhették el. Így a két meghódítandó pa-
lánk Koppány „két elővárává” vált. Sok szenvedést 
okozott a lakosságnak az a tény, hogy a hódoltság 
egész történetének legnagyobb katonai csatározása 
az Endréd – Bolondvár – Koppány háromszögben 
zajlott.
 
Bolondvár katonai 
jelentősége
Balatonszemes a korábbi századokban is jelentős 
stratégiai hely volt. Egy XIX. századi ásatás egy ké-
ső-kőkori erőd nyomait tárta fel. A kelták az időszá-
mításunk előtti I. évezredben itt telepedtek meg és 
birtokukba vették az említett erődöt. Később a török 
hódoltság alatt az itt kiépített vár ütközőpont volt a 
magyar-török összecsapásokban. Ekkor a várat Bo-
londvárnak, Palant vagy Pelentvárnak, Törökföld-
várnak, a falut pedig Balaton melletti Szemesnek 
nevezték.
1615 körül építették ki az északi partra irányuló 
török támadások céljára a balatoni török hadiflotta 
legfontosabb bázisát a foki (Siófok) hadi kikötőt. A 
török flotta 1000 ember átszállítására alkalmas saj-
kákból és kis hajókból állt. Egyidejűleg egy a kikötőt 
biztosító jelentős várat is építettek.

A csatározások, harcok, 
erőpróbák nem szüneteltek 
1614-ben a szabad magyar katonák és hajdúk ezer-
fős serege a Balaton jegén átkelve benyomult So-
mogyba. Koppánynál megütköztek a törökkel és 
fogságba ejtették a koppányi és a mohácsi béget. Ez 
kiemelkedő haditett volt, mert Koppány a törökök 
híres és rendkívül jelentős erődítménye és kiképző 
központja volt. A várat patakok, mocsarak és sűrű 
erdők övezték. Csak északról volt nyitott, de a vár 
körüli hatalmas sáncba bele volt vezetve a Koppány 
patak, így az egész erődöt vizes árok védte. A béke 
fenntartása érdekében a fogságba esett koppányi és 
mohácsi béget Mátyás császár váltságdíj nélkül el-
engedte.
Az 1625-ös gyarmati béke kikötése szerint a tö-
rökök kiürítették a Bolondvárat, ami „véglegesen” 
magyar kézre került, de a magyarok nem láttak 
erre garanciát ezért lerombolták az erődítményt.
Egyes források a XVII. sz. elején a Bolondvárat 
már csak romvárként említik. Azonban a  XVII. 
sz. első harmadában a koppányi szandzsák zsoldos 
állomásainak listáján még szerepel a Bolondvár.  A 
megállapodás ellenére az 1627 évi - Szőnyi mezőn 
kötött - béke szerint a Bolondvár helyzete ismét 
alku tárgya volt.
1641-ben a Tihanyi magyar helyőrségből 60-70 
fegyveres, a Balaton vízén átkelve betört az oszmá-
nok területére. A magyar fegyveresek Endréd alatt 
3-4 embert levágtak, hatot pedig foglyul ejtettek. A 
portyák célja mindkét oldalon elsődlegesen foglyok 
ejtése volt, akiket csak magas váltságdíj (sarc) lefi-
zetése után engedtek szabadon. A rabkereskedelem 
ugyanis jelentős bevételi forrása volt a zsoldjukat 
gyakran hónapokig nélkülöző végvári katonáknak.
A szemesi Bolondvár 1644-ben újra 60 hajóval ren-
delkező török vízi-vár lett. A Bolondvár tehát nem 
kitalált, hanem dokumentáltan gyakran szereplő 
történelmi név.

Kiss László

2. ábra
Balatonszemes a török 
ellen vívott végvári  
harcok fontos helyszíne
A sorozat 8. része a XVI. századvég törökkel való 
csatározásait mutatta be, a végvári vitéz gersei 
Pethő Kristóf keszthelyi várkapitány Szemesen 
lelt hősi halálát és vitézségének a törökök általi 
méltatását. Röviden ismertettem a Balkáni nép-
csoportok somogyi megtelepedését is.

