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Polgármesteri beszámoló 
a júniusi történtekről

Kedves Szepezdiek!

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

Fejlesztési előkészületek, 
elkészült fejlesztések

Beadásra került 3 darab külterületi 
út felújítását célzó pályázat, melynek 
sikeres elbírálása esetén 100 millió fo-
rint összegben megújulhat a

– Tűzoltó utca külterületi szakasza, 
– az Árpád utca, az Őzike utcai ke-

reszteződésétől Révfülöpig, 
– az Árpád utca és a Napsugár utca 

Öreghegyi út közötti része.
Előző pályázataink 

- a Szepezdi Hunga-
rikumok, a belterületi 
utas, a ravatalozó- be-
fogadásra kerültek, de 
a kiíró forráshiány-
ra hivatkozva azokat 
tartalék listára tette. A 
Honvéd utcánál meg-
építésre kerülő gyalo-
gátkelő és járda ter-
vei elkészültek, ezek 
közreadásáról a hiva-
tal intézkedik.

Program
szervezési 
feladatok

Július 3.-án az Ösz-
szefogás Szepezdért 
Társaság szervezésé-
ben megrendezésre 
került a Marhagulyás 
főző verseny, ahol el-
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ső helyezett a Pentelei Kivert Kutyák 
csapata lett. A rendezvény hangula-
tát Grósz Zoltán zenész biztosítot-
ta. Július 17.-én a Halker Kft támoga-
tásával - melyért köszönetét fejezi ki 
az Önkormányzat -, az Arany Horog 
HE szervezésében megrendezésre ke-
rült a Halászlé főző verseny, ahol el-
ső helyezett a Balatonszepezd SC csa-
pata lett. Sajnos az eredményhirdetés 
után az időjárás a rendezvény továb-
bi részét elmosta, ami nem mindenkit 
ijesztett meg, ők tovább kóstolgatták 
a falu szakácsa által főzött halászle-
vet. A hónapban a Három Templom 
Kultúr utca nagy sikerű program-
jai szórakoztatták a vendégeket. Ba-
latonszepezd különböző helyszínein 
Vince Lilla, Tóth Gábor Ákos, Falu-
di Judit, Kautzky Armand előadásai 
tették színessé a vendégek pihenését, 
mely programok szervezésében Cseh-
né Keller Nikoletta, Hegyiné Havasi 
Valéria, Szántó Szilvia és Sánta Pet-
ra vettek részt.

Egyéb tájékoztatások

Június 29.-én a Képviselő-testületi 
megtartotta a veszélyhelyzet utáni el-
ső rendes ülését, ahol az alábbiaknak 
megfelelően került módosításra Bala-
tonszepezd költségvetése:
költségvetési bevételek 177 829 037 Ft          
finanszírozási bevételek 118 021 321 Ft          

-ebből belső hiány összege/maradvány 117 777 321 Ft          
-külső hiány összege -  Ft                           

költségvetési működési célú kiadások 114 280 606 Ft          
működési célú tartalékok 10 000 000 Ft            
költségvetési felhalmozási célú kiadások 99 934 844 Ft            
költségvetési felhalmozási célú tartalékok 31 465 770 Ft            
finanszírozási kiadások főösszege 2 159 643 Ft               
bevételek és kiadások főösszege 295 851 358 Ft          

Július hónapban az Önkormányzat 
támogatta a Sport Klubot 1.5 millió 
forint, illetve az Arany Horog Horgász 
Egyesületet 300 ezer forint összegben.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:

Bíró Imre 
polgármester



2021. JÚLIUS –3– SZEPEZDI TÜKÖR

www.balatonszepezd.hu

Júliusi programjaink Balatonszepezden
Július 2-án híres, Balatonszepezd-

hez kötődő sportolókkal tartottunk 
kötetlen beszélgetést, melynek vendé-
gei Nagy Attila (volt jégkorongos sze-
pezdi nyaralós), Gödry Levente (volt 
teniszező) és Szabó Bence (az AV19 
Fehérvár jégkorong csapatának tagja) 

voltak. A rendezvényről felvétel is ké-
szült, amit meg lehet tekinteni a Sze-
pezd, a Balaton Gyöngyszeme oldalon 
vagy Youtube csatornán a következő 
címen: Balatonszepezd, sportág bemu-
tató beszélgetés. Július 3-án megren-
dezésre került a szokásos, de a többitől 
idén eltérő Marhagulyás gasztronómi-
ai napunk. Idén az Összefogás Sze-
pezdért Társaság és az Önkormányzat 
szervezésében került sor egy marha-
gulyás-főző versenyre és estre, melyet 
a Halker Kft támogatott. Nyolc ver-
senyző csapat vett részt a versenyen, 
az egész nap nagyon jó hangulatban 
telt el. A zenéről és a hangulatról az 
este folyamán Grósz Zoli gondosko-
dott. Július 10-11-én nagyobb szabású 
rendezvénysorozatra került sor közsé-
günkben, melyet hagyományteremtő 
szándékkal szerveztünk meg. Ehhez 
osztanám meg önökkel, veletek gon-
dolatainkat.

„Három Templom Kultúr Utca” 
– Balatonszepezd eddigi 
legjobb nyári programja

Balatonszepezd egyik jellegzetessé-
ge, hogy mind a három felekezetnek 

saját temploma van. Kedves helyi ha-
gyomány, hogy nyaranta a helyiek ad-
dig úsznak a Balatonba, amíg visz-
szanézve mind a három tornyot meg 
nem látják. A „régiek” úgy tartották, 
hogy a gyerek akkor tanult meg úsz-
ni, ha a szülőkkel úszva már ő is lát-
ja a tornyokat. Innen ered a „Három 
Templom Kultúr Utca” ötlete, amely – 
hagyományteremtő szándékkal - első 
alkalommal ezen a nyáron, július má-
sodik hétvégéjén zajlott. A program-
sorozat egyszerre hagyományőrző és 
közösségépítő, hiszen a szervezésben 
részt vesznek a helyi civil közösségek, 
fiatalok; a helyszínek minden esetben 
a falu építészeti és kulturális emlékei. 
A fellépők többsége Balatonszepezd-
hez kötődő, itt élő művész, akik egy-
től-egyig nagy örömmel fogadták a 
felkérést; a program megnyitóját is a 
szepezdi kötődésű festők kiállítása je-
lentette. Szerepelt a programban Tóth 

Gábor Ákos író Balatoni Futár című 
könyvének bemutatója, amelyet Do-
mokos Péter moderált, és amelyhez 
a helyszínt és a vendéglátást a Becker 
Kúria és tulajdonosa, Jani László biz-
tosította.  A „Három Templom Kul-
túr Utca” alapelve a helyiek bevonása, 
a helyi értékek bemutatása és a mi-
nőségi programok biztosítása. Mind-
háromnak eleget tett Vincze Lilla 
fellépése, aki a pandémia idejét is Ba-
latonszepezden töltötte. A művésznőt 
„Szepezd szerelmeseként””, fogta meg 
a katolikus templomkert bensőséges 

hangulata, csodás panorámája. Az ő 
ötlete volt, hogy koncertjét is itt tar-
taná. Vince Lilla akusztikus triójának 
fellépése teltház előtt, meghitt, emel-
kedett hangulatban zajlott és termé-
szetesen hatalmas sikert aratott. Helyi 
fiatalok is lelkesen csatlakoztak a prog-
ramokhoz, így jött létre a Nehézlemez 
Műhely zenekar koncertje a közpon-
ti strandon. „Három Templom Kul-
túr Utca” zárását Faludi Judit csellista, 
Magyar Köztársasági Ezüst Érdem-

