Polgármesteri beszámoló a júniusi
történtekről

Kedves Szepezdiek!
Június tevékeny és egyben nyárindító hónapja van mögöttünk, mely
legfőképp felkészülés volt az idegenforgalmi szezonra, így a hónap információinak ez a hangadója.

lezárásra kerültek a számlák, összesen
47 millió forintot kapott Balatonszepezd a strandfejlesztésekre. A Magyar
Falu Program keretein belül pályázat
benyújtására került sor - a falugondnoki gépkocsi cseréje céljából - egy
falubuszra 15 millió Ft értékben, továbbá a meglévő traktorhoz utcaseprő
kiegészítőre és egy pótkocsira. Beadásra került egy Eu-s pályázat a külterületi utak felújítására 100 millió Ft értékben, amelyhez 5% önerőt kell majd
biztosítania a településnek. Remények szerint megújulhat a Tűzoltó utca külterületi szakasza, az Öreghegyi
út – Napsugár út összekötő szakasza,
ség ellenére időre elkészült. Megtör- illetve az Árpád út, Őzike út keresztént az elszámolás a pályázat kiírójával, teződésétől Révfülöpig terjedő földút.

Fejlesztési előkészületek,
elkészült fejlesztések
A központi strand beruházásai a kivitelező vállalkozók gyors és hatékony
munkájának köszönhetően sikeresen
befejeződtek. A Szepezdfürdői strand
családi vizesblokk konténere még a
szezonnyitás előtt megérkezett, melynek üzembe helyezése minden nehézwww.balatonszepezd.hu
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június 26-i szezonnyitóra nagyon sok
vendég érkezett, ahol dobosok, táncosok, a Bokafogó Néptánc együttes, a
Balatonszepezdi Pacsirták, Djembuka együttes szórakoztatta a közönséget. Kiemelt vendégünk volt dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, aki
folyamatos támogatásáról biztosította
Balatonszepezdet. A Központi strand
új vendéglátóegységének megtervezését támogatói hozzájárulásokkal szándékozik Balatonszepezd elkészíttetni,
így ennek érdekében a 2021-es rendezvényeken támogatói jegyek kerülnek majd értékesítésre. Előre köszönjük mindenkinek, aki támogatja
a fejlesztést. Nyári programjaink tervezetét az utolsó oldalon olvashatják.
Egyéb tájékoztatások

Ezek a fejlesztések minőségi változást
hoznának az úthálózatban. Köszönjük
Magyarország Kormányának a lehetőséget, hogy a pályázatok révén folyamatosan tud fejlődni Balatonszepezd!
Karbantartási feladatok

készült a 2021 programok lebonyolítására! Négy fő gasztronómiai program
időpontja kijelölésre került, a művészekkel már zajlanak a szerződéskötések, a kiszolgáló faházak a rendezvényterületre kihelyezésre kerültek. A

15 °C volt a Balaton vize, mikor
megkezdődött a Balatonba vezető lépcsők festése, telepítése, strandok felkészítése. A 7 km hosszú partszakasz 3
fizetős strandja sok munkát kívánt a
karbantartóinktól, a kemény munkában a kollégák becsülettel helytállak.
Program szervezési feladatok
Az idei programok szervezése már
télen megkezdődött a művelődésszervezőnk (Nikol) jóvoltából, aki annak
ellenére belekezdett a szervezésbe,
hogy a járványveszély miatt minden
bizonytalan volt. Balatonszepezd felwww.balatonszepezd.hu

Elkészült Balatonszepezd új honlapja, amely az eddigiekhez képest
sokkal több információt, képanyagot
kínál Balatonszepezdről az olvasók,
érdeklődők számára. Várjuk a szobakiadók jelentkezését, akik számára - a
korábbiaktól eltérően - ingyenes megjelenést biztosítunk az oldalon. Június
15-től visszaállt a veszélyhelyzet előtti jogrend, a hivatali működésben, újra ülésezik a Képviselő-testület. Megszűnt a polgármesterek egyszemélyes
döntési joga, így megköszöntem a képviselőtársaim bizalmát, támogatását
és együttműködését a veszélyhelyzet
alatti időszakot érintően. A Balatonszepezdi Önkormányzati Kirendeltség folyamatosan működik, személyes
ügyfélfogadás minden pénteken 8-11
között van.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:
Bíró Imre
polgármester
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A svájci hegyekből a szepezdi dombok
közé
– beszélgetés Szántó Szilvia igazgatási ügyintézővel

Szántó Szilvia igazgatási ügyintéző és férje 2003-ban választották
otthonukká Balatonszepezdet. Tizenkét év után költöznek haza Svájcból. Az ott megszerzett tapasztalatot
és tudást a helyi közösség javára szeretné fordítani. Két gyermekük van,
akik mindig hazavágytak Szepezdre
és ősszel a zánkai iskolában folytatják tanulmányaikat, ahol korábban
magántanulók voltak.

