Újévi köszöntő
2020. október 18-i időközi választáson bizalmat kaptunk Önöktől. Új
polgármestert és képviselő-testületet választottunk. Sok folyamatban
lévő munkát örököltünk, sok megoldásra váró feladattal. A sok pozitívum
mellett meg kell említeni egy negatív
örökséget is.

nap 20-a. Elérhetősége: Telefonszám:
30-530-3466, E-mail cím: szendipeti@gmail.com.
A képviselő-testülettel azon fogunk
dolgozni, hogy mindenki érezze úgy,
hogy kis falunkba jó hazajönni, megpihenni, kikapcsolódni. Ahol vannak
barátaink, ahol biztonságban tudhatjuk családunkat.
Ahogy Aranyosi Ervin mondja:
Legyen olyan az új éved,
amilyet szeretnél!
Jó lenne, ha jövő évben
még többet nevetnél.
Vidámságban, szeretetben
bőven legyen részed!
Kívánok egy szebb világot,
s boldogabb új évet!

ki előadója nélkül a futópályázat folyamata nem működött volna.
Az újévi köszöntő azonban ne csak
önkormányzati gondokról, feladatokról szóljon. Azok voltak, vannak és
lesznek is. Próbáljunk pozitívan tekinteni a jövőbe, hisz az viszi előre az embert, a családot, és községünket. Ahhoz, hogy boldogabb új esztendőnk
A választások idejére szinte elfo- legyen, együtt kell tennünk közösen a
gyott az önkormányzatunk. Irodave- falu valamennyi korosztálya, aktív, tenzető, adminisztrátor, pénzügyivezető, ni akaró tagja, tudása, képessége, lehefalu- és temetőgondnok nélkül ma- tősége szerint, hogy részt vegyen a köradt községünk. Ezt az egyedi esetet zösségi élet bármely színterén.
próbáljuk minél előbb megoldani. Már
Már kezükben tarthatják a Szepeza pénzügyi, a falugondnoki és a teme- di Tükör idei első számát. Megújult, 8
Az új esztendőre kívánok Önöknek
tőgondnoki állás betöltésre került. Pár oldalas formában, színesebb felülettel. a képviselő testülettel együtt jó egészhivatali dolgozóval vágtunk neki az Szerkesztő: Szendi Péter, aki állan- séget, sok erőt, és örömöt! Békés Bolönkormányzati munkának. Köszönet dó új rovatokkal bővítette a tartalmat. dog Új Évet Balatonszepezd!
Nekik, a kitartó, emberfeletti munká- Ehhez kéri a lakosság és a civil szerHegyiné Havasi Valéria
jukért. Nélkülük és községünk műsza- vezetek ötleteit. Lapzárta minden hóalpolgármester

Jelentősen felújítják a balatonszepezdi strandokat –
Bíró Imre polgármester bízik a csapatmunkában

Október 29-én a Bertha Bulcsu Közösségi Házban megtartotta alakuló ülését az új balatonszepezdi önkormányzat. Az időközi választásokon, - mely október 18-án volt - Bíró Imre kapta a legtöbb szavazatot a polgármesterjelöltek
közül. A település előjárójával a múltról, a jelenről és a jövőbeni elképzelésekről beszélgettünk.
- Október 18-án önt választották meg tásokon? Mennyire tartja eredményesnek
polgármesternek. A négy képviselőjelölt- a szavazást?
je közül hárman bekerültek az önkor- A választási összefogással példát
mányzatba. Mire számítottak a válasz- mutattunk az embereknek, hogy nem
www.balatonszepezd.hu

egymás ellen, hanem egymás mellett, egymást ajánlva kell, tudunk előre menni. Sokszor elmondtam, itt már
nincs idő „csiszolódni”, tanulni, itt be
kell hozni az elvesztegetett egy évet, az
első pillanattól kezdve keményen dolgozni kell! Képviselőtársaimmal, Varga Józseffel, Inhof Tamással az előző
ciklusban is egyetértettünk, kitartot(folytatás a 2. oldalon)

SZEPEZDI TÜKÖR
(folytatás az 1. oldalról)

