Polgármesteri beszámoló a májusban
történtekről
Kedves Szepezdiek!
Május tevékeny hónapja van mögöttünk, melyről mindenki felé a
következő kiemelendő információkat osztom meg, a megfelelő információáramlás érdekében.
Fejlesztési előkészületek,
elkészült fejlesztések
A Kisfaludy pályázati program keretében történt strand felújítások a végéhez közelednek, melyek keretében a
következő fejlesztések valósultak meg:
A Szepezdfürdői Strandon elkészült 2 öltöző, 2 zuhanyozó, napelemes
világítás, Wi-Fi, napárnyékolók, illet-

ve hátra van még a baba-mama szobás
vizesblokk konténer kihelyezése.
A Központi Strandon elkészült
a teljesen felújított vizesblokk férfi-,
női WC-vel, továbbá külön helyiség

www.balatonszepezd.hu

került kialakításra a kerekesszékesek
számára és külön helyiség a kismamák
számára (baba-mama szoba) mikróval, pelenkázóval. Kihelyezésre került
2x2db szolár zuhany, egy 24 rekeszes
trezor, mobiltöltő állomás, továbbá 20
db napernyő és napárnyékoló csoport.
Felszerelésre és beüzemelésre került a
biztonsági kamera rendszer. A strandok tekintetében elmondható, hogy
egységes arculat került kialakításra,
mindenhol tájékoztató táblák segítik a
tájékozódást. A szezonnyitóra várhatóan június 26-án kerül sor, ahol szeretnénk átadni a létesítményeket ünnepélyes keretek között.
A Magyar Falu program keretében
a Szegedi köz és az Árpád út, Csokonai és Őzike út közötti szakaszok teljes aszfalt útburkolatának és vízelvezető árok kialakításának kiépítésére 30
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4 db öreg nyárfa kivágására hívta fel
a figyelmet egy szakértő, melyből 2 db
korhadt, gombás fa kivágására muszáj
volt sort keríteni. A karbantartó csoport új munkavállalója Cseh József,
aki a karbantartó-strandgondnok
munkakört tölti be, következő számokban Molnár Péterrel, Kovács Mátéval, Baráth Mónikával együtt fognak
bemutatkozni.

A Balatoni Bringakör tekintetében
- mely előző számunkban nyitott kérdés maradt - elmondható, hogy megszületett a megállapodás. Az új nyomvonal Balatonszepezd keleti határán a

minden helyre a megfelelő személyt
megtalálni. Strandnyitási információk: Központi strand: 06.19.-08.29.
Viriusi, Ifjúsági strand: 06.26.-08.22.
A lomtalanítással kapcsolatban sok
panaszbejelentés érkezett az önkormányzathoz, melyet a Szemétszállító
cég vezetőjével történt megbeszéléssel rendezett a hivatal. A kellemetlenségekért elnézést kérünk. Május 18án megérkeztek Balatonszepezdre a
régóta várt közterületek karbantartását szolgáló gépek, melyeket ünnepélyes keretek között Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő adott át,
biztosítva Balatonszepezd lakosságát
arról, hogy mint eddig is, a jövőben
is segíteni fogja a fejlesztéseket. A 2

zánkai Villasori úton csatlakozik, majd
a Virius emlékmű-Dózsa György út
folytatásában a régi nyomvonalon halad tovább. Az önkormányzat alagsorában halmozódó rengeteg régi irat
rendszerezésére, selejtezésére megbízást adtunk ki egy erre a munkára szakosodott vállalkozásnak. Balatonszepezd három strandját érintően
meghirdetésre kerülnek a strandpénztárosi állások, remélhetőleg sikerül

db nagyteljesítményű fűnyíró traktor,
a 3 db motoros fűkasza, a nagyteljesítményű ágdaráló, a lombfúvó, a sövényvágó, a motoros fűrész, illetve azok tartozékai -melyek összértéke 15 millió
Ft- beszerzésében nyújtott segítséget
nagyon köszönjük Államtitkár Úrnak!
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:
Bíró Imre
polgármester

