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Polgármesteri beszámoló az áprilisban 
történtekről

Kedves Szepezdiek!

Ismét egy tevékeny hónap van mö-
göttünk, melyről a következő kieme-
lendő tájékoztatást teszem meg ápri-
lis hónap tekintetében.

Fejlesztési előkészületek, 
elkészült fejlesztések

Megnyílt a Magyar Falu Program-
ra történő pályázás lehetősége, így az 
Önkormányzat késlekedés nélkül ki-
küldte az ajánlatkérőket a pályázatírá-
si, tervezési feladatok végrehajtására. 
A pályáztatás során a legjobb ajánla-
tot fogja elfogadni a hivatal. A prog-
ram keretében szeretnénk az önkor-
mányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztését, ravatalozó újjáépítését, il-
letve utak építését, felújítását megva-
lósítani. A Kisfaludy Strandfejlesztés 
keretében a vizesblokk építése elér-
kezett a belső burkolás fázisába, mi-
közben a Packers Kft elkészítette a 
Szepezdfürdői Strand napelemes vi-
lágítását, Wifi kiépítését, továbbá ki-
vitelezés alatt áll a Központi Strand 
kamera rendszere. Mindemelett a Me-
dilogic Kft szakemberei dolgoznak az 
öltözők építésén, (mindkét strandon) a 
napárnyékolók kialakításán és az arcu-
lati elemek kihelyezésén. A 71.sz.főút 
– Honvéd utca kereszteződésében ki-

alakítandó gyalogátkelő kialakításá-
ra a tervezői ajánlatok megérkeztek. 
Önkormányzat részéről Dr. Temesvá-
ri Zsolt képviselő úr kordinálja a meg-
valósítást.

Karbantartási feladatok

A községi zöldterület karbantartá-
sát Tóth Dávid egyéni vállalkozó, a 
strand, park zöldterület karbantartá-
sát és strandi vizesblokkok takarítását 
Borda Tibor egyéni vállalkozó pályá-
zata nyerte. Az egyéb műszaki kar-
bantartás céljából kiírt pályázatra nem 
érkezett ajánlat. Honlap szerkesztői 
feladatok ellátására új pályázat kerül 
kiírásra, mivel az eddigi 5 éves meg-
bízás lejárt.

Egyéb tájékoztatások

A Közös Önkormányzati Hivatal 
polgármestereivel április 14-én meg-
beszélést tartottunk, melynek kere-
tében az a megállapodás született, 
hogy 3 hónapig heti egy alkalommal 
– a keddi napokon - a Balatonszepez-
di Kirendeltségen, a jegyzői feladtok 
ellátása helyben történik. A Balato-
ni Bringakör tekintetében a Képvise-
lő-testület arra az elhatározásra jutott, 
hogy Balatonszepezd Önkormányzata 
nem támogatja a szepezdi part nyom-

vonalának megépítését. Annak elle-
nére, hogy a tervezett nyomvonal el-
len korábban nem történt tiltakozás, 
a megvalósuláshoz közeledve egy-
re többen nyilvánítottak véleményt, 
többségében elutasítva a parti nyom-
vonal megépítésének tervét. A Kép-
viselő-testület tisztában van azzal, 
hogy nem lehet olyan megoldást ta-
lálni, amivel a falu minden egyes pol-
gára 100%-ban egyetért, azonban a 
lakosság többségét zavaró környezet-
károsítást, a strandok és a sétány mel-
letti forgalom növekedését, valamint a 
nyomvonal mellett működő vállalko-
zások érdekeit minden esetben figye-
lembe kell venni. A legjobb megoldás 
érdekében, április 22-én lapzártakor, 
online konferenciát tartottunk az ak-
tív Magyarországért felelős kormány-
biztos Révész Máriusz, Zánka Község 
Képviselő-testülete, Civil és Kerékpá-
ros Szervezetek részvétele mellett. A 
tárgyaláson végleges megoldás nem 
született, 3 hét múlva újbóli egyezte-
tést tartunk szükségesnek.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Tisztelettel:

Bíró Imre 
polgármester
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Két darab Pulzoximéterrel gazdagodott 
az önkormányzat

Köszönettel tartozunk Vámosi Gá-
bornak, aki 2 darab pulzoximétert 
ajándékozott Önkormányzatunknak, 
melyből 1 máris biztosítja egyik bete-
günk véroxigénszint mérésének lehe-
tőségét. 

Mi is a pulzoximéter?

A pulzoximéter egy apró – szinte 
gyufásdoboz méretű - otthoni haszná-
latra alkalmas ujjra csiptethető eszköz, 
mely alkalmas fájdalommentes és meg-
bízható módszerrel a vér oxigénszint-
jének mérésére. A mérés alapja, a lég-
zéskor tüdőn keresztül vérkeringésbe 
kerülő oxigén mérése. A felvett oxigén 
részecskék a vörösvértestekhez kötőd-
ve a testünk minden részébe, szervéhez 
eljutnak, a műszer, az infravörös és vö-
rös fény elnyelődés elemzésével hatá-
rozza meg, hogy mennyi oxigén kötő-
dik a vörösvértestekhez, és így számítja 
ki a véroxigénszint értékét.

Miért fontos a véroxigén szint 
mérése?

