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BESZÁMOLÓ A SZEPEZDI OPERATÍV TÖRZS 
MUNKÁJÁRÓL
A szepezdi operatív törzs megalakulása óta az alábbi lépések történtek a koronavírus terjedésének 
megakadályozására, megelőzésére vonatkozóan:
– Minden szepezdi részére kesztyűt és maszkot szerzett be és juttatott el az Önkormányzat
– Megszerveztük az étel- és gyógyszerkiszállítást
– A településen egy fő koronavírusos beteget azonosítottak, aki jelenleg kórházban van. Az operatív törzs 
feltérképezte a beteg kontaktjait, amit továbbított a körzeti orvosnak, és rajta keresztül a járványügynek. A 
kontaktok tesztelték magukat, és mindenkinek a tesztje negatív lett. A polgármester is a kontaktok között 
volt, házi karanténba helyezte magát, ezt követően pedig az ő tesztje is negatív lett. 
– Kovács Sándor önkormányzati képviselő felajánlotta tiszteletdíját a védekezésre
– Az Inhof család térítésmentes maszkokkal, kesztyűkkel segíti a védekezést
– Lezártuk a strandokat, játszótereket, ezzel biztosítva, hogy közösségi tereken nagyobb csoportok ne 
jöhessenek létre
– Jelenleg az operatív törzsnek nincs tudomása arról, hogy új beteg lenne a településen.
 
Kérjük a lakosságot, hogy a már megfogalmazott szabályokat betartva maradjon otthon, otthonukat 
elhagyva pedig tartsák a távolságot másoktól, és közterületre csak maszkban, kesztyűben menjenek ki!
 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS: ZSUZSI NÉNI 
90 ÉVES!

Ezúton köszöntjük közösségünk emblematikus 
alakját, Hibácska Gyuláné Zsuzsi nénit, aki 
március 17-én  töltötte be 90. életévét!

A település képviseletében az Őszikék Nyugdíjas 
Klub elnöke, Szarka Ilona, és Balatonszepezd 
Önkormányzata részéről Dr. Bocskov Jordán 
polgármester köszöntötte Zsuzsi nénit ezen a 
kerek születésnapi évfordulón.
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A turisztika mellett a szepezdiekkel kötött szerződésben kiemelt szerep jutott az infrastruktúrát érintő 
fejlesztéseknek is. Volt idő ezekkel is foglalkozni az első 100 napban? 
Infrastruktúra kapcsán két fontos területen tettem lépéseket: előkészítés alatt van az útfelújítási pályázat, ezt 
várhatóan április folyamán tudjuk majd beadni. A polgárokat meghallgatva, a képviselőtestülettel közösen 
döntünk majd, hogy melyek azok az utak, útszakaszok, amikkel első körben kezdenünk kell. Utak kapcsán 
emellett ott van a mindenki által ismert, a Tűzoltó utcát és a Széchenyi-közt érintő probléma. Még a 
rendszerváltozás előtt parcellázták fel az itteni területeket úgy, hogy nem lehetett azóta sem jogszerűen 
megközelíteni autóval az itt található telkeket. Az önkormányzat telekvásárlással itt is utakat alakít ki. Az 
ezzel kapcsolatban felmerülő problémák megoldására munkacsoportot hoztunk létre, melynek vezetésével Bíró 
Imre alpolgármester urat bíztam meg. Emellett folyamatban van a község teljes forgalmi rendjének 
átvilágítása. Egy teljeskörű szakmai koncepciót várok május elejére a közlekedési mérnöktől, akit ennek 
megalkotásával bíztunk meg. 

A másik fontos infrastruktúrát érintő feladat a közvilágítás korszerűsítése. Ehhez kapcsolódóan jelenleg műszaki 
felmérés zajlik, ennek eredménye május végén várható. Ezt követően keresünk pályázati forrást, amelynek 
segítségével ezt a fejlesztést is meg tudjuk majd valósítani. Hosszabb idő a közvilágítás modernizálása, de 
dolgozunk rajta, mert nem maradhat egyetlen sötét utca sem Szepezden!

Mikor kezdődik a partmenti sétány felújítása?
A sétány felújítása összefügg a partmenti kerékpárút felújításával, melynek érdekében már komoly lépéseket 
tettünk. Felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel és a MÁV-val, hisz a vasút területét 
is érinti majd a beruházás. Ez ügyben tehát már megkezdődtek, és jelenleg is folynak a tárgyalások. A balatoni 
kerékpárút segítségével a sétány jelentősen olcsóbban tudjuk felújítani, így fontos, hogy ezt a két témát együtt 
kezeljük. Ehhez még sok időre van szükség, jelenleg a tervezési fázisban vagyunk.

És az időseket hogyan segíti az önkormányzat? A gyógyszer-, illetve az élelmiszer-ellátás működik?
A gyógyszerellátást tudjuk segíteni, a falugondokság látja el ezt a feladatot, és sikerült elérnem azt is, hogy a 
ókgyógyszertár ne zárjon be. Itt köszönöm meg Törekiné Szilvi áldozatos munkáját, aki minden nap 
kockáztatja egészségét, miközben gyógyszert, ételt, élelmiszert szállít ki a rászorulóknak.
Az élelmiszer-ellátásban az önkormányzat stabil partnere a Like ABC vezetője, Horváthné Szilvi. Náluk 
térítésmentesen lehet házhoz szállítást igényelni.