tunk, ehhez jött Hegyiné Havasi Valéria aktív közösségépítő munkája, Tánczos Róbert
önkormányzati ügyekben való
profizmusa, így a csapatunkat
ajánlottuk a Szepezdieknek. A
kampány finomra hangolásában
az Összefogás Szepezdért Társaság támogatott minket, akár a
nagypolitikában. A csapatmunka bejött, hiszen Robi kivételével mindenki bejutott! Robi
is jól teljesített, mert a hatodik
helyre jött fel. Ötödik tagunk
dr. Temesvári Zsolt lett, akinek
szintén örülünk!
- Kontrát Károly országgyűlési
képviselő is ott volt az ünnepélyes
alakuló ülésen és jókívánságait
fejezte ki az új képviselő-testületnek. Nyilván ez önöknek is jól
esett. Hogyan zajlott az alakuló ülés?
- Megtisztelő volt látni ülésünkön államtitkár urat, Zánka
polgármesterével Filep Miklóssal együtt, hiszen az utóbbi egy
évben sajnos egyikükkel sem
találkoztunk Balatonszepezden. Korábbi önkormányzati ciklusban szinte
negyedévente adtunk át lezárult projekteket a szepezdi embereknek, az
utóbbi egy évben semmit. A látogatás
és az alakuló ülésen folytatott beszélgetés biztosan jelzi, hogy ez változni
fog. Az ülés után rengetegen gratuláltak és úgy látom a falunk megnyugodott, bíznak bennünk, és ezt a bizalmat
mi meg fogjuk szolgálni!
- Főállású polgármesterként kíván a
továbbiakban dolgozni vagy megmarad
a vállalkozásánál is? Ha igen, erről lehet egy kicsit bővebben tudni, hogy mivel foglalkozik?
- Társadalmi megbízatásúként, hiszen a főállást a költségvetésünk nem
bírná el. A vállalkozásom 1996 óta
működik, idegenforgalmi szolgáltató és ingatlanközvetítő irodám van itt
helyben. A végzettségem idegenforgalmi menedzser. Most jelenleg minden időmet kitöltik a falu ügyei, de a
vállalkozásomban is számítanak rám
az ügyfeleim. Nagy munkabírású vagyok, polgárőrként is aktívan szolgálom Balatonszepezdet immár hat éve.
Mindezek mellett szőlészkedek, borászkodok a fiaimmal, szóval beívódtam Balatonszepezd vérkeringésébe. Gyakorlatilag mindennapjaimat a
hivatalban töltöm reggeltől estig, hiszen csak így tudom intézni a falu
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kező önkénteseinknek, akik alpolgármester asszony vezetésével még 290 csomagot osztottak
szét, ráadásul 1 millió forint
azonnali adományt erre a Halker Kft biztosított.
- Decemberben jött a jó hír,
hogy 46 millió forintos támogatást
nyertek a strandokra. Mit lehet
erről tudni? Még milyen elképzelései vannak a jövőt illetően?
- A strandokat teljesen felújítjuk, ha minden a tervek szerint
alakul, akkor egy másik projekt alapján a központi strand
középső részén homokos lidót alakíthatunk ki. A Központi strandon újjáépítjük a vizesblokkot, baba-mama szobát,
mozgáskorlátozott fürdőt, kültéri zuhanyzókat alakítunk ki,
napvitorlákat szerelünk fel, kamerarendszert építünk ki, illetve a nyáron leégett kabinsort, az
utolsó kabincsoport helyett új
öltöző lesz. Egységes arculat kerül kialakításra. Ráadásul megügyeit. Minden Balatonszepezddel
újul a hátsó büfé is. A szepezdkapcsolatos történés „átfolyik” rajtam, fürdői Ifjusági strandon napelemes
hiszen folyamatban van kirendeltsé- világítás, Wifi, napvitorlák, trezor, ölgünk munkatársakkal való feltöltése. töző, vizesblokk, konténer, baba-mama
Tudtam, hogy mit vállalok, szinte a nap szobával, egységes tájékoztató, arcula24 órájában szolgálatban vagyok. Újra ti elemek lesznek. További jó hír, hogy
pályáztattuk a kirendeltség vezetői ál- tavaly kiosztottunk 35 köbméter szolást, helyi művelődésszervező munka- ciális tűzifát huszonhat rászorulónak,
társunk már dolgozik, így, ha óvatosan, illetve minden 62 év feletti polgártármár tervezzük az újra indulást a prog- sunknak tudtunk adni 10 ezer forintos
ramok, rendezvények terén is. Sajnos a karácsnyi támogatást. Amit ígértem a
falugondnokunk az év végén lebetege- választások előtt, be is fogom tartani!
dett, így gyorsan újra kellett szervezni Balatonszepezdnek meg kell erősödaz idősek ellátását. Ebben nagy segít- nie mindenben, legfőképpen gazdaséget alpolgármester asszonytól kap- ságilag. Próbáljuk a működést vállaltam, aki szinte erőn felül vette át ezt a kozói, piaci alapokra helyezni. Sajnos
feladatot is. Sikerült túljutnunk a ne- ez a törekvésünk a veszélyhelyzet mihézségeken, január 4-től már gyakor- att megakadt most azzal, hogy a jölott helyi munkatárs dolgozik főállás- vőben a tavalyi éves szinten kell tartaban.
ni az adókat, bérletidíjakat, belépőket,
- 2020. október 18.-a után alig, hogy ami eddig is nagyon alacsony volt. Más
megalakult az új balatonszepezdi kép- módon kell megkeresnünk a lehetőséviselő-testület, a kormány vészhelyzetet geinket, ez új kihívásra ösztönöz, de
hirdetett, ami újabb kihívások elé állítot- meg fogjuk oldani. Hátra van még
ta az önkormányzatokat.
egy szennyvíz csatorna projekt, hiszen
- Úgy érzem, hogy az önkormányzat vannak olyan részei a falunak, amely
az elsők között reagált a második hul- még nincs csatornázva, illetve a száz
lámra, hiszen Covid elleni védekező utcából álló úthálózatra is ráfér a javícsomagokat állítottunk össze, mely- tás, de tudatos tervezéssel előre jutunk
ből százhuszonöt darabot azonnal ki- ebben is. A művelődési házunkra is ráosztottunk a 62 éven felülieknek. Ezt férne a felújítás, meg van az engedélyes
azóta minden balatonszepezdi állan- tervünk, remélem, hogy a közeljövődó lakos alanyi jogon megkapta, hála ben sikerül rá anyagi forrást találnunk.
a révfülöpi Madragóra Gyógyszertár
tulajdonosának és az azonnal jelentSzendi Péter
www.balatonszepezd.hu
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Támogatják a vízimentőket
és több sportágat
A balatonboglári Halker Kft. már jónéhány éve támogat különböző sportágakat. Az elmúlt év végén úgy döntöttek, hogy a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának is segítséget nyújtanak.