9. A századforduló 
sem hozott békét
1600 augusztusában Szigetvárnál Murad pasa pa-
rancsnoksága alatt 20 000 (érdi, fehérvári, simon-
tornyai, ozorai, koppányi) török harcolt, így Somogy 
legnagyobb része török kézre került. A vármegye 
önállósága 1596 és 1715 között, 119 évre megszűnt. 
1600-ban már Kanizsa is török kézen volt.

Ibrahim Pecse-
vi (1.ábra) Sze-
mes történetéről 
a következőket 
jegyezte fel: 1600-
as évben – a Buda 
(2.ábra) őrízetét 
ellátó -  Mohamed 
pasa, azt a paran-
csot kapta, hogy 
öt nagy ágyúval 
Kanizsára menjen. 
Ekkor Budáról el-

indult, s Székesfehérvárott a franciákat maga mellé 
vette. Útközben az útjába eső Bolondvár palánkját 
egy napig vívta. A következő napon a vár védői 
megadták magukat, és így a várat elfoglalta. A ben-
ne levő átkozottak a tartománybeli rájákból (ráják, 
vagy vlahok, török katonaként szolgáló balkáni ve-
gyes vándornépség) összeverődött rablók voltak, 
ezért valamennyit megölette.

A 16. század végéig a szemesi Bolondvár alatt, a vár 
ágyúinak védelmében állomásoztak a török sajká-
sok, azaz a török hadiflotta. 1601-ben a török bir-
tokolta szemesi Bolondvár legénységnek egy napi 
zsoldja 150 ezer akcse volt. A környék várai közül 
a bolondváriak kapták a legmagasabb fizetséget. A 
későbbi török defterekben/adójegyzékekben is em-
lítést tesznek a „bolondvári katonákról”. 

A tizenöt-éves háború 
vidékünkön is zajlott
1603-ban Nádasdy Ferenc és Kolonics várkapitá-
nyok magyar vitézei újra visszafoglalták a bolond-
vári erődítményt. Sok hadiszert és roppant mennyi-
ségű zsákmányt szállítottak el onnan. A Bolondvár 
jelentőségét mutatja, hogy név szerint megemlítik az 
1606-os, 1620 zsitvatoroki, 1615 évi bécsi, 1618 évi 
komáromi és az 1625 évi gyarmati (Párkány melletti 
kőhidi) békekötési okmányokban. 1606.november 
11. Zsitvatoroki béke (3.ábra) véget vetett a 15 éves 
háborúnak (1593-1606). A szultánnal a zsitvatoro-
ki, Bocskaival a bécsi béke köttetett. Ez utóbbi biz-
tosítja Erdély függetlenségét és a vallásszabadságot.
 

Bolondvár szerepe 
Az 1570-es években a szemesi Bolondvár török vé-
dőinek a közeli Endréddel együtt az volt a felada-
ta, hogy állítsa meg a fonyódi, tihanyi és veszprémi 
magyar támadásokat. Ekkor a magyar katonai had-
mozdulatok fő célja a törökök katonai és adminiszt-
ratív központjának, Koppánynak az elfoglalása volt. 