A COVID-19-et okozó koronavírus 
a légzőrendszeren át jut be a szerve-
zetedbe, mely vírus jelentős kockáza-
tot jelent a súlyos, kétoldali tüdőgyul-
ladás kialakulásában. A tüdőgyulladás 
során csökken az oxigén felvételére al-
kalmas tüdőfelületet, így a beteg tüdő 
kevesebb oxigént tud a vérkeringés-
be juttatni. A pulzoximéter segít idő-
ben észlelni az oxigénszint folyamatos 
csökkenését, ezzel lehetőséget bizto-
sítva a betegnek az időben történő or-
voshoz fordulásban.

Milyen értékek esetén kell 
aggódni?

Az egészséges egyének pulzoxi-
méterrel mért véroxingén szint érté-
ke 95-100 között található, mely ér-
ték intervallum klinikai szempontból 

a keringés jó állapotát tükrözik. A 90–
92 vagy annál magasabb érték ese-
tén teendő nincs, azonban ha az érték 
tartósan 90 alá csökken, akkor azon-
nal forduljon orvoshoz! A pontos mé-
rés érdekében mindenképp több ujjon 
mérjen!

Oltópontra, egészségügyi 
intézménybe való eljutásban 

támogatás

Falugondnokunk – Sánta Petra 
Anett - napi kapcsolatban van a házi-
orvosokkal, továbbá segít az oltópont-
ra szállításban, amennyiben balaton-
szepezdi lakos jelzi, hogy fuvarra van 
szüksége.

Amennyiben egyéb egészségügyi 
intézetbe szállításra van szükség, úgy 
előre egyeztetve havi két alkalommal 
van lehetőség igénybe venni a falu-
gondnoki ellátást.

Ajándékot kapott az 
önkormányzat

Köszönetünket fejezzük ki Nagy 
Attila festőművésznek, aki saját olaj-
festményén kívül, melyen Balatonsze-
pezd a víz felől látható, még 2 darab 
Szemethy akvarellt ajándékozott Ba-
latonszepezd Önkormányzatának. A 
balatonszepezdi tájkép a tárgyalóte-
remben lett elhelyezve (Covid vész-
helyzet megszűnése után megtekint-
hető), a Szemethy akvarellek pedig az 
irodák falait díszítik.Köszönjük szé-
pen! Gyönyörűek!

Közösségi takarítása a faluban

Köszönettel tartozom Mindazok-
nak, akik március 27-én részt vettek, 
és segítettek, hogy húsvétra buszme-

gállóink ragyogjanak, és az utcáink 
szép tiszták legyenek! A hulladék ösz-
szegyűjtéséhez zsákot, gumikesztyűt, 
maszkot az Önkormányzat biztosí-
tott minden résztvevőnek, hogy minél 
biztonságosabban lehessen a takarítás-
ban részt venni. A vészhelyzetre való 
tekintettel figyeltünk arra is, hogy az 
egy háztartásban élők és családtagok 
egy-egy utcarészt, területet, vagy erdő-
sávot tisztítsanak, ezzel kerülve a fer-
tőzés kockázatát. Külön köszönet Li-
ke ABC-s Szilvinek a barackos sütik 
és a pogácsák kisütéséért, nagyon fi-
nomra sikeredtek! Kérnék mindenkit, 
hogy vigyázzunk Balatonszepezd tisz-
taságára, hiszen annyi szorgos, és se-
gítő kéz munkáját dicséri ez a szom-
bat délelőtt!

Zöldség – gyümölcs értékesítés

Kedd: 9 – 11 óráig
Péntek: 9 – 11 óráig
Szombat: 9 – 11 óráig
Szabó családnak köszönjük szépen 

az árvácskákat, melyekkel a március 
15-i koszorúzás helyszínét és húsvét-
ra a katolikus templom udvarát szeb-
bé varázsolták!

Hegyiné H. Valéria
alpolgármester
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Konstruktívan tudnak egy csapatban 
dolgozni – a falu fejlesztéséhez 

elengedhetetlen a pályázatok kihasználása
Az október 18. időközi választáso-

kon Dr. Temesvári Zsolt önkormány-
zati képviselő nem egy csapatban in-
dult a megválasztott polgármesterrel 
és képviselőkkel, de az elmúlt fél év 
bebizonyította, hogy az önkormány-
zat munkája összehangolt és ered-
ményes. 

- Ön az előző ciklusban nem volt kép-
viselő, miért indult el az időközi válasz-
tásokon? Október 18. előtt milyen volt a 
közhangulat Balatonszepezden?

- Befejezvén több évtizedes oktatá-
si pályafutásomat az Óbudai Egyetem 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Ka-
rán úgy éreztem kamatoztatni tudom 
az egyetemi munkám során szerzett 
tapasztalataimat, kapcsolatrendszere-
met a falu fejlesztése érdekében. Ösz-
tönzést jelentett az is, hogy a balaton-
szepezdi lakók és nyaralók széles köre 
a támogatásáról biztosított. Az időkö-
zi választások előtt a falu két, ha nem 
több részre szakadt, a közösségi felü-
leteken időnként elfogadhatatlan tá-
madások, vádaskodások jelentek meg. 
Ekkor döntöttem el, hogy indulok a 
választáson. Megválasztásom után az 
egyik fő feladatomnak tekintettem, 
hogy a képviselő-testületet a nyugodt, 
békés, sikeres együttműködés jelle-
mezze, a széthúzás, illetve az egymást 
becsmérlő kijelentések helyett. Az el-
múlt félévben úgy gondolom sikerült 
ebbe az irányba elmozdulni. 