alapokon nyugvó szakmai munkára, a
legmagasabb szintű versenyeztetésre
és a személyiségfejlesztésre – helyezték az oktató-neBagyó Sándor
velő munkában
az egyesület elnörészt vevő szakke elmondta, hogy
emberek. Az aka1999-ben alakuldémiáról tudni
tak meg azzal a célkell, hogy létrelal, hogy profes�hozásának ötleszionális módon
te Mocsai Lajos
nyújthassanak senevéhez fűződik
gítséget a bajbajués 2013 óta fia,
tottaknak a BalaMocsai
Tamás
ton teljes területén.
vezetésével folyaAzóta tevékenysématosan hozza a
güket már orszásporteredményegos szintre terket Balatonbogjesztették. Képzett
lár és az egész
vízimentőik a Baország számára.
laton ötven strand- Ennél is fontoján – országos
sabb szerintünk,
szinten nyolcvan
hogy a NEKA
strandon – teljesínem csupán a Batenek szolgálatot.
laton-régió sportéMegalakulásuk óta
letének egyik fonFotó: Baloldalt Gödry Zoltán a Halker Kft. ügyvezető igazgatója,
több mint 3000
tos központja, de
mellette Bagyó Sándor a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.
személyt
mena magyar kézilabtettek ki a vízből. A mentési felada- Az adomány értékét kétmillió forint- dasport legjelentősebb utánpótlás nevetok mellett nagy hangsúlyt fektetnek ra várják. - Tegyünk együtt a vízimen- lő bázisa, ahol 14-21 éves korig tanula prevencióra és az utánpótlás nevelé- tőkért, hogy továbbra is mindent megte- nak, fejlődnek és versenyeznek a fiatalok.
sére is, ezért vízimentő tanfolyamokat hessenek a bajbajutottakért! – folytatja 2014 óta TAO-val támogattuk minden
és iskolai prevenciós előadásokat szer- tovább Zoltán, miközben jelképesen évben, megalakulásuk óta az Akadémiát.
átadja az 1 millió forintról szóló utal- 2020-ban pedig ismét odaállunk a baveznek és tartanak országszerte.
- Munkájuk szó szoros értelemben vé- ványt Bagyó Sándornak.
latonboglári Nemzeti Kézilabda AkadéA Halkernél úgy gondolják, hogy a mia mellé és kétmillió forint közérdekű
ve életbevágóan fontos, eredményeik példaértékűek. Azért döntöttünk úgy a Hal- legnehezebb időkben kell a leginkább kötelezettségvállalással segítjük a műkernél, hogy támogatjuk a Vízimentők összefogniuk és támogatniuk egymást. ködésüket – adott tájékoztatást továbMagyarországi Szakszolgálatának mű- Az életükben fontos szerepet tölt be bi támogatásukról Gödry Zoltán, aki
ködését, mert a szemünkben ők igazi hét- a sport és emiatt több sportág, több megemlíti még azt is, hogy jónéhány
köznapi hősök, akik abban segítenek, egyesületét is támogatták az elmúlt éve névadószponzorként támogathogy mindenki biztonságban érezhesse években, évtizedekben. A Nemzeti ják a Király István alapította Halkermagát a vízen és a vízparton. Ezért most Kézilabda Akadémia hosszú, éveken KiralyTeam Kick-box Akadémiát. A
közérdekű kötelezettségvállalás formájá- át tartó előkészítő munka után 2013. KiralyTeam hazánk és a világ legeredban adományozunk részükre 2020-ra 1 július 28-án kezdte meg munkáját Ba- ményesebb kick-box klubja, melyet az
millió forintot – veszi át a szót Göd- latonbogláron. Az akadémia létreho- elmúlt évek világ-, és Európa-bajnory Zoltán ügyvezető igazgató. Fel- zásának ötlete Mocsai Lajos nevéhez ki érmei, illetve a számos nemzetkötett szándékuk, hogy az együttműkö- fűződik, aki a sportág iránti elkötele- zi tornán elért sikerek mellett, eddig
dés folyamatos legyen, ezért vállalják, zettségéből kiindulva egy szisztemati- Magyarországon egyedülálló módon,
hogy 2021-ben a Balatonboglári Ha- kusan felépített, a sporttudományokat az Önkor
mányzati Minisztérium is
lászlé sűrítmény bevételéből darabon- is csatasorba állító képzési rendszert kitüntetéssel ismert el. Zoltán számáként 1 forintot, míg a Balatonboglári vizionált. A sporttudományos és szak- ra közel áll a sport, hiszen teniszezik,
2 literes, 1 literes és díszdobozos ha- mai főigazgató elképzelése szerint az szörfözik, wakeboardozik, síel.
lászlé bevételéből darabonként 5 fo- akadémián folyó munkát három pilrintot ajánlanak fel a VMSZ részére. lérre – a nemzetközi sporttudományos
Szendi Péter
www.balatonszepezd.hu

SZEPEZDI TÜKÖR

–4–

2021. JANUÁR

Fokozatosan lépegetett előre a szakmai ranglétrán –
Vancsura Miklós lett a füredi rendőrkapitány
Vancsura Miklós rendőr alezredest a Balatonfüredi Rendőrkapitányság vezetésével bízta meg dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője január 1-jei hatállyal. A múltról, a jelenről és a
jövőről beszélgettünk az új rendőrkapitánnyal.