Egyéb tájékoztatások

millió Ft értékben, továbbá a ravatalozó felújítására, urnafal kialakítására 20
millió Ft értékben adott be pályázatot
az önkormányzat. A parti sétány terve nem került le a napirendről, egyeztettünk a Miniszterelnöki Hivatal és a
Lechner Tudásközpont munkatársaival a vízparti területek közcélú területfelhasználásáról. Az előrehaladásról,
döntésekről folyamatos tájékoztatást
fogok adni. A központi strand hátsó két büféjének szerződése múlt év
szeptember 1-jén lejárt, az épületek
bontására március közepén került sor.
Az elbontott büfék helyére új bérleti szerződést kötött a balatonszepezdi önkormányzat 3 hónap időintervallumra, 900 ezer Ft bérleti díjért.
A központi strand elülső büféjének
szerződése a veszélyhelyzet idején járt
le, így az akkor életben lévő kormányzati szabályozásoknak megfelelően eljárva, a szerződés meghosszabbodik. A
Honvéd utca vége és a 71. sz. főút kereszteződésében kialakítandó gyalogátkelő tervezésére a tervező irodával a szerződést megkötöttük 783 ezer
Ft értékben. Tervek között szerepel a
külterületi utak felújítására irányuló pályázaton való részvétel, melynek
keretében az olyan rossz állapotú utak
helyreállítását célozza meg az önkormányzat, ahol mezőgazdasági vállalkozások működnek. További pályázati
terveink között szerepel egy új falugondnoki gépjármű és kisteherautó
beszerzése.
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Karbantartási feladatok
A korábban eredménytelen, majd
ismételten kiírt karbantartási szerződést erre az évre, az első pályáztatási körben nem pályázó, Balaton-Dekor Bt. nyerte. A központi strandon
www.balatonszepezd.hu
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Balatonszepezden megtalálta
a nyugalmat – ismét szeretne színpadra
állni Vincze Lilla
„Júlia nem akar a földön járni”- a
népszerű Napoleon Boulevard dal
címe lehetne akár Vincze Lilla pályafutásának mottója is. Mert elszakadni a műfaji határoktól, mindig
újat gondolni földhözragadtan nem
lehet. Az énekesnő immár három évtizede énekel a legkülönfélébb műfajokban.
Bármibe fog, teljes odaadással teszi. Játszott zenés darabban, zsűrizett
A Dal című tehetségkutató műsorban.
Sokoldalú személyisége teszi a rajongók számára példaképpé. Ma Magyarországon keveseknek sikerül ennyivel
is népszerűnek maradni. Ő közéjük
tartozik. Siófokon született, a Balaton mindig egy örök szerelem az életében. Így van Balatonszepezddel is,
ahol megtalálta a békét, a nyugalmat.
– Morzsi kutyámmal nagyon szeretek a
gyönyörű település lankás utcáin sétálni, jó érzéssel tölt el, hogy az emberek hamar befogadtak. Az én Itt születtem vagy
a Mélykék című dalaim is a Balatonról
szólnak, a magyar tenger iránti csodálatomról. A koronavírus járvány ideje alatt
több időt töltöttem ebben a gyönyörű faluban. Aki még nem járt itt, javaslom,

hogy jöjjön el, Balatonszepezd a Balaton
ékszerdoboza. A tavalyi évben a balatoni elvonulás és feltöltődés mellett olyan
szellemi, lelki értékekkel is tudtam foglalkozni, amire előtte kevésbé volt időm.
Irodalom, versek, könyvek, filmek, zenék,
koncertek online, csillagászat, űrkutatás,
azaz minden, ami eddig is inspirált, és
ezen túl is tölti a lelkemet! A zene pedig
szinte terápiaként segített eme hosszú el-