kereszt, Liszt Ferenc-díjas, Érdemes 
Művész koncertje jelentette; műso-
rában fellépett Kautczky Armand és 
Termes Rita. A koncertet „színesí-
tette” Judit férjének, Dr. Kiss Attilá-
nak a festmény tárlata.   Elmondhat-
juk, hogy a „Három Templom Kultúr 
Utca” sikeresen épít Balatonszepezd 
történelmi, építészeti, vallási emléke-
ire, sikeresen mélyíti az itt élő és itt 
nyaraló emberek közösségének ösz-
szetartását és a programjaival minden 
érdeklődő számára tartalmas, minősé-
gi kikapcsolódást és élményt garantál. 
Ezt követő hétvégén, július 17-én ke-
rült sor következő gasztronómiai fő-
zőversenyünkre, a halászléfőző ver-
senyre, melyet az Aranyhorog Horgász 
Egyesület közösen szervezett meg az 
Önkormányzattal, a hozzávaló alap-
anyagokat pedig a Halker Kft bizto-
sította számunkra. Az időjárás az ele-
jén nem nagyon kedvezett, reggel még 
esővel fogadta a Csónakházhoz érkező 
versenyzőket, de mire a főzésre került 
a sor, kitisztult az idő. Kilenc csapat 
mérte össze tudását a főzőversenyen. 
Magát a versenyt és a gyermekek-
nek tartott kézműves- és játékfoglal-
kozást még az időjárás engedte meg-
tartani, sőt a központi halászléosztást 
is el tudták kezdeni az asszonyok, de 
azután a feltámadt széllel egy nagyon 
hosszan tartó eső érkezett, ezért a ven-
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dégek haza, vagy a Csónakházba sza-
ladtak védelembe, amíg csillapodott az 
eső. Sajnos a rendezvényt le kellett a 
továbbiakban mondanunk, de akik ott 
voltak és együtt várakoztak a Csónak-

házban, a színpadon és a faházak vé-
delmében közösen örültek a várva várt 
esőnek és az együtt töltött halászlée-
vésnek. Ebben a hónapban még meg-
tartásra kerül július 27-én 17.00 órától 
Gaálné Kapás Krisztina keramikussal 
egy kerámiafoglalkozás a Bertha Bul-
csu Közösségi Házban, melyre 25 fő 
tud jelentkezni a konyvtarszepezd@
gmail.com e-mail címen. Július 31-én 
a Török Ádám koncert a művész be-
tegsége miatt elmarad, de amennyi-
ben egészsége engedni fogja, megpró-
bálunk majd egy új koncertidőpontot 
egyeztetni Ádámmal. Jobbulást kívá-
nunk neki! Augusztus is tartogat még 

sok programot az itt élőknek és ide lá-
togatóknak. Szeretettel várjuk a prog-
ramjaink iránt érdeklődőket rendezvé-
nyeinkre!

Csehné Keller Nikoletta

Csodálatos zenei utazás Vincze Lillával 
és zenésztársaival

A Három Templom Kultúr Utca 
programsorozat keretében Vincze 
Lilla a katolikus templomkertben 
adott csodálatos koncertet, zenész-
társaival, Holle Anna (fuvola) és 
Popper Péter (zongora).

Gyönyörű környezetben, kellemes 
időben lépett fel Vincze Lilla akusz-
tikus triójával. A teltházas koncer-
ten a nézők többször visszatapsolták 
az együttest. Bíró Imre polgármester 
köszöntötte a vendégeket. Elmond-
ta, hogy tavaly márciusban találkozott 
először a népszerű énekesnővel, mi-
közben ő a hegyoldalban szőlőt met-
szett. – Jött velem szemben egy hölgy a 
kutyájával. A hideg idő miatt Lilla ala-
posan be volt öltözve, hirtelen nem ismer-
tem meg.  A pandémia idején megtartot-
tuk a kellő távolságot és ekkor eszembe 
jutott, hogy milyen jó lenne majd, ha 

Vincze Lilla, aki ezerszállal kötődik Ba-
latonszepezdhez, egyszer koncertet adna 
a mi gyönyörű falunkban. Hála Isten ez 
most megvalósul, mindenkinek jó szóra-
kozást kívánok! – fejezte be gondolata-
it a község előjárója. 