1. ábra

3. ábra
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Nagyon sok kertben van cseresznye és meggyfa. 
Ezeknek a metszését nyugodtan el lehet már kezde-
ni. A két faj nagyon hasonló egymáshoz, metszésük 
se különbözik nagyon. Mivel a kertekbe belátni, azt 
tapasztalom, hogy igazán olyan fákat nem nagyon 
találnék, amelyek klasszikusan és szabályosan vala-
melyik koronaformára lennének metszve, itt is álta-
lánosságokat írnék. 
A falu cseresznyefái zömmel szép magasak, több 
ágemelet van rajtuk, sokan nem is igazán metszik, 
pedig a cseresznye meghálálja. Igaz, amelyik már 
szép terebélyes, ott óvatosnak kell lenni, mert ha 
sok ágrészt, vesszőt veszünk ki belőle, akár 2 m-es 
vízhajtásokkal is válaszolhat a fa. Ezért azt javaslom, 
hogy ha metszik, akkor inkább ritkító metszés le-
gyen, ami azt jelenti, hogy több éves ágrészeket tá-
volítsanak el tőből. Azokat, amik fölé nőttek a má-
siknak, mert ha beárnyékolják az alatta lévő ágat, 
nyáron a  hajtásokat, akkor a termés kevésbé lesz 
édes, és hajlamosabb lesz a penészesedésre, moníli-
ára. A 4 m feletti törzset, a felette lévő ágrendszerrel 
együtt akár ki is fűrészelhetik. Nem fog hiányozni, 
sőt, sokkal több fényt fog kapni a fa belső része, ami 
nagyobb szemeket, és jobb ízt fog eredményezni. Az 
sem mellékes, hogy az 5-6 m feletti termést jobbára 
a seregélyeknek és a rigóknak, no meg a cseresz-
nyelégynek termeljük, mert már létráról is nehéz 
szedni, a permetezés sem olyan hatékony már ott. A 
megmaradó ágakon bő metszőolló távolságra hagy-
ják meg a gallyazatot, vesszőket. A többi mehet ki 
tőből! A meggyre ez különösen igaz. Csak meggynél 
már a törzsből az első ágemeletnél kialakult három 
négy vázág felett érdemes kidobni a törzset, és a fe-
lette lévő ágakat. így tölcsér, vagy váza korona lesz, 
ami a meggynek kifejezetten jó. Ne ijedjenek meg, 
első évben kicsit csúnya, de sokkal szebb, finomabb 
termés lesz rajta, elérhető, szedhető, és semmivel se 
lesz kevesebb!  Meggynél az a szabály még, hogy a 
már lefelé ívelődő és sokszor már fel is kopaszodott 

ostorvesszőket dobjuk ki. A sebfelületet kezelni kell!
Az alma és a körte a több éves részeken képződő 
nyársakon hozza a virágrügyeit. Körténél ez foko-
zottan igaz, duci, pár centis úgynevezett termőkalá-
csok alakulnak ki, apró kis termőrügyekkel. Ha ezt 
lemetszegetik, nem lesz termés a fán. Ezért mindkét 
fajnál szintén ritkítani kell, bő metszőollónyi vagy 
akár két ollónyi távolságra hagyjanak csak meg ter-
mőrészeket.  E két faj szereti, ha a törzse megvan. 
Ezért úgy metsszék, hogy az egymás fölött lévő ág-
részek közt legalább másfél méter legyen.
A szilva három négy éves nyársakon hozza a vi-
rágrügyeit. Ezért ne vágják le ezeket. Itt is inkább 
ritkítsanak. A már leívelődő ágakat az első, még víz-
szintes ágrészi, gallyig vissza lehet vágni. A szilva is 
érzékeny a fényre, ezért itt is igaz, hogy az egymás 
alatt-felett lévő ágak közt érdemes 120-150 cm-t 
hagyni. A málnából a kétéves már száraz – szürke 
színű – részeket nyugodtan kimetszhetik. Egy-egy 
tövön ne hagyjanak több, mint 6-7 szép vesszőt, és 
azokat kb. 80 – 100 cm magasságban nyugodtan 
metsszék vissza. Itt azokat is dobják ki, amin gubó 
-szerű képződmény van. A málna gubacsszúnyog 
lárvája abban telel át.  Sövény málna esetében kb. 
15 cm-re jusson egy-egy meghagyott vessző. Ha 
valahol több van, de aztán van egy fél méteres szü-
net, nyugodtan hagyhatnak egymás mellett többet, 
aztán majd odairányítják kötözéssel, ahol nincs. 
Nagy valószínűséggel nyáron a talajból új tősarj fog 
előbújni, arra vigyázzanak, hogy azt ne kapálják ki! 
Jövőre jól fog jönni! A ribizliket, köszmétét (egres) 
is metszhetik, mert az elsők közt fognak virágoz-
ni. Az elöregedett részeket dobják ki tőből ha sűrű, 
mehet még néhány fiatalabb rész is. De legalább 5-7 
éves vesszőt hagyjanak, hogy folyamatosan lehessen 
ifjítani a tövet. Amit meghagytak, ahhoz ne nyúlja-
nak hozzá. Itt arra ügyeljenek, hogy ha  a metszé-
si felületen fekete lyuk van a vesszőben, az a ribizli 
üvegszárnyú lepke áttelelő hernyójának a járata. Ezt 

