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Polgármesteri beszámoló
Kedves Balatonszepezdiek!

Ismét eltelt egy hónap és sze-
retnék számot adni a szeptembe-
ri, illetve az augusztusi lapzárta 
óta eltelt önkormányzati mun-
kákról.

Önkormányzati ügyek

Augusztusi Képviselő-testüle-
ti ülésen döntöttünk a szociális 
tűzifa vásárláshoz kapcsolódó tá-
mogatásigénylésről. 42 erdei m3 
igénylésre van lehetőségünk. Mint 
minden tanévkezdéskor, az idén is 
támogatjuk a településen élő, ál-
landó lakóhelyű óvodás (15.000 
Ft/fő), általános (20.000 Ft/fő) 

és nappali tagozaton tanuló kö-
zépiskolás, középfokú és felsőfo-
kú tanulmányaikat végző diákokat 
(30.000 Ft/fő). Beszerzési eljárást 
indítottunk az Önkormányzat te-
lepülési főépítész feladatainak el-
látása tárgyában. Építész tervező-
ket kértünk fel a strandi új büfé 
tervezésére. Határoztunk a belte-
rület hrsz: 491 ingatlan rendelte-
tésváltoztatása ügyében. A Közle-
kedési Hatóságtól megkaptuk az 
engedélyt a Honvéd u.-71 főút 
kereszteződésében lévő tervezett 
gyalogátkelőhelyre. Következő 
testületi ülésen ajánlatokat kérünk 
be a kivitelezésre, illetve meggon-
dolandó, hogy okos zebra építésé-
re kérjünk-e ajánlatokat.

Közélet

Nagy sikert aratott a szeptember 
11-i Falunapunk, melyet a Közpon-
ti Strandon rendeztünk meg. Délelőtt 
gyermekhorgász napközi, délután kéz-
műves foglalkozások, balatoni halme-
sék, halászati eszközök mini kiállítása, 
helyi és környékbeli borászok és keszeg 
sütés tette a programot változatossá. 
A kellemes hőmérsékletű Balaton vi-
ze sokakat csábított fürdésre. Felléptek 
a „Szepezdi pletykás asszonyok”, majd 
Mary Popkids koncerten szórakozhat-
tunk. Programunkra meghívtuk a tér-
ségünk polgármestereit, jegyzőit, illet-
ve meglátogatott minket Dr. Kontrát 
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Károly államtitkár úr is, aki méltat-
ta programjaink közösségépítő erejét. 
A rendezvény támogatói a SZESZ, a 
Balatonszepezdi Arany Horog HE, a 
Gesztenyevirág Nőegylet, a Balato-
ni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt,  a 
Konyhakert Bisztró és Bár, a Halker 
Kft és Balatonszepezd Önkormányza-
ta volt. Fő szervező a Balatonszepez-
di ÖSC. Fő támogató: az OTP Bank. 
Szeptember 14-én kedden nagy meg-
tiszteltetésben volt részünk: Balaton-
szepezden került átadásra Veszprém 
megye második Kormányablakbusza, 
melyet Dr. Domokos Péter kormá-
nyablakokért felelős miniszteri biztos 

adott át Takács Szabolcs kormány-
megbízott úrnak a Veszprém Megyei 
Kormányhivataltól. A busz terveink 
szerint 2 hetente, előre hirdetett idő-
pontban fog parkolni a polgármeste-
ri Hivatal udvarán és várja, segíti Ba-
latonszepezd Polgárait hivatali ügyeik 
intézésében.

Helyi ügyek

A napokban egyeztettem a Balaton-
füredi Rendőrkapitányság munkatár-
sával, hogy támogassák azt a közleke-
désbiztonsági kérésünket, mely szerint 
a szezon végeztével a Közútkezelő ne 

rakja vissza a 71.sz. főútra 
a 70 km sebességet megen-
gedő táblákat. Szeretném 
felhívni a Balatonszepezd 
területén ingatlant vásárlók 
figyelmét, hogy letelepedé-
sük első lépése NE a meg-
gondolatlan, természet-
romboló fakivágás legyen, 
mert minden rendelkezés-
re álló eszközzel el fogunk 
járni velük szemben! Óv-
juk, védjük a természetet, 
gyerekeinknek őrizzük és 
adjuk tovább, mint ahogy 
azt mi is kaptuk! Itt sze-
retném megragadni az al-
kalmat, hogy idősek napja 
alkalmából köszöntsem a 
képviselő testület nevében 
községünk szépkorú lako-
sait.