Vincze Lilla kedvességével, közvet-
lenségével, jó humorával és csodálatos 
hangjával hamar belopta magát az em-
berek szívébe. Elmondta, hogy a Ba-
laton szerelmese, Siófokon született, 
de Balatonszepezdre már úgy gondol, 
mintha második otthona lenne. A ka-
rantén idején Szepezden rátalált a bé-
kére és a nyugalomra. Jó volt egy kicsit 
elvonulni a főváros zajától. Az énekes-
nő immár három évtizede énekel kü-
lönféle műfajokban. A pandéma idején 
olyan szellemi, lelki értékekkel is tu-
dott foglalkozni, amire előtte kevésbé 
volt ideje. Irodalom, versek, könyvek, 
filmek, zenék, koncertek online, csil-

lagászat, űrkutatás, azaz minden, ami 
eddig is inspirálták, és ezen túl is tölti a 
lelkét. A zene pedig szinte terápiaként 
segített eme hosszú elzárt időszakban.

Vincze Lilla pályája folyamatos mű-
faji és szellemi utazás, melyen mindig 
örömmel kísérik el rajongói. Így vol-
tak ezzel Baltonszepezden is. A hely 
szelleméhez illő zenéket adtak elő, 
gyönyörűen szólalt meg a fuvola Hol-
le Anna jóvoltából, Popper Péter pe-
dig többször is dalra fakadt, Vincze 
Lillával közösen, miközben zongo-
rált. Vincze Lilla többek nagy örömé-
re elénekelte az Ave Mariát is, melyet 
néhány évvel ezelőtt a Vatikánban is 
megtett, nyolcvanezer ember előtt. A 
közönség szűnni nem akaró ttapssal 
hálálta meg a csodálatos zenei utazást.

Szendi Péter

Vincze LillaVincze Lilla

Holle Anna (fuvola)Holle Anna (fuvola)

Popper Péter (zongora)Popper Péter (zongora)

mailto:konyvtarszepezd@gmail.com
mailto:konyvtarszepezd@gmail.com
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Fontos a beoltottság – Dr. Merkely Béla 
is átesett a koronavíruson 

Dr. Merkely Béla Széchenyi-díjas 
orvos, kardiológus, egyetemi tanár, a 
Semmelweis Egyetem Kardiológiai 
Központjának igazgatója, a Semmel-
weis Egyetem rektora, a Magyar Tu-
dományos Akadémia doktorával be-
szélgettünk a koronavírusról.

- Tavaly márciusban megváltozott az 
emberek élete. Majdhogynem teljesen le-
zárták az országot. Miért volt erre szük-
ség, hiszen akkor nem volt annyi beteg, 
mint például a harmadik hullámban?

- Utólag beigazolódott, hogy mek-
kora szükség volt erre. Az időben ho-
zott korlátozó intézkedésekkel sikerült 
ugyanis elébe mennünk a járványnak, 
ezzel nyert időt a kormányzat az egész-
ségügyi intézmények számára. Fel kel-
lett készülnünk: az egyetemen ebben az 
időszakban állt fel a járványügyi bizott-
ság, felálltak a zöld-sárga-vörös zónák, 
ennek érdekében költöztek a szervezeti egységeink, kidol-
goztuk azokat a protokollokat, melyek sikeressé tették a kö-
vetkező hullámokban a felkészült intézmények működését, 
védekezését. Ne felejtsük el azt sem, hogy mekkora nehéz-
séget jelentett akkoriban a védőfelszerelés beszerzése, mi-
után nemzetközi szinten is hiánycikk lett a gumikesztyű, 
a maszk, a kézfertőtlenítő. Tudományos vizsgálatok egész 
sora kellett ahhoz, hogy kiderítsük, melyik 
szűrővizsgálat az eredményes a vírus, vagy az 
átfertőzöttség kimutatására, ahogy azt is ki 
kellett tapasztalnunk, hogy a megfertőződés 
után hány nappal érdemes PCR-tesztet vé-
gezni. Alkalmassá kellett tennünk az intéz-
ményeket a tömeges COVID-beteg ellátásra.