- Mikor és a kinek a hatására döntötte el, hogy rendőr lesz? Soha nem bánta
meg, hogy így döntött?
- Édesapám Somogysárd közigazgatását vezette több mint harminc
évig, először tanácselnökként, majd
polgármesterként. Rajta keresztül beleláttam a közigazgatási feladatokba,
s belém ivódott az emberek irányítása és a felelősségtudat. Elkezdtem az
idegenforgalmi főiskolát, de nem tetszett, viszont annál inkább érdekesnek
találtam az egyik barátom munkáját,
aki bűnügyi technikus volt. Mondhatjuk, hogy az ő hatására döntöttem úgy,
hogy rendőr leszek. Nem váltanék, ha
újra kezdhetném, akkor is ezt választanám. Sokat kellett érte dolgozni, de
valahogy mindig többet akartam kihozni magamból. Kielégít és boldoggá
tesz a munkám. Rengeteg a tennivaló,
de nyugodtan jövök be és nyugodtan
is megyek haza, ahol vár a családom.
A telefont viszont otthon is felveszem
és intézkedek, éjszaka, és ünnepnapon
is. Szóval nem bántam meg, hogy rendőr lettem.
- Kérem, hogy az olvasók számára röviden mutatkozzon be! Szakmai karrierjét és a családot is illetően!
- 1978-ban születtem Kaposváron,
de Somogysárd a szülőfalum, itt jártam általános iskolába, itt töltöttem a

gyerekkoromat. Az érettségit és egy
rövid idegenforgalmi főiskolai kitérőt követően 2000-ben kezdtem a
rendészeti szakközépiskolát Csopakon, és már akkor beleszerettem ebbe a vidékbe. Kaposváron kezdtem
meg a hivatásos szolgálatomat, járőrként. A rendőrtiszti főiskola elvégzése
után, Siófok érintésével, tíz évvel ezelőtt kerültem Balatonfüredre. Érdekesség, hogy a feleségem is somogysárdi, de ő már itt élt és dolgozott,
mikor megismerkedtünk. Teljesen véletlen volt, hogy Balatonfüred hozott
össze minket. Most már 3 gyermekünket neveljük együtt. A rendőrségen a
legalacsonyabb beosztásban kezdtem
a pályafutásomat. Voltam járőr, körzeti megbízott, és nyomozó is. Majd következtek a vezetői beosztások, voltam
körzeti megbízotti és nyomozó alosztályvezető, hivatalvezető, rendészeti
osztályvezető. Most pedig rendőrkapitányként kell bizonyítanom.
- Január 1-jétől önt bízták meg a Balatonfüredi Rendőrkapitányság vezetésével. Hogyan fogadta mindezt?
- Megtisztelőnek érzem a megbízást. Boldog és büszke vagyok, hogy
dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője alkalmasnak talált a
feladat ellátására.
www.balatonszepezd.hu

- Milyen célokkal vág neki az idei esztendőnek? Mit remél a 2021-es évtől?
- A járás közbiztonsági és bűnügyi
állapota jó, azonban a közlekedés
rendjében problémák vannak, nincs
rend az utakon, de ez országos probléma is. Önző az autós társadalom, legtöbben a saját érdekeiket tartják csak
szem előtt és sok az agresszív vezető.
Ezen a téren mindenképpen javítást
szeretnék elérni, ennek érdekében nagyobb számban lesznek jelen kollégáim a közutakon. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk az illegális hulladékot
elhelyezők szankcionálására is, ami az
elmúlt években nagy problémává nőtte ki magát. Mivel az eredeti szakmám szerint kereskedő vagyok, ahol a
vevőnek mindig igaza van, ezért szeretném még inkább a szolgáltató-jelleg irányába vinni az általam irányított
szervezetet. Ezt akarom a beosztottjaimmal is elfogadtatni, hogy kerüljünk
közelebb a helyi lakosokhoz, tudjunk a
problémáikról, segítsünk, akinek csak
tudunk, hiszen ezért lettünk rendőrök.
Szendi Péter

Kedves Olvasó!

Csehné Keller Nikoletta vagyok a
Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa. Családom és felmenőim
is Balatonszepezden éltek, élnek.
Keszthelyen érettségiztem, későbbi
tanulmányaimat Veszprémben és Ajkán végeztem. Jelenleg is Veszprémben tanulok a Nemzeti Művelődési
Intézetben, ahol közművelődési as�szisztensi képzést kapok.
A képesítés által lehetőségem nyílik arra, hogy községünk kulturális életének szervezésében tevékenykedjek.
Csehné Keller Nikoletta
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MEGLEGYINTETT BENNÜNKET A JÁRVÁNY!
Iskolai élet a COVID járvány második hulláma alatt

