Polgármesteri beszámoló az eltelt
márciusi hónapról
Ígéretemhez híven - ahogy előző
számunkban jeleztem is - szeretnék
tájékoztatást adni Balatonszepezd
elfogadott 2021. évi költségvetéséről, továbbá az egyéb szerzett forrásokról, előttünk álló fejlesztésekről.
2021. évi költségvetést
Balatonszepezd
Képviselő-testülete az
alábbiak szerint határozta
meg:
- Költségvetési bevételek:
149.768.827 Ft.
-Finanszírozási bevételek:
118.022.321 Ft.
- ebből belső hiány összege/maradvány: 117.777.321 Ft.
- Külső hiány összege: 0.
- Költségvetési működési célú kiadások: 155.230.891 Ft.
- ebből működési tartalékok:
10.000.000.Ft.
- Költségvetési felhalmozási célú
kiadások: 82.414.541Ft.
- Költségvetési felhalmozás célú
tartalékok: 30.145.716 Ft.
- Finanszírozási kiadások főösszege: 1.795.194 Ft.
- Bevétek és kiadások főösszege:
267.791.148 Ft.

Pályázati és egyéb pénzügyi
forrásaink:
- Kisfaludy Strandfejlesztési Program IV. keretében támogatott „Bala-

tonszepezdi Központi Strand megújítása” nettó 27.359.104 Ft támogatást
nyert.
- „Balatonszepezdi Szepezdfürdői
Strand megújítása” nettó 18.469.443
Ft támogatást nyert.
- A tavaly beadott közterületgépes
pályázatunk sajnos nem nyert, de dr.
Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk közbenjárására a Magyarország
Kormánya biztosított 15 millió forintot gépek beszerzésére (traktor, ágdaráló, fűnyírók, lombfúvó, egyéb kertészeti eszközök).
- Kommentár Alapítvánnyal a településrendezési szerződést aláírtuk. A
megállapodásnak megfelelően az első
5 millió forintot számlánkra átutalták,
a második 5 millió forintot az eljárás
végén kapjuk meg.
- Millenia Kft. 10 millió forintos
kintlévőség behajtására az intézkedéseket megtettük.
Az előttünk álló fejlesztések és
fejlesztési terveink
Strandfejlesztés
A „Balatonszepezdi Központi
Strand megújítása” és a „Balatonszepezdi Szepezdfürdői Strand megújítása” elnevezésű projektek nyertes kivitelezőinek ajánlatai, vállalt feladatai:
- Központi Strand vizesblokk felújítására és átalakítására (baba-mawww.balatonszepezd.hu

ma szoba kialakítására) kültéri zuhanyzó felújítására és egy új telepítésére
irányuló fejlesztést Csécs és Társa Bt.
nyerte.
- Központi Strand kamerarendszer,
Szepezdfürdői Strand wifi elérhetőség kialakítására és napelemes lámpák kiépítésére irányuló fejlesztést a
Packers-Energo Light Kft. nyerte.
- A Szepezdfürdői Strand 1 db szaniterkonténer beszerzésére és baba-mama szoba kialakítására irányuló
fejlesztést Tranz-Org Kft. nyerte.
- Az öltözők és strandi arculati elemek, információs táblák és napvitorlák telepítésére a Medilogic Kft. adta
a legjobb ajánlatot.
Kerékpárút fejlesztés
Révész Máriusz kormánybiztos - a
Kerékpáros Szövetségek ajánlásáraelfogadta a Balatoni bringakör még
hiányzó balatonszepezdi nyomvonal
fejlesztési tervrészét, amely útszakasz,
ha a tervek szerint valósul meg, ös�szeköti a Halász utcánál véget érő és
a Honvéd utcánál folytatódó meglévő biciklis utat, mely a vasút és a vízpart közötti részen, a strandok mellett vezetne. A beruházásra fordítandó
összeg mintegy 300 millió Ft, melyre külön állami forrás biztosított. A
fejlesztés hatással van a majdani vasúti villamos tartóoszlopokra is, melyek
(folytatás az 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)

így a sínpár északi oldalára kerülnének, vítettük Kovács Máté és Baráth Mónem zavarva a vízpart megközelítését. nika személyével. Az új munkatársak
érkezésére az irodákat felszereltük, az
Csónakkikötő fejlesztés
infrastruktúrát hatékonyabbá tettük.
Az 50 csónak befogadására tervezett kikötő megvalósítása érdekében
Rövid összefoglaló az elmúlt
egy konzorciumi szerződést írtunk alá
hónap közérdekű ügyeiről
az Arany Horog Horgászegyesülettel.
- Alpolgármester Asszony betegséBalatonszepezd Önkormányzata 100 géből felgyógyult és sok más teendője
%-ban tulajdonosként, a HE kezelő- mellett már szervezi a húsvéti vásárt a
ként indul a mintegy 150 millió forint Halker Kft közreműködésével.
pályázati támogatásért, de a kikötő en- Aláírtuk a szerződést a Szepezdi
gedélyezése még kétséges.
Tükör szerkesztésére és nyomtatására.
- Balatonszepezd honlapjára a képBalatonszepezd hivatal
galéria bővítésére a képanyagot Udvarházi Iréntől, Kovács Jenőné Ildikószemélyügyi változásai
- Április 1-jétől Szántó Szilvia a Ba- tól és Kis-Gali Edittől megkaptuk. A
latonszepezdi Kirendeltségen látja el rendszerezés folyamatban van, igyekszünk minél előbb kategorizálni és feligazgatási ügyintézői munkát.
- Új irodát kapott Sánta Petra Anett tölteni a szebbnél szebb fotókat.
- Települési Értéktár pályázatot adfalugondnok, így megfelelően tudja ellátni feladatát, akinek feladata többek tunk be Pető Piroska közreműködéséközött a helyiek támogatása, így pél- vel.
dául orvosi, kórházi, oltásra szállítási,
- Elfogadtuk a Rendezvény progragyógyszertári, ebédszállítási ügyek in- mokat, melyet Csehné Keller Nikolettézése.
ta szervezett és állított össze a hivata- A fizikai dolgozók állományát bő- los oldalra feltöltésre kerülnek.

