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LLAAKKOOSSSSÁÁGGII  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ    
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A Balatonfüredi Járási Hivatal 

törzshivatala két osztályból áll: 

Hatósági Osztály, amely az alábbi 

feladatokat látja el: 
Egyes szociális ellátások 

megállapítása (időskorúak 

járadéka, közgyógyellátás (alanyi, 

normatív), ápolási díj (alanyi, 

fokozott), egészségügyi szolgálta-

tásra való jogosultság, hadigon-

dozotti ellátás), köznevelési és 

menedékjoggal kapcsolatos 

hatósági feladatok, valamint 

kommunális, vízügyi és védelmi 

igazgatási hatáskörök, továbbá 

egyes környezetvédelmi ügyek, 

egyes távhő-, villamos energia- és 

földgázellátással kapcsolatos ügyek, 

szabálysértési ügyek. 

Okmányirodai Osztály, amely az 

alábbi feladatokat látja el: 
A személyi adat- és lakcím-

nyilvántartással, útlevéligazgatás-

sal, egyéni vállalkozói tevékeny-

séggel és a közlekedési igazgatással 

kapcsolatos feladatok. 

A települési ügysegéd keddi 

naponként az alábbi településeken 

tart ügyfélfogadást: Balatoncsicsó, 

Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, 

Szentjakabfa, Tagyon. Feladata, 

hogy tájékoztatást nyújtson az 

ügyfeleknek a járási hivatal 

hatáskörébe tartozó ügyek 

tekintetében, átadja a nyomtat-

ványokat és segítse azok kitöltését, 

a kitöltött nyomtatványokat a járási 

hivatalhoz továbbítsa ügyintézés 

céljából. 

A Balatonfüredi Járási Hivatal 

szakigazgatási szervei a következő 

fő feladatokat végzik: 

- járási hivatal járási gyámhivatala a 

gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatok ellátását, 

- járási hivatal járási építésügyi 

hivatala az építés felügyeleti 

hatósági és egyes jogszabályokban 

meghatározott építésügyi hatósági 

feladatok ellátását, 

- járási hivatal járási földhivatala az 

ingatlanügyi és telekalakítási 

feladatok ellátását, 

- járási hivatal járási munkaügyi 

kirendeltsége a foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok ellátását, 

- járási hivatal járási 

népegészségügyi intézete a 

népegészségügyi feladatok ellátását 

valósítja meg. 
 

8230 Balatonfüred, Felső köz 2. 

Telefon: 87/581-600 

Fax: 87/581-600/613-as mellék 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

**********************************************************  

Az Őszike nyugdíjas klub  
Tóth Lászlóné nyitotta az Őszike 
klub 18-ik közgyűlését február 12-
én, és a jelenléti ív alapján meg-
állapította a közgyűlés szavazat 
képességét. Javasolta jegyzőkönyv 
vezetőnek Selmi Gábornét, hitele-
sítőknek Károlyi Ferencnét és 
Keresztesi Józsefnét. Napirendi 
pontok: a klub vezető beszámolója 
a 2012 évi tevékenységünkről, 
majd az Ellenőrző Bizottság 
elnökének jelentése a klub anyagi 
helyzetéről. Károlyi Ferenc vezető 
a klub életének 2012 évi esemé-
nyeiről tartott rövid megemlé-
kezést megemlítve, hogy az elő-
irányzott programok lebonyo-
lításáról lemondtunk, tekintettel a 
tagság 75 éves átlagéletkorára. 
Bejelentésünket az Önkormányzat 
tudomásul vette. Egyébként 
klubunk tovább működik  a havi 
összejövetelekkel és idén két 
kirándulást szeretnénk megvaló-
sítani. Bejelentette, hogy elnökségi 
tagot kell választani Farkas 
Jánosné helyett, majd kérte az 
Ellenőrző Bizottság elnökének 
beszámolóját. Lakos Józsefné a 
klub pénzügyi helyzetét ismer-
tette tételesen. Ezután a tagság 
mindkét beszámolót egyhangúan 