- Ha jól tudom, Ön is átesett a betegségen. Mi-
lyen tüneteiket tapasztalt? Meddig tartott a fel-
épülés? 

- Valóban, családom több tagjával egyszer-
re betegedtünk meg a második hullám idején 
tavaly ősszel, így a saját tapasztalatom alap-
ján mondhatom, hogy jobb védőoltással elke-
rülni ezt a betegséget. Kezdetben enyhe tüne-
teim voltak: köhögés és torok kaparás érzés, 
majd a COVID-19 valóban ágyba kénysze-
rített, mert egyszerre tört rám a láz, az ólmos 
fáradtság és a test szerte jelentkező erős fáj-
dalom. Igazolt fertőzésem után 3 hónappal 
az orosz Szputnyik V vakcinából kaptam egy 
adagot, hiszen a betegségen átesettek eseté-
ben egy oltás is elég a védettség kialakulásá-
hoz. Ha azonban valakit még teljesen elkerült 
a betegség, csak a két oltással érhető el a kö-
zel száz százalékos védelem. 

- Több mint 5 millió embert oltottak be 
eddig. Miért van szükség az oltásra? Van-
nak kétkedők, akik szerint ez teljesen feles-
leges. Nekik mit mondana?

- Az intézményünk a legnagyobb ha-
zai COVID-ellátóként vett részt a jár-
vány elleni küzdelemben, 2020. de-
cember 26-a óta pedig több klinikán 
oltópontokokat is működtetünk. Már 
elértük, de a cikk megjelenéséig meg 
is haladjuk a 300 ezredik beadott ol-
tást. Ez az eredmény annak köszönhe-
tő, hogy velem együtt, számos kollégám 
december 26. óta május végéig hét nap-
ból hetet dolgozott a budapesti klini-
kákon. Az oltás az egyedüli megoldás a 
járvány elleni küzdelemben, ezt jól mu-
tatja az az adat is, hogy miután a Sem-
melweisen dolgozó 5800 egészségügyi 
munkatársunk megkaphatták az oltást, 
gyakorlatilag megszűnt a körükben a 
járvány. Pedig közülük többen is a vörös 

zónákban dolgoztak az elmúlt hónapokban. Tudom, hogy 
többen a nemzetközi szinten is látható eredmények és po-
zitív tapasztalatok ellenére se szeretnék a vakcinát, mert azt 
remélik, hogy „elbújhatnak” a vírus elől az oltott honfitár-
saik háta mögé. Egy ideig mindenkinek lehet szerencséje, 
azonban ahogy visszajön a hűvös idő, illetve ahogy egyre 
több társas programot szervezünk, ők továbbra is veszély-
nek lesznek kitéve.            Szendi Péter
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Intézmény vezetői értékelés
A 2020/2021-es tanévünkre is tel-

jes egészében rányomta a bélyegét a 
pandémia, amely nemcsak a tanulás 
hatékonyságát, hanem a magatartá-
si- és viselkedéskultúrát, valamint a 
társas kapcsolatokat is visszavetette. 