Feltámadás!
„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a
halálból, és felragyog neked a Krisztus.” (Pál levele az efezusiakhoz 5,14)
Örültem, amikor először állíthattam
be a telefonomon az ébresztő hangját. Addig csak egy csörgőórám volt,
amelyet gyűlöltem, mert kegyetlenül,
hangosan csapott rám reggelenként.
Csörömpölése velőmig hatolt. A telefonon lágy dallamot állítottam be: patakcsobogás madárdallal. Mennyivel
kellemesebb lesz ez után! Nem is ébredtem fel. Álmodtam tovább egy kellemes csodálatos világban.
Ébresztő!!! Kell az hangos kiáltás, ha
fel akarunk ébredni, ha nem akarunk
belealudni a múlandóságba. Ébresztő,
ha nem csak álmodni akarod az életet!
Az „időtöltés” szó azt jelenti: túlélni az
időt, fájdalom nélkül, lehetőleg kellemesen. Elkerülni a fájdalmat, az élet
kellemetlen kérdéseit, a halál gondolatát és annak észrevételét, hogy tétje
van az életnek. Ébresztő!!! Hogy patakcsobogásos madárfüttyös álmodból
ne az elvesztegetett élet elmúlt hiábavalósága köszöntsön rád!
Ne szeresd azokat, akik szelíd hangon ébresztgetnek, akik tetszelegve
azt sem bánják, ha elalszol. Ne keresd
az így is jó, úgy is jó bölcsességeket!

Ne higgy azoknak, akik azt mondják,
építgesd az életedet, mint egy álmodó!
Akik azt mondják: legyél bármi: herceg, politikus, idős, fiatal, ember vagy
állat, férfi vagy nő!
Ma az ébresztő erősebb hangra állíttatott! Vedd észre a vírus beerősített:
Ébredj fel szürreális karanténos, arcmaszkos álmodból, hiszen te is elmehetsz ugyanúgy, mint távoli ismerősöd,
vagy közeli rokonod. Nincs különbség
hivő és hitetlen, jó és rossz között. Az
élet elmúlik, de akkor már késő lesz!
Ma az a kérdés, hogy te felébredsz-e
idejében?
Tegnap jutott el hozzám
annak a híre, hogy egy
kedves barátom az intenzív osztályon küzd az életéért, mert elérte a járvány.
Belém hasított a gondolat: Felébredt-e idejében.
Jó ember, de mint mindenki, bűnös és múlandó ember. Hisz-e Krisztusban, aki azt mondja:
„
Mert aki engem megtalál, az életet találja meg”
(Péld 8.35), „Én vagyok a
feltámadás és az élet, aki
hisz énbennem, ha meghal is, él” ( Jn 11,25).
Aki ma a túlélésre teszi
a hangsúlyt és azért harwww.balatonszepezd.hu
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- Április 18-24-ig ismét megrendezik az IBCC pontyfogóversenyt, így
mindhárom strandunkon, 2-2-2 csapattal, összesen 300 eFt bérleti díjért
kapnak helyet a csapatok.
- Zöldterület karbantartási és műszaki karbantartási szerződések ajánlatkéréseit kiküldtük.
- A volt Sellő vendéglő melletti lejárat közérdekből való kisajátítási ügyét
átadtuk egy ügyvédi irodának.
- Pályázatot szeretnénk beadni a Ravatalozó épületének felújítására a Magyar Falu Program keretében, valamint a járda kiépítésére a Ravatalozó
és a Panoráma Sétány között.
- További út felújításokat tervezünk
pályázati lehetőségek függvényében.
Egyre magasabb a Covid fertőzöttek
száma a faluban, így kérem, hogy közterületen is viseljék a maszkot, tartsák
be az egymástól előírt távolságot! Jó
egészséget kívánok Mindenkinek!
Tisztelettel:

Bíró Imre
polgármester

col, hogy ott folytathassa életét, ahol
egykor abbahagyta, az veszít. Elveszti
az életet, eladva egy elillanó álom valóságáért. Aki viszont rádöbben az élet
igazi valóságára, kinyitja a szemét és
látja az „igazi világosságot” és azt, hogy
megváltásra van szüksége. Az meglátja a bűnt, a veszendőséget és ráébred
minden harcok harcának valóságára a
kárhozatba altató világra. Jézus látja és
mondja: „A világon nyomorúságotok
van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” ( Jn 16,33)
Veress István
evangélikus lelkész
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Március 15-i megemlékezés községünkben
A koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt az idei esztendőben nem tarthattunk közös megemlékezést március 15-e alkalmából,
ugyanakkor a főhajtás nem maradt
el községünkben. Ünnepi díszbe öltöztettük a helyi hirdetőtáblákat, az
1848-as Szabadságharc emlékére,
valamint online esemény keretében
megtörtént az egyéni megemlékezés
emlékműveinknél.
Megkeresésemre örömmel vállal-

ták helyben élő hölgyek, hogy szívesen varrnak és horgolnak kokárdát és
ünnepi díszt. A munkába a szepezdi
és környékbeli gyerekek is bekapcsolódtak: kartonpapírból készítettek további díszeket, a forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó verseket
gyűjtöttek, amiket ki is nyomtattak.
Az elkészült installációkkal az ünnepet
megelőző napokban díszítettem fel a
hirdetőtáblákat. Gallyas Zinka vállalta, hogy elszaval egy általa választott,
a forradalom és szabadságharc ünnepéhez kapcsolódó költeményt nemzeti
lobogónk mellett. Választása Horváth
Piroska Pilvax legendája című művére

esett. A felvétel megtekinthető Balatonszepezd honlapján és a „Szepezd a
Balaton Gyöngyszeme” Facebook oldalon.
Március 15-én Bíró Imre polgármester és Hegyiné Havasi Valéria alpolgármester megkoszorúzta az Árpád utcában található kopjafát, ezzel
megemlékezve az 1848-as Szabadságharcról. A nap folyamán a képviselők
és a helyi civil szervezetek vezetői
a járványügyi intézkedések betartása mellett lerótták tiszteletüket, ezzel
megemlékezve az 1848-as Szabadságharc hőseiről.
Csehné Keller Nikoletta

Fotó: Udvarházi Irén

Március 15. Szepezden!

olyan döntések, határozatok, amelyek
egyeseknek nem nyerik el a tetszését.
Ilyenkor van szükség az egyeztetésekre, annak megfontolására, hogy mi a
Nagyon készültünk, hogy március ai mindenkor megmutatták hazasze- falu érdeke. Engedjünk el több száz
15-ét kellő tisztelettel és jelentősé- retetüket, áldozat készségüket mikor milliós beruházásokat, mert az egy
géhez méltóan ünnepelhessük meg. arra szükség volt.
szűk kör látszólagos érdekeit sérti?
Jelen helyzetben is háború folyik egy
Sajnos a vírus helyzet közbeszólt.
Ilyenkor kell az önfegyelem, a felüÍgy nem maradt más hátra, mint szűk láthatatlan ellenség, a COVID -19 ví- lemelkedés az egyéni érdekek felett.
körben megkoszorúzni a kopjafánál rus és az emberi értetlenség ellen. Re- Gondolkozzunk együtt! A jelenlegi
ményeink szerint végre az emberek önkormányzat és élén a polgármesaz emlékművet.
megértik, hogy a vírus ellen az egyet- ter készen áll a kompromisszumokra,
Mindenki egyénileg róhatta le tisz- len védelem a vakcinák felvétele, mely a mindenki számára elfogadható megteletét, főhajtását a 173 év előtti hősök véget vethet az egy éve tomboló pan- oldások felderítésében. Vigyázzunk a
előtt. Nem feledhetjük az 1848 már- démiának. Mi Balatonszepezd lakói, sértő, igaztalan, ellenséges megnyilváciusi ifjak hazaszeretetét, hősiességét, nyaralói kell, hogy példát vegyünk elő- nulásokra. Ezek nem vezetnek sehomellyel irányt mutattak az utókornak. deink cselekedeteiből, példamutatásá- vá. A kritikai, jobbító szándékú megAz ország szabadsága, önállóságának ból. Nekünk is áldozatokat kell hoz- nyilvánulások üdvözlendők és előre
megvédése mindenek felett. A ma- nunk szeretett falunk érdekében, hogy visznek. Az önkormányzat dolgozik
gyar nemzet nehéz időket élt át, a tö- békében, megértésben fejleszthessük és figyeli a lakók, nyaralók véleményeit. Vegyünk példát 1848 hőseiről, akik
rök hódoltság, az osztrák fennhatóság, lakó környezetünket.
Próbáljuk meg feltételezni, hogy va- mindent áldoztak a hazáért. Nekünk
a trianoni határozat a szovjet megszállás gyötörte országunkat. Mindezen lamennyi Szepezden lakó, nyaraló jót napjainkban nem kell az életünket
gyötrelmes események ellenére a kis akar a falunak. Mindenki megnyil- kockára tenni csak némi önmegtarmagyar nemzet fennmaradt és nap- vánulása a jobbítás szándékával ke- tóztatásra, megértésre van szükségünk.
jainkban is komoly szerepet játszik a rül megfogalmazásra. Azt azonban el
Hajrá Szepezd!
világpolitika színpadán. A nemzet fi- kell fogadnunk, hogy mindig lesznek
Dr. Temesvári Zsolt
www.balatonszepezd.hu
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A Krisztus nyomán megélt szeretet a mások iránti
figyelemben és együttérzésben hitünk és reményünk
legnagyobb kifejezése
A szeretet örömét leli a másik növekedésében, de szenved, amikor a másikat félelemben, betegen, szükségben
látja. A szeretet a szív lendülete, mely
kilép belőlünk és az osztozás és közösség kötelékét teremti meg. A társadalmi szeretetből indulva a szeretet civilizációja felé lehet haladni, és így annak
egyetemes dinamizmusával egy új világot lehet építeni. A szeretet adomány,
mely értelmet ad az életnek. A szeretettel megosztott csekély dolog soha