Hatalmas volt a honvágy, a hazaszeretet, mindig is figyelemmel kísérték a
falu sorsát. A tavaly őszi időszaki önkormányzati választások után értesült,
hogy kirendeltségvezetőt keresnek, így
beadta pályázatát az állásra. Az elbírálás után a betanulási időszak Zánkán
zajlott, de a koronavírus miatt mindez ténylegesen két hét volt, melyet követett két hét home office. Balatonszepezden áprilistól látja el a hivatali kor tudja, hogy milyen felmenőkkel zongorázni tanul. Ki tudja, talán majd
teendőket. – Mind a kollégák, mind a rendelkezik. Saját maga is tizennyolc egyszer erről az oldaláról is megismerhelyiek nagyon kedvesen fogadtak, ami éves koráig hegedült, énekelt, jelenleg hetjük.
Szendi Péter
rendkívül jól esett. Kialakult egy csapatmunka a polgármesteri hivatalban, azzal a céllal, hogy minél többet tegyünk
ezért a csodálatos faluért. – kezdi a beHosszabb ügyeleti rendszer
szélgetést Szilvia. – Az ügyfélbarát hiután,
áprilisban vidámabbnál-vivatali működést szeretném megvalósítadámabb
programokkal folytattuk
ni, segíteni az embereknek eligazodni a
az
évet.
Csodaszép alkotások, és
bonyolultnak tűnő hivatali útvesztőben.
nagy
kirándulások
mellett megünSzámomra a leglényegesebb, hogy a papír
nepeltük
az
anyák
napját,
megható
mögött lássam az embert is. – A munelőadással
búcsúztattuk
az
iskolákaköröm összekapcsolja a Közös Önkorba
készülő
ovisainkat,
elmentünk
mányzati Hivatali munkát és település
irányítás mindennapjaival kapcsola- Balatonfüredre hajókirándulásra,
tos teendőket, így segítve a polgármester
munkáját. Hamarosan a Képviselő-testületi ülések levezetése is a feladataim köés még külön fagyizással összekötött balazé fog tartozni.
toni sétára is volt lehetőségünk.
A közösségi média távol áll tőle, ő
A szülői munkaközösség szervezéséinkább a személyes kapcsolatokat heben
színes, mosolygós gyereknappal zárlyezi előtérbe. A mostani Képvisetuk
a
nevelési évet, melyen a Balatonfüredi
lő-testület egységes és mindent meg
Rendőrkapitányság
kollégai is részt vettek
tesz annak érdekében, hogy ez a jövőizgalmas
motoros,
kutyás,
lovas bemutatóben is így legyen. Épül-szépül a falu,
val.
Szeretnénk
külön
megköszönni
a sok
nyáron pedig nívós rendezvények leszsegítséget
és
a
rengetek
támogatást,
amit
nek a Balaton ékszerdobozában, mekaptunk,
mint
a
szülőktől,
mint
a
helyi
vállyet már ő is nagyon vár.
lalkozóktól. Két hét szünet mellett, nyáron
Szabad idejét mindig aktívan tölis szeretettel várjuk az óvodába érkező gyeti, sportol és sokat kirándul a családrekeket.
dal. Ha még emlékezik valaki a „Hold,
Bognár-E Katalin
ragyog a Dunán” című slágerre, ak-