megszavazta. Svendorf Zoltán 
javaslatára a közgyűlés Szabó 
Istvánnét választotta elnökségi 
tagnak. Selmi Gábor köszönetet 
mondott a klubvezető eddigi 
fáradságos munkájáért és további 
jó egészséget kívánt a jövőbeni 
munkájához. Károlyi Ferenc 
bejelentette: a következő össze-
jövetelünk március 12-én 16 h-kor 
lesz és örömmel jelentette be, 
hogy január 1-től a Pásztor házas-
párral két új taggal bővült 
klubunk. Befejezésül a februári 
regulák hangzottak el, majd a 
névnaposok köszöntése 
következett. 
Március 12-én megtartottuk a 209-
ik klubnapunkat. Bevezetőben 
Kristóf Béla klubtársunk szomorú 
hírrel érkezett: Bíró Zoltánné 
társunk autóbaleset áldozata lett, 
mire egy perces néma felállással 
adóztunk emlékének. Ezután a 
klubvezető felhívta figyelmünket 
 nemzeti ünnepünkre, melynek 
alkalomából 10 órakor találko-
zunk a kopjafánál. A májusfa 
állítást május 1-én szeretnénk 
megvalósítani (részletesen a 
következő klubnapon tárgyaljuk). 
A múzeumi teremőrök beosztása 
Szabó Istvánné feladata lesz. 
Befejezésül a férfiak a nőnap 
alkalmából a nőtagoknak virággal 
kedveskedtek. 

Hibácska Gyuláné 

************************************************************ 

Március 19-én fájó szívvel, de soha el 

nem múló szeretettel vettünk 

végső búcsút Biró Zoltánné, szeretett 

Katókánktól a tapolcai 

temetőben. Nyugodjál békében!  

************************************************************ 

ÖRÖMHÍR   

Istentiszteletek, misék ünnepi 

rendje HÚSVÉTKOR. 
A református templomban 
március 31-én 10.00 órakor 
kezdődik az úrvacsorás 



SSZZEEPPEEZZDDII  TTÜÜKKÖÖRR  
IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓSS  LLAAPP  BBAALLAATTOONNSSZZEEPPEEZZDDRRŐŐLL  

2013. március 

www.nepfoiskola.hu 

Felelős kiadó: 
Együttgondolkodók Klubja Balatonszepezdért 

Felelős szerkesztő:Mihályfi Márta 
A megjelenést a Balatonszepezdi 

Népfőiskola támogatja 
06 (20)610 05 06 

szepezd@nepfoiskola.hu 

  

www.szepezd.hu  

 

 

istentisztelet Az evangélikus 
templomban is lesz úrvacsorás 
istentisztelet, mely 9.00 órakor 
kezdődik. 

       
A húsvéti szent három nap 
katolikus szertartás rendje 
Nagycsütörtökön  18 órakor: esti 
mise az utolsó vacsora emlékére 
Révfülöpön 
Nagypénteken  17 órakor  Az Úr 
szenvedésének emlékezete 
Zánkán 
Nagyszombaton   19 órakor 
húsvéti vígilia Révfülöpön 
Húsvét vasárnapi szentmisék   
 8 órakor  Szepezden, 9.30-kor  
Zánkán, 11 órakor  Révfülöpön 
Húsvéthétfőn  9.30-kor  
Szepezden, 11 órakor  Révfülöpön 

*************************  

 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 

       P I T Y P A N G  
Minden idők legjobb természetes 
méregtelenítője. Nem csupán sárga 
virágszőnyeggé varázsolja a tavaszi 
mezőt, a növény régóta használatos a 
népi, illetve a természetgyógyászat 
területén. 
A gyógyászatban a pitypang 
összes részét alkalmazzák, de a 
gyökere és a zöldje különösen sok 
hatóanyagot tartalmaz. 
Tudományosan elismert a 
pitypang gyökerének és zöldjének 
alkalmazása étvágytalanságra és 
emésztési panaszokra, valamint 
az epefolyadék kiválasztásának 
serkentésére. A természetgyógyá-
szat a pitypangot méregtelenítő 
szerként alkalmazza tavaszi és 
őszi kúrákban, valamint a reuma 
és a köszvény kezelésének kiegé-
szítésére. A pitypang, amely 
rokona a cikóriának és a rukkolá-