nem fogy el, mint a szareptai özvegy
lisztje és olaja, hanem átalakítja az életet, Jézus kenyérszaporításához hasonlóan. Ezt teszi a mi alamizsnánk is, ha
örömmel és egyszerűséggel adjuk.
A szeretet Nagyböjtjét élni azt jelenti, hogy gondjainkba vesszük azokat,
akik a Covid-19 járvány miatt szenvednek és félnek, de annak a tudatában, ahogy az Úr szól a szolgájához:
„Ne félj, mert én megváltottalak” (Iz
43,1). Ferenc pápa nagyböjti üzene-

te imádsággal zárul: „Mária, Üdvözítőnk Anyja, aki hűséges vagy a kereszt
tövében és az egyház szívében, segíts
minket törődő jelenléteddel, és a Feltámadott áldása kísérjen minket utunkon a húsvéti fény felé. www.vaticannews.va/hu
Katolikus miserend a balatonszepezdi Szent István-király templomban (a március 28-i óra átállítás után):
szombatonként 19 órakor.
Csizmazia Sándor, plébános

Balatonszepezden korábban online, majd papír alapú kérdőívek segítségével kértük ki a helyi lakosság,
valamint a Balatonszepezden nyaralóval rendelkezők, illetve településünkön rendszeresen üdülő vendégeink véleményét a tekintetben,
hogy milyen programokat látnának,
milyen aktivitásokhoz kapcsolódnának.
Örömünkre szolgát, hogy nagyon
sokan éltek a válaszadás lehetőségével
mind az online, mind pedig papír alapú platformon, így átfogó képet kaphattunk az igényekről. A kérdőívek
összesítésében megállapítható, hogy
kétharmad arányban 55-70+ évesek
voltak a kitöltők és egyharmad arányban a 15-54 éves válaszadók.

– családi tematikájú események, horgászat

– Kézműves foglalkozások
– Biciklizés, Horgászat
– Társas játékok, Kártya játékok
–
Egyéb: Jóga, Tánc, Gyógytorna,
Színjátszás

Kedves Szepezdiek és Szepezden nyaralók!

Rendezvények
A papír alapú kulturális kérdőívekhez, hasonlóan az online kérdőív
eredményeit tekintve a programok terén, első helyen a „Zsíros Kenyér Party” végzett. Ezt követik az alábbi lehetőségek:
Koncertek
– Kézműves programok
– Közösségépítő programok
– Gasztronómiai programok
–
Zenés-táncos összejövetel, Kerekasztal beszélgetés
– Sport programok

Gyermek programok esetében bábés interaktív gyermekműsor, gyermekkoncert egyforma pontozást kapott.
Társas foglalkozások
A kérdőív válaszaiból kiderült, hogy
igény lenne az alábbi aktivitásokra is,
A tervezett / meglévő szakkörökre
„egyéb” kategóriában:
vonatkozó
igények esetében az alábbi
– Egészséggel kapcsolatos előadások
– Sikeres személyekkel való beszél- sorrendben érkeztek válaszok:
– Ismeretterjesztő, Társas, Irodalmi
getés
– Jóga, Gyógytorna
– Borverseny
– Színjátszó kör
– Hagyományőrzéssel, Balatonsze– Balatonszepezd múltja kutató csopezd múltjával, történetével kapport létrehozása
csolatos előadások
Előadók közül
– V ince Lillát
– Török Ádám és a Mini zenekart
– DJ Aratót az Arató Disco produkcióval
– Csizmazia Kenézt (egykori kulturális felelős)
– dr Steinbach József református esperest látnák újból.
Aktivitás
Érdeklődési kör szerint a legtöbb
pontot Sütés-főzés kapta. Ezt követik
az alábbiak:
– Túrázás
Kertészkedés
– Zene
www.balatonszepezd.hu