Az iskola normális életéhez szükség 
van a személyes jelenlétre - a hosz-
szúra nyúlt távoktatás, bármennyi-
re is helyt áll ennek során pedagógus, 
szülő, gyermek, csupán „pótkávé” jel-
legű megfelelésre biztosít lehetőséget. 
A személyes kommunikáció és a kö-
zösségi élmények hiánya, a felfoko-
zott várakozás izgalmai előzték meg 
a várva várt szeptember elsejét! Fele-
melő érzés volt együtt lenni az isko-
la udvarán, a tanévnyitó ünnepségen! 
Köszöntöttük 14 kicsi első osztályo-
sunkat és szívvel-lélekkel végzett 17 
évi iskolatitkári munkája után tiszte-
lettel búcsúztunk a nyugdíjba vonuló 
Tóthné Bőczi Ildikótól. Közösségünk 
tagjává fogadtuk az őt váltó Egyedné 
Kovács Margitot és napközis felada-
tokat vállaló Bácsi Krisztina tanárnőt, 
akik az egész kollektívához hasonló-
an nagyon helyt álltak a tanév során. 
Iskolánk – nagyon sok városi iskolát 
is felülmúlva – teljes szakos ellátott-
sággal, nagy elkötelezettséggel küz-
dötte le a COVID- 19 vírus okozta 
járvány által megnyirbált tanév ne-
hézségeit. Járványügyi protokollunk-
nak is megfelelve, kizárólag egészsé-
ges tanulók látogathatták az iskolát, a 
szülők és idegenek a kezdetektől nem 
jöhettek be az iskolaépületbe. Betar-

tottuk a távolságtartási-, fertőtlenítési 
és higiénés szabályokat, közösségi te-
reinkben fegyelmezetten használtuk 
az orrot és szájat eltakaró maszkot. 
Az étkezést és az öltözők használa-
tát szigorú időkorlátokkal külön sza-
bályoztuk. Az iskolába belépő tanulók 
és dolgozók testhőmérséklet mérésen 
és kézfertőtlenítésen estek át. Az is-
kolai szintű közösségi rendezvénye-
ket, versenyeket, fellépéseket, röplabda 
edzéseket stb. a járványügyi szabályok 
miatt mellőztük, azonban a helyi sza-
bályozásunk biztosította a szakkörök 
megtartását, továbbá nagyon kihasz-
náltuk az iskolaudvarunkat, játszóte-
rünk, sportpályáink nyújtotta lehető-
ségeket. Kezdetben reménykedtünk, 
hogy intézményi szinten talpon ma-

radunk a járvánnyal szemben és nem 
kényszerülünk digitális oktatásra, de 
csalódnunk kellett.

A digitális oktatás ideje alatt elszen-
vedtük a távoktatás minden hátrányát. 
Szülői aggodalmakra reagálva, a peda-
gógusok igyekeztek a normál oktatás 
során is átvenni a digitális oktatás so-
rán érintett tananyagok lényegesebb 
részeit. Felhívtuk a szülők figyelmét 
arra, hogy távoktatás során is érvény-
ben vannak a gyermekeikre vonatko-
zó tanulmányi kötelezettségek. Tanu-
lóink jelentős része a digitális oktatás 
során is maximálisan helyt állt, ugyan-
akkor ehhez hasonló arányú volt azon 
tanulók tábora, akik csak vonakodva 
teljesítették kötelességüket. A szülők 
nagy része támogatta a pedagógusok 
munkáját, szoros kapcsolatot fenntart-
va az iskolával, főként az osztályfőnö-
kökkel. A Balatonfüredi Tankerületi 
Központtal megfelelő a munkakap-
csolatunk, az igazgatói online érte-
kezleteken és napi kapcsolattartások 
során hozzájutottunk azokhoz az in-
formációkhoz és forrásokhoz, amelyek 
a működtetést biztosítják. Komolyabb 
szükségszerű fejlesztések is megvaló-
sultak: tornaterem sportfelületének 
felújítása, melegítőkonyha eszközei-
nek fejlesztése, kerítésépítés, kerámia 
falitáblák. 

Horváth Lajos
igazgató

Bozzay Pál 
Általános Iskola

(Fotó: Szalai Ádám)
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Szepezd ízei
Kedves receptolvasók!

Nyári meleg napokon nehéz mindig 
igazán olyat kitalálni, ami könnyen fo-
gyasztható, ehhez szeretnénk segítsé-
get adni mostani receptünkkel.

Citromos hal zöldséggel

Szükséges hozzá 1 kg halfilé, 4 dl 
halleves, 1,5 dl fehérbor, lehetőleg szá-
razat válasszunk, 5 kisebb paradicsom, 
2 kicsi hagyma, 1 citrom, 4 paprika, 30 
g vaj, 2 babérlevél, 1 gerezd fokhagy-
ma, só, bors.

