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Kedves Balatonszepezdiek!
Augusztusi számunkban 
a 19-i ünnepi megnyitón 

elhangzottakat szeretném 
közzétenni!

Balatonszepezd Község Önkor-
mányzata nevében tisztelettel köszön-
tök Mindenkit, Nemzeti Ünnepünk 
Szent István király napja, a keresztény 
magyar államalapítás, a magyar állam 
ezeréves folytonosságának emléknap-
ja előestéjén!

Mint már hagyománnyá vált, ezen a 
napon tartjuk fő gasztronómiai prog-
ramunkat a Zsíroskenyér partyt, amit 
már a kicsi gyerekek is úgy emleget-

nek, hogy a ZsKP. De honnan is ered 
ez a hagyomány? Jó harminc évvel ez-
előtt és valószínű korábban is a Bala-
ton-parti települések máglyát gyújtot-
tak a vízparton és így ünnepeltek. A 
Balatonszepezdi Önkormányzat és a 
helyi Őszikék Nyugdíjas Klub és ve-
zetője, Károlyi Feri bácsi a nyarat ez-
zel a rendezvénnyel búcsúztatta és ha 
már volt tűz, zene, tánc és szepez-
di Furmint, kentek egypár zsíros ke-
nyeret, hogy legyen valami egysze-
rű ennivaló is. Így nőtte ki magát ez 
a rendezvényünk a legnagyobb nyári 
programunkká.

Az idei év, mint szerte a világban, 
azért nem várt módon alakult. Sze-
pezd sokak számára menedékhellyé 
változott és mi szeretettel segítettük 
és befogadtuk azokat, akik a járványt 
itt vészelték át. Az év elején, az újon-
nan alakult Képviselő-testülettel még 
rangsoroltuk a rengeteg megoldandó 
feladatot, de a pandémia még kilátás-
talanabbá tette az idei idegenforgalmi 
szezont is. Programokat is csak nagyon 
óvatosan kezdtünk tervezni. Ennek 
ellenére nagyon készültünk és a pél-
da értékű összefogásnak meg is lett az 
eredménye.

Optimizmusunk töretlen, hiszen pá-
lyáztunk még gépekre, utakra, ingatlan 
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felújításra, falubuszra, strandfejleszté-
sekre és szezonkezdésre már mind a 
három strandunk megújulva várta a 
vendégeinket. Köszönjük országgyű-
lési képviselőnknek, Dr. Kontrát Ká-
roly Úrnak, illetve Magyarország Kor-
mányának a pályázatokhoz nyújtott 
segítségét!

A programok terén is túlszárnyal-
tuk elképzeléseinket, hiszen szin-

te minden egyesületünk -így az Ösz-
szefogás Szepezdért, az Arany Horog 
Horgász Egyesület, az Őszikék Nyug-
díjas Klub, a Gesztenyevirág Nőegy-
let- főszerepet kapott és vállalt a mar-
hagulyás és halászléfőző versenyben, 
lecsófűzésen és a ZsKP-n. Fő támo-
gatónk, mint mindig a Halker Kft 
volt. Volt komolyzenei és könnyűzenei 
koncertünk, megtartottuk a nagy sike-

rű Három Templom Kultúr Utca ren-
dezvényünket, a Művelődési Házban 
egymást érték a fotó és festménykiál-
lítások. Így például közösen megfes-
tettük a Szepezdi Körképet is. Lezaj-
lott az ünnep előtti Szepezdi Strand 
Játékok, melynek mint a ZsKp-nek 
főszervezői a Szepezdi Extrém Sport-
szövetség volt.

Szinte az egész falu részt vett a lam-
pionok gyártásában, amit később a víz-
parti sétányon mindannyian megcso-
dálhattunk.  A 19.-i est folyamán még 
fellépett a zánkai Bokafogó Néptánc-
együttes, a Csaba Lányok bemutatták 
tánctudásukat, illetve színpadra lépett 
a várva várt Old Boys együttes is, akik 
koncertjükkel fergeteges sikert arat-
tak. Megnézhettük még a vízről fellőtt 
tűzijátékot is. Lesznek még őszi, téli 
programjaink, horgászverseny, keszeg-
sütés és töklámpás felvonulás remél-
hetőleg. Mindenkinek jó szórakozást 
kívánok a rendezvényekhez, Szepezd 
mindig szeretettel látja, várja Önöket!