A kérdőívek összegzésénél örömmel
láttam, hogy többen szívesen részt vállalnának a munkában segítőként sport,
gasztronómia programok esetében.
Többen jelezték szívesen kapcsolódnának, a már meglévő klubok közösségéhez, amelyek reményeink szerint
minél hamarabb megkezdhetik újból aktív, személyes találkozásokkal
teli működésüket. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik megtiszteltek
válaszaikkal. Ezen igények figyelembevételével, ötletek felhasználásával
igyekszünk a programok szervezésén
dolgozni az elkövetkezendő időben.
Arra kérem önöket, javaslataikkal, ötleteikkel bátran keressenek.
Köszönettel:
Csehné Keller Nikoletta
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Nagy az összhang az önkormányzatnál –
több pályázatot is megnyertek
„Azért indulok a választásokon,
mert nagyon fontos nekem az itt élő
emberek sorsa, élete, jókedve, és úgy
érzem, hogy így tudok tenni a közösségünkért. Minden támadás ellenére
bőven van még bennem erő és több
a lendületem, mint valaha, kész vagyok rá, hogy legjobb tudásom szerint segítsem Szepezdet” – mindez
az időközi választások előtt hangzott
el Inhof Tamás önkormányzati képviselőjelölttől, aki továbbra is fenntartja szavait.
- Az időközi választások óta eltelt öt
hónap. Közben a második és a harmadik
koronavírus hullám is nagyban befolyásolta az önkormányzat munkáját. Ön,
mint képviselő hogyan értékeli az elmúlt
időszakot?
- Mindenkinek nagyon nehéz most!
Azt látom, hogy polgármester úr és alpolgármester asszony hihetetlen sokat
dolgozik, miközben egyeztetnek velünk képviselőkkel, mindenben kikérik a véleményünket. Imrével az előző
ciklusban is nagyon jól tudtam együtt
dolgozni, ez most is így van. Minderről
informálva vagyunk, semmi nem marad titokban. Bár polgármester úrnak
jogában áll egyszemélyes döntéseket
hozni, de ezt nem teszi meg, maximálisan együttműködik velünk képviselőkkel, így én eredményesnek ítélem
meg az elmúlt időszakot. Ami külön
öröm számomra, hogy az új képviselő
Temesvári Zsolt is nagyon jól beilleszkedett ebbe a csapatba.
- Örömteli hír, hogy az önkormányzat
több pályázatot nyert meg az elmúlt hónapokban, javában folynak a beruházások. Minek tudja be, hogy ilyen eredményesen pályáztak?
- Biztos vagyok benne, hogy sokat
számít a pályázatelbírálóknál, hogy
most összetartás van az önkormányzatban, úgymond összekovácsolódott
a csapat, nincs széthúzás, egyirányba megyünk. Jó kapcsolatot ápolunk a
térség országgyűlési képviselőjével Dr.
Kontrát Károllyal, aki már az alakuló ülésen támogatásáról biztosította a
képviselő-testületet.
- Nyárra megújulnak a strandok, új
gépeket szerez be az önkormányzat, mi-

lyen sarkalatos beruházás van még, ami
az idei évet esetleg érinti?
- Nagy vihart kavart pályázatunk
a csónakkikötő. Itt szeretném megjegyezni, hogy amennyiben a kikötő
megépül, akkor az 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lesz, a Horgász Egyesülettel karöltve. Szeretném
megnyugtatni az embereket, hogy
nem idegen kezekbe kerül majd a létesítmény! Csak és kizárólag csónakikötőt lehet építeni, a kikötő hajókat soha nem fogadhat! Az önkormányzat,
a közösségi célok érdekében csónakhelyekkel rendelkezik majd a kikötőben. Amit még szeretnék megjegyezni,
hogy a vízimentőknek megszűnt Révfülöpön és Zánkán a kikötési lehetőségük, így a tervek szerint nekik saját
kikötőjük lesz majd. Tisztában vagyok
vele, hogy mindenkinek nem tudunk
megfelelni, de igyekszünk az emberek
többségének a bizalmát továbbra is élvezni.
- A vaddisznók ügyében mi a helyzet,
hiszen a választások előtt ez is nagy port
kavart fel?
- Az elmúlt hónapokban többször
történt vadhajtás. Természetesen, mint
magánember és önkormányzati képviselő figyelemmel kísérem mindezt.
Úgy vettem észre, hogy jóval kevesebb
a vaddisznó, mint korábban. A vadcsapda beüzemelése pedig hamarosan
megtörténik. A futballpálya környékén régebben nagyon sok vaddisznó
volt, jelentős károkat is okoztak, de ez
szerencsére most megszűnt.
- Apropó foci! Mi újság a futballistáknál?
- A valaha volt legjobb futballcsawww.balatonszepezd.hu