Gyümölcsfáink metszései

Születés:
Saska Ella Zea 2020.02.07.
anyja neve: Farkas Kornélia Magdolna, 
apja neve: Saska Tamás

Házasság:
Jakab Szilvia-Nagy Kálmán 2020.02.20.

Haláleset:
Kovács Lászlóné 
2020.02.01. életének 74. évében

Siklósi Miklós 
2020.02.02. életének 93. évében

Anyakönyvi hírek

Hazánkban az emberek közel egyharmada küsz-
ködik szociális problémával, ami gondozást 
igényel. Szociális munkásnak lenni jóval több 
mint munka, bepillanthatunk családok életébe, 
egyéni problémákkal szembesülünk. Egy rövid 
bemutatást szeretnék ismertetni magunkról és 
munkákról.

Bíróné Kovács Mónika vagyok, balatonszemesi 
lakos,3 gyermek anyukája. Idén októberben lesz 8 
éve, hogy ezen a területen dolgozom, így az idősek 
körében már jól ismernek.
Új kolléganőm Böröczky Virág, szintén balaton-
szemesi lakos, 3 gyermek anyukája, aki decem-
berben kezdett dolgozni és jelenleg is iskolai ta-
nulmányait folytatja, hogy teljes szakértelemmel 
végezhesse munkáját.
Munkaidőnk reggel 7 órakor kezdődik, amikor is 
elindulunk meglátogatni ápoltjainkat és minden-
kinek ott segítünk amire épp szüksége van. Fek-
vőbeteg ellátottjainknál elvégezzük a szükséges 
napi higiéniás feladatokat. Ezt követően intézzük 
a vásárlásokat, csekk feladásokat, gyógyszer kivál-
tásokat. Segítjük a családtagokkal és barátokkal 
való kapcsolattartást. Ez bizony ki is tölti a déle-
lőttünket és indulunk kihordani az ebédet, amit 

14-óráig minden szociális ellátottnak eljuttatunk. 
Délután némi adminisztráció következik és utá-
na még meglátogatjuk azokat az időseket, akikhez 
délelőtt nem jutottunk el. A nap végeztével tud-
juk, hogy jót tettünk, a munkánkkal másokat szol-
gáltunk, ami a legszebb feladat számunkra.
Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy 
adódhatnak váratlan helyzetek amikor azonnali 
segítségre szorulnak az idős emberek. A legjobb 
tudásunkkal és igyekezetünkkel segítjük a minket 
megkeresőket.

Ha önnek is segítségre van szüksége, hívjon 
minket bizalommal. Tel.: 06 30-560-6838

Mónika és Virág

Mónika és Virág az idősekért, rászorulókért
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ZÖLD HÍREK

tövüknél szép hajtások fejlődnek, amikből a kö-
vetkező évben hagyhatunk termővesszőt.