Tisztelettel: 
Bíró Imre

polgármester

Nőegyleti lampiongyár, kupakgyűjtés, 
palacsinta

Augusztus 19-én sikeres volt a Nő-
egylet által szervezett lampiongyár-
tás, egyúttal becsatlakozva az immá-
ron hagyománnyá vált Zsíroskenyér 
Partyhoz (ZSKP). Nőegyletünk, és a 
lelkes csatlakozók elérték az 500 da-

rab lampion legyártását! Az Összefo-
gás Szepezdért Társaság a lampionok-
hoz biztosította a ledes gyertyákat, 
melyet a helyszínen „szereltünk”, be-
le minden egyes lampionba, szintén a 
helyszínre érkező segítőkész emberek-
kel együtt. Ezúton is köszönjük azok-
nak, akik hoztak fényfűzéreket, létrá-
kat, kitartást, leleményességet, így a 
végére összegezve bátran állíthatjuk: a 
végeredmény csodálatosra sikeredett, 
de ami még ennél is szebb, hogy a kö-
zös munka vezetett el ide. Még egy-
szer köszönjük mindenkinek a részvé-
telt, jövőre folytatjuk!

Meg kell még itt említenem, a ku-
pakgyűjtés is eredményesen zárult. 
Megtelt a szív! Tovább gyűjtünk, ez-
úton is kérünk mindenkit, hozza el, ne 
dobja ki a kupakokat! A lesütött pa-
lacsinták száma elérte az 567 darabot. 
Sajnos, mint azt a facebook-on jelez-
tem, voltak, akik kiszedték a már be-
dobott kupakokat, és elvitték palacsin-
táért. Először jóhiszeműen adtunk is 
nekik, nem vettük észre egyszerre a 

„cselt”. Voltak, akik emiatt a helyszí-
nen lecsúsztak a beígért palacsintáról, 
akikről tudomást szereztünk másnap 
igyekeztünk pótolni. Elgondolkodta-
tó...

Horváth Krisztina
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Programkavalkáddal telt az augusztus 
Balatonszepezden

Ismét megtelt vendégekkel, nya-
ralókkal, pihenni vágyókkal au-
gusztusban településünk.  A leglá-
togatottabb és legtöbb érdeklődést 
kiváltó programunk, idén is az au-
gusztus 18-i Szepezdi Sportnap és a 
19-én megtartott Zsíros kenyér Party 
volt, melyet a Szepezdi Extrém Sport 
Szövetség és a Balatonszepezdi Ön-
kormányzat közösen rendezett meg. 

Már augusztus 18-án megtelt a 
közpondi strand a hagyományos-
nak mondható Szepezdi Játétokra. A 
sportnapnak nagy sikere volt, szülők 
gyermekek egyaránt részt vettek a já-
tékokban. A másnap esti Zsíros kenyér 
Partyhoz idén csatlakozott az Össze-
fogás Szepezdért Társaság, a Geszte-
nyevirág Nőegylet és az Alkotó kör, ők 
lampionok készítésével és a parti sé-
tány feldíszítésével színesítették a na-
pot. A Gesztenyevirág Nőegylet és az 
Alkotó kör már délelőtt a gyerekekkel 
folyamatosan készítette a lampionokat 
Nagyon sok önkéntes részt a munká-
ban, akiknek ezúton is köszönjük a se-
gítséget. 