- Milyen célokkal, tervekkel vágott ne-
ki az új ciklusnak, kire támaszkodott, 
kiknek a véleményét kérte ki?

- Független képviselőjelöltként in-
dultam a szó szoros értelmében, tevé-
kenységemet a balatonszepezdi állan-
dó és időszakos lakók nagy közössége 
érdekében kívántam és kívánom vé-
gezni. A közeljövő fő feladatainak te-
kintettem a falu fejlesztéséhez elen-
gedhetetlen pályázatok kihasználását, 
a következő legfontosabb célok elérése 
érdekében: az úthálózat (például föl-
dutak megszüntetése a belterületen), 
az országút forgalmi rendjének fej-
lesztése (például gyalogátkelő kiépíté-
se a Honvéd utcai átjárónál, sebesség 
csökkentés a 71 –es úton), strandok 

korszerűsítése. Turisz-
tikai célok, kulturális 
és szabadidő progra-
mok kibővítése, Sze-
pezd hagyományai-
nak, valamint eredeti 
arculatának megőrzé-
se. Közösségi helyek 
kialakítása, lakossá-
gi fórumok szervezé-
se, konferenciák befo-
gadása, szervezése, bor 
utak kialakítása, vállal-
kozásfejlesztés, mun-
kahelyteremtés. 

- Fél év telt el a vá-
lasztások óta, hogyan értékeli az ön-
kormányzat munkáját? Mennyire tud 
együtt dolgozni a testület tagjaival?

- Nyilván megnehezíti a dolgun-
kat a koronavírus járvány, hiszen kép-
viselő-testületi üléseket nem tartha-
tunk. Nem egy csapatban indultunk, 
de konstruktívan tudunk egy csapat-
ban dolgozni. A koronavírus járvány 
adta nehézségek ellenére azt mond-
hatom, hogy az önkormányzat mun-
kája összehangolt és eredményes, kö-
szönhetően jelentős részben Bíró Imre 
polgármesternek, aki minden ügyben 
tájékoztatja és kikéri a képviselők vé-
leményét. Természetesen bizonyos 
ügyekben nem azonos a véleményünk, 
de ez idáig mindig sikerült konszen-
zusra jutnunk és közös álláspontot ki-
alakítanunk. Számos olyan ügy van fo-
lyamatban, melyek sok háttérmunkát, 
ügyintézést igényelnek, melyek talán 
„kifele” nem bizonyulnak látványos-
nak, de fontos jelentőséggel bírnak. 
Ezen felül szembe kell nézni az aka-
dályokkal, akadályoztatásokkal is, de 
összességében egyértelműen kijelent-
hető, hogy az önkormányzat megfon-
toltan, összehangoltan és eredménye-
sen dolgozik.   

- Mit remél az elkövetkezendő évek-
től? Mivel szeretne hozzájárulni Bala-
tonszepezd fejlődéséhez? 

- Elsősorban azt remélem, hogy 
az önkormányzat eddigi megfontolt, 
nyugodt és eredményes munkája foly-
tatódik a helyi lakosok és a nyara-

lók megelégedésére. Minden ügyben 
igyekszünk figyelni a Szepezden élők 
és nyaralók véleményére, kívánságára 
és törekszünk azokat figyelembe venni. 
Mindemellett nem szabad elfelejteni, 
hogy vannak olyan ügyek, amelyeknél 
lehetetlen a közösség teljes egyetérté-
sét elérni. Mindig lesznek egyéni ér-
dekek, véleménykülönbségek, de az 
önkormányzat igyekezni fog minden 
esetben az aranyközéputat megtalál-
ni és eszerint cselekedni. Balatonsze-
pezd fejlődéséhez sokéves tapasztala-
taim, valamint kapcsolatrendszerem 
kiaknázásával szeretnék hozzájárulni. 
Szeretném a nyugodt erőt képviselni 
az önkormányzati munkában és a he-
lyi közösség körében is, valamint mi-
nél több pályázat elnyeréséhez és lebo-
nyolításához hozzájárulni. 

- Mit jelent az ön számára Balaton-
szepezd?

- Talán elég annyit említenem, hogy 
a nagyszüleim a múlt század 20-as 
éveiben telepedtek le Szepezden. Szü-
leim 1952-ben lettek állandó lakósok 
a faluban. Jómagam 3 napos koromban 
kerültem először Balatonszepezdre, itt 
jártam általános iskolába. További ta-
nulmányaimat Budapesten végeztem 
és szereztem villamosmérnöki diplo-
mát a Budapesti Műszaki Egyetemen, 
de minden szabadidőm itt töltöttem 
Szepezden. Már jó ideje, mint állandó 
lakos vagyok jelen, itt élek. Mit jelent 
számomra Szepezd? Mindent!

Szendi Péter



SZEPEZDI TÜKÖR –4– 2021. ÁPRILIS

www.balatonszepezd.hu

Költészet Napja

Minden esztendő április 11. nap-
ján, József Attila születésnapján ün-
nepeljük a költészet napját. Ebből 
az alkalomból országszerte irodal-
mi előadóestekkel, könyvbemuta-
tókkal, költőtalálkozókkal és verse-
nyekkel tisztelegnek a magyar líra 
előtt. Az idei esztendőben ez is más-
ként alakult. Az irodalom és a vers 

ünnepe ugyanakkor nem maradha-
tott el Balatonszepezden. 