Óvodai hírek
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az első gondolata – „mi van, ha fertőzött, el ne kapjam tőle…!”. Az oltottak előtt számos lehetőség megnyílik
a nyár folyamán.
A koronavírus járvány kitörése óta és krónikusbetegek voltak érintettek a
Ne feledkezzünk meg a melegben a
2021. nyara az első olyan időszak, súlyos, kórházi kezelést igénylő, illet- megfelelő sópótlásra és folyadékbeviamikor kicsit fellélegezhetünk. Fi- ve halálos kimenetel tekintetében. Az- telre, melyet a fokozott verejtékezéssel
gyelembe véve a tavalyi nyár járvá- tán megjelent a védőoltás, először az elveszítünk. Ételeinket ilyenkor kicsit
nyügyi adatainak kedvező változását, idős, krónikusbetegeket kezdtük el ol- jobban sózhatjuk, a hőhatástól függőelmondható, hogy némi szezonali- tani. A védőoltás, illetve a megbetege- en napi 3-4 liter folyadékra is szüktást mégis csak mutat a COVID-19 dés következtében sok ember tett szert ségünk lehet. Használjunk magas fakjárvány.
immunizációra, valamilyen szintű vé- torszámú naptejet, hiszen ne feledjük,
delemre, ami azt jelenti, hogy a vírust hogy a napfény UV sugarainak káNem tűnik el, mint az influenza, de képes elkapni a védett személy, akár rosító hatása az élet során összeadónyáron lényegesen kevesebb megbete- oltott, akár gyógyult fertőzött, csak dik, ami bőrrákra hajlamosít. Védjük
gedést okoz, vagyis nehezebben terjed. az immunrendszere megakadályoz- bőrünket a leégéstől! Ha mégis leégEnnek számos oka lehet, nem feltét- za, hogy súlyos, akár halálos kimene- nénk, ne tejfölt, hanem IRIX, Pantlenül a vírus „érdeme”, de ez sem ki- telű betegség alakuljon ki. Mindezek henol, vagy Aloe Vera spray-t használzárható. Több időt töljunk! Mivel az alkohol
tünk a szabadban, többet
folyadékot von el a szerszellőztetjük a lakást, így
vezetből, ezért a nyákisebb az esélye annak,
ri melegben különösen
hogy elkapjuk a fertőfontos a moderált alkozést. Több napfény haholfogyasztás. Nyáron
tására a szervezetünk
gyakori a darázs- vagy
D-vitamin szintje maméhcsípés, a vegyszergasabb, több zöldsérel fertőzött, allergiget-gyümölcsöt eszünk,
ás bőrtüneteket okozó
többet mozgunk, meszúnyogcsípés, illetve a
lyek mind az immunkullancscsípés. Minden
rendszerünk működését
csípés helye megpirosojavítják. Hála a védőoldik. Kullancscsípés után
tásoknak a vírus terjedéakár egy hónapon belül
se még jobban nehezíkialakuló piros karika,
tett, hiszen ha el is kapja
vagy az 5 centiméternél
valaki a fertőzést, a vénagyobb vörös folt esedőoltás miatt nem betén merül fel Lyme-kór
tegszik meg, nem, vagy
gyanúja, ebben az esetcsak enyhe tünetei leszben forduljunk orvosnek, így nem fogja tudni
hoz, antibiotikumra van
terjeszteni a vírust vagy
szükség. A kullancsot
legalábbis nagyon neheegy egyszerű szemölzen, közvetlen nyál-nyál
dökcsipesszel kiszedkontaktussal, hiszen ez
hetjük, nem kell hozegy
cseppfertőzéssel
zá orvos. Ne kenjük be
terjedő fertőzés, ha nem
semmivel! Nem baj, ha
köhög a beteg, nem pora feje beleszakad, ne
lasztja a nyálát, nem tud
kezdjük el tűvel kipiszterjedni a vírus.
kálni, lehetetlen. Majd,
Praxisunkban a beoltottak száma következtében a harmadik hullámban mint egy pattanás begyullad és kijön
1000 fő felett van. Mintegy. 600 gyer- azt figyelhettük meg, hogy a fiatalabb, magától. A darázs, méh, vagy gyulladt
mek tartozik a praxisunkba, amiből az egészséges emberekben is súlyos, halá- szúnyogcsípést ne kenjük ételecettel!
következik, hogy kevesebb, mint 400 los szövődmények alakultak ki, egyre Vegyünk be rá antihisztamint nagy
ember nem vette még fel az oltást. A több gyermek került kórházba, illetve dózisban, egyszerre két tablettát, majd
közelmúltban elkezdődött a 12-16 év sokkal gyakoribb és súlyosabb szö- 2x1-es dózisban, míg el nem múlik. A
közötti korosztály oltása is. Minden- vődményekkel gyógyult a betegség. az patikában vény nélkül kapható gyógykit arra bíztatok, hogy vegye fel a vé- úgynevezett post-COVID szindróma. szer. Ha komoly a helyzet forduljunk
dőoltást! Bár a vírus nem élőlény, de Ezért kérem, hogy aki csak tudja, élet- orvoshoz! Mindenkinek vírusmentes
egy szerves anyagból felépülő organiz- kortól függetlenül, ha lehetséges vegye kellemes nyarat kívánok!
mus, melynek megvan a maga evolú- fel a védőoltást! Aki felvette a védőolciója, terjedni, „élni akar”! Azt láthat- tást tudja, hogy milyen érzés végre úgy
Dr. Oláh Kálmán
tuk, hogy az első két hullámban az idős ránézni a másik emberre, hogy nem az
háziorvos
www.balatonszepezd.hu
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A Balatonfüredi Rendőrkapitányság
felkészült a nyárra