patunk van, vezetjük a bajnokságot
a megyei harmadosztályban, jó esélyünk van, hogy bajnokok legyünk. Itt
szeretném megköszönni Bardon Feri bácsi és Bardon Misi bácsi áldozatos munkáját, akik éveken keresztül segítik a szepezdi labdarúgást. Miattuk
van jelene és jövője a csapatnak, hiszen emberfeletti munkát raktak bele
több mint 50 évig. Annyit még szeretnék megjegyezni, hogy az elmúlt évek
során elég sok pénzt és energiát fektettünk abba, hogy a pályánk jó minőségű legyen. Ugyanakkor sokan nem
rendeltetésszerűen használják, ezért
szeretnék mindenkit megkérni, hogy
tartsák be a szabályokat. A költségvetésünk tetemes részét a pálya karbantartására fordítjuk. Évente többször
gyepszellőztetünk, trágyázunk, nyírjuk
a füvet, az öntözőberendezés folyamatosan megy. Mindezt társadalmi munkában végezzük, több játékossal karöltve, és itt is szeretném megköszönni
azon emberek munkáját, akik segítenek abban, hogy Balatonszepezdnek
jó minőségű futballpályája legyen.
- A választások után új kollégák érkeztek a hivatalba. Gondolok itt a falugondnokra, művelődésszervezőre, a karbantartó csapat is kicserélődött és már van új
hivatali ügyintéző is. Ön mennyire elégedett az ő munkájukkal?
- Nagyon jó embereket sikerült alkalmaznunk, akik nem ijednek meg
a munkától, és sportnyelven szólva a
csapatszellemben gondolkodnak. Ők
is látják, hogy egyirányban dolgozik a
testület, nincs széthúzás, így rájuk is jó
hatással van mindez.
Szendi Péter
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Vigyázzunk a méhekre!
Beköszöntött a tavasz, kezdődnek
a kerti munkák. Természetesen minden gondos gazdának fontos a kert
rendezettsége, ezzel együtt a gyomnövények visszaszorítása, és a károkozók alacsony szinten tartása.
Azonban szem előtt kell tartanunk
felelős gazdálkodóként a növényvédő szerek megfelelő használatát, ezzel
hozzájárulva a hasznos élőszervezetek, és a beporzó rovarok védelméhez.
A vegyszerek figyelmetlen használatával óriási károkat okozunk mind a házi, mind a vadon élő méhek életében.
AZ ALÁBBIAKRA FIGYELJÜNK
Olvassuk el a növényvédő szereken
a jelölést, és ha azt látjuk, hogy a méhekre mérsékelten, vagy különösen
veszélyes, akkor azzal a szerrel csak

napnyugta után permetezzük meg növényeinket. Virágzó fákat ne permetezzünk nappal, hiszen azon biztosan
dolgoznak a méhek!
Balatonszepezden több méhész is
van (még), akik belterületen tartanak

állományt. Örüljünk, hogy ezzel hozzájárulnak a település gyümölcsfáinak
terméshozam növeléséhez, vigyázzunk a méhekre!

Megállapítást nyert a temetési helyekről vezetett nyilvántartás, illetőleg a temetőben lefolytatott szemle
alapján, hogy a sírhelyek egy részének megváltási ideje lejárt. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát jogszabály, az önkormányzat e
tárgyban alkotott 15/2013. (XII. 31.)
számú helyi rendelete állapítja meg.
A temetkezési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. Több azonos jogállású örökös esetén - ellenkező
megállapodásuk hiányában - a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható. A temetési hely újraváltásában
elsőbbséget élvez az eltemettető, halála
esetén pedig a törvényes öröklés rend-

je szerint soron következő közeli hozzátartozója.
A sírhelyek megváltási idejének lejártával a temetkezési hely felett rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltható. Megszűnik a rendelkezés jog
gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha
a temetési hely megszűnik. A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog
a temetési helyből kikerült holttest új
temetési helyre történő áthelyezésével,
illetve elhamvasztásával is megszűnik,
kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
Kérem, hogy temetkezési hely feletti
rendelkezési jog gyakorlása és esetleges
újraváltás érdekében haladéktalanul

keresse meg Németh Ferenc temetőgondnokot, Balatonszepezd, Honvéd
utca 31. A sírhelymegváltás díját Balatonszepezd Község Önkormányzatának az OTP Nyrt. Balatonfüredi Fiókjánál vezetett 11748069-15734257
számú pénzforgalmi számlájára kell
befizetni. A befizetés igazoló bizonylatot másolatban csatolni kell a sírhely
újraváltási kérelemhez. Valamint még
felhívom a figyelmüket a 6. 14. § (6)
A síremléken minden esetben fel kell
tüntetni az elhunyt nevét, születésének
és halálának évszámát. Amennyiben a
síremlék felirata „ÉDESANYÁNK”,
„SZÜLEINK” stb., a síremlék hátoldalán fel kell tüntetni a fenti adatokat.
Németh Ferenc, temetőgondnok

Sokan Önök közül még nem ismernek, ezért szeretnék röviden bemutatkozni. Csehné Keller Nikoletta, helyi
lakos vagyok.
Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet és az Önkormányzat alkalmazásában feladatom, hogy segítsem Balatonszepezd közösségi programjait,

valamint kulturális életét. Fontosnak
tartom, hogy egyaránt kiszolgáljuk
a Balatonszepezden élők, nyaralóval
rendelkezők, valamint településünkre látogató vendégeink kulturális és
közösségi események iránti igényeit. Munkám során fontosnak tartom,
hogy értékőrző, hagyományteremtő

programokat is megvalósítsunk közösen községünkben. Ebben sokuk segítségére számítok. Forduljanak hozzám
bizalommal! Legközelebbi, Húsvét
hétvégéjének programjait is mindennek szellemében tervezzük.

Lakatosné Horváth Krisztina

Tisztelt Hozzátartozó!