Kisteleki Zoltán előadóművész - aki 
családjával, több mint négy évtized óta 
kötődik településünkhöz - Nagy Lász-
ló Tűz című versét választotta és sza-
valta el, melyet az online térben tet-
tünk közzé. 

Nagy László: Tűz
 

Tűz 
te gyönyörű, 
dobogó, csillag-erejű 
te fűtsd be a mozdonyt halálra, 
hajszold, hogy fekete magánya 
ne legyen néki teher, 
tűz 
te gyönyörű, 
ihlet, mindenség-gyökerű, 
virágozz a vérző madárban, 
égesd hogy a sorsot kimondja, 
nem a hamuvá izzó csontja, 
virrasztó igéje kell, 
tűz 
te gyönyörű, 
jegeken győztes-örömű, 
ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra 
lélekben szakállasodva, 
hűlve latoló józanságban, 
ahol áru és árulás van, 
öltöztess tündér-pirosba, 
röptess az örök tilosba, 
jéghegyek fölé piros bálba, 
ifjúság királya, 
tűz!

Csehné Keller Nikoletta

Anyák napjára!
Úgy szeretném meghálálni

                                                                         Kovács Kati

Úgy szeretném meghálálni 
Két kezemmel megszolgálni azt, 
Hogy felnevelt, dédelgetett erő felett.
Légy ezentúl mindig boldog, 
Míg én élek nincs több gondod, 
Én vigyázok rád, már ezután...
Úgy szeretném meghálálni 
Vagy, legalább megpróbálni mind, 
Mind azt a jót, mit értem tett az én anyám.

Rendelkezés az 
adó 1+1 %-áról

Az idei esztendőben is rendelkez-
hetünk jövedelemadónk egy részé-
ről. 1%-át valamelyik egyháznak, 
másik 1%-át pedig egy civil szerve-
zetnek ajánlhatjuk fel.

Arany Horog Horgászegyesület 
adószáma: 18918139-1-19. Bank-
számlaszám: 73200134-16012907

Balatonszepezdi Geszte-
nyevirág Nőegylet adószáma: 
18648692-1-19. Bankszámlaszá-
ma:73200134-16074518-00000000

Balatonszepezdi Önkormány-
zat SC adószáma: 18913017-1-
19. Bankszámlaszáma: 73200135-
10000582

Magyar Katolikus Egyház - 
Technikai száma: 0011

Magyar Református Egyház - 
Technikai száma: 0066 

Magyar Evangélikus Egyház – 
Technikai száma: 0035

Fotó: Kis-Gali EditFotó: Kis-Gali Edit

https://www.google.com/search?sa=X&bih=625&biw=1366&hl=hu&q=Kov%C3%A1cs+Kati&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMlKtsw1WMTK451fdnhhcrGCd2JJJgBXN01kHQAAAA&ved=2ahUKEwjenfD11IDwAhVyo4sKHXYxAuAQMTAAegQIAhAD
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Húsvétra hangolt Balatonszepezd
Húsvét előtti hetekben már elkez-

dődött az ünnepre való hangolódás 
községünkben. Károlyi Ferencné 
(Ilus néni), és Jakab Gyuláné (Pan-
ni néni) kérésemre örömmel készí-
tett horgolt tojásokat, a templom-
kertbe tervezett tojásfához. Szabóné 
Erzsike nénitől kaptunk általa készí-
tett textil tyúkocskát, kosárkát, tojá-
sokat, amiket a fa alá tehettünk.  Szi-
geti Shophie is festett fakorongra 
egy nyuszit, ami ugyancsak a temp-
lomkertbe került. 

Magát a tojásfát – egy rózsaszín vi-
rágú barka – a Szepezdi Faültető cso-
port ajánlotta fel községünknek. Li-
ga Attila segített beszerezni, sőt még 
az ültetésben is részt vállalt. Koráb-
ban Balatonszepezd online közössé-
gi felületein közzétettük a tojásfához 
kapcsolódó aktivitásokat, valamint a 
tojáskereső programunkat. Ezeket a 

járványügyi helyzetnek megfelelően 
előírt szabályok betartásával hirdet-
tük meg. 

A tojásfaállítás ötlete olyannyira 
megihlette községünk lakosságát és 
vendégeit, hogy önmagától és szin-
te azonnal elindult egy közös díszí-
tőakció falunk több pontján, melyben 
idősek, fiatalok, itt lakók és nyaraló-
tulajdonosok egyaránt szívesen vettek 
részt.  Így az ünnep hétvégéjére közö-
sen kidíszítettük és meg is színesítet-
tük Balatonszepezdet. Húsvét hétfőn 
bár személyesen nem kereshették fel a 
lányokat, asszonyokat a férfiak kölnivel 
a kezükben, de a hagyomány nem ma-
radt el.  Az online térben több fiúgy-
ermek köszöntötte a hölgyeket locsoló 
versekkel, melyeket örömmel osztott 
meg a közösségi oldalakon települé-
sünk lakossága. Az idei esztendőben a 
járványhelyzet miatt nem tudtunk ha-
gyományos módon, közösségben ün-

nepelni, de a fent említett programok-
kal mégis különlegessé tudtuk tenni 
Balatonszepezd számára a készülő-
dést, valamint magát, Húsvét ünnepét. 
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki 
bármily módon részt vett a megmoz-
dulásban.