Mindenkinek jó egészsé-
get kívánok!

Tisztelettel:
Bíró Imre

polgármester
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Nagy sikert hozott az első alkalommal 
megrendezett Balatonszepezdi Falunap

Balogh András és Gödry Zoltán 
egy tavaszi napon mondták el nekem 
régótra dédelgetett, megvalósítandó 
álmukat. A rendhagyó álom egy, gye-
rekek számára szervezendő horgász-
tábor volt; egy tábor, ahol horgász-
tudásukat önzetlenül megoszthatják 
gyermekekkel és akár szüleikkel is. 
Már „csak” azt kellett kitalálnunk 
milyen keretek között lehetne ezt 
megvalósítani idén nyáron.

Korábban a szepezdi képviselő-tes-
tület részéről elhangzott a kérés, hogy 
szimpla szüreti mulatság helyett, 
komplexebb, hagyományteremtő ren-
dezvényt hozzunk létre. Gödry Zoli-
val kezdtük a közös gondolkodást, a 

több különálló programból álló ren-
dezvénnyel kapcsolatban. Ahogy az 
mostanában lenni szokott, a szeptem-
ber 11-én tartott Falunap végül több 
lelkes résztvevő közös gondolkodása 
és közreműködése révén állt össze. A 
Falunap egész napos színvonalas prog-
ramsorozatához Inhof Tamás képvise-
lő szerzett támogatást az OTP-től.

Balatonszepezd halászfalu régmúltja 
lett a rendezvény tematikája, a progra-
mok alapja. Andris és Zoli egész napos 
horgásztábort tartott gyermekeknek; 
a Keszeg-fesztivál paprikás lisztben 
sült keszegei igazi gasztronómiai él-
ményt hoztak számunkra, és persze 
mindehhez dukált a kiváló borok so-

ra a Nivegy-völgyből. A halászati ki-
állítás létrehozásában Csizmazia Ke-
néz és Csizmazia Márton működtek 
közre. Márton remek kiállítási anya-
got hozott el nekünk és élmény dús 
előadással szórakoztatta a hallgatósá-
got. Iván Kati néni férje, Biczók József 
(Dodi) hajómodell kiállítása is külön-
legességet hozott a programba. Kati 
néni előadásából megtudhattuk, hogy 
idén 175 éve tették vízre a Kisfaludy 
lapátkerekes gőzhajót a füredi kikötő-
ben, és 130 évvel ezelőtt tették vízre a 
Helkát és a Kelént. A Balaton vize si-
ma vízének hála volt Dodi vízre tudott 
tenni két elektromos modellt, a gyere-
kek és felnőttek legnagyobb örömére.
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A délután folyamán a gyerekeket 
nem kis meggyőzéssel kellett elcsal-
nunk a horgászbotok mellől, hogy 
meghallgassák Balatoni Halmeséket 
Bodó Iván előadásában. Nagy érdek-
lődéssel hallgatták, majd a mesék be-

fejeztével szaladtak is vissza horgászni. 
A gyermekek a nap folyamán kézmű-
veskedhettek is szüleikkel nemeze-
lés, origami várta az ügyes kezű gye-
rekeket. A strandon felállított színpad 
nagyméretű ledfala Balogh Attila se-

gítségével kelt életre. Attila és Berky 
Péter szepezdi fotói – és a sokunk ál-
tal nagy örömmel, közösen festett ké-
pünk - csodás hátteret jelentettek az 
est folyamán, így a Szepezdi Pacsirták 
előadása alatt is.

Délután dr. Hangodi László „Bala-
toni Barátok Asztalánál” című eladá-
sát hallgathattuk meg, utána a Szepez-
di Pacsirták előadásban „a Szepezdi 
pletykás asszonyok” vidám népi szín-
játéknak tapsolhattunk. Az esti kon-
certet a Mary Popkids biztosította.