www.balatonszepezd.hu

zárt időszakban. Büszke vagyok jelenlegi zenekaromra, tartottuk egymásban a
lelket, „karantén muzsikáltunk”, fontos a
zenén túl az emberi hozzáállás, barátság.
Ősszel raktár koncerteztünk, ami nemes
gesztus, támogatás volt a zenészek számára, igényes körülmények között, kiváló szakmai csapattal. A teljes koncert
bármikor visszanézhető online a weboldalamon – meséli Lilla miközben
Morzsi kutyáját sétálttaja, mely egy
igazi örökmozgó, nehéz vele lépést tartani a strandon vagy akár a szepezdi
szőlőhegyekben. Nagyon hozzá nőtt,
mindig is szerette az állatokat.
Második oltásán van túl, mindegyiket jól viselte. Szerinte a jelenlegi világjárvány egyedüli megoldása a beoltottság lehet, ezért fontos, hogy nyárra
elérjük legalább az ország 60-70 százalékos nyájimmunitást. Hisz az orvosaink, tudósaink tudásában, tisztességében, és az emberi egyéni felelőségben.
Várja, hogy szép lassan beinduljon az
élet a Balatonon is, és végre a visszatérő „szabadságunkat” együtt ünnepelhetjük mértékletesen. Június 12én zenekarával a Nógrádi vár „tetején”
koncerteznek. - Július 10-én pedig remélhetőleg itt Szepezden a triómmal kamarazenélünk a katolikus templom udvarán, így a szakrális dalokkal, és közös
énekléssel mindenki lelkéhez jó lesz egy
kicsit „odabújni”.
Szendi Péter
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Főszerepben a gyerekek anyák napján
Balatonszepezden

Idén községünkben online térben
köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat és persze a dédnagymamákat. Falunkban élő és településünkre
látogató gyermekektől sokféle, kedves köszöntések érkeztek.

láttak napvilágot. Az idei esztendő
Anyák napjának legmeghatóbb eleme,
hogy minden egyes alkotás az adott
gyermek személyiségét tükrözte, így
ápolva e bensőséges nap hagyományát.
Községünk vezetőségével egyetértésben ezúton is kérjük a legfiatalabbakat, hogy vegyenek részt továbbiakban
is Balatonszepezd közéletében, egyéniségükkel, ötleteikkel, javaslataikkal és persze alkotásaikkal tegyék szíA koronavírus-járvány miatt idén nesebbé mindennapjainkat, kulturális
községünkben az anyák napja is rend- rendezvényeinket. Keressenek bátran,
hagyó volt. Ugyanakkor fontosnak aki teret szeretne adni az alkotásoknak,
tartották településünkön élő gyerme- előadásoknak.
Csehné Keller Nikoletta
kek, fiatalok és persze idősebbek is,
közművelődési asszisztens
hogy megköszöntsék édesanyjukat,
nagymamájukat, dédnagymamájukat.
A legkisebbek rajzokkal készültek. A
zánkai óvoda és iskola munkatársai
voltak segítségükre, hogy az alkotásokat összegyűjtsék, rendszerezzék.
A nagyobbak énekkel, közös fényképekkel, verssel ünnepeltek, melyek
egy csokorba szedve az online térben

A Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegyletről
Kedves Olvasók!