Csehné Keller Nikoletta

Kőútvonal a Hegy-tóhoz
Egyéni program – Közösségi 

projekt

Sokakhoz hasonlóan mi is vágy-
tunk már a közösségi programok-
ra és szerettünk volna valami olyan 
dolgot tető alá hozni, ami a korláto-
zások betartása mellett valóban kö-
zösségépítő tud lenni.

Aki volt már a szepezdi erdőkben az 
jól tudja, hogy nem csak a vízpartunk, 
de a mi kis hegyünk is nagyon han-
gulatos. A séta és a természetjárás pe-
dig a mostani, vírus helyzettel terhelt 
időkben is kifejezetten ajánlott min-
den korosztály számára. Innen jött az 
ötlet, hogy mutassuk meg, jelöljük ki 
az utat a falu központjából a hegy te-
tejére. 

Mivel tudjuk, hogy sokak szeretik 
a kézműves foglalkozásokat, mi lehe-
tett volna jobb program, mint a gyere-
kekkel unokákkal közösen kifesteni az 
utat jelölő köveket. Az önkormányzat 
bevonása után meg is kezdtük a szer-
vezést az Összefogás Szepezdért Tár-
sasággal, az I LOVE SZEPEZD cso-
portban. Gyorsan pörögtek a napok és 
végül közel 80 db kő gyűlt össze, ami-

ket a polgármester úr, több képvise-
lő és családtagjaik, az Összefogás és a 
SZESZ tagjai, helyi lakosok és nyara-
lók segítségével ki is tettünk Húsvét 
vasárnap. Hosszú lenne a lista felso-
rolni, végül hányan is segítettek abban, 
hogy a kövek helyükre kerüljenek.

Csehné Keller Niki ötlete nyomán 
a kövek mellett néhány tojást is el-
rejtettünk, amit a túrázok a templom 
kertjében elhelyezett tojásfára gyűjt-
hettek össze. Joggal lehetünk büsz-
kék a szepezdiek kreativitására és ar-
ra, hogy sikerült közösen alkotnunk 
valami maradandót! Nagyon szép és 
kreatív kövek készültek, amik még 
hangulatosabbá teszik az erdei sétát. 
Sokan segítettek a kövek festésében 
és a szervezésben, mindenkinek há-
lásan köszönjük, aki részt vett a pro-

jektben! Mindenkinek jó szívvel ajánl-
juk, hogy járja be az útvonalat, hiszen 
a természetjárás minden szempontból 
az egyik legjobb szabadidős tevékeny-
ség. A túra kiinduló pontja az Árpád 
utca 9-től indul.

Az Összefogás a nyár során több ha-
sonló akciót tervez. A fókuszban olyan 
programokkal, amelyek nem méreg-
drágák, hanem arról szólnak, hogyan 
hozhatjuk össze a közösséget. Aki 
nem tudott részt venni a mostani kő-
festésben, nyáron újra lehetőséget kap. 
Amint a járvány helyzet engedi, meg-
szervezünk a csónakház előtt egy kö-
zös kőfestést. Ahogy egyik segítőnk 
fogalmazott, létrejöhet a Szepezdi Kő-
útvonal. Másik tervünk, hogy a főzős 
programokon több saját csapatot elin-
dítanánk azok számára, akik nem csak 
nézőként szeretnének részt venni eze-
ken a programokon, hanem szívesen 
odaállnának a bográcsok mellé is, de 
jelenleg nincs olyan csapatuk, akikkel 
nevezhetnének. Ha lesz elég érdeklő-
dő, akkor olyan jelentkezőkből szerve-
zünk csapatokat, akik szívesen eltölte-
nének egy délutánt számukra eddig 
ismeretlen szepezdiek társaságában. 
Reméljük, sok barátság kezdődik így 
majd a nyáron!

Jó szórakozást és sok szepezdi él-
ményt kívánva, 

Koncz Gyuri és Gödry Zoli
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Kiskertünk, az időjárás és egyebek
Szélsőséges, szeszélyes az utób-

bi évek időjárása, megnehezítve ez-
zel akár a szántóföldi termesztést, 
akár a kiskertekben tevékenykedők 
munkáját. Ha nem fedjük a talajt, 
ott előbb, vagy utóbb gyomnövé-
nyek bújnak elő, illetve a szeles idő-
járás sajnos kiszárítja földünket.

Üzemi körülmények között egyre 
többen választják a sorközök füvesíté-
sét, ezzel egyúttal egy jól járható fe-
lület is keletkezik. Más kultúrákban 
a haszonnövények közé szalmáznak, 
vagy fóliát fektetnek. Kiskertekben 
egyre nagyobb teret hódít az ágyások-
ban is fedni a talajt. Lehet ez egy má-
sik növény is, például büdöske, mely 
távol tartja a rovarokat, és díszít is, 
aminek következtében nem kell fel-
tétlenül vegyszeres úton védekeznünk. 
Használhatunk fenyőkérget is, vagy 
egyéb más olyan takaró anyagot, ami 

kertünkben keletkezik. A levágott fű-
vel, aprított zöldhulladékkal visszata-
karhatjuk saját kertünk egyes részeit, 
a fák tövét, amivel kevesebb öntözővíz 
kell majd növényeinknek, és megvéd-
hetjük őket a kiszáradástól. Rakhat-
juk ezeket jó vastagon is, hiszen idő-
vel úgyis összeesnek. NE HORDJUK 
KI KERTÜNKBŐL AZ ÉRTÉKES 
ANYAGOKAT!