A gyerekek a nap folyamán csillám-
tetováláson, kézműves foglalkozáso-
kon és a „kukakaland” élő társasjátékon 
vehettek részt, mely megvalósítását 
köszönjük Szabó Szilvinek. A nőegy-
let által kitett kupakgyűjtő szívecské-
be, a hozott kupakokért cserébe este 
palacsintával jutalmazták a fiatalokat. 
A délutáni ünnepi megnyitó műsoron 

felléptek a Csaba lányok, itteni nya-
ralós gyermekek és a Bokafogó Nép-
táncegyüttes. Az est fénypontja a tűzi-
játék volt, az azt követő órákban pedig 
az Old Boys és Pietro dj szolgáltat-
ta a zenét. Augusztus 20-a Új kenyér 
Áldással kezdődött a katolikus temp-
lomkertben, este pedig a gyermekek-
nek tartott bábelőadást Tóth Krisztina 
és az Álomzúg társulat a Bertha Bul-
csu Közösségi Házban.

Augusztus elejét Lecsófőző prog-
rammal indítottuk, melynek főzé-
si előkészületeit és az esti kiosztását 
a nyugdíjas klub vállalta fel. Délután 
folyamán Köszönjük Magyarország 
szervezésében a gyermekek láthat-
ták a Solymári Csóka meseelőadást. 
Az esti zenét a monostorapátiból ér-
kező SMS biztosította a szórakozni 
vágyóknak. Bertha Bulcsú Közösségi 
Házban Balogh Attila fotó kiállítását 

láthatták augusztus 13-tól az oda láto-
gatók. A könyvtárunkban két program 
is várta az érdeklődőket, az elsőként 
Borsi Gergely: Bubu a Kisautó Tör-
ténetei című gyerekeknek szóló mese-
könyv felolvasására vártuk a kicsiket, 
második alkalommal K Németh Mar-
git: Serdülőkor Normatív krízis vagy 
Deviancia? című könyve bemutatása 
után kaphattak a kamasz gyermekek 
szülei kérdéseikre válaszokat a pszi-
chológusnőtől. 

Augusztus végi programunk pedig 
Jancsek Antal festőművész kiállítása, 
amely 23-27-ig látogatható a Bertha 
Bulcsu Közösségi Házban. A prog-
ramok megvalósításában köszönjük a 
sok aktív önkéntes résztvevőnek, civil 
szervezeteknek a hozzátett munkát és 
lelkesedést! 

Csehné Keller Nikoletta
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Őszintén a koronavírusról – 
beszélgetés Dr. Rusvai Miklós virológussal

Dr. Rusvai Miklós virológus pro-
fesszorral több dologról is beszél-
gettünk. Igaz az, hogy Kína egyfajta 
biológiafegyvert gyártott a korona-
vírust illetően? Miért megy el „nya-
ralni” a vírus? Várható negyedik hul-
lám, ha igen milyen mértékben? 
Miért fontos a beoltottság? A kínai 
vakcina valóban „nem teljesít úgy”, 
mint a többi? 

- Beszélgetésünk idején tombol a nyár, 
szerencsére mindez a koronavírusról nem 
mondható el. Többen a közösségi oldala-
kon megjegyzik, hogy a „vírus is elment 
nyaralni”, ami cseppet sem vicces, de hogy 
is van ez professzor úr?

- A légzőszervi, vírusfertőzések sze-
zonja általában október második felé-
től április közepéig tart, ilyenkor ter-
jednek legjobban a cseppfertőzéssel 
fertőző vírusok, hiszen a hűvös, nyál-
kás, nyirkos, csapadékos időben a fer-
tőzés veszélye megnő. Ugyanakkor a 
száraz, meleg, napos időben a vírus 
gyorsan inaktiválódik. Így volt ez ta-
valy nyáron is.

- Tavaly márciusban berobbant a ko-
ranavírus. Többen azt hangoztatják, 
hogy a kínaiak egyfajta biológiai fegy-
vert gyártottak. Ön szerint ez lehetséges?