gondolnak ránk. Legfőbb támogatónk
a Nemzeti Együttműködési Alap, reElőször is szeretnénk megköszön- méljük a jövőben is kapunk lehetőséni, hogy a Szepezdi Tükörben meg- get. Covid alatt a helyi önkormányjelenhetünk. Az egyesületünk 2015- zattól nem kértünk támogatást, ezzel
ben alakult. Az eltelt évek alatt szerettünk volna mi is a költségvetészemélyi változások történtek, de sükön enyhíteni. Polgármester úrral
mindvégig igyekeztünk megőrizni egyeztetve, a jövőbeli eseményeinkhez
azokat az értékeket, amik kizárólag nem pénzbeli, hanem egyéb módon
a települést erősítik.
fogják segíteni munkánkat.
Hamarosan kihelyezésre kerül egy
Nehéz lenne mindent felsorolni, kupakgyűjtőnk, ami már készül, ezami történt az eltelt hat évünk alatt, úton is kérünk mindenkit, legyünk erműködésünk lényegét szeretnénk ez- re figyelemmel.
zel az írással erősíteni. Sajnos az eltelt A helye még
másfél év minket is „lefékezett”. Re- kérdéses, egyezméljük, hogy a nyár már lehetőséget tetni fogjuk, és
ad - elsősorban szabadban - családias hírül adjuk. A
hangulatú rendezvények megtartására. jövőben kezdeTerveink kicsiknek-nagyoknak, fiata- ményezni fogloknak-időseknek, nyaralóknak-helyi- juk a többi helyi
eknek, egyszóval mindenkinek kikap- civil szervezetcsolódást ígérnek. Megvalósításukat tel az együttműelsősorban saját forrásokból, és támo- ködés lehetőgatásokból finanszírozzuk, ahogy ed- ségét, erősíteni
dig is. Ezúton is köszönjük azoknak szeretnénk a cia magánszemélyeknek, akik mindig vil képviseletét
www.balatonszepezd.hu

az itt élőknek és nyaralóknak egyaránt.
A cikkünk végén az elérhetőségeinken
bárki megkereshet minket, aki úgy érzi, hogy a közös gondolkodás, a közös
munka előbbre juttat, mint a folyamatos ellentétkeresés.
Sorainkat egy idevágó gondolatébresztéssel zárjuk: „Az igazi és tartós
győzelem a béke, nem pedig a háború
győzelme” (R.W.Emerson).
E-mail: krixta01@gmail.com, telefon: 30/7767082.
Lakatosné Horváth Krisztina
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Pünkösdi gondolatok

Ha valaki szeretne a pünkösd titkához közel kerülni, nem elég a pünkösddel kezdenie. Vissza kell bandukolnia a karácsonyhoz és a húsvéthoz,
Próbálok visszaemlékezni a gyer- más. Mondanivalójában és lényegében Istennek azon cselekedeteihez, mel�mekkoromra, és keresgélek pünkösd- annyira az egyház legbensőbb lénye- lyel közel jött az emberhez és a kapdel kapcsolatos élmények után, de géhez tartozik, hogy kívülállónak ne- csolat alapjait újjáteremtette, illetve
nem igazán találok használhatót, ér- héz mit kezdeni vele. Isten kitölti a újraépítette. Ezek által kerülhetünk
demlegest. Karácsonnyal, húsvéttal Lelkét az ő gyermekeire, és ezt az ese- személyes kapcsolatba Istennel, hogy
kapcsolatosan rengeteg minden tó- ményt csodás jelek kísérik.
Krisztus emberré válása és a kereszten
dul fel bennem - szépek, gyönyörűA karácsony és a húsvét kapcsolatra értem hozott áldozata által Isten nem
ek, bensőségesek, de bevallom őszin- hív Istennel, a pünkösd a kapcsolatban csupán Isten, hanem az én Mennyei
tén pünkösddel kapcsolatban az első történik. Talán ezért van az is, hogy ha Édesatyám. A pünkösdi Lélek a fiúhasználható emlékem már teológus kapcsolódnak is hozzá népszokások, ság Lelke, mely ezt a kapcsolatot megkoromhoz, egy legációs szolgálathoz azoknak nem igazán van köze az ün- érteti, átélhetővé teszi. „Őáltala kiáltkapcsolódik. Emlékszem az utazás- nep mondanivalójához. Mint ahogy a juk Abbá Atya” Róma 8:15
ra, az alapigére, a prédikációra, a lel- fiú és a lány kapcsolata, szerelme kívülMostani pünkösdünknek külön örökipásztorra, hogy eljöttek szüleim is, ről látható ugyan, de a tüzet, az egymás me, hogy végre nem csak az éterben
szinte mindenre. Elgondolkodtam: iránti szerelmet csak ők érzik. A pün- vagy a virtuális térben, hanem tesVajon mások is így vannak vele, és ha kösdnek intimitása van. Ezért a pün- ti valónkban is beléphetünk az Isten
igen miért van ez így?
kösd magának a hívő léleknek is csak házába, annak intim Isten közösségéA válasz valahol kézenfekvő. A két ebben az intimitásában tárul fel. Isten be, és bizalommal kiálthatunk „Abbá
másik nagy ünnepünk képes kapcso- megosztja velem az ő Lelkét. Hozzá Atyánk”.
lópontot képezni az egyház és a világ tartozom teljesen és egészen. Ezt lehet
Áldott Pünkösdi Ünnepet kívánok
között. A történetek ismertek, meg- magyarázni, de csak úgy, mint két em- minden kedves olvasónak!
érthetők, emészthetők. A pünkösd- ber szerelmét. Megérthető nem lesz
Gondos Gábor Ferenc
re ugyanez nem igaz. Mert a pünkösd soha csak átélhető.
református lelkész