Nem éppen környezetbarát mód-
szer a vegyszeres gyomirtás, de ha már 
mindenképpen emellett döntünk, ne 

feledkezzünk meg a hasznos rovarok-
ról sem, akik napközben „dolgoznak”, 
és a permetezést lehetőleg napnyug-
ta után hajtsuk végre! Mezőgazdasági 
szempontból számos hasznos élőlény, 
ízeltlábú bújik meg, illetve halad át a 
permetezett területeken, ami sajnos az 
elpusztulásukat okozza. Egy 2017-es 
német tanulmány szerint az utóbbi 25 
évben a repülő rovarok 75%-a eltűnt. 
EGYÜTT VIGYÁZZUNK A TER-
MÉSZETRE!

Lakatosné H. Krisztina

Ne adja meg a bankkártyájának 
adatait a csalóknak!

A rendőrség tapasztalata alapján 
a csalók újabb és újabb hamis állítá-
sokat találnak ki, amivel megpróbál-
ják becsapni a gyanútlan embereket. 
Hivatkoznak például hatóságra, nye-
reményre, bajba jutott gyermekükre, 
unokájukra. Azt állítják, hogy a hivat-
kozott hozzátartozó valamilyen nagy 
bajba, esetleg életveszélybe került (pél-
dául autóbalesetet szenvedett vagy tar-
tozása van), és ezért sürgősen pénzre 
van szükségük.

Korábbi eseteknél jellemzően a csa-
lók elküldtek valakit a pénzért, eset-
leg ékszerekért, és azt személyesen 
vették át a sértettektől. Újabban az el-
követők már arról próbálják meggyőz-
ni az idős embereket, hogy egy ismert 
pénzküldő hálózaton keresztül utalják 
át a kért összeget egy megadott – ál-
talában külföldi – bankszámlaszámra, 
esetenként felajánlják, hogy taxit kül-
denek lakcímére, ami elviszi egy olyan 
helyre, ahonnan a pénzt át tudja utalni. 
Amennyiben az áldozat arra hivatko-
zik, hogy nincs otthon készpénze, ak-
kor a bankkártyaadatok bediktálásá-
ra kérik, amelyet gyorsan felhasználva 

különböző online vásárlási tranzakci-
ót bonyolítanak le.

A Veszprém Megyei Rendőr-főka-
pitányság azt tanácsolja, hogy ha ha-
sonló telefonhívást kapnak, ne teljesít-
sék a telefonáló kérését! Ne adják ki 
a bankkártyájuk adatait (kártyaszám, 
hátoldalon lévő háromjegyű kód, le-
járati dátum) sem telefonos megke-
resések, sem közösségi oldalon törté-
nő felhívások esetén illetékteleneknek, 
mivel ezen információk birtokában 
online vásárlás hajtható végre a kártya 
fizikai jelenléte nélkül is.

Fogadják meg az alábbiakat:
Ne döntsenek egyedül, minden eset-

ben azonnal ellenőrizzék a hívás való-
ságtartalmát!

Mielőtt bármit tennének, hívják fel 
azt a személyt, akire az ismeretlen te-
lefonáló hivatkozik!

Keltse fel a gyanút, ha pénzátuta-
lásra kérik fel, illetve felajánlják, hogy 
az utalás lebonyolítása érdekében taxit 
küldenek Önökért!

Bankkártyaadataikat semmilyen kö-
rülmények között ne adják meg idege-
neknek! Ha felmerül a gyanúja, hogy 

valaki önmagát hozzátartozónak adja 
ki, hívják fel, és tájékozódjanak!

Ne beszéljenek idegenek előtt, nyil-
vános helyen magánügyeikről, hiszen 
ezeket az információkat a bűnelköve-
tők felhasználhatják!

Figyeljenek oda, hogy telefonon se 
adjanak meg magukról, családjukról 
adatokat senkinek! Az elkövetők ügyes 
kérdéseikkel észrevétlenül is személyes 
információkhoz juthatnak, ezért úgy 
tűnhet, hogy előzetesen sokat tudnak 
az áldozatról.

Gyanús idegenek látogatása esetén 
jegyezzék meg személyleírásukat, gép-
járművük rendszámát!

Bűncselekmény gyanúja esetén, vagy 
ha mégis bűncselekmény áldozatává 
válnak, azonnal értesítsék a rendőrsé-
get a 112-es segélyhívó számon!