•  Amikor megmetszették a fát, kezdjenek el szá-
molni. Mérjék meg, hány cm a fa törzsének kerü-
lete. Ezt szorozzák meg 2,5-tel. Nagyjából ennyi 
kg termés várható a fától. Aztán számolják meg 
a meghagyott vesszőket! A vesszők számát szo-
rozzák meg attól függően, hogy milyen vessző-
ket hagytak. Rövid vesszőnél 3-mal, hosszúnál 
4-gyel. Az így megkapott számot szorozzák meg 

0,2-vel.  Az így kapott szám lesz a metszéssel a 
fára terhelt termés. Nézzék meg, hogy ez a szám 
nem több-e, mint a törzskörmérettel kiszámolt. 
Ha több, akkor ritkítsanak a vesszőkön. Ezzel 
nagyjából be tudják állítani a jó terhelést. Persze 
a kötődés és a természetes gyümölcshullás után 
majd még kell válogatni, termést ritkítani.

Jó munkát!  
Boór Miklós
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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.

A tél olyan gyenge volt, hogy a kártevők téli tojá-
sai, az áttelelő lárvák, vagy kifejlett rovarok nem 
pusztultak el. Sajnos nem csak a rovarok, hanem a 
gombás betegségek is jól érezték magukat ebben az 
időben, emiatt azok is korábban, nagyobb károkat 
okozva fognak megjelenni. Emiatt aztán nagyon 
jól kell a tavaszi növényvédelmet indítani, hogy 
nyárra ne legyünk végveszélyben!  
Aki csak teheti, már most kezdje el a lemosó per-
metezést. Célszerű idén a kombinált szerek alkal-
mazása, mert minden ellen védekezni kell. A ba-
rackosok tulajdonosai azon is elgondolkodhatnak, 
hogy esetleg nem két alkalommal védekeznek-e?! 
Ugyan így nagy lesz a monília fertőzés veszély is 
a cseresznyénél, meggynél. Az első lemosást kife-
jezetten lemosó szerrel végezzék, amiben a kárte-
vők elleni hatóanyag is ott van. A másodiknál elég, 
ha a gombás betegségek miatt egy erősebb rezes 
(rézpótlós) lemosást alkalmaznak. A szőlőültetvé-
nyekben elég az egyszeri lemosás. Nekik arra kell 
ügyelni, hogy amikor a rügy pattan, és megjelenik 
a rügygyapot, akkor permetezzenek, mert az át-
telelő atkák arra kiülnek ”napozni”. A lisztharmat 
ellen csak akkor tegyenek bele kéntartalmú szert, 
ha a vesszőkön vannak lilás, bordós elszíneződött 
foltok. A kártevők elleni védekezést még nem 
kell kezdeni, viszont célszerű már most beszerez-
ni feromoncsapdákat. Ezek olyan általában sárga 
ragacsos lapok, amikhez lehet vásárolni egy-egy 
kártevő nőstényének illatanyagát. Ilyen csapdákat 
helyezzenek ki a kertekbe!  Ha csak egy-két fa van, 
akkor arra, ha ültetvény van, akkor az uralkodó 
széliránnyal szemközti oldalra. Védekezni egy-egy 

kártevő ellen csak akkor kell, amikor a ragacsos 
lapon egyik napról a másikra sokszorosa jelenik 
meg az adott kártevőnek. Ha valaki nagyon „BIO” 
akar lenni, akkor több ilyen ragacsos lapot helyez-
zen ki, a zöme legyen sárga, de néhány világoskék 
is legyen köztük. Ezek önmagukban is rengeteget 
fognak majd, mert a kártevők ezt a két színt imád-
ják, és rárepülnek. Az előző számban ígértem, 
hogy az őszibarackosok metszéséről konkrétabban 
írok. Az őszibarack metszésénél ara kell vigyázni, 
hogy kevés rügy marad több évig életben, így fel 
lehet kopasztani a fákat rossz metszéssel. Barackot 
hasonlóan metsszük, mint a szőlőt. Elsőként az 
előző évben letermett vesszőket lehetőleg tőből 
távolítsák el. A következő szabály, hogy legalább 
ceruza vastagságúak a jó termővesszők, és általá-
ban hármas vegyes rügycsoportok vannak rajta. 
Ilyenekből kell meghagyni az idei terméshez ter-
mővesszőket.
•  Ha valaki bő metszőolló távolságokra meghagy 