Álljon itt azok neve, akik nélkül nem 
tudtuk volna megvalósítani a Faluna-
pot. Balatonszepezdi ÖSC, Balogh 
család, Gödry család, Inhof család, 
Udvarházi Irén, a Szepezdi Extrém 
Sport Szövetség SZESZ tagok, Gesz-
tenyevirág nőegylet, Szepezdi Pacsir-
ták, Aranyhorog Horgászegyesület, 
Konyhakert Bisztró Bár és természe-
tesen Balatonszepezd Önkormányza-
ta és dolgozói.

A rendezvényen részt vett és an-
nak sokszínűségéhez, valamint szín-

vonalához gratulált is Kontrát Károly 
államtitkár úr. A most első alkalom-
mal megszervezett Falunap sikeres-
nek bizonyult, amit a sok-sok vissza-
jelzés is megerősít.  Reméljük, hogy 
ezzel a programunkkal is hagyományt 
tudunk teremteni, úgy, ahogyan tettük 
azt többi rendezvényünkkel is, ame-
lyek már hosszú évek óta nagy siker-
rel kerülnek megrendezésre, és ame-
lyeket nagy számban látogatnak meg 
a helyiek és környékünkön élő embe-
rek egyaránt. Köszönjük mindenkinek 
a rendezvényen való részvételt és a sok 
pozitív visszajelzést.

Csehné Keller Nikoletta
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Óvodai évnyitó
Szeptember első napjaiban évnyi-

tó hetet tartottunk intézményünkbe, 
ezeken a napokon szeretettel fogad-
tuk, azokat a gyerekeket, akik most 
kezdték az óvodát és azokat, akik 
már előző tanévben is hozzánk jár-
tak. 

Szüleik kíséretével együtt a gyere-
kek megismerkedhettek egymással, 
az óvoda épületével és az itt dolgo-
zó felnőttekkel. Betekintést nyerhet-
tek a mindennapok ritmusáról és a 
vidám hangulatról. Ezekkel az ismer-
kedős napokkal megalapozzuk a biza-
lommal teli, jókedvű, nyugodt légkört 
óvodánkban.

Örömmel tölt el minket, hogy idén 

is teljes létszámmal indítjuk, mint a 
bölcsődei, mint az óvodai csoportja-

inkat. Megígérhetjük, hogy sokat fo-
gunk játszani, kirándulni és ebben az 
évben is sok izgalmas programmal ké-
szülünk a gyerekeknek.

Bognár-E Katalin

Becsengettek az iskolába – Sánta Lajos 
lett az új igazgató

Bár még érezzük a nyár forróságát, 
talán néhány napja már nem annyi-
ra, ennek ellenére ma kezdetét veszi a 
2021/2022-es tanév. Magunk mögött 
hagyjuk a pihenést, a csodálatos nya-
ralást, a vízpart melletti kikapcsoló-
dást, a napozást, a finom ízletes fagy-
laltokat, a kalandokkal teli táborokat 
és kirándulásokat. Ma ismét zajos 
lesz iskolánk valamennyi osztályter-
me és mindenki elfoglalhatja a ked-
venc padját, melyben 181 napot fog 
eltölteni – kezdte tanévnyitó beszé-
dében Sánta Lajos igazgató. 

Az intézmény vezetője külön kö-
szöntötte az iskola legkisebb diákja-
it, akik most lépték át először az isko-

la kapuit, tele izgalommal 
és büszkeséggel. Életen át 
tartó tanulásra buzdítot-
ta a gyerekeket. Biztos ab-
ban, hogy Enikő tanító né-
ni segítségével könnyedén 
tanulják meg a betűket, já-
tékosan fedezik fel a szá-
mokat és megannyi öröm-
teli percet átélnek a Bozzay 
iskolában. Majd kitért a 
szülőkre. - Köszönjük, hogy 
ránk bízták legnagyobb kin-
csüket, a gyermeküket! Tu-
dom, az iskolakezdés nagy-

ban megváltoztatja a családok életét, 
különösen ott, ahol először megy a „a csa-
lád reménysége és szeme fénye” iskolába. A 
korai kelés, a leckék kikérde-
zése, nem lesz könnyed mu-
latság. Arra kérem Önöket, 
hogy bízzanak gyermekeik-
ben, és bíztassák őket.  Azt is 
kérem Önöktől, hogy tartsák 
szorosan a kapcsolatot velük 
és az iskolánkkal. Merjenek 
kérdezni és bátran kérjék se-
gítségünket, mi is így fogunk 
tenni.