Kedves Szepezdiek!

www.balatonszepezd.hu

Csehné Keller Nikoletta
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Éltető erőnk, drága kincsünk a víz
A víz drága kincsünk, vigyáznunk
kell tisztaságára, óvnunk kell a természetben megjelenő formáit, hogy
számunkra megfelelő minőségű ivóvíz folyjon a csapból, de ez nem mindig így volt.

nete a nevében is benne van, azért kapta ezt a nevet, mert kevés volt a vízhozama és csak az jutott vízhez, aki korán
ment vízért, az utána jövőknek várni
kellet a víz összegyűlésére.

4. ábra Árpád utca ABC előtti tér

Az elöljáróság 1940-ben építettek
egy másik közkutat, Molnár Gyula és
Lakos Józsefék előtti térre, Tűzoltó utca és Sport út sarkára. A nagy áttörés
1962-ben törpevízmű építésével kezdődött. Két-háromszáz, egyes helyeken négy-ötszáz méterről hordták a
balatonszepezdiek a háztartáshoz, lakáshoz szükséges vizet mindeddig. A
község összefogásából nagyszerű törpevízművet építettek. A vezeték csaknem valamennyi telket érint és lehetővé teszi, hogy a vízvezetéket minden
lakóházba, üdülőbe bevezethessék. A
lakosság igen komoly értékű társadalmi munkával, anyagi segítséggel járult
2. ábra. A betonút a mai 71- út.
hozzá a vízmű megépítéséhez. A telekAz egyes ábrán látható fa itatóvályú itt még
tulajdonosok minden telek után 3000
látható
forintot fizettek be a vízmű megépítési
költségei fedezésére. Az egymillió hatszázezer forint értékű munkához háromszázezer forintot kaptak az államtól és a Balatoni Intéző Bizottságtól.
A törpevízművet 1963. augusztus
31-én, szombaton adták át ünnepélyes keretek között. Törpevízmű társulat ekkorra tizenegy kilométeres
csőhálózatot fektetett le és percenként hatszáz literes vízhozamú kutat
négy hónappal határidő előtt elkészí3. ábra
tette. 1975-ben 2000 köbméteres vízKözkutakból és magántulajdonban tároló medence épült. A medence és a
lévő kutakból és a forrásokból hord- mintegy 1,5 kilométeres vezeték 1976
ták az emberek az ivóvizet, egyébre ott nyarára készült el. 1977-től a csőhálóvoltak a víztározó edények és a Balaton zat elavult volt, a csövek elöregedését
vize. Régi öreg kutak. A kőkávás kút, állandó meghibásodások jelezték. Igamajd azt követők.
zán nem is a korral volt baj, hiszen a 14
A hajnal kút, melynek a rövid törté- év önmagában még nem volt nagy idő
1. ábra. Az egykori „SELLŐ” -vel szemben

www.balatonszepezd.hu

az ilyen rendszereknél. A probléma inkább abból adódott, hogy a rendszert
az akkor használatos szovjet gyártmányú eternitcsövekből építették meg.
Ezek annyira elöregedtek az idők során, hogy rétegesen szétváltak, mint az
elázott kartonpapír.
1984. Vízkorlátozások voltak évente. A hétvégi vízkorlátozások, a locsolási tilalmak évről évre visszatértek a nyári időszakokra. 1989-ban a
vízminőséggel is sok baj volt. A magas vastartalom, illetve a magas szabad szénsavtartalom okozott folyamatos üzemeltetési gondokat, illetve a
fogyasztók részéről minőség iránti panaszokat. A hálózatra termelt kevert
víz a tűrhető kategóriába tartozott. A
mélypont 1989-ben volt: azon a nyáron ugyanis már a zavaros víz sem folyt
a csapokból, a nyaralóvendégek pánikszerűen hagyták el a települést. Ekkor
az állandó lakosok és a nyaralótulajdonosok tüntetést szerveztek, hogy a
tarthatatlan helyzetre felhívják az illetékesek figyelmét. 1992-ben ígérték,
hogy lesz elég ivóvíz. Átnézték az elmúlt év csúcsidényében mért adatokat,
és azt tapasztalták, hogy a vízdíj emelkedése miatt csökkent a fogyasztás mondta Ángyán Rudolf.
1998. A nyirádi karsztvizbázis víz jogilag engedélyezett kapacitása 50.000
köbméter/nap volt.
E vízmennyiségnek a Balaton térségébe való lejuttatásához szükséges
főművek kiépültek. A vízszállító művek adottságait, illetve arányos fejlesztési lehetőségeit is szem előtt tartva, a
balatonszepezdi csúcs vízművet megszüntették.
Az állomáson egykor működő kút
1953.
Németh Ferenc

5. ábra
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A magyar nép regulái, népi megfigyelések március hónapra

- 1420-ban virágoztak a fák.
- 1676-ban porfelhő lepte el az utakat.
- 1700-ban esett az eső őszig.
- 1715-ben cseppnyi eső nem volt
tavaszelőn.
- 1730-ban a nagy esők nyár végéig tartottak.
- 1782-ben árvizek pusztítottak.
- 1823-ban hantokat hányt ki az eke
a földből.