Vancsura Miklós rendőr alezredest
a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
élére megbízott kapitányként nevezte ki Fellegi Norbert rendőr ezredes,
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője január 1-jei hatál�lyal. Ez lesz az idei első nyara vezetőként, de felkészültek a szezonra.
- Kapitány úr milyen előjelekkel várják
az idei szezont? Hogyan és milyen formában kell ilyenkor önöknek felkészülniük?
- Nem készülünk másként, mint az
előző években. Az a fontos, hogy minél több rendőr legyen a közterületeken, hiszen ez az, ami az emberek
biztonságérzetét szolgálja. Ennek érdekében minden szolgálati formával
készülünk, lesz gyalogos, kerékpáros,
motoros, kutyás és lovas rendőrünk
is a megszokott gépkocsizó rendőrök
mellett, és diáktolmácsokat is alkalmazunk a szezonban. Mivel a Balaton-part lakosságának száma jelentősen megnövekszik nyáron, ezért
megerősít bennünket több, nem Balaton-parti rendőrkapitányság, valamint
számíthatunk a Készenléti Rendőrség
bevetési csoportjaira is.
- Mennyiben lesz más a mostani nyár
az előzőekhez képest? Egyáltalán lehet-e
párhuzamokat vonni?
- Az elmúlt nyáron rekordot döntött a Balatonfüredre, de nyugodtan
mondhatom, hogy a Balatonfüredi járásba látogatok száma. Annak ellenére,

hogy a nagy rendezvények elmaradtak, szinte a 80-as évek végéhez
hasonlóan hatalmas volt a strandok látogatottsága. Erre számítunk most is.
- Milyen tanácsokat adna az olvasóknak? Mire figyeljenek oda, hiszen
a Balaton-partján ismételten nagy
vendégforgalom várható.
- Fontosnak tartom külön választani a helyi lakosok és az ide
látogató turisták, nyaralni szándékozók számára adható tanácsokat. A turistáknak mindenképpen
arra hívnám fel a figyelmét, hogy
minél kevesebb értéket hozzanak
magukkal a nyaralásra, autóikban
ne hagyjanak látható módon értékes tárgyakat, vagy táskát, a strandokon pedig használják az értékmegőrzőket. Nagyon fontos, hogy a
besurranások megelőzése érdekében
ne csak távozáskor, hanem éjszaka is
zárják a szállásuk ajtajait. A helyi lakosok legyenek türelmesek a turisztikai szezonban, hiszen várhatóan idén
is jelentős gépjárműforgalommal kell
számolni a Balaton-partján. Ha jogsértést tapasztalnak, hívják a rendőrség ingyenes, 112-es segélyhívó számát! A közúti közlekedési szabályok
betartása is rendkívül fontos. A gépjárműforgalom emelkedése magával
hozza a türelmetlenséget, agresszivitást. Kérem a közlekedésben résztvevőket, hogy legyenek figyelmesebbek,

elnézőbbek egymással, hogy minél kevesebb baleset történjen az idei nyáron.
-Nyáron előreláthatólag fokozottabb
lesz az ellenőrzés? Ha igen, akkor ez miben mutatkozik meg?
- A zenés-táncos rendezvények és
a szórakozóhelyek esetében fokozottan ellenőrizzük a szabályok betartását. Továbbra is határozottan fogunk
fellépni az ittasan gépjárművet vezetőkkel és a kábítószert fogyasztókkal, terjesztőkkel, valamint a hulladékot illegálisan elhelyezőkkel szemben,
figyelve természetesen arra, hogy ne
akadályozzuk a szórakozni, pihenni
vágyó embereket.
Szendi Péter

az Osztrák-Magyar Monarchia idején
jutott el, és hogy a férfiak is megked-

veljék, legtöbbször valamilyen alkohollal párosították.
Íme a recept: 1 citrom héja, reszelve,3,5dl víz,10dkg cukor,
1,5dl citromlé. A víz helyett tehetünk fele-fele arányban pezsgőt. A cukrot felfőzzük a vízzel,
ha kihűlt beletesszük a pezsgőt, és
a citrom reszelt héját, és a citrom
levét is. Jól záródó edényben a fagyasztó rekeszbe tesszük, és igazán másnap lesz a legfinomabb.
Fontos: fagyasztás közben néhányszor át kell kevergetni.
Jó hűsölést kíván:
Gesztenyevirág Nőegylet

Ha kánikula, akkor FAGYLALT!