Hagymákat felkarikázzuk, paradi-
csomokat kicsit megpároljuk, majd a 
héjukat eltávolítjuk, és felszeljük fél 
centiméteres szeletekre. Paprikát vé-
konyan felcsíkozzuk. Serpenyőben a 
vajat megolvasztjuk, és először a hagy-
mát üvegesre pirítjuk, majd a felsze-
letelt zöldségeket, és a többi fűszert, 
illetve a bort, és a hallevet is hozzáad-
juk. A halszeleteket sóval, borssal be-
dörzsöljük, majd citromlével megcse-
pegtetjük. A halszeleteket egy tepsibe 
fektessük le, borítsuk be az elkészült 
zöldségalappal, és 40 percig párol-
juk. Desszertnek szezonális gyümöl-
csöt ajánlok hozzá, ami nem lesz elég, 
olyan fincsi.

Sárgabarack szösszenet...

75 dkg sárgabarackot egy éjszakára 
pihentetünk 10 dkg cukorral megke-
verve. Másnap a levében forraljuk, 20 
percig puhítjuk, majd legvégül botmi-
xerrel pürésítjük, és nyakon öntjük 3 
evőkanál, lehetőleg barack likőrrel. Po-
harakba töltjük, hűtőbe tesszük, tej-
színhabbal, vágott mandulával tálaljuk.

Jó étvágyat kíván: 
Gesztenyevirág Nőegylet

Balatonszepezd

Csak pár szóval a helyi énekkarról
2019 év elején alakultunk meg, Sze-

pezdi Pacsirták név alatt, de sajnos a 
Covid nem tette lehetővé eddig, hogy 
szerepelhessünk. Úgy érzem, nem me-
hetünk el szó nélkül amellett, hogy van 
egy kis közösség, akik hétről-hétre ösz-
szejönnek, és egyszerűen csak énekel-

nek. Nagyon örültünk, hogy a múltko-
ri strandátadáson felléphettünk. 

Jó csapat vagyunk, és örültünk a sok 
pozitív visszajelzésnek, szeretetteljes 
fogadtatásnak. Tisztában vagyunk ve-
le, hogy néha nem lesz minden töké-
letes, de igyekszünk, és ez számunkra 

fontos. Ha a körülmények megenge-
dik, más műfajban is meg szeretnénk 
mutatni magunkat, de ez legyen meg-
lepetés. Köszönjük a figyelmet, és há-
lásak vagyunk a múltkori lelkes buzdí-
tásokért, és a tapsokért is! 

Szepezdi Pacsirták
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Balatonfüreden is házhoz mentünk
A rendőrök minden korosztályt 

megszólítottak az országos bűnmeg-
előzési program keretében.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság 
a Házhoz megyünk! elnevezésű bűn-
megelőzési programmal várta az ér-

deklődőket június 21-
én a helyi vasútállomás 
és az autóbusz-pálya-
udvar területén.

A középkorú és idő-
sebb korosztályt infor-
mációs ponttal és Poli-
ce Coffee-val várták a 
rendőrök és a munká-
jukat segítő rendészeti 
fakultációs diákok, ahol 
a megjelentek elsősor-
ban vagyonvédelmi tá-
jékoztatást hallgathat-
tak meg. Az áldozattá 
válás megelőzése érde-
kében olyan hasznos 
ajánlásokat is kaptak a 
Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság munkatár-
saitól, melyek minden-
ki számára követendők 
lehetnek:

– Idegent ne enged-
jenek be az otthonuk-
ba!

– Mindig zárják be a 
lakás bejárati ajtaját!

– Bankkártyájuk 

PIN kódját ne tegyék más személy 
számára hozzáférhetővé!

– Nem létezik olyan nyeremény, 
melynek átvételéhez előzetesen pénzt 
kellene átutalni, vagy egy bankjegyki-
adó automatánál valamilyen számsort 
kellene begépelni!