Szepezd ízei – Mindenkinek
sikerül kenyérrecept

Sokszor megsütöttem ezt az egyszerű, ámde jó minőségű kenyeret.
Többektől visszajelzést is kaptam fotókkal alátámasztva, hogy működik.

A lényeg: elárulom, nem is a hozzávalókon múlik, hanem a sütésen. Hiszen a kenyérhez nem kell egyéb, mint
1kg liszt, 2csg. szárított élesztő, 7dl víz,
2 teáskanál só.
Alaposan dolgozzuk össze, és takarjuk le egy-két órára. A sütőt legalább
200, de inkább 230 Celsiusra fűtsük fel,

és az edényt, amiben sütni fogjuk, toljuk be üresen a sütőbe 15 percre. Nagyon fontos, hogy ennek az edénynek
legyen teteje. Ezalatt a tésztát vegyük
ki, és egy tiszta nyújtódeszkán gyúrjuk
át egy kicsit, formázzuk meg, annak
megfelelően, amilyen a formánk. Nekem egy római tál jött be a leginkább,
annál viszont fontos, hogy belül mázas legyen. Anyukám a Jénaira esküszik. A forró edénybe tegyük be a tésztánkat, éles késsel vágjuk meg, gyorsan
toljuk vissza, a tető fontos, és 55 perc

Idén is közlekedik a család Veszprémben

múlva ilyen szép kenyerünk lesz. Kezünkre vigyázni! Ha kivettük, egy tiszta kefével, sima vízzel „fürdessük meg”
vigyázva, addig, míg jó forró. Sok sikert, jó étvágyat kívánok!
Lakatosné H. Krisztina, Nőegylet