Ebben a tanévben árnyékot vetett a zánkai Bozzay Pál Általános Iskola közösségi életére, programjaira is a fokozott és folyamatos járvány elleni készültség, védekezés. Mindenképpen el akartuk kerülni az iskolabezárást, a tavalyi
tanévben már elszenvedett digitális oktatást.
Ezért a központi szabályozások valósultak betervezett programjaink.
alapján elkészített és közzétett jár- Az imént említetteken túl, a Magyar
ványügyi intézkedésinket mindan�- Népmese Napjától a nemzetiségi mesnyian komolyan vettük: fertőtlenítési, terségek témájú kiállításon át egészen
higiénés és távolságtartási szabályok a Magyar Kultúra Napjára való felkébetartása, maszkhasználat, testhő- szülésig, sok minden megvalósult. Kis

mérsékletmérés, iskolai szintű rendezvényeink szüneteltetése, iskolaépületbe lépés korlátozása. (Részletesebben
lásd: www.bozzaysuli.hu).
Hiányoztak is nagyon a mindig színvonalas iskolai rendezvényeink: aradi
vértanúkra emlékezés, október 23-dikai ünnepség, Márton–nap, Adventi készülődés. Tanári felkészítéssel, a
Bozzay rádió, a faliújságok, kiállításaink közvetítésével, ha kevésbé élményszerűen is, de az új helyzethez
alkalmazkodva, színvonalasan meg-

csoportokban, vagy osztálykeretben
fát ültettünk, madarakat etettünk, papírt gyűjtöttünk, találkoztunk a Mikulással, vártuk a Karácsonyt.
2023. augusztus 31-ig újra ökoiskola
címet nyertünk el, levelező versenyeken, pályázatokon vettünk részt. Az
iskola működésének feltételrendszerét javítva, eredményesen együttműködtünk Zánka Község Önkormányzatával, a Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzattal és nem utolsó sorban fenntartónkkal, a Balatonfüredi

Tankerületi Központtal. Kerítést építettünk, fejlesztettük tálaló konyhánk
eszközellátottságát és elkészült a tornatermünk játékterének sportparketta felülete is. Az óraközi szünetekben
és délutánonként önfeledten játszottak tanulóink az iskolaudvar játszóterén, a sportpályákon, elsősorban a
nagy népszerűségnek örvendő műfüves grundpályán! Miközben eredményesen folyt az oktatás, a kicsik büszkén mutatják meg olvasási, számolási
tudományukat, a nagyok izgulva készülnek a központi írásbeli felvételi
vizsgára, és mindannyian várjuk a félévi bizonyítványt.
Csupán egyszer szólalt meg a „vészcsengő”, december elején két pedagógusunk és egy tanulónk is igazoltan
COVID vírus fertőzötté vált. Ennek
következményeként dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr december 3-tól december 12-ig digitális oktatást rendelt
el iskolánk felső tagozatán. Az alsóban
továbbra is normál módon folyt az oktatás, tehát iskolánk elkerülte az intézmény bezárását és gyorsan talpra állva, a családi ünnepeken és a téli szünet
után megújulva folytatta a munkát.
Reméljük, hogy a megfelelő men�nyiségű vakcina biztosításával és a
szükséges arányú átoltottsággal elmúlik a vészhelyzet és visszazökken iskolánk is régi kerékvágásba. Várjuk, hogy
a kikelettel a Bozzay is újra a Balaton-felvidék szívének nyitott intézményévé váljon!
Horváth Lajos
intézményvezető

Folyamatosan fejlődik a zánkai óvoda – szeretnék,
ha minél több szepezdi gyermek járna hozzájuk

Az 1980-ban épült zánkai óvoda a falu centrumában, nagyon szép környezetben a Balatonra néző hatalmas déli tájolású teraszaival, nagy udvarral, igazi zöldövezetével remek alapot nyújt a község és a környező falvak óvodás és
bölcsődés gyermekeinek neveléséhez.
Intézményünk kettő óvodai és egy mányzatok segítségével régóta várt
bölcsődei csoporttal, valamint egy ön- udvari játékokat kaptunk. Megújult
álló főzőkonyhával rendelkezik. Fo- főzőkonyhánk pedig a gyerekek mellyamatos változáson ment keresztül lett - a falugondnok segítségével - az
az elmúlt évek során. Az óvoda bel- időseket is ellátja naponta változatos
ső helységei és a konyha után, tavaly és finom ételekkel, többek között Baaz óvodai udvar is megújult. A gyere- latonszepezden is. Óvodánk 50 férőkek nagy örömére a fenntartó önkor- helyes, ami az elmúlt években egyre
www.balatonszepezd.hu

magasabb létszámmal működik. Köszönhető ez annak is, hogy a helybeli
gyerekek mellett fogadja az óvoda felvételi körzetébe tartozó monoszlói és
balatonszepezdi gyerekeket, valamint
a körzeten kívüli gyerekeket is sok településről egyre növekvő számban.
2008-ban indult bölcsődei csoportunk, amely maximális kihasználtsággal működik. A bölcsisek közül sokan
nálunk maradnak. Büszkén jelenthetjük ki, hogy keresett intézmény let(folytatás a 6. oldalon)