nak, erősíti a szervezetet, elősegíti 
az emésztést, emellett vértisztító 
hatású is. Leveleit érdemes 
tavasszal szedni, amikor még 
lédúsak és zsengék - lehetőleg 
minél távolabb a várostól. A ruk-
kolához hasonlóan a növény 
levelét különféle salátákhoz 
használhatod. Megbolondíthatod 
vele a görög vagy akár a Cézár-
salátát is. Emésztési panaszokra 
vagy méregtelenítésre a pitypang-
tea javasolt. Forrázz le két teáska-
nál szárított pitypanghajtást és -
gyökeret egy csésze vízzel. Ezután 
főzd fel, hagyd állni tíz percig, 
majd szűrd le. Napi két-három 
alkalommal igyál egy csészével 
étkezés előtt, majd utána egy-egy 
pohár vizet fogyassz el. 

    
Forrás: femina.hu 

************************************************************  
   Öleljük körbe a Balatont!  
Magyarország, jelen-történetének 
legnagyobb rendezvényére 
készülünk. Egyedülálló, egyszeri, 
negyedmilliós tömeget mozgósító, 
az össznemzeti összefogást is 
megjelenítő rendezvény szervezé-
sébe fogtunk. Célunk, hogy 2013. 
május 19-én (a Pünkösdi hosszú 
hétvégén) a Balaton mentén, 
élőláncot alkotó tömeg, kéz a 
kézben, átölelje a magyar tengert. 
Az esemény Guinness-rekord 
kísérlet is egyben, mely világ-
viszonylatban olyan hírértékű 
attrakciót képvisel, mellyel a 
Balatont és hazánkat népszerűsí-
tendő, bizton be lehet kerülni a 
nemzetközi médiába is. 
A Karnyújtásnyi Balatonra a világ 
bármely tájáról jelentkezni lehet, 
de az Európai Unió mindegyik 
tagországából, és a balatoni 
települések testvérvárosaiból is 

delegációkat várunk. A magyar 
tengerről lévén szó, a szórvány-
ban élő magyarságot épp úgy 
várjuk és invitáljuk, mint a 
határon túlikat. A kétszázötven-
ezer jelentkező bevonásával az 
előszezonban kívánunk méltó 
figyelmet biztosítani a Balaton 
egészének. Szándékunk megvaló-
sítása elképzelhetetlen egyfajta 
széles társadalmi összefogás 
nélkül, számítunk különböző 
mikroközösségekre, az iskoláktól, 
egyházaktól, a nagycsaládosokon 
át a fogyatékkal élőkig, vagy 
sportklubokig, munkahelyi 
közösségekig. Hiszen a Balaton 
mindannyiunké! 

FFoorrrrááss::  bbaallaattoonnhhiirreekk..hhuu  

************************************************************  
A NÉPFŐISKOLA programjai 
Együtt Gondolkodók klub-

összejövetel március 22-én 

Lakossági fórum a helyi 

foglalkoztatási lehetőségekről 

március 22-én 

Család mentorok képzése április 

10-ig minden szerdán 

Angol és német nyelvi képzések 

minden kedden és szerdán 

Eleven közelmúlt – pályázati 

program bemutató április 19-én 

Együtt Gondolkodók klub-

összejövetel április 19-én 

************************* 

március hava 
Az elnevezés a latin Martius hónapnévből 
ered. Annyit tesz: Mars (isten) hava. A 
földművesek számára a március már a 
tavaszi munka kezdete. Megkezdődik a 
munka a szántóföldön, a gyümölcsösben, 
szőlőben. Az asszonyok is vetik a borsót, 
a répát, zöldséget, a palántáknak való 
magot, dugdossák a hagymát. A korai 
krumpli, bab is földbe kerül. Egyszóval 
vége a téli szobai munkának, a szövés-
nek, fonásnak, és a kézimunkázásnak. A 
hónap első szerdáján sok helyen a 
méhészek is kiengedik a méheket, és a 
jószágokat is kihajtják a legelőre. 