- Az a kínai laboratórium, ahonnan 
elvileg ez a vírus kiszabadulhatott, ti-
zenöt éve foglalkozik denevér korona-
vírusokkal, és már többször kongatták 
a vészharangot. Különböző tudomá-
nyos közleményeket megjelentettek 
a világ vezető folyóirataiban, amiben 
felhívták a figyelmet arra, hogy bármi-
kor várható egy olyan, újabb korona-
vírusnak a felbukkanása, ami denevér 
eredetű, és ami a SARS-CoV-1-hez 
hasonló, amely 2002 és 2003-ban 
majdnem világjárványt okozott. Bizo-
nyíték nincsen, de cáfolat sem, hogy 
ebből a laboratóriumból szabadult ki 
a vírus. Véleményem szerint nem ma-
nipulált vírusról van szó, inkább attól 
tartok, hogy figyelmetlenség okozta, 
hogy a koronavírus esetleg onnan ter-
jedt el, tehát biológiai fegyverben én 
nem hiszek. 

- Minek köszönhető, hogy a harmadik 
hullám jóval több megbetegedést és halá-
lesetet okozott Magyarországon, mint az 
előző kettő?

- Helyesbítenék, nemcsak Magyar-
országon, hanem a régióban! A világ 
tíz Covid által legsújtottabb orszá-
ga közül, - ahol a 100 ezer főre vetí-
tett halálozási esetek számát vesszük 
alapul – öt Latin-Amerikában, nyolc 
pedig a mi régiónkban van, és bizony 
ebben benne van sajnos Magyaror-
szág is. A világelső Peru, rögtön utána 
Magyarország következik, majd Bosz-
nia-Hercegovina, Csehország, Bulgá-
ria, Észak-Macedónia, Montenegró, 
Brazília, Szlovákia. Többen azt mond-
ják, hogy itt sajnos a lakosság egészé-
gtudatossága nem megfelelő szintű. 
Ezen országokban gyakori a dohány-
zás, az alkoholizmus, az egészségtelen 
táplálkozás, a túlsúly, a nem kontrolált 
krónikus betegségek, mint például a 
magas vérnyomás, a különböző aller-
giás megbetegedések, cukorbetegség, 
amelyek mind-mind hajlamosítható 
tényezők a Covid esetében. 

- Többek állítása szerint ősszel ismét 
várható negyedik hullám. Amennyiben 
ez megtörténik, akkor fel kell arra ké-
szülnünk, hogy hasonló lesz, mint a har-
madik, vagy ne adj Isten még rosszabb?

- Sajnos várható negyedik hullám, 
de biztos vagyok abban, hogy nem 
lesz olyan magas a megbetegedések és 
a halálozások száma, mint a harmadik 
hullámban volt. Mindez köszönhető 
lesz a viszonylag magas átoltottságnak. 

- A kínai vakcina valóban „nem telje-
sít úgy”, mint a többi?

- Tény, hogy a kínai vakcina haté-
konysága elmarad a többitől. 18 és 55 

év közötti embereken tesztelték a vak-
cinát a harmadik fázisban, ott érték el 
a közel nyolcvan százalékos védettsé-
get. Az idősebb személyeknél sajnos az 
immunizáló hatása ennek a vakciná-
nak még ettől is egy kicsit alacsonyabb 
lehet. Sajnos a kor előre haladtával az 
immunrendszer teljesítőképessége is 
csökken, csakúgy mint az izomzaté 
vagy a memóriáé. A vakcina jól telje-
sítette a kötelességét, részt vett haté-
konyan a járvány megfékezésében, de 
nem csodaszer. Mindenképpen szük-
sége lesz harmadik oltásra azoknak, 
akik decemberben, januárban, február 
első felében kapták meg az oltást. Re-
mélem, hogy a beoltottság hazánkban 
még növekedni fog őszig. Ehhez az 
szükséges, hogy a kötelező regisztráci-
ót el kellene törölni. Bebizonyosodott, 
hogy messze a legalacsonyabb az átol-
tottság hazánkban a szegényebb régi-
ókban, ahol kevés a számítógép, sokak 
nem használnak e-mailt, csekélyebb 
az internet hozzáférés. Amennyiben 
a háziorvosok kezébe kerül a vakci-
na, akkor célszerűnek tartom, hogy ők 
felajánlják a hozzájuk érkező pácien-
seknek az oltást. Mindez újabb több 
százezer beoltott embert eredményez-
hetne. Ennek köszönhetően pedig az 
úgynevezett nyájimmunitás is növe-
kedne. Fontos lenne, hogy még az is-
kola megkezdése előtt a 12 év feletti 
gyermekeket is minél nagyobb arány-
ban beoltsák, mert jelenleg nagyon 
csekély a gyerekeknél az átoltottság. 