– A közműszolgáltatók munkatársai 
túlfizetés esetén soha nem visznek ki 
és adnak vissza személyesen készpénzt 
az ügyfeleiknek!

A többféle prevenciós kiadvány át-
adása mellett a betörések, besurraná-
sok, alkalmi és trükkös lopások meg-
előzési lehetőségeiről is tájékoztatták 
az ott megjelenteket. A rendészeti fa-
kultációs diákok a városban több he-
lyen járőröztek, illetve segítették az 
utazókat tanácsokkal vagy útba iga-
zítással. A vasútállomás és az autó-
busz-pályaudvar mellett elhelyezkedő, 
kerékpárosok által is látogatott téren 
13 órától lehetőség nyílt a biciklik re-
gisztrációjára az ingyenes BikeSafe 
országos központi nyilvántartó rend-
szerbe, ami egy esetleges lopás esetén 
segítheti a nyomozók munkáját és a 
jármű megtalálását.

Szabó Zoltán
megelőzési előadó

Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Zánka Közös Önkormányzati Hivatal Bala-
tonszepezdi Kirendeltsége
Balatonszepezd, Árpád utca 27. Telefon: (87) 
468 591. E-mail: hivatal@balatonszepezd.hu 
honlap: www.balatonszepezd.hu. Ügyfélfoga-
dás Zánkán van, de most a koronavírus jár-
vány miatt, időpont egyeztetés kell. Telefon: 
(87) 468 000.
Koronavírus-járványra való tekintettel a 
háziorvosi rendelés az alábbiak szerint mó-
dosul:
Dr. Oláh Kálmán háziorvos rendelési ideje 
2020. november 27-től az alábbiak szerint 
változik. Rendelés helye: Balatonszepezd, Or-
vosi rendelő. Rendelési idő: minden pénteken 
8:00-9:00 óráig visszavonásig. Az érvényben 
lévő szabályozás szerint a rendelésre előzetes 
telefonos bejelentkezés szükséges: (87) 468-
181, (30) 9787 884.
Gyógyszertári rendelés ideje 2020. novem-

ber 24-től az alábbiak szerint változik:
Gyógyszertári rendelés helye: Balatonsze-
pezd, Orvosi rendelő. Rendelési idő: minden 
kedden 08:00-09:00 óráig visszavonásig.
Állatorvos - Dr. Barátossy György. Telefon-
szám: (20) 379 6868 és dr. Vissi Gabriella. 
Telefonszám: 70/436-5053
Like ABC, Balatonszepezd, Árpád út 13. 
Telefon: (20) 913 5361.
Zöldség - Gyümölcs értékesítés: Balaton-
szepezden 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, Balatonfü-
red, Felső köz 2, 8230 Telefon: (87) 795 225.
Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Balaton-
füred, Fürdő utca 15, Telefon: (87) 482 288.

Körzeti megbízott: Márton Viktor. Telefon-
szám: 06-30-278-2215.
Tűzoltóság, Badacsonytomaj, Fő út 58. Te-
lefon: 105 és (88) 590 629.
Hulladékszállítás - Balatonfüredi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Zrt., Balatonfüred, 
Fürdő utca 20. Telefon: (87) 342 633.
E-ON általános hibabejelentő telefonszá-
mok: Áram: (80) 533  533, Gázszolgáltató: 
(40) 200 572.
Kábel TV (PR Telecom Zrt.) hibabejelen-
tés: 1231.
DRV Zrt. Víz, csatorna, Balatonfüred, Kos-
suth utca 33. Telefon: (80) 240 240.
Temetőgondnok: Németh Ferenc 06-
70/312-7428 
Kéményseprés: Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Veszprém, Dózsa 
Gy. utca 31. Telefon: (88) 620 800. 
Közszolgáltató a nem közművel összegyűj-
tött ház tartási szennyvíz begyűjtésére: Par-
rag György, Nemesvámos, Erdősáv utca 16. 
Telefonszám:+36-30-946-2378
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