Ezután a nyolcadiko-
sok köszöntése követke-
zett, akik életük egy igen 
fontos szakaszát zárják eb-

ben a tanévben. Sánta Lajos igazga-
tó kiemelte, hogy sikeresen fel kell ké-
szülniük a felvételire, amihez minden 
segítséget megadnak - Az intézmény-
vezető-helyettesi feladatokat a következő 
öt évben Siposné Bányai Ildikó tanárnő 
látja el, míg az intézményvezetői meg-
bízatást én nyertem el. További változás, 
hogy a vészhelyzeti előírásokon lazíthat-
tunk, azonban a testhőmérséklet mérés 
és a kézfertőtlenítés továbbra is kiemelt 
szempont. A jelenlegi helyzet alapján 
nincs akadálya a jelenléti szülői értekez-
leteknek sem, azonban az intézménybe 
a tanulókon és a dolgozókon kívül taní-
tási időben felnőttek csak védettségi iga-
zolvánnyal léphetnek be – zárta szava-
it Sánta Lajos igazgató.  Szendi Péter
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Egy családcentrikus karbantartó, 
aki szereti a munkáját

Molnár Péter „Pepe”, akit Szepez-
den csak így ismertnek, karbantar-
tó hét éve dolgozik az önkormány-
zatnál, két kisgyermeke van az 5 éves 
Mia és a 3 éves Dominik. Mindkettő 
a zánkai óvodába jár. Szereti a mun-
káját, mindig is a csapatmunka híve 
volt.

- Tapolcán jártam általános iskolába, 
majd elvégeztem a kőműves-burkoló sza-
kot, később az ács-állványozó szakmát. 
Legelőször Sz-L Bau Kft.-nél dolgoz-
tam Tapolcán, mint kőműves, majd el-
helyezkedtem hét évvel ezelőtt az ön-
kormányzatnál – kezdi a beszélgetést 
„Pepe”, aki örül annak, hogy sokrétű a 
munkája, ezért is szeret többek között 
dolgozni az önkormányzatnál. Nyáron 
elsősorban a strandokon van munká-
juk Kovács Máté kollégájával, akivel 
jó munkakapcsolatot sikerült kialakí-
tania. Szintén jó véleménnyel van Ba-
ráth Mónika parkgondozó és takarí-
tóról is. Mint mondja, egy lelkes, fiatal 
csapat dolgozik együtt. Ő a vezetőjük, 

de igyekszik ezt jó értelemben véve ke-
zelni. Bíró Imre polgármesterről - aki 
a főnöke -, szintén jó véleménnyel van.

Sok munkájuk van, ősszel a levelek 
gereblyézése, elhordása, ágak vágása 
lesz elsősorban a feladatuk, télen pe-
dig, ha leesik a hó, annak eltakarítása, 
és a síkosságmentesítés. Amennyiben 
pedig a hivatalban meghibásodik va-
lami, azt igyekeznek minél hamarább 

orvosolni. Nem szereti a monoton 
munkát, nem tudná magát egy gyár-
ban elképzelni, hogy a szalag mellett 
dolgozzon. Úgy érzi, hogy a szepezdi 
emberek befogadták, megkedvelték őt 
az elmúlt évek során. Mindig is igye-
kezett vidáman, optimistán hozzááll-
ni a munkához és az élethez. Nagyon 
szereti a családját, szeret Balatonsze-
pezden élni.                     Szendi Péter

Azok a Szepezdi Pacsirták...
Kedves Olvasók!

Akik eljöttek, és megnéztek minket, 
azoknak köszönjük, hogy megtisztel-
tek. Reméljük, hogy akik nem tudtak 
velünk lenni, legközelebb ott lesznek. 
Amikor megszületett a gondolat, hogy 
majd valamikor mást is fogunk csinál-

ni az éneklésen kívül, még nem gon-
doltuk, hogy ekkora lesz a siker. És ezt 
minden elfogultság nélkül mondom, 
hiszen a színdarabunk mögött más is 
van a munkán kívül, és ez nem más, 
minthogy a generációk közti életkor-
beli különbség eltűnik, jókedvet csa-
lunk emberek arcára, összejön a közös-

ség, és mindenki kipróbálhatja magát 
valami másban is. Nagyon élveztük a 
próbákat, és nem hagyjuk abba, készü-
lünk a 2022-es szezonnyitóra. Min-
denkinek jó pihenést, és legfőképpen 
jó egészséget kívánunk!