SZEPEZDI TÜKÖR
(folytatás az 5. oldalról)

tünk. Köszönhető ez minden itt dolgozó lelkiismeretes gyermekszerető,
szakmailag hozzáértő munkájának és
a folyamatosan újuló környezetnek. A
balatonszepezdi gyerekek mindig kiemelt fontosságúak voltak az intézmény életében, hiszen számtalan gyereket neveltünk, nevelünk jelenleg is
óvodánkban, bölcsődénkben. Azt is el
kell azonban mondanom, hogy az elmúlt években sajnos a gyermeklétszám
erről a településről nagyon visszaesett.
Bízunk benne, hogy a jövőben egyre
több kisgyermekes családot üdvözölhetünk. A jövőkép bíztató. Tavasszal
egy kistestvér csatlakozik óvodai csoportunkba, őszre pedig bölcsődénkbe várunk kisgyermeket Balatonszepezdről.
Mivel német nemzetiségi óvodaként
is működünk, nagy hangsúlyt fektetünk a német nyelv és a hagyományok
megismertetésére, megszerettetésére. Ennek egyik legnagyszerűbb módja a német nyelvű dalok, mondókák,
mesék, játékos tanulása a gyerekekkel
együtt. A hagyományőrzéssel kapcsolatban a múlt év végén a zánkai Német
Nemzetiségi Önkormányzat által kiírt
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pályázaton óvodásaink is részt vettek.
Kukoricacsuhéból és fakanálból készített nemzetiségi népviseletbe öltöztetett babákat készítettek a gyerekek a
szülők segítségével. Több mint 30 gyönyörű alkotás született, amelyért értékes tárgyjutalomban részesültek a gyerekek. Az elkészült alkotások pedig
óvodánk kincseivé váltak.
Remélhetőleg a közeljövőben több
olyan programot lehet újra szervezni,
ami megszínesíti a gyerekek és a szülők hétköznapjait. A vírus jelenlétének
ellenére megpróbáljuk tartalmasan
megélni a gyerekekkel a hétköznapokat és az ünnepeket is egyaránt. A téli
szünet előtt a kisebb betegségek ellenére sikerült karácsonyi ünnepi hangulatot teremteni a gyerekek részére. Igazán meghitten, ajándékokkal és
szeretettel ünnepelt együtt az egész
óvoda és a bölcsőde.
A szünet után az otthoni élményektől feltöltődve újra örömmel üdvözöltük egymást a januári „szürke” hétköznapokban. Az elmúlt hétvégén a
gyerekek nagy örömére megérkezett a
várva várt hó, ami megszínesíti a hétköznapokat az óvodában is. A szán-
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kózás mellett a csoportszobában az
évszakhoz kapcsolódó téli tevékenyégekkel foglalkozunk. A hóemberről
és a télről szóló mesék, versek, dalok
tanulása magyarul és németül igazán
megszínesítik hétköznapjainkat. Bízunk benne, hogy a következő hetekben is sok időt tudunk a gyerekekkel
egészségben és tevékenyen eltölteni a
tél farsangváró időszakában.
Simonné Mohos Éva, óvodavezető

A Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet megosztja az olvasókkal az
alábbi recepteket, jó sütés-főzést kívánunk!
Erdélyi töltöttkáposzta

Az erdélyi töltöttkáposztát cserépfazékban főzzük. Hozzávalók: 1 kg sertéshúst finomra darálunk, 10 dkg nyers
rizskásával kockára vágott pirított szalonnával, finomra vágott vörös- és fokhagymával, sóval, törött borssal, 2-3
egész tojással jól összegyúrjuk. Ezzel
a töltelékkel a már előre elkészített savanyított káposztaleveleket megtöltjük, összegöngyöljük, és a cserépfazék
aljára savanyúkáposztát teszünk, erre
darabka füstölthúst, darabka friss bőrös sertéshúst, s egy darabka jó érett
hízott marhahúst teszünk. Újra beszórjuk savanyúkáposztával, és most a

tölteléket rárakjuk, kevés vízzel felöntjük, a tűzhelyen szép lassan felforrni
hagyjuk, lehetőség szerint középmeleg
kemencébe tesszük, és 5-6 óra hosszat
pároljuk. Tálalás előtt a töltelékeket és
a húst kivesszük, a káposztát tejföllel
összehabarjuk, a töltelékeket visszarakjuk, a megpuhult húsokat felszeleteljük, a töltelékre rárakjuk, s így szolgáljuk fel. (A receptet gyűjtötte Csáky
Sándor, a Dr. Szontágh-Palace Szanatórium konyhafőnöke).

vaj, 1 pohár gyümölcs, tetszés szerint,
ha nagyobb, apróra kell vágni.
A sütőnek 170 fokosnak kell lennie,
a 20 x 20-as sütőformában szép magas szeleteket kapunk. Az összes hozzávalót egy nagy keverőbe mérjük, és
összekeverjük, a gyümölcsöt a tetejére
szórjuk, 40 perc alatt sül meg. KihűA kiadós egytálétel után jólesik egy lés után szeleteljük, kevés porcukorral
kis könnyű süti, melyet egyszerűen el- meghintjük.
készíthetünk akár a gyerkőcökkel is,
Jó étvágyat kívánok!
egyszerűsége miatt.
Nőegyleti hírek: Nőegyletünk taPoharas tejfölös szelet
valy vásárolt fecskefészkeket, melyeket nem volt mód a tervezett helyre kiHozzávalók: 2 pohár (175 gram- tenni. A madarak megmentésére szánt
mos) tejföl, a mérésekhez majd a tej- fészkeket felajánljuk az általános iskofölöspoharat használjuk, 1 pohár kó- lásoknak, az erről szóló híreket a fakuszliszt, 2 pohár kölesliszt, 2 tojás, 1 cebook oldalunkon fogjuk közölni. Jó
csomag sütőpor, 1 pohár olaj, 1 pohár munkát! Vigyázzatok egymásra!
barnacukor, sütőforma kikenéséhez
Horváth Krisztina
www.balatonszepezd.hu
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Tisztelt Szepezdiek!