vetélkedő területi fordulóin azonban
nemcsak a családokat, hanem a legA Veszprém Megyei Baleset-megA vetélkedőn résztvevőknek külön- eredményesebb oktatási intézményeelőzési Bizottság szervezésében böző közlekedéssel kapcsolatos el- ket is díjazzák. Azok az iskolák, me2021. június 5-én 9-15 óra között méleti és gyakorlati feladatokat kell lyekből a legtöbb diák és családja vesz
Veszprémben, a Tesco áruház par- megoldaniuk, valamint játékos, szó- részt a megmérettetésen, a helyezéskolójában rendezik meg az Orszá- rakoztató versenyszámok is szerepel- től függően 500 000, 300 000 vagy
gos Baleset-megelőzési Bizottság ál- nek a feladványok között. A megyei 100 000 forint értékű tan- és sporttal meghirdetett Közlekedik a család verseny győztes családja a 2021. au- szerjutalomban részesülnek.
elnevezésű vetélkedősorozat megyei gusztus 27-29. között megrendezenA versenyre jelentkezni és arról bődöntőjét.
dő országos döntőn mérheti össze tuvebben
tájékozódni a www.kozlekediA vetélkedősorozat elsődleges célja, dását a többi megyei első helyezettel.
hogy az állampolgárok figyelmét mi- Az országos verseny fődíja egy Skoda kacsalad.hu honlapon lehet.
nél szélesebb körben ráirányítsa a biz- Kamiq típusú személygépkocsi.
tonságos, balesetmentes közlekedésre.
Az országos közlekedésbiztonsági
Forrás: www.police.hu
www.balatonszepezd.hu
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Sérült madarat, fiókát találtam. Mit tegyek?
A szokatlanul hideg áprilisunk
után az egyre melegebb nappalokkal
és éjszakákkal visszavonhatatlanul
beköszöntött a tavasz. Lakókörnyezetünkben előforduló madárfészkek
többségében eddig még csak tojások
voltak, de májusra a fiókák már a fészekben nevelkednek, vagy épp kirepülnek.
Ilyenkor előfordul, hogy a földön
madárfiókát látunk, esetleg a kis tollgombócok egy-egy bokor ágain hangoskodnak. Sok esetben ezek a fiatal
madarak elhagyatottnak vagy sérültnek tűnnek. Ilyenkor sok aggódó madárbarát kétségbeesetten próbálja
„megmenteni” ezeket a fiókákat. Ebben az időszakban rendkívül megszaporodnak a telefonhívások Igazgatóságunk felé.
Mit tegyünk ezekkel a
fiókákkal? Biztos, hogy bajba
jutott?
Tudomásul kell vennünk, hogy az
énekesmadár fiókáknak több mint a
70%-a elpusztul, ez a természeti folyamatoknak a szerves része. Tudnunk
kell, hogy a természetben vannak bizonyos természeti törvények. Ezeket
a törvényeket nekünk tiszteletben kell
tartanunk, bármennyire is kegyetlennek tűnnek. A madarak ezekkel tisztában vannak és mindent megtesznek az
ellensúlyozására. Például egy fekete rigónak nem véletlen, hogy másod-, sok
esetben harmadköltése is van. Korai
fészekelhagyás általában csak emberi
beavatkozás vagy viharos időjárás következtében történhet. Ebben az esetben a kiesett, csupasz vagy tokos fiókákat helyezzük vissza a fészekbe. Ha
nem látjuk a fészket, tegyük egy kicsi
vesszőkosárba, erősítsük fel egy faágra a szülők meg fogják találni. Ezekre
a madárfiókákra a legnagyobb veszélyt
a házikedvencek jelentik (különösen a
macskák), igyekezzünk ezeket távol
tartani. Amikor az énekesmadár fiókák maguktól elhagyják a fészküket,
még gyámoltalanok, alig vagy egyáltalán nem tudnak repülni. Ez egy teljesen természetes folyamat náluk, legtöbbször egy bokor aljában vagy egy
faágon várják a gondoskodó szülőket, akik etetik és óvják őket. Ilyen-

kor válik a család szociális közössége
rendkívül fontossá, a fiatalok a szülői mintát látva megpróbálnak alkalmazkodni az összetett környezeti hatásokhoz. Az ilyen fiókákat nem kell
megmentenünk, nem árvák. Ezt a leggondosabb, legszakszerűbb emberi ellátás sem tudná biztosítani. Arról nem
is beszélve, hogy lehetetlen olyan változatos étrendet biztosítanunk a fiókáknak, mint a felnőtt madarak tudnának, ami így fejlődési problémákat
okozhat (toll-, és csontnövekedésnél).

tenni a fészekbe. Előfordul, hogy autónknak repül egy-egy ragadozó madár, sok esetben ezek menthető madarak, csak enyhe agyrázkódást kaptak.
Kit értesítsünk ebben az
esetben?