Lakatosné Horváth Krisztina
Gesztenyevirág Nőegylet
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COVID-19 – 4. hullám, 3. oltás
Közel 2 éve tart a járvány, azt gon-

dolom, hogy mindenki tájékozódott 
ez idő alatt és valamilyen álláspontot 
kialakított a járvánnyal és a védőol-
tásokkal kapcsolatosan. A járvánnyal 
kapcsolatosan korrekt véleményt al-
kotni és az oltásokkal kapcsolatos 
felelős döntést hozni azonban akkor 
tudunk, ha rendelkezésünkre áll az 
ehhez szükséges mennyiségű hiteles 
információ. 

A koronavírus itt marad közöttünk. 
Nem szezonális, mint az influenza, 
ami csak télen okoz járványos meg-
betegedéseket – bár a nyári időszak-
ban lényegesen kevesebb a fertőzött, a 
koronavírus egész évben fertőzőképes. 
Számos járványos megbetegedés pusz-
tított már az emberiség történetében. 
Minden alkalommal a járvány végét 
vagy a higiénés körülmények változása 
teremtette meg, vagy egy védőoltás ki-
fejlesztése és széles körű alkalmazása. 
Az előbbire példa a pestis járványok, 
amikor a kórokozót terjesztő patkány, 
illetve a patkányokon élősködő bol-
hák felszámolása jelentette a megol-
dást – nyilván a COVID-19 esetén 
ilyen kórterjesztő nincs, a vírus csepp-
fertőzéssel emberről emberre terjed. A 
terjedést csak úgy tudnánk megállíta-
ni, ha hónapokra teljesen megbéníta-
nánk az egész világot, míg az utolsó 
beteg is teljesen meg nem gyógyul. Ez 
lehetetlen. A maszk, a távolságtartás, a 
kézfertőtlenítés a terjedést csak lassít-
ja, de nem akadályozza meg. Tehát ez 
nem opció. 

A tudomány jelen állása szerint meg-
oldásként marad a védőoltás széleskö-
rű alkalmazása, csakúgy, mint például 
a járványos gyermekbénulás, a szamár-
köhögés, vagy a torokgyík esetében, 
melyeket mai napig oltunk (életkor-
hoz kötött gyermekkori KÖTELE-
ZŐ védőoltások), vagy – az oltásnak 
hála – a már régen elfeledett fekete 
himlő esetében. Minden ilyen esetben 
a járvány felszámolásának szükséges 
feltétele volt, hogy az adott ország la-
kossága széles körben átoltott legyen. 
A gyermekek életkorhoz kötött köte-
lező oltása előbb-utóbb a teljes lakos-
ság átoltottságát eredményezi. Ha ez 
globális szinten megtörténik, akkor a 
kórokozó teljesen eltűnik – mint a fe-
kete himlő esetében, ha csak bizonyos 
országokban, akkor az átoltottságtól 