ban, gyógyszerkiváltásban, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, óvodás és iskolás
gyermekek szállításában, a közösségi,
művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatali ügyek intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások
szervezésében.
A településen 2002. január 1-től
működik a falugondnoki szolgálat. A
jövőben, a korábban kialakított jó gyakorlatot követve, legjobb tudásom szerint kívánom ellátni feladataimat. Segítségkérés, felmerülő kérdések esetén
bizalommal fordulhatnak hozzám a
06/30 632-8101 telefonszámon.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Üdvözlettel:
Sánta Petra Anett

Sánta Petra Anett vagyok, születésem óta balatonszepezdi lakos. Több generációra visszamenőleg családom is a községben élt. Egy gyermekemmel és élettársammal a településen élünk. Ismerem a helyi lakosságot, az itt élő embereket, helyismerettel rendelkezem.
2020. decemberben pályázatot 2021. január 1-jétől közalkalmazotti
nyújtottam be Balatonszepezd Köz- jogviszonyban, falugondnokként fogség Önkormányzatához falugondno- lalkoztat a helyi önkormányzat. A faki munkakör betöltésére. Szakmun- lugondnoki munkakörömbe tartozó
kásvégzettséggel rendelkezem és a feladatok ellátása munkaköri leírás és
falugondnoki képzettség megszerzé- szakmai program alapján történik.
sét vállaltam a pályázati és jogszabáFőbb feladataim: falugondnoki géplyi feltételeknek megfelelően. 2006-tól jármű vezetése, közreműködés a szoci2018-ig többször voltam foglalkoz- ális étkeztetésben, a házi segítségnyújtatva az önkormányzatnál különböző tásban, az egészségügyi ellátáshoz való
munkakörökben, 2016 és 2018 között hozzájutás biztosításában (rászorultak
helyettesként, falugondnoki feladato- szakrendelésre szállítása), a háziorkat is elláttam.
vosi rendelésre szállításban, az egyéb
Képviselő-testületi döntés alapján egészségügyi intézménybe szállítás-

FÉNY AZ ALAGÚT VÉGÉN

Védőoltás – A járvány vége felé vezető út
Több mint egy éve tart a COVID-19 melynek következtében károsodnak a
járvány. Hazánkban több mint 10.000 szervek, illetve vérrögök, valamint beember halálát okozta, és még min- vérzések alakulnak ki különböző létdig folyamatosan szedi áldozata- fontosságú szervben, további károsoit a koronavírus. Sok embertől halla- dásokat okozva azokban. Úgynevezett
ni, hogy ezek az emberek idősek, vagy sokszervi elégtelenség alakul ki és a
valamilyen komolyabb alapbetegség- beteg meghal, a beteg keringése ös�ben szenvedő fertőzöttek voltak, akik szeomlik. Természetes, hogy ez a fo„amúgy is meghaltak volna”, vagyis a lyamat sokkal nagyobb valószínűségtényleges halálok nem is a COVID, gel alakul ki egy szívelégtelen, idős
hanem az alapbetegségük, idős koruk. ember esetén, mint egy fiatal, életerős
Természetesen mindannyian meg- emberben. De ha nincs fertőzés, akhalunk egyszer. A fiatal, az öreg, a beteg kor nincs ez az egész sem, mint írtam,
és az egészséges is. A kérdés az, hogy nem akkor, és nem így hal meg a bemikor, hogyan és esetleg, hogy miben. teg, vagyis nem COVID-fertőzésben.
A COVID-19 fertőzésben, COVID Egy haláleset járványügyi szempontokozta tüdőgyulladásban, lélegezte- ból statisztikai adat, de mögötte mintőgépen meghalt ember nem akkor és dig ott vannak az emberi sorsok, esenem úgy halt volna meg, ha nem kapja mények, személyes tragédiák.
el a koronavírus fertőzést. KövetkezésAz elmúlt egy év alatt a világon száképpen a halál oka a COVID-fertőzés, mos orvos-kutatócsoport azon dolmely a beteg általános állapota, alap- gozott, hogy létrehozza a járványt
betegsége, vagy egyéb tényezők miatt, megfékező védőoltást. Ez mostande idő előtt következett be. Az egyéb ra sikerült! A koronavírus ugyanis itt
tényezők alatt azokat a haláleseteket marad közöttünk. Most már világos,
értem, melyek bár ritkán, de komo- hogy a járványnak csak a koronavírus
lyabb alapbetegség nélküli, egészséges, terjedését megakadályozó védettség,
fiatal-középkorú COVID-betegek- úgynevezett nyájimmunitás fog tudni
nél történnek. Ennek hátterében egy véget vetni. Ez a védettség kétféle mónagyon heves immunreakció áll, me- don szerezhető meg: 1. Átesünk a ferlyet „citokin-viharnak” nevezünk. Ez tőzésen, mely továbbra is nagyon sok
egy nagyon erős immunreakció, ami halottal és a járványügyi intézkedések,
gyorsan akarja elpusztítani a víruso- maszkviselés, rendezvények, személyes
kat, a vírussal fertőzött sejteket. Ez a kontaktusok korlátozása, vagyis mindtüdőben hirtelen nagyfokú gyulladást az, amiben hónapok óta élünk, további
okoz, amit a szervezet, a keringés sok fenntartásával fog járni, annak minden
esetben nem képes kompenzálni. He- egyéni és gazdasági következményéveny keringési elégtelenség alakul ki, vel. Sajnos mára az is világos, hogy a
www.balatonszepezd.hu