Szendi Péter
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Irány a megye kettő – megfelelőek 
a körülmények Balatonszepezden 

Inhof Tamással, a Balatonszepez-
di Sport Klub alelnökével a múltról, 
a jelenről és a jövőbeni elképzelések-
ről beszélgettünk. A csapat ősszel a 
megyei másodosztályban kezdi meg 
szereplését. 

- Hivatalos adatok szerint a klub ta-
valyelőtt ünnepelte fennállásának hat-
vanadik évfordulóját. Voltak olyan idő-
szakok, amikor egy időre megszűnt a foci 
Balatonszepezden. Szerencsére a kilenc-
venes évek eleje óta stabil az egyesület. 
Azóta töretlenül és megszakítások nél-
kül működik. Két fontos embert szeret-
nék kiemelni. Az egyik Bardon Ferenc, 
aki közel hatvan éven keresztül dolgo-
zott az egyesületért. Kicsivel később be-
csatlakozott Bardon Mihály is, akinek 
szintén nagyon sokat köszönhetünk – te-
kint vissza a múltba Inhof Tamás, aki 
szerint a biztató jelen után, remény-
keltő jövő vár a Balatonszepezdi Sport 
Klubra. 

Nüanszokon múlott, hogy az elő-
ző szezonban ne bajnokcsapatot ün-
nepeljenek Szepezden. Rengeteg gólt 
rúgtak, masszív volt a védelem, de az 
utolsó mérkőzések sajnos nem úgy si-
kerültek, ahogy az elvárható lett vol-
na. Ettől függetlenül a csapat nagyon 

jó teljesítményt nyújtott. Jó hír, hogy 
a következő szezonban a megyei má-
sodosztályban szerepelnek a szepez-
di labdarúgók, mely azzal is jár, hogy 
ifi csapatot is ki kell állítaniuk, mint-
egy hét év után. Inhof Tamás szerint 
mindez nem lesz könnyű feladat, de 
megoldják. A bajnokságban szeret-
nének minél jobban szerepelni. Cél, 
hogy stabilizálják a csapatot a megye 
kettőben. – Tavaly ért bennünket né-
hány kritika, hogy kevés a szepezdi lab-
darúgó. Úgy gondolom, hogy aki nálunk 
focizik több mint 10 éve, rá már mond-
hatom azt, hogy ezer szállal kötődik a 
településhez. Én örülnék a legjobban, ha 
minél több tősgyökeres balatonszepez-
di játékosunk lenne – folytatja tovább 
a beszélgetést Tamás, aki szerint mi-
den feltétel adott ahhoz, hogy a csa-
pat jól szerepeljen a bajnokságban. Van 
egy jó minőségű futballpályájuk, amire 
a környéken sok egyesület irigykedik. 

Szendi Péter

Szepezdi aktualitások
Nőegyletünk felállított - az Önkor-

mányzat hozzájárulásával- egy kupak-
gyűjtő szívet. 

A kupakok gyűjtéséből befolyt ösz-

szegekből közösségi programokat sze-
retnénk támogatni, illetve igény szerint 
mást is. Ezúton is köszönjük, ha elhoz-
zátok, és nem dobjátok ki! (Nőegylet 

tagjai). Augusztus 20-án énekkarunk a 
Szepezdi Pacsirták ezúttal részt vettek 
a szentmisén is énekükkel. Jól éreztük 
magunkat, ezúton is köszönjük Sán-
dor atyának a lehetőséget.