ezekből egyet-egyet, akkor a meghagyott ne 
legyen hosszabb 35 cm-nél. Viszont ilyenkor 
legyen közte kb. 10-12 cm-es rövid csap is, le-
hetőleg közel a több éves ághoz. Ez a csapos met-
szés.  

•  Ha nincs bő metszőollónyira jó vessző, akkor a 
metszőolló távolságon kívülre esők közül a lehe-
tő legközelebbit hagyják meg, de az már legyen 
kb. 45 cm hosszú. Ez az egyvesszős metszés.

•  Ha nincsen lehetőség csapot hagyni a vessző töve 
közelében, akkor lehet a meghagyott vessző még 
hosszabb, akár 60 cm is. Ennek a lényege, hogy 
a termés súlya alatt le fog ívelődni, és emiatt a 

Kerti munkák tavasszal

a részt addig metszegessék a tő felé haladva, amíg az 
egészséges részig el nem jutnak. A lemetszett része-
ket égessék el.
Kedves Olvasó!  A kajszi és az őszibarack majd leg-
közelebb kerül terítékre, a szőlővel együtt!  Zöldsé-

gek közül lehet vetni lassan a mákot, a petrezsely-
met, sárgarépát, elő lehet készíteni a fóliasátrat, 
mert a hideghajtatásos zöldségek március elején 
már vethetők.

Boór Miklós



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

Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda Mozgás Programjai
   (2020. február 24-től – 2020. június 6-ig) - Heti órarend

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Zumba - 17.50-18.50
Bálványos /Műv. Ház/

Jógatorna - 17.30-18.30
Balatonszárszó /Óvoda/

Jóga - 9.00-10.00
Balatonföldvár /Műv. Ház/

Pilates - 16.45-17.45
Szántód /Műv. Ház/

Gerinctorna - 17.30-18.30
Balatonföldvár /Műv. Ház/

Aerobik - 19.00-20.00
Balatonszárszó 

/Műv. Ház/

Gerinctorna - 17.30-18.30
Balatonszemes 

/Műv. Ház/

Pilates - 15.00-16.00
Balatonszemes 

/Műv. Ház/

Stabilizáló Gerinctorna
18.00-19.00

Balatonszárszó 
/Műv. Ház/

Spinning * 
18.00-19.00

Balatonföldvár 
/Gábor Á. u. 20./

Zumba - 19.00-20.00
Kereki 

/Műv. Ház/

Zumba - 18.20-19.20
Balatonszárszó 

/Műv. ház/

Gyógytorna - 15.00-16.00
Balatonőszöd 

/Ált. Isk. épülete/

Zumba - 17.15-18.15
Teleki 

/Műv. Ház/

Latin Dance Lady style
19.00-20.00

Bálványos /Műv. Ház/

Gyógytorna - 16.15-17.15
Kötcse /Műv. Ház/

Zumba - 17.30-18.30
Nagycsepely / Műv. Ház/

Pilates - 18.00-19.00
B.földvár /Műv. Ház/

Spinning * - 18.00-19.00
B.földvár /Gábor Á. u. 20./

Pilates - 8.00-19.00
Kőröshegy /Műv. Ház/

Zumba - 19.00-20.00
Szólád /Műv. ház /

 *spinning esetén: előzetes egyeztetés szükséges az oktatóval (Herold Sándor 0630/969-5275)

A programokon való részvétel ingyenes!    Minden Érdeklődőt Várunk Szeretettel!