járványügyi intézkedésekkel a vírus
terjedése nem akadályozható meg, hanem csak lassítja a fertőzés terjedését.
Erre azért van szükség, hogy az egészségügyi ellátórendszer képes legyen ellátni a fertőzött betegeket, csökkentve
ezzel a halálos esetek számát. Cserébe viszont még évekig így kell élnünk,
maszkban, mindenféle korlátozásokkal. 2. A védőoltás széleskörű alkalmazásával megállítjuk a vírust és jó
esetben egy éven belül felszabadulunk
a járványügyi korlátozások alól és végre levehetjük a maszkokat! Visszatérhetünk a régi életünkhöz. Végre megölelhetjük szeretteinket! A gyerekek
járhatnak iskolába! Összejöhetünk
ünnepelni házasságot, szalagavatót,
ballagást, diplomaosztót, vagy születésnapot! Tisztességgel eltemethetjük szeretteinket! És nem utolsó sorban végre visszatérhet az egészségügyi
ellátórendszer is a régi kerékvágásba!
Addig is tartsuk be a járványügyi intézkedéseket! Hordjuk a maszkot, figyeljünk oda a kézmosásra és kézfertőtlenítésre, és lehetőség szerint
kerüljük a személyes kontaktusokat,
csak a feltétlenül szükséges esetekben
mozduljunk ki otthonunkból. Ha lehetősége van valakinek felvenni a védőoltást, kérem éljen a lehetőséggel!
Vegyük fel a védőoltást és vessünk véget a járványnak!
(Első oltást megkaptam 2021.január 12-én, második oltást megkapom 2021. február 2-án, védett leszek
COVID fertőzés ellen 2021. február
9-től!)
Dr. Oláh Kálmán
háziorvos
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1921-ben a „Hangya” fogyasztási
és értékesítő szövetkezet megalakult.
Ezen szövetkezet az 1921. évi január hó 22-ik napján megtartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett, és mint
a Hangya Termelő, Értékesítő és fogyasztási szövetkezet a Magyar Gazdaszövetség szövetkezeti központja
tagja, ezzel szerves összefüggésben áll.
A vállalat tárgya, hogy tagjait és hozzátartozóit olcsó és jó minőségű háztartási és gazdasági cikkekkel ellássa
és termékeik, eladását közvetítse. Egy
üzletrész 200 korona, mely hét nap
alatt befizetendő. Tartama: határozatlan idő. A cégjegyzés akként történik, hogy a szövetkezet nyomott vagy
írott cége alá két igazgatósági tag, vagy
egy igazgatósági tag és egy cégveze-

tői joggal felruházott tisztviselő saját
bejegyzett aláírását jegyzi. A társulati
határozatok a Budapesten megjelenő
„Barázda” című lapban közzéteendők.
A tagok a szövetkezet kötelezettségeiért korlátolt felelősséggel tartoznak és pedig oly terjedelemben, hogy
az általa jegyzett egy, vagy több üzletrész kétszeres összegéig kölcsönösen
és egyetemlegesen szavatolnak. Az
igazgatóság legalább három, legfeljebb 15 tagból áll, az 1921. évi január
hó 22. napján megválasztottak: Birkás
Gáspárt, Fűzik Jánost, Ráth Aladárt,
Schram Gézát és Birkás Antalt.
Szepezdfürdő név
megállapítása-1944. számú
körrendelet
Balatonszepezdhez tartozó fürdőtelep név megállapítása. A magyar királyi
belügyminiszter úr a Zala vármegyébe kebelezett Balatonszepezd községhez tartozó fürdőtelepnek, mint lakott
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kell. Telefon: (87) 468 000.
Koronavírus-járványra való tekintettel a
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Körzeti megbízott: Kántor Krisztián. (30)
630 8110.

helynek nevét, „Szepezdfürdő” névben
állapította meg, Budapesten, 1944 január 27-én.
Németh Ferenc
szepezdi krónikás

Gólyahír

Örömmel
tájékoztatjuk
az újság olvasóit, hogy
Vámosi Nina 2020. december 23án 3650 grammal és 53 centiméterrel
megszületett. Jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk az egész családnak!
Tűzoltóság, Badacsonytomaj, Fő út 58.
Telefon: 105 és (88) 590 629.
Hulladékszállítás - Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., Balatonfüred, Fürdő utca 20. Telefon: (87) 342 633.
E-ON általános hibabejelentő telefonszámok: Áram: (80) 533 533, Gázszolgáltató: (40) 200 572.
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DRV Zrt. Víz, csatorna, Balatonfüred,
Kossuth utca 33. Telefon: (80) 240 240.
Temetőgondnok: Németh Ferenc 0670/312-7428
Kéményseprés: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém,
Dózsa Gy. utca 31. Telefon: (88) 620 800.
Illetékes vadásztársaság: Csobánc Vadásztársaság. Vaddisznó segélyvonal: (30)
373 8094.
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