függően időnként felüti a fejét egy-egy 
kisebb járvány, de nem fog tudni to-
vább terjedni az oltott országok miatt 
(példa erre a 2017-es romániai kisebb 
kanyaró járvány, mely nem gyűrűzött 
tovább). A védőoltások többsége nem 
nyújt élethosszig tartó védelmet, mint 
ahogy a fertőzések többsége sem nyújt 
élethosszig tartó védelmet. A bárány-
himlő például élethosszig tartó védett-
séget ad, aki egyszer elkapta, az már 
csak övsömörös tud lenni. Az ellene 
kifejlesztett védőoltástól azt várjuk, 
hogy nem csak a fertőzéstől és annak 
szövődményeitől kíméli meg a beteget, 
hanem a későbbi esetleges övsömörtől 
is. A tetanusz elleni védőoltás ellenben 
nem nyújt élethosszig tartó védelmet, 
a gyermekkori védőoltások 16 éves ko-
rig védenek, ezt követően 5 évente is-
mételni kell, ha földdel szennyezett sé-
rülés ér valakit. A koronavírus fertőzés 
és a koronavírus elleni védőoltás sem 
ad élethosszig védelmet. Eddigi kli-
nikai vizsgálatok alapján az első em-
lékeztető oltás, vagyis Janssen esetén 
a második, a többi oltás esetén a har-
madik oltás a kínai (Sinopharm) oltó-
anyag esetén legalább 4 hónap után, a 
többi oltóanyag esetén 6-8 hónap után 
indokolt. Azt tudjuk, hogy az oltottak 
körében lényegesen kevesebb a kórhá-
zi kezelést igénylő súlyos betegségek, 
a halálesetek és a hosszútávú egész-
ségkárosodással járó szövődmények az 
úgynevezett post-COVID szindróma 
előfordulása a nem oltottakhoz ké-
pest. Az esetleges oltási szövődmények 
(vérrög képződés, szívizomgyulladás, 
szívbelhártya gyulladás, vesekároso-
dás, idegrendszeri károsodás) extrém 
ritkák és a természetesen átvészelt ko-
ronavírus fertőzés is elő tudja idézni 
lényegesen magasabb százalékban, az 
említett post-COVID szindróma. Az 
oltással bejuttatott anyag (RNS, vírus 
vektor DNS, illetve elölt vírusburok) 
egy idő után lebomlik, elviekben nem 
tud hosszútávú hatást kifejteni az em-
beri szervezetre, ha ez nem így lenne, 

akkor a szervezetünkben ott lenne a 
gyermekkorunk óta átvészelt fertőzé-
sek összes kórokozójának a genetikai 
információja.

A negyedik hullám elkerülhetetlen, 
de az oltás influenzává, vagy náthává 
szelídíti a koronavírus fertőzést és az 
eddigi klinikai megfigyelések alapján 
megvéd a post-COVID szindrómá-
tól. Kérem, hogy aki eddig nem tette, 
vegye fel a védőoltást, illetve a leírtak 
alapján vegye fel a harmadik emlékez-
tető oltást.

Dr. Oláh Kálmán
háziorvos

A szürettel együtt 
megnő a mustgáz-
mérgezés veszélye
Magyarországon évente mintegy 

ötven alkalommal riasztják mustgáz-
zal kapcsolatos esethez a tűzoltókat, 
az esetek egy részében már nem le-
het segíteni az áldozaton. Kellő oda-
figyeléssel a tragédiák elkerülhetők. 
A szőlő levének erjedésekor must-
gáz keletkezik, amely nem megfe-
lelő körülmények között komoly 
veszélyt jelent. Szellőztetéssel, vala-
mint szén-dioxid-érzékelő elhelye-
zésével azonban megakadályozható, 
hogy a színtelen, szagtalan gáz ve-
szélyes mennyiségben felhalmozód-
jon és balesetet okozzon.

Egy liter erjedő must csaknem 42 
liter szén-dioxidot termel, amely ön-
magában nem mérgező, azonban mi-
vel másfélszer nehezebb a levegőnél, 
egy szellőzés nélküli pincéből kiszo-
rítja azt. Aki ilyen helyiségbe megy 
le, rövid idő alatt oxigénhiányos ál-
lapotba kerül, amelynek a jellegzetes 
tünete a szédülés és a fáradtságérzet. 
Ezeket az eszméletvesztés, végül a 
fulladás követheti. Éppen ezért fon-
tos folyamatosan szellőztetni a pin-
cét, és célszerű oda szén-dioxid-ér-
zékelőt is felszerelni.  

A szén-dioxiddal telített pincébe 
csak sűrített levegős légzőkészülék-
ben szabad bemenni, ezért aki must-
gázzal kapcsolatos balesetet észlel, 
azonnal hívja a 112-es segélyhívó 
számot és kérje a tűzoltók segítségét!

Forrás: katasztrofavedelem.hu
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Vigyázat, szarvasok!
Az őszi időszakban megnő a közúti 

járművek vadon élő állatokkal törté-
nő ütközése, a balesetek megelőzé-
se érdekében fogadják meg a Veszp-
rém Megyei Rendőr-főkapitányság 
tanácsait.