Legvalószínűbb, hogy a fagyit
már Kínában is fogyasztották, tejből és hóból, gyümölcsből. A görögök azt állították, hogy gyógyító hatása van. Egyébként a híres
világutazónak, Marco Polonak
köszönhetjük az első recepteket,
aki utazása során többet is elhozott Európába.

A legelső fagyizók Párizsban nyíltak meg, ahol még kézzel készítettek mindent. Igazán akkor lett népszerű, amikor a tölcsért feltalálták
az 1900-as évek elején, hiszen ekkor el
lehetett vinni kézben. Magyarországra

www.balatonszepezd.hu
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Balaton parti vasút 112 éves
A Balaton parti vasút jól jött volna
Nagy Pálnak, aki annak idején részint
a filoxéra által szorongatva, (mert hiszen Szepezd is bortermő vidék), de fel
is ismérven a helység szerencsés fek-

Jenő Veszprém megye részéről; jegyzők: dr. Kovács Vilmos (Zala), Szereday Leo (Veszprém). A végrehajtó bizottság ezen kívül egy szűkebb körű, 9
tagú bizottságot választott, amelynek
tagjaivá vármegyénk részéről Pokorny
Frigyes, báró Putheány Géza, Glázer
Sándor, Nedeczky Jenő, Lénárd Ernő,
Hertelendy István lettek s a szűkebb
körű végrehajtó következőleg Veszprémből bizottság a vasútirányt állapí-

ni nem lehetett, egy másik gyűlés, illetve szűkebb körű értekezlet egybehívása vétetett tervbe.
1906. december 8. a tervezett állomások. Nevezetesen: Börgönd-tapolcai részének állomásai lesznek: Börgönd, Föveny, Túzok major, László
major, Polgárdi, Füle, Kenese, Almádi Fürdő, Alsóőrs, Arács, Balatonfüred,
Tihany-Aszófő, Dörgicse, Akali, Zánka, Kővágóörs, Badacsonytomaj-Hab-