A legfontosabb, hogy a család, a ro-
konok, a barátok sokat beszélgessenek 
a veszélyeztetett korosztállyal erről a 
jelenségről, a bűnelkövetésnek e for-
májáról. Készítsék fel idős hozzátarto-
zójukat arra, hogyha ilyen jellegű tele-
fonhívást kapnak, mit tegyenek!

www.police.hu



2021. ÁPRILIS –7– SZEPEZDI TÜKÖR

www.balatonszepezd.hu

Recepttel egybekötött 
szabadidős program: bodzaszörp
Az alábbi receptet évről -évre elké-

szítem a családnak, ez az, amiből so-
ha nem elég. Hamarosan nyílnak a 
szabadban a bodzavirágok, egyúttal a 
gyűjtésébe befoghatjuk a kicsiket, na-
gyokat egyaránt. Fontos, hogy tiszta 
helyen gyűjtsünk, kicsi 2-3 centimé-
teres szárral. Érdemes egy metszőol-
lót magunkkal vinni.

4 liter szörphöz kell 10 db tenyérnyi, 
kinyílt virág, 1 db nagy lédús citrom, 1 
kg cukor, 2 ek.10%-os ecet, 3 dkg cit-
romsav, 1 mokkáskanál só.

Virágokat szűrőben óvatosan meg-
mossuk, majd egy 5 literes, vagy na-

gyobb, lehetőleg üvegbe tesszük. A 
cukrot rászórjuk. Citromokat mosás 
után vékonyra szelve tegyük a cukor-
ra, majd erre a citromsavat, legvégén 
az ecet, a só, és az előzőleg felforralt, 
de már lehűtött vízzel felöntjük. La-
zán letakarjuk alufóliával, ne kössük le! 
Műanyag keverőkanállal 5 napig néha 
átkeverjük többször, a cukornak telje-
sen fel kell oldódnia a lében. Finom 
szűrőn átszűrjük, tiszta üvegekbe tölt-
jük, azonnal bedugaszoljuk, hűtőben 
tároljuk. Ha sokáig szeretnénk eltarta-
ni, vagy többet készíteni, akkor tetejé-
re tetszés szerint késhegynyi tartósítót 

szórunk, illetve nedves gőzben csírát-
lanítjuk. Kipróbáltam, akár több évig 
is eláll. Megjegyzés: egy rész szörphöz 
6-7 rész szódát, vagy sima vizet adunk, 
de tejjel is finom turmix italként. 

Kellemes és hasznos időtöltést kívá-
nunk!

(Gesztenyevirág Nőegylet Lakatosné 
H. Krisztina)

Oltási jelentés
Az újság lapzártájáig praxisunk-

ban jelenleg 661 ember kapta meg a 
koronavírus elleni védőoltást. 113 fő 
mindkettő oltást megkapta, ők telje-
sen védettnek tekinthetők. Ha ehhez 
hozzávesszük az elmúlt mintegy 3 
hónapban fertőzésen átesett betegek 
számát (90 fő), akkor jelenleg össze-
sen 751 fő rendelkezik valamilyen fo-
kú védettséggel a praxisunkban. Ez a 
praxis közel 38%-a.

262 fő a rendelőben kapta meg a vé-
dőoltást – a Moderna, Pfizer, AstraZe-
neca és a Sinopharm vakcina valame-
lyikét. 399 fő oltóponton kapta meg a 
védőoltást – a Pfizer és Szputnyik vak-
cina közül valamelyiket.

Az oltásra a vakcinainfo.gov.hu hon-
lapon tudnak regisztrálni. A regiszt-
ráltak aktuális listáját minden hé-
ten elektronikus úton megkapjuk a 
Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő-
től (NEAK). A regisztrációkor meg-
adott telefonszámon mi fogjuk keres-
ni és a rendelkezésre álló oltóanyagok 
közül az Önnek megfelelő védőoltást 
felajánlani. Ez történhet oltóponton 
vagy a rendelőben. Jelenleg a Pfizer 16 
éven felülieknél, minden más vakcina 
18 év felettieknél alkalmazható. A Pfi-
zer vakcinát terhesek és gyermeküket 
szoptató anyukák is biztonsággal fel-
vehetik. (A WHO lehetőség szerint 2 
éves korig javasolja a szoptatást, úgy-
hogy ezen életkor alatt lévő, anyatejet 
még szopizó kisgyermekek édesanyját 

és a terheseket mihamarabb elküldjük 
oltásra.) Igyekszünk figyelembe venni 
minél több szempontot – életkor, alap-
betegség, munkakör – de nem egysze-
rű egy több száz fős listából az oltásra 
kiválasztani az embereket. 

Én továbbra is azt javaslom min-
denkinek, hogy ha bármelyik oltó-
anyaggal, vagy magával a védőoltással 
kapcsolatosan kérdése van, forduljon 
hozzám bizalommal és ne az interne-
ten megtalálható ilyen-olyan informá-
ciókból tájékozódjon! Ha az autónkkal 
kapcsolatosan van problémánk, akkor 
autószerelőhöz fordulunk, ha egész-
ségügyi jellegű kérdés merül fel, ak-
kor pedig érdemes orvoshoz fordulni. 

Tudom, hogy sajnos az orvosi szakmá-
nak is van számos képviselője, akik a 
járványról és a védőoltásokról is olyan 
információkat terjesztenek, melyek al-
kalmasak a laikusok félrevezetésére. 
Én azt gondolom, hogy a védőoltás je-
lenleg az egyetlen remény arra, hogy a 
járvány véget érjen. Éppen ezért a vé-
dőoltás felvétele nem csak a saját ér-
dekünk, hanem környezetünk védel-
me szempontjából is fontos, illetve egy 
ennél is tágabb társadalmi felelősség-
vállalásnak is része. Az iskolák, a hiva-
talok, a kórházak, az egész intézmény-
rendszerünk normális működéséhez 
ugyanis szükséges a járvány megféke-
zése, vagyis a minél szélesebb immu-
nizáció, a védőoltás felvétele.