A leggyorsabb, ha mi magunk el
tudjuk vinni a legközelebbi madármentő állomásra. Veszprémben a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és
Természetvédelmi Mentőközpontba érdemes szállítani, vagy Sukorón a
Akkor semmilyen esetben sem Vadmadárkórházban kaphatnak szakkell beavatkozni?
szerű ellátást (van székesfehérvári átvevőhelyük is). Ha szakmai segítségre
Ha sérült, lógó szárnyú, vérző, bár- van szükségünk, vagy nem tudjuk elmilyen korú madarat találunk, segí- juttatni a mentőpontok valamelyikére,
tenünk kell. Azonban jó, ha tudjuk, keressük a Balaton-felvidéki Nemzehogyha a macska megfogta a mada- ti Park Igazgatóságot (www.bfnp.hu/
rat, a fogaival, nyálával olyan kóroko- hu/termeszetvedelmi-orszolgalat-1).
zókat juttatott be, ami miatt a legtöbb További információkat olvashatunk a
madár menthetetlen. Nem csak éne- Magyar Madártani és Természetvékesmadarakkal találkozhatunk, hanem delmi Egyesület alábbi oldalán: www.
más rendbe tartozókkal is: baglyokkal mme.hu/madarmentes).
és más gyakoribb ragadozókkal (karÍrta és fényképezte:
valy, egerészölyv), vagy fehér gólyával.
Szentmiklósi-Nagy Kornél
A kiesett fehér gólya fiókát az áramTermészetvédelmi őr, Balaton-felviszolgáltató segítségével vissza tudjuk
déki Nemzeti Park Igazgatóság
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Változott az alkotói pályázat leadási
határideje
Az előző évek
hag yományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság
februárban immáron nyolcadik
alkalommal hirdette meg az alkotói pályázatot
óvodásoknak és
iskolásoknak. A
kialakult rendkívüli helyzetre
való tekintettel
a művek beadási határideje módosult, egészen október 15-ig várják a gyerekek alkotásait.

később meghatározott időpontban
Budapesten adják át. Ahogy a februári kiírásban is szerepelt, az országos
verseny győztesei értékes díjakat kapnak, emellett különdíjak is gazdára találnak majd. Az az óvoda, illetve iskola,
ahonnan a legtöbb pályázatot nyújtják
be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2021” címet, amelyért izgalmas
tűzoltó-bemutató jár, amelyen gyerekek megismerhetik a füstsátrat, olthatnak tálcatüzet, és vághatnak roncsot is.
Mindez tűzvédelmi oktatás keretein
belül, játékos formában történik.
Forrás: veszprem.katasztrofavedelem.
hu

Emlékeztetőül: az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2021-ben olyan alkotásokat vár, amelyeken az óvodások
és az iskolások megmutatják, hogyan
látják ők a tűzmegelőzést és a tűzvédelmet, a tűzoltói hivatást. Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat vagy
kézműves alkotásokat várnak. Az iskolások három korcsoportban pályázhatnak. Hattól tíz, tizenegytől tizennégy,
és tizenöttől tizennyolc éves korig szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset
vagy mesét is, esetleg számítógépes
programot készíthetnek.
A pályaműveket 2021. október 15ig lehet benyújtani postán vagy e-mailen, illetve előzetes egyeztetés után
személyesen a fővárosi illetve megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz,
a korcsoport és kategória megjelölésével.
Az országos pályázat fővédnöke dr.
Góra Zoltán tű. altábornagy, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke.
Az országos bírálóbizottság elnöke dr.
Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő.
A területi versenyen első helyezést
elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait egy
www.balatonszepezd.hu
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Három tábornok, három templom
Vitéz bistei Pallaghy Dezső
ny. honvédtábornok
(Enyicske 1870. szeptember 8. –
Balatonszepezd 1953. május 6.)
1903-ban
nősült. Virius Vincének egyetlen leányát,
Virius Karolint vette feleségül.
Ezzel jelentős szepezdi szántó, erdő és
szőlőbirtokhoz is jutott. A mozgósítás idején már őrnagy volt a m. kir. 31.
honvéd gyalogezredben. Zászlóaljának élén a lublini harcokban tanúsított
vitézségéért, a Pilica melletti ütközetben majd az ojtozi szoros védelmében,
később az olaszországi frontszakaszon
szerzett érdemeiért több magas kitüntetést kapott. A háború után visszavonult birtokaira. 1921. július 19-én a
kormányzó nyugdíjba helyezte. Nyugállományú ezredesként 1926. március
31-én tábornoki címet kapott. 1930ban vitézzé avatták. Mindkét leánya,
Ágota (1903-1975) és Katalin (19081989) is Nagykanizsán született.
Hamvai a balatonszepezdi temetőben
nyugszanak, apósa, lesencetomaji Virius Vince sírja mellett.