A Veszprém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság illetékességi területén az 
utóbbi napokban megnőtt a vadon 
élő állatokkal történő ütközések szá-
ma a közutakon. Beindult a gímszar-
vasok násza, mely szeptembertől októ-
ber elejéig tart. Ilyenkor a vadak sokkal 
óvatlanabbak és figyelmetlenebbek, 
mint máskor, emellett napközben is 
sűrűbben mozognak, így nem árt fel-
készülni a gyakoribb megjelenésükre.

Fontos tudnivaló, hogy nemcsak 
azokon a helyeken lehet a közutakon 
a felbukkanásukra számítani, ahol ki 
van helyezve a vadveszélyt jelző tábla, 
hanem máshol is. Különösen azokon 
az útszakaszokon kell óvatosabban ve-
zetni, ahol az út mentén sűrű a bozó-
tos, az aljnövényzet, emiatt nem lehet 
jól belátni. Ráadásul, ahol egy szarvas 
felbukkan ebben az időszakban, ott 
gyaníthatóan egy másik vad is követni 
fogja. Az állatok ugyanis ilyenkor cso-
portosan vonulnak.

A vadelütések legnagyobb része reg-

gel, valamint az esti szürkületkor tör-
ténik, mivel a vadállatok ebben az 
időszakban aktívabbak. A vadálla-
tok kiszámíthatatlanul viselkednek, a 
mozdulatlanul álló vad hirtelen meg-
ugorhat és akár a jármű irányába is 
vágtatni kezdhet. A féktávolságon be-
lül észlelt vad megjelenése esetén erő-
teljesen fékezzen és használja a jármű 
hangjelzését. Kerülni kell a hirtelen 
kormánymozdulatokat, és irányvál-
toztatást, mert annak súlyosabb kö-
vetkezményei lehetnek, mint aminek 
elhárítására törekszik. Ha teheti, sze-
reljen vadriasztó sípot járművére.

Ha baleset történt, akkor azonnal 
álljon meg, keressen egy olyan biz-
tonságos helyet, ahol a további bal-
esetek bekövetkezését el tudja kerül-
ni. Amennyiben lakott területen kívül 
vagyunk, akkor a kötelezően előírt el-
akadásjelző háromszöggel és ha éjsza-
ka van, a vészvillogóval jelöljük meg a 
járművünket, vegyük fel a láthatósági 
mellényt. Miután a járművel biztonsá-
gosan félreálltak, tegyenek bejelentést 
a 112-es díjmentes, segélyhívó szá-
mon. Amennyiben a vad még él, ak-
kor arra is figyeljünk oda, hogy kellő 
távolságból értesítsük a többi jármű-
vezetőt, a további balesetek elkerülé-
se érdekében.

Fogadják meg a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság tanácsait a vad-
balesetek megelőzésére:

1. Lassítson! A megengedett legna-
gyobb sebesség nem azt jelenti, hogy 
annyival is kell haladnia.

2. Kapcsolja fel a távolsági fényszó-
rót! Így nagyobb területet láthat át. 
Szembejövő forgalom esetén termé-
szetesen kapcsolja le a reflektort!

3. Szembejövő forgalomnál nehe-
zebb észrevenni a közelben lévő vad-
állatokat. A sebesség csökkentése se-
gíthet.

4. Tartson nagyobb követési távol-
ságot! 

5. Folyamatosan figyelje az út két ol-
dalát!

6. Ha vadat lát, lassítson! A vadál-
latok kiszámíthatatlanul viselkednek. 
Van, hogy nem mozdulnak, de az is 
lehet, hogy megugranak és valamelyik 
irányba vágtatni kezdenek.

7. Ha egy őzet vagy szarvast látott, 
számítson többre is! Általában ezek az 
állatok csoportokba verődnek.

8. Ha elpusztult, vagy haldokló vad-
állatot lát az úton, hívja a 112 segély-
hívó számot! Ne próbálja meg lehúz-
ni az úttestről; lehet, hogy még életben 
van, és egy rémült állat súlyos sérülést 
okozhat patáival, agancsával vagy ha-
rapásával. Az elpusztult állatot ne vi-
gye magával, az lopásnak számít!

Forrás: www.police.hu

tel://2732-3501