Dr. Oláh Kálmán
háziorvos
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Zánka Közös Önkormányzati Hiva-

tal Balatonszepezdi Kirendeltsége
Balatonszepezd, Árpád utca 27. Tele-

fon: (87) 468 591. E-mail: hivatal@bala-
tonszepezd.hu honlap: www.balatonsze-
pezd.hu. Ügyfélfogadás Zánkán van, de 
most a koronavírus járvány miatt, időpont 
egyeztetés kell. Telefon: (87) 468 000.

Koronavírus-járványra való tekintet-
tel a háziorvosi rendelés az alábbiak sze-
rint módosul:

Dr. Oláh Kálmán háziorvos rendelési 
ideje 2020. november 27-től az alábbiak 
szerint változik. Rendelés helye: Balaton-
szepezd, Orvosi rendelő. Rendelési idő: 
minden pénteken 8:00-9:00 óráig vissza-
vonásig. Az érvényben lévő szabályozás 
szerint a rendelésre előzetes telefonos be-
jelentkezés szükséges: (87) 468-181, (30) 
9787 884.

Gyógyszertári rendelés ideje 2020. 

november 24-től az alábbiak szerint vál-
tozik:

Gyógyszertári rendelés helye: Balaton-
szepezd, Orvosi rendelő. Rendelési idő: 
minden kedden 08:00-09:00 óráig visz-
szavonásig.

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: Ba-
latonszepezden az Arany János utca és a 
Révfülöpi utca kereszteződésénél. Nyit-
vatartása: Kedd: 7-11 óráig, péntek: 7-11 
óráig, szombaton: 7-11 óráig. 

Posta: Zánka, Iskola u. 15. Telefon-
szám: (87) 468 340

Balatonfüredi Kormányablak, Bala-
tonfüred, 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 tele-
fonszámok: Áram: (80) 533  533, Gáz-
szolgáltató: (40) 200 572.

Kábel TV (PR Telecom Zrt.) hibabe-
jelentés: 1231.

DRV Zrt. Víz, csatorna, Balaton-
füred, Kossuth utca 33. Telefon: (80) 
240 240.

Temetőgondnok: Németh Ferenc 06-
70/312-7428 

Kéményseprés: Veszprém Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém, 
Dózsa Gy. utca 31. Telefon: (88) 620 800. 

Tisztelt Hozzátartozó!
Megállapítást nyert a temetési he-

lyekről vezetett nyilvántartás, illető-
leg a temetőben lefolytatott szemle 
alapján, hogy a sírhelyek egy részé-
nek megváltási ideje lejárt. A temeté-
si hely feletti rendelkezési jog időtar-
tamát jogszabály, az önkormányzat e 
tárgyban alkotott 15/2013. (XII. 31.) 
számú helyi rendelete állapítja meg. 

A temetkezési hely felett az rendel-
kezik, aki azt megváltotta. Több azo-
nos jogállású örökös esetén - ellenkező 
megállapodásuk hiányában - a rendel-
kezési jog kizárólag együttesen gyako-
rolható. A temetési hely újraváltásában 
elsőbbséget élvez az eltemettető, halála 
esetén pedig a törvényes öröklés rend-
je szerint soron következő közeli hoz-
zátartozója. 

A sírhelyek megváltási idejének le-
jártával a temetkezési hely felett ren-
delkezési jog meghosszabbítható, újra-
váltható. Megszűnik a rendelkezés jog 
gyakorlása, ha a használati idő meg-
hosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha 
a temetési hely megszűnik. A temeté-
si helyre vonatkozó rendelkezési jog 

a temetési helyből kikerült holttest új 
temetési helyre történő áthelyezésével, 
illetve elhamvasztásával is megszűnik, 
kivéve, ha az urnát ugyanarra a teme-
tési helyre rátemetéssel visszahelyezik. 

Kérem, hogy temetkezési hely feletti 
rendelkezési jog gyakorlása és esetleges 
újraváltás érdekében haladéktalanul 
keresse meg Németh Ferenc temető-
gondnokot, Balatonszepezd, Honvéd 
utca 31. A sírhelymegváltás díját Bala-
tonszepezd Község Önkormányzatá-
nak az OTP Nyrt. Balatonfüredi Fi-
ókjánál vezetett 11748069-15734257 
számú pénzforgalmi számlájára kell 
befizetni. A befizetés igazoló bizony-
latot 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 hátol-
dalán fel kell tüntetni a fenti adatokat. 

Németh Ferenc
temetőgondnok

Tudta-e?
Jedlik Ányos 1826-ban készítette 

el a szódavíz gyártására alkalmas ké-
szülékét. Találmánya az 1831-es kole-
rajárvány idején a fertőzöttek fájdal-
mát enyhítette. A szóda számos más 
hasznosítása is ismert: krómtisztítás, 
palacsintasütés, hajápolás, arcfrissítés, 
autófényezés, és hasfájásra is kiváló. 
2013-tól Hungarikum. 
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