leány, Tördemic, Tapolca. A veszprémi
kiágazó vonal állomásai: Veszprém,
Szentkirályszabadja, Almádi-Öreghegy, Alsóőrs. A vonatok 60 km gyorsasággal fognak közlekedni. 1906. „A
Balatoni szövetség. Az északi parton élő emberek szövetséget alkottak,
mely a Balatoni szövetség nevet kapta. 1906. július 22-én 3600 fős delegávését, megkísértette fokozatosan fürció vonult fel Budapestre, hogy küzddőhellyé fejleszteni a sziklahatón épült
jenek a Balaton északi partján futó
háromtemplomú kies falut. Ötlete
vasútért. A sok ember felhívta a korszerencsés volt, a falu értelmes népe is
mány figyelmét a nép akaratára, így
megértette s felkarolta, de Nagy Pál a
hamarosan elkezdték tervezni a vonakezdet kezdeten meghalt, egy évre rá totta meg: kiindulva Szabadi, Vörösbe- lat. Hamarosan 85 000 korona gyűlt
követte a halálba buzgó segítő társa és rény, Almádi, Balaton-Füred, Tihany, össze. Az egyes települések 200 és
rövid időn.
Aszófő, Akali, Szepezd, Rév-Fülöp, 2000 korona között adakoztak, de Ba1895. június 9. A Kereskedelem- Badacsony, Tördemic, Gulács, Tapol- latonfüred polgárai 40,000 koronával
ügyi miniszter Szabó Imre és dr. Óvá- ca, Balaton-Ederics, Keszthely. Merre járultak hozzá. Igaz, hogy önmagári Ferenc országgyűlési képviselőknek vezessen a vasútvonal? Gyűlés a Bala- ban ez az összeg nem volt számottea Győr-dombóvári vasút veszpré- ton parti vasút ügyében. 1901. május vő, de érzékeltette a lakosság akaratát.
mi állomásától Kővágóörsig, innen 12-én délután a Balaton parti vas- A tervezett vonal Pusztaszabolcs állovagy Káptalantóti, vagy pedig Bada- út ügyében Köves-Kállán népgyűlést másról kiindulva, Börgönd-Szabadcsonytomaj érintésével Tördemicig, tartottak Hertelendy Ferenc képviselő battyán-Polgárdin érné el a Balatont.
innen Keszthely állomásig, továb- elnöklése alatt. Hertelendy az egybe- Ez a terv már a kormánykörök tetszébá Szentkirályszabadjától Vörösberé- gyűlt sokaság elölt a vasút hasznossá- sét is elnyeri. Kossuth Ferenc Kereskenyen át Almádiig vezetendő helyiér- gát és szükségességét szép beszédben delemügyi miniszter azonnal felismedekű, gőzmozdonyos vasútvonalra az fejtegette és ígérte, hogy minden lehe- ri a terv jelentőségét és elhatározza az
előmunkálati engedélyt egy évre meg- tőt, megtesz, hogy e vidék is kaphasson észak balatoni vasútvonal megépítéadta.
vasutat. Az érdekelt községek kétfé- sét. Az erről szóló törvényt 1907. feb1898. A Balaton parti vasút ügyében le nézeten voltak. Egyik rész a vasu- ruár 14-én hirdették ki. Építés. 1907dr. Jankovich László gróf főispán őmél- tat a Balaton parton B -Füred, Zánka, ben kezdték el az építést. A 117 km-es
tóságának elnöklete alatt az érdekelt- Szepezd, Rév-Fülöp és Badacsony felé vonal, és a 26 km-es mellékvonal (Alség Balaton-Füreden értekezletet tar- akarta, a másik rész B.-Füredről Zán- sóörs-Veszprém) építése 19 hónapot
tott, amelyen a végrehajtó bizottságot kán felül Kővágóörs és Köveskálla közt vett igénybe. 1907. Vasúti vonal, segékövetkezőleg alakították meg: elnökök Tapolcára óhajtja vezettetni. Miután lyezés Zala vármegye törvényhatósága
Hertelendy Ferenc Zala megye, Réh az ellentéteket egyszerre kiegyenlíte- 1907 évi január hó 21-én de előtt 10
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óra-kor Zalaegerszegen, a vármegye- nézi a vidék lakossága. Nagy örömház gyűléstermében rendkívüli köz- mel szemlélik a lázas munkát, hisz
gyűlést tart, melynek tárgyát képezi : ami után hosszú évek során hiába váGulács, Tördemic, Rendes, Kövágóörs,
Szepezd, Zánka, Tagyon, Szentantalfa, Szeutjakabfa, Csicsó, Kisdőrgicse,
Felsődőrgicse, Alsódörgicse, Akali,
Balatonudvari, Örvényes, Nemespé-