Miket tervez még a közeljövőben megvalósítani?
Szeretnénk minél több parkolóhelyet kialakítani, főként a vasútállomás környékén, ezt még idén meg akarjuk 
valósítani. Reményeink szerint lesz a településen egy bankautomata is, illetve tervünk az is, hogy létrehozzunk 
egy elektromosautó-töltőállomást. Igaz, a településen még nem sok ilyen gépjármű rója az utakat, de turisztikai 
szempontból fontos lenne. Ha naponta csak egy ember áll meg itt emiatt, és közben megnézi Szepezdet, már 
megérte… Dolgozom továbbá egy olyan átfogó szepezdi turisztikai stratégián, aminek segítségével nagyobb 
turisztikai projekteket tudunk majd megvalósítani.

Mi lesz az idénre tervezett programokkal?
A kormány veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezései nyomán egyelőre elmaradnak kulturális programjaink. Nem 
tudjuk, mikor lehetünk újra együtt, de addig is kérek mindenkit, hogy tartson be minden szükséges előírást! 
Vigyázzunk egymásra!
A könyvtári könyveket az igénylők számára fertőtlenítve, kontaktmentesen kiszállítjuk.
Felhívással fordultam az otthon levőkhöz, hogy a kijárási korlátozás idején vegyék elő régi családi, közösségi 
fényképeiket, dokumentumaikat, s a veszélyhelyzet elmúltával ezekből kiállítást vagy egyéb kulturális 
rendezvényt szervezünk.

Mi okozta a legnagyobb kihívást az elmúlt 100 napban?
Sürgősen pótolnunk kellett a távozó hivatalvezetőt. Végre ettől a hónaptól, konkrétan április elsejétől munkába 
állt az új vezető, ami a hivatal gördülékeny működése szempontjából rendkívül lényeges eredmény. Komoly 
kihívás elé állított minket a koronavírus-járvány is, de tudtunk biztosítani a lakosságnak kesztyűket, illetve 
maszkokat. Mindenkinek hálásan köszönöm a segítségét, aki ebben részt vett, illetve külön köszönöm az operatív 
törzsünk munkáját! Korábban sokan panaszolták, hogy milyen széthúzó a falu,    ezzel szemben most példás 
összefogás tapasztalható a koronavírus kirobbanása óta. Bízom benne, hogy a veszélyhelyzet elteltével is 
megmarad ez a közösségi érzés a szepezdi lakosok körében! Szívmelengető látni ezt az összefogást, úgyhogy 
továbbra is: Hajrá Szepezd! 
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BÚCSÚZUNK KUTLIK MIKLÓSTÓL
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kutlik Miklós Balatonszepezdért 

kitüntetéssel is elismert okleveles építészmérnök földi útja véget ért.
Ő olyan sok mindent megtett másokért, hogy mindnyájan érezzük halálának súlyát. Csodálatos szülő volt. Példát 

mutatott nekünk és azoknak, akik közben felnőttünk mellette. Nagyon sokat tanulhattunk tőle, és mindig 
emlékezni fogunk bölcsességére.

Ifjú kezdő korában már a megvalósuló ivóvízhálózaton dolgozott, megtervezte a buszvárókat, és segített a 
kivitelezésben is. A Művészeti Galéria vezetését is magára vállalta. 

Úgy ment el, ahogyan élt: csendben és szerényen.

Elmegyek, mert el kell mennem...

Elmegyek, mert el kell mennem...
Az elválás nagyon nehéz... belátom!

Szólítottak, nincs mit tennem...
Isten veled, földi élet... s családom!

Elmegyek, mert el kell mennem...
Hogy elköszönni sem tudtam... sajnálom,

Tudjátok, kiket szerettem
A síron túl is örökké... imádom!

Elmegyek, mert el kell mennem...
Vár rám az ismeretlen... hosszú álom

Míg éltem, szívem és lelkem
Néktek adtam... hát ne fájjon halálom!

/Szabó Balázs/

Osztozunk a család gyászában!
 
Németh Ferenc
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A polgármester beiktatása óta 100 nap telt el. Dr. 
Bocskov Jordánt ennek okán kérdeztük arról, miket ért el 
ez idő alatt, milyen nehézségekbe ütközött, és mit tervez 
a közeljövőben tenni Szepezdért. A településvezető 
szerint a lakosság példásan összefog a járvány idején, és 
bízik abban, hogy ez így marad a veszélyhelyzet letelte 
után is.

Azt szokták mondani, hogy az új polgármesternek 100 
nap türelmi ideje van, amíg belerázódik a feladatokba, 
és átveszi a folyamatban lévő ügyeket. Hogy telt ez a 
türelmi idő? 