- 2014-ben 400 milliós kárt okozott
a vihar, március 15-én kiöntött a Balaton, 100 km/h erősségű szelet mértek,
március 28-án vihar cibálta az országot, 100 km/h erősségű széllökéseket
mértek a Kab hegyen, március 31-én
jég verte el Alsószölnököt (Vas megye).
- 2016. március 4-én 100 km/h vihar következtében a Balaton elöntötte
a balatonfenyvesi strandot.

Szepezd ízei- Húsvéti fonottkalács

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 8 kívánunk minden kedves olvadkg sütőráma, 7 gramm szárí- sónak!
tott élesztő, 1,2 dl tej, 2 tojás felBalatonszepezdi Gesztenyeverve, 5 dkg cukor, 3 festett tovirág Nőegylet
jás, és 1 tojássárgája a kenéshez.
Az élesztőt langyos tejben
felfuttatjuk, a lisztet a cukorral elkeverjük, majd hozzáadjuk
a rámát, a tojást és az élesztős
tejet. A tésztát alaposan ös�szegyúrjuk, letakarva 2 órát kelesztjük. Megkelés után három
részre osztjuk, és fonatot készítünk, végeit összeillesztjük, sütőpapírra tesszük. A tojásokat
belenyomjuk, majd 1 órán át kelesztjük. Megkenjük a tojássárgájával, majd 180 fokos sütőben
35 perc alatt sütjük készre.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket

Kedves Szepezdiek
és Nyaralósok!

A Pandémia okozta veszélyhelyzet miatt, idén
sajnos nem ültethetjük el közösen a falunk tojásfáját, amit hagyományőrzés és közösségépítés céljából
gondoltunk ki. A tojásfát ugyanakkor a katolikus
templomkertben helyezzük el Sándor atya beleegyezésével. A fára húsvét folyamán bárki tehet és kérem, tegyen egy húsvéti tojást, legyen dísze községünknek. Nyugdíjasok és Foltvarrók közül többen
felajánlották segítségüket a díszek készítéséhez.
Húsvét hétvégéjén elhelyezünk 100 db húsvéti tojást a Hegy-tóhoz vezető túraútvonalon, valamint
a Hegy-tónál. Járjanak, járjatok nyitott szemmel,
mert menet közben is találhatnak, találhattok húsvéti tojást, amit a kirándulás végén felhelyezhetnek
helyezhettek a templomkertben elültetett tojásfára.
Reméljük minél többen részt vesznek ebben a játékban és jövőre már együtt gondolkodva színesíthetjük, formálhatjuk tovább.
Csehné Keller Niki

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Zánka Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonszepezdi Kirendeltsége
Balatonszepezd, Árpád utca 27. Telefon:
(87) 468 591. E-mail: hivatal@balatonszepezd.hu, honlap: www.balatonszepezd.hu.
Ügyfélfogadás Zánkán van, de most a koronavírus járvány miatt, időpont egyeztetés kell.
Telefon: (87) 468 000.
Koronavírus-járványra való tekintettel a
háziorvosi rendelés az alábbiak szerint módosul:
Dr. Oláh Kálmán háziorvos rendelési ideje 2020. november 27-től az alábbiak szerint
változik. Rendelés helye: Balatonszepezd, Orvosi rendelő. Rendelési idő: minden pénteken
8:00-9:00 óráig visszavonásig. Az érvényben
lévő szabályozás szerint a rendelésre előzetes
telefonos bejelentkezés szükséges: (87) 468181, (30) 9787 884.
Gyógyszertári rendelés ideje 2020. november 24-től az alábbiak szerint változik:

- 2017. március 4-én Budapesten
meleg rekord dőlt meg 19,3 C fokkal.
KATASZTRÓFÁK:
- 2016-ban 8,1 erősségű földrengés
rázta meg Indonézia partjait.
- 2017-ben 80 ezer ember életét követelte Peruban az esőzések miatti áradás tetemes károkat okozott a Debbie
hurrikán Ausztráliában.
Vizi András

Gyógyszertári rendelés helye: Balatonszepezd, Orvosi rendelő. Rendelési idő: minden
kedden 08:00-09:00 óráig visszavonásig.
Állatorvos - Dr. Barátossy György. Telefonszám: (20) 379 6868 és dr. Vissi Gabriella. Telefonszám: 70/436-5053
Like ABC, Balatonszepezd, Árpád út 13.
Telefon: (20) 913 5361.
Zöldség - Gyümölcs értékesítés: Balatonszepezden az Arany János utca és a Révfülöpi
utca kereszteződésénél. Nyitvatartása: Kedd:
7-11 óráig, péntek: 7-11 óráig, szombaton:
7-11 óráig.
Posta: Zánka, Iskola u. 15. Telefonszám:
(87) 468 340
Balatonfüredi Kormányablak, Balatonfüred, Felső köz 2, 8230 Telefon: (87) 795 225.
Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Balatonfüred, Fürdő utca 15, Telefon: (87)
482 288.

Körzeti megbízott: Márton Viktor. Telefonszám: 06-30-278-2215
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.
Kábel TV (PR Telecom Zrt.) hibabejelentés: 1231.
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.
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