gyakoztak, most, már végre teljesedésbe megy. Csak Szepezd község lakosai nem örvendeznek tiszta szívből az
épülő vasútnak. Ők ugyanis az újabb
terv szerint nem kapnak állomást, hacsely, Aszófő, Tihany, Balatonfüred, nem helyette Virius Vince nyaralójáArács, Csopak, Paloznak, Balaton- nál lesz megállóhely, mely a falutól 3
kövesd, Alsóörs községek képvise- kilométerre esik. Semmi kifogásunk
lői testületeinek és Badacsonytomaj nincs az ellen, hogy Virius megállót
község közbirtokosságának Börgönd- kap, de megmagyarázhatatlan, hogy
töl Szabadbattyán, Almádi, Alsóörs, mellette egy egész község, egy jóraBalatonfüred és Badacsony irányá- való s törekvő falu, minő Szepezd, ne
ban Tapolcáig és Veszprémtől Almá- kapjon. Mennyi embert kergetne ez a
di, illetve Alsóörsig vezetendő vasúti dolog méltó elkeseredésbe! Ez talán
vonalak segélyezése ügyében hozott sem a kormány, sem a vasútépítők, sem
határozatok törvényhatósági jóváha- maga a vasút céljaival nem egyez meg.
gyásához.1907. július 9. A Balaton Nem is gondoljuk, hogy egyéb kellene
parti vasút építésére beérkezet ajánla- hozzá, mint a figyelmeztetés, mert hitok. Összesen 11 érkezett be. Legol- szen az a vasút éppenséggel azért épül,
hogy azt a vidéket boldoggá tegye és
pedig nemcsak egyeseit, hanem községeit is.
1909. Szepezd község is kap állomást. A Balaton parti vasút közigazgatási bejárása Kővágóörstől Tapolcáig terjedő vonalrészre a mullt héten
történt meg. Ugyan ekkor volt az érdekeltséggel való tárgyalás is, melynek folyamán némi módosítás történt
csóbb BABOCSAY és BAJÁN építő a pályatest tervezetén, amelynek épívállalkozók ajánlata 7,330.000 ko- tési engedélyét Hegyeshalmi Lajos dr.
rona. Többi FREUND HENRIK és kereskedelmi miniszteri tanácsos még
fia 8,375.000 korona, TOLNAY hor- e hó elején adta mag Szabadbattyánvát-magyar építővállalat 7,535.000 nál, hol az első kapavágás megtételékorona, RÁNYI s BETTENSTEIN vel a munkálatot bevezette. Az erede8,720.000 korona, FEIKS, RAIN- ti tervtől eltérő leg több megállóhely is
NER és HIRASCH 8,384.000 ko- lesz, így többek közt Szepezd község is
rona, PALLÓS ÁRMIN 8,006.000 kap állomást, illetőleg megállóhelyet.
korona,
FISCHER
HENRIK
1909. Vasúti közlekedés. Az új bala8,399.000 korona, SCHIFFER MIK- toni vasút megnyitása és menetrendSA 8,150.000 korona, GREGER- je. A Balaton vidéki vasút bejárását júSEN GUILBARD 8,320.000 korona, nius 29-ére és június 30-ára tűzték ki.
MANDEL és QUITNER 8,800.000 A megnyitás július elsején lesz s azon
korona, GRÜNWALD testvérek a kereskedelmi minisztert Szterényi
7,592.000 korona. Pályázat eredmé- József államtitkár, fogja helyettesítenye feltűnő. A legolcsóbb és legdrá- ni. Az új vonal a Börgöndi állomágább között másfél millió korona a son kapcsolódik a magyar államvasukülönbözet.
tak hálózatába. Vonatai közvetlenül a
1907. Vasút Szepezdnek is. A ku- budapesti keleti pályaudvarról indulbikusok megérkeztek s érdekes mun- nak. Nevezetesebb állomásai: Szabadkájukat állandóan nagy érdeklődéssel battyán, Balatonkenese, Balatonalwww.balatonszepezd.hu
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mádi, Alsóörs, Csopak, Balatonfüred,
Szepezd, Tapolca. A már megállapított menetrend szerint a gyorsvonat,
amely délután 3 óra 50 perckor indul a keleti pályaudvarról, esti 8 órakor ér Balatonfüredre. Ezen a gyorsvonaton harmadik osztály is lesz. A nyári
gyorsvonat reggel 8 óra 20 perckor indul a keleti pályaudvarról és 12 órakor
ér Balatonfüredre. Visszafelé az egyik
gyorsvonat Balatonfüredről esti 6 óra
26 perckor indul s Budapestre ér esti
10 óra 35 perckor, a másik gyorsvonat
indul reggel 5 óra 39 perckor s a keleti
pályaudvarra ér 9 óra 55 perckor
1909. A forgalom 1909. július 1-jén
indulhatott meg az északi parton. Ekkor a Budapest Keleti pályaudvarról
induló gyorsvonatnak 5 órájába telt
megtenni a Pusztaszabolcs – Börgönd
– Balatonfüred - Tapolca távot. 1910.
Vasúti átjáró engedélyezése. Vasúti átjáró engedélyezése. A kereskedelemügyi miniszter a balatoni szövetség
előterjesztésére Szepezden, a Balaton
vidéki vasútvonal 872—873. számú
szelvényei között egy 2 méter széles
gyalogjárót engedélyezett. Az átjáró
azért fontos, mert a Szepezden nyaraló fürdővendégeknek ez az egyetlen
árnyas helyen levezető útjuk a fürdőházakhoz. 1913. Viriustelepi megálló
1959. május. 31.-étől Balatonszepezd
felső néven szerepel. „1913. május. 01.én nyílt meg a 44-es őrháznál, 1959.
május. 31.-étől Balatonszepezd felső néven szerepel, 1961. május. 28.-án
szűnik meg. Virius Vince „Szepezdfürdőn anyagilag is támogatta a vasútépítést. Saját költségén építette aVirius-telepi vasúti váróhelyet.” „A vasút
vonal megépítését 10000 aranykoronával támogatta
1943. Szepezdfürdői vasúti megálló, Balatonszepezd alsót az 1943. nyári menetrend ezen a néven tünteti fel,
az 1944. nyári menetrendben már Szepezdfürdő. Állomásfőnökök: Pacsi István 20 évig volt jegykiadó 1929-ben
ment nyugdíjba. Kiss (?), Kovács József, Sebetyén Gyula, Jakab Gyula
1981-1994. Kurányi Ilona. Az átszervezésekkel az állomás igazi rangját elvesztette, mert míg azelőtt éjjel-nappal
volt állomáskezelők és jegyet is adtak,
később csak nappal, majd ez is csak a
nyári időszakra korlátozódott. A vasúti épületen az 1960-as években végeztek átépítést, ekkor a faszerkezetes
várót téglaépítésűre cserélik. 2007-ben
megépítik a magas peront, 2009-ben
az átjárókat építik át. Németh Ferenc
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Balatonszepezd nyári programok