A kampány alatt a szepezdi fejlesztési térkép 
segítségével pontosan sikerült felmérni, hogy milyen 
irányokba és milyen prioritással kell elindulnom, így a 
belerázódás helyett egyből új fejlesztések előkészítésébe 
és a már meglévő projektek további kiterjesztésére 
koncentráltam. Ezekkel párhuzamosan a szepezdiekkel 
kötött szerződésem több pontját is sikerült megvalósítani, 
valamint elindítani. Első polgármesteri döntésemként – 
ahogy a kampányban is ígértem – lemondtam a 
tiszteletdíjamról, és azt helyi szervezetek részére 
ajánlottam fel. 

Fontos ígéretem volt, hogy nem a jelenlegi pénzügyi keret átcsoportosítására – nem a pénzügyi torta 
újraszeletelésére – hanem egy nagyobb pénzügyi torta sütésére fogok törekedni, hogy több fejlesztést tudjunk 
megvalósítani. Ennek érdekében sikereket is elértünk: a Viriuszi strand felújítására a korábban elnyert összegen 
felül további 5 millió forintot szereztünk, a MÁV-val megállapodtunk, hogy átadják a központi vasútállomás 
jelenleg elhanyagolt épületét, amelyet a település céljaira tudunk a felújítást követően hasznosítani, valamint 
lehetőségünk lesz a központi és a szepezdfürdői strand felújítására is. A Rákóczi Fürdőegylet által üzemeltetett 
strand is új mellékhelységet kap, így reményeink szerint hamarosan minden strandon gyönyörű, korszerű fér, női 
mosdók, illetve baba-mama és családbarát helyiségek várják majd a vendégeket. Ezen fejlesztések 
megvalósítása mindannyiunk pihenését és a közösség életét is segíteni fogják. 

Az első 100 nap arra is jó volt, hogy sikerült még jobban megismernünk egymást, sok embert tudtunk bekapcsolni 
a közös munkába, gondolkodásba. Sokan kérdezhetik, hogy a veszélyhelyzetben szabad-e mással foglalkozni. 
Szerintem nem csak szabad, hanem kell is. Egyrészt szeretném, ha a szepezdiek látnák, hogy az élet nem állt 
meg, járvány idején is előrelépünk. Másrészt, azt gondolom, mentálisan is jót tesz mindannyiunknak, ha nem csak 
ezzel a szomorú témával foglalkozunk, csak erről olvasunk híreket, hanem gondolunk a jövőre is. 

Miért döntött úgy, hogy polgármesteri tiszteletdíját nem veszi fel, hanem szétosztja az itteni civil szervezetek 
között?
Hagyománytisztelő vagyok, és tisztelem az idős embereket. Ők alkották meg Szepezdet, ezért hálával tartozunk 
Nekik. Egész életükben dolgoztak, és ezért is gondoltam, hogy ismerjük el az ő munkájukat, és segítsük időskori 
nívós szórakozásukat. Ezért döntöttem úgy, hogy az Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai kapják meg a tiszteletdíjam 
egy részét. Az idén 60 éves labdarúgó klub komoly múltra tekint vissza, komoly közösségteremtő erő a 
településen. Úgy éreztem, ezt az évfordulót illik tisztességesen megünnepelni, ehhez szerettem volna hozzájárulni 
a támogatásommal. A Szepezdi Gesztenyevirág Nőegylet fontos a falu kulturális élete szempontjából, a 
polgárőrség pedig rettentően fontos szerepet játszik a település nyugalmának megőrzésében. Ezen szervezetek 
folyamatos és kiemelt támogatásáról a tiszteletdíjon felül is folyamatosan gondoskodni fogok!
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BÚCSÚZUNK KUTLIK MIKLÓSTÓL
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kutlik Miklós Balatonszepezdért 

kitüntetéssel is elismert okleveles építészmérnök földi útja véget ért.
Ő olyan sok mindent megtett másokért, hogy mindnyájan érezzük halálának súlyát. Csodálatos szülő volt. Példát 

mutatott nekünk és azoknak, akik közben felnőttünk mellette. Nagyon sokat tanulhattunk tőle, és mindig 
emlékezni fogunk bölcsességére.

Ifjú kezdő korában már a megvalósuló ivóvízhálózaton dolgozott, megtervezte a buszvárókat, és segített a 
kivitelezésben is. A Művészeti Galéria vezetését is magára vállalta. 

Úgy ment el, ahogyan élt: csendben és szerényen.

Elmegyek, mert el kell mennem...

Elmegyek, mert el kell mennem...
Az elválás nagyon nehéz... belátom!

Szólítottak, nincs mit tennem...
Isten veled, földi élet... s családom!

Elmegyek, mert el kell mennem...
Hogy elköszönni sem tudtam... sajnálom,

Tudjátok, kiket szerettem
A síron túl is örökké... imádom!

Elmegyek, mert el kell mennem...
Vár rám az ismeretlen... hosszú álom

Míg éltem, szívem és lelkem
Néktek adtam... hát ne fájjon halálom!

/Szabó Balázs/

Osztozunk a család gyászában!
 
Németh Ferenc
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