nyította. Harcolt az I. világháborúban, ő irányította a román fronton a
székely hadosztályt. 1923-ig különféle parancsnoki megbízatásokat kapott,
majd két évre a Hadtörténeti Múzeum igazgatója lett 1925-ös nyugdíjazásáig. 1936-ban építi Balatonszepezdi nyaralóját, sok időt tölt itt a haláláig.
Nemeskéri Kiss István
altábornagy
(Gombospuszta, 1894. április 8. –
Balatonszepezden, 1967. február 10)

Katolikus templom

Eredetileg román stílusú templom
gótikus részletekkel épült, majd késő
barokkstílusban átalakították. Sekrestyéje középkori eredetű. Alapítási éve
1936. Szent András temploma 1288ban már állt. A környék egyetlen fogadalmi temploma.

Középiskolai tanulmányai befejezése után
a Ludovika
Református templom
Akadémiába lépett be,
A tempahol 1915lom késő baben végzett.
rokkstílusban
Kiss István
1845-ben
26 hónapos
épült, homfrontszolgálokzat előtti,
latot teljesített az első világháborúgúlasisakos
ban, és ezután százados lett, majd a
toronnyal,
vezérkarhoz került. A második világhárom boltháború alatt, a felvidéki bevonuláskor
szakasszal
a miskolci vegyes dandár vezérkari főfedett
térnökeként szolgált. Vezérkari ezredesrel. 1909-ben
ként 1939. május 15.-éig vezérkari
Bognár Jáfőnök volt Miskolcon, majd 1942 tanos építő kap
vaszán a 2. hadseregnél vezérőrnagy,
megbízást
hadosztályparancsnok lett. Vitéz netoronyépítésSzentkereszthegyi Kratochvil
meskéri Kiss István altábornagy majd
re.
Károly altábornagy, a Székely 1943. augusztus 1.-je és 1944. május
Hadosztály parancsnoka
15.-e között a 7. hadtest parancsno- Evangélikus
ka volt. 1944-ben a székesfehérvári 2.
templom
(Brünn 1869. hadtest parancsnokának nevezték ki.
december
13. 1944. október 15-étől a háború végéKéső barokk
Balatonszepez- ig katonai közigazgatási feladatokat stílusban 1830
den 1946. szep- látott el. A magas katonatiszti körök- körül épült.
tember 19.)
ben nagy presztízst szerzett magának,
Még, mint a azonban a háborút követően visszavoMonarchia fő- nult és nyugdíj nélkül, a legnagyobb
tisztje oktatott a szegénységben hunyt el BalatonszeLudovika Aka- pezden. 1929-ben feleségül vette bisdémián,
majd tei Pallaghy Ágotát ki két fiúgyermeJózsef főherceg ket, Gábort és Istvánt, adott neki. A
neveltetését irá- helyi temetőben van a sírhelye.
Németh Ferenc
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