Balatonszepezden június 25- én kezdetét vették az önkormányzati nyári programok. A Bertha Bulcsu Közösségi Házban pénteken este Litkey Bence festőművész és
olimpikon vitorlázó, halálának 10. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt, amely egy héten át ingyenesen látogatható, június 25-július 2-ig naponta 18.00-20.00-ig az érdeklődők számára.

bejárata előtt meg is lehetett csodálni. Közös rajzunk is
született, aminek szervezését Nagy Attila festőművésznek köszönhetjük. Az este pedig még nagyon sok izgalmas
programot tartogatott. Hallhattuk Hegyi Barbara balatonszepezdi kislány előadásában Gárdonyi Géza: A Balaton
című versét, láthattuk a Zánkai Bokafogó Néptánc együttes
lendületes tánc előadását. A megnyitó vége előtt Bíró Imre
polgármester és Kontrát Károly államtitkár úr megkoszoAz este folyamán sor ke- rúzta a Balatont és utána Djembuka különleges hangszererült még a Közösségi Ház lésű zenéjét hallhatta a közönség, mely műsort önzetlenül
udvarán egy kötetlen be- ajánlották fel községünk részére a zenekar tagjai. A progszélgetésre legkisebb fi- ram zenés-táncos rendezvénnyel zárta a napot.
ával Litkey Balmazzal,
Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek,
Gosztonyi András vitorlá- hogy ez a rendezvény megvalósulhatott, a nyár folytatódik
zó olimpikonnal, és Varga és még sok közös programot tartogat számunkra!
József helyi képviselővel,
Csehné Keller Nikoletta
ahol a vitorlássport élményeiről hallhattunk történeteket. Az est nagyon jó
hangulatban telt el. A beszélgetést rögzítettük és
látható bárki számára a
yootube csatornán és a Balatonszepezd facebook oldalán a következő címen: Balatonszepezd Litkey Bence fiával Likey Balmazzal kötetlen beszélgetés.
A hétvége nagy eseménye a már hagyományos rendezvénynek mondható Balaton koszorúzás volt a Központi Strandon, amit idén összekötöttünk a strand megújulása okán egy átadó ünnepséggel és egy egész napos strand
programmal, amelyet közösségépítés szellemében valósítottunk meg. Sokan eljöttek az itt élők mellett a hos�szabb-rövidebb ideig településünkön pihenők közül is és
kivették részüket a programok, események tervezésének,
megvalósításának feladataiból is.
Az ünnepélyes megnyitót Bíró Imre polgármester beszédével kezdtük, majd az ünnepségre falunkba érkező Kontrát Károly államtitkár úr köszöntötte a parton összegyűlt
vendégeket. Külön kiemelném a szepezdi és itt nyaraló fiatalokból álló Szepezdi Extrémsport Szövetséget, mindenki
által ismert nevén a SZESZ-t, akik szombat délután sportprogramokkal mozgatták meg a Központi Strandot. Azokat az önkénteseket, gyerekeket, felnőtteket, akik a többi
programban munkájukkal hozzájárultak a nap megvalósításához. Köszönet a helyi vállalkozóknak, akik a felajánlásaikkal támogatták a szombati eseményeket: Konyha-kert
Bisztró és Bár, Like Abc, Szepezd Farm, Tópart Büfé, Zsiráf
Cukrászda. Az önkormányzat dolgozóinak az előkészületi munkákat. A Balatonszepezdi Pacsirtáknak és a további
fellépőknek a fergeteges hangulatú műsorokat.
Az Összefogás Szepezdért Társaság tagjai kőfestéssel készültek, nagyon jó hangulatban telt a program sokan festettek köveket gyermekeikkel együtt. A műveket a strand
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