Horváth Krisztina
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Ha a falak mesélni tudnának...
A szepezdi kastély ura Sebestyén 

Gyula - Várpalotai Szénbányásza-
ti Tröszt üdülője -Sir David Balaton 
Kastélyszálló

A szentalfai származású Sebes-
tyén Gyula (1864-1946) régi dunán-
túli protestáns család tagjaként kiváló 
iskoláztatásban részesült. Szepezden 
hunyt el, 1946 februárjában, sírja a Kö-
veskáli alsó református temetőben ta-
lálható.

1908-ban vásárolta meg – 12 hold 
szőlőből és 30 hold erdőből álló – sze-
pezdi birtokát, ahol a skóciai kastélyo-
kat idéző stílusban építtette meg egye-
di villáját. 

1909 Pince építése
Sebestyén Gyula felvétele

Más források szerint 1906-ban. a 
kastélyt dr. Sebestyén Gyula néprajz-
tudós álmodta és építtette meg.

Igazi gyöngyszem, egyedi, elegáns, 
hangulatos, családias, semmi más-
sal nem összehasonlítható, ablakai-
ból kitekintve, szemet gyönyörködte-
tő panoráma tárul elénk. Csodálatos 
színekben pompázó napfelkelték gaz-

dagítják a madárcsicsergéstől ébredő 
tájat.

A kastély egy szép dombos vidéken 
ékeskedik toronymagasan, egy erdő 
szélén, szőlős vidéken.

Egykori lakóhelyének falán – melyet 
1946-ban államosítottak és a várpalo-
tai bányászok üdülője lett – márvány 
emléktábla hirdette:

„Ezt a házat tervezte, építette és 
benne lakott 1908-tól 1946-ig, halá-
láig dr. Sebestyén Gyula akadémikus, 
néprajztudós, a magyar rovásírás meg-
fejtője, a Balaton szerelmese, kultúrá-
jának fáradhatatlan fejlesztője, értékei-
nek megóvója.”

Nyugdíjazását követően – a Tanács-
köztársaság idején történt szerepválla-

lása miatt – szepezdi otthonába vonult 
vissza, de nem hagyott fel a tudós élet-
móddal, figyelme pedig egyre inkább a 
Balaton és vidékére összpontosult.

Villájának kertjében, 1943-ban pe-
dig egy különös rovásírásos vörös ho-
mokkő oszlopot – neve Pogánykő – ál-
líttatott. A három méter magas tömbre 
az ősi hun-székely rovásírás betűit vé-
sette.

A háború alatt ledőlt de 1966-ban 
a balatonszepezdi tanács újból felállít-
tatta a kőemléket.

A kőszer talapzatán magyar, angol, 
német, francia, orosz felirat olvasható. 
A latin betűs magyar tábla csak a ro-
vásírásos szöveg egy részét közli.

„A ROVÁSÍRÁS TÖRTÉNEL-
MI HITELESSÉGÉT THOMSEN 
VILMOS A NAGY DÁN NYELV-
TUDÓS GYANÚSÍTOTTA MEG, 
MIDŐN A KÖZÉPÁZSIAI ÓTÖ-
RÖK FELIRATOK MEGFEJTÉ-
SÉT A PÁRIZSI AKADÉMIÁ-
NAK BENYÚJTOTTA.”

A kőoszlopot Leitgeb József tapol-
cai kőfaragó véste.

Balatoni visszavonultságában két 
szenvedélyes szórakozása volt: a sző-
lészet és a horgászat. Borait kezdet-
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től maga kezelte, maga derítette. Na-
gyon sok elismerő oklevelet kapott. A 
szüreti mulatság alkalmával, azzal a kis 
ágyúcskával lőttek mindig, amit finn-
országi útján kapott ajándékba. 

Nemcsak szellemileg volt aktív és 
friss. A családi hagyomány szerint még 
70 éves korában is átúszta a Tihanyorr 
és Szántód közötti távolságot.

Szellemi frissességét élete utolsó pil-
lanatáig megtartotta. A háború izgal-
mai ártottak meg, egyszer elcsúszott, 
combnyaktörést szenvedett, amiből 
nem tudott kigyógyulni. 82 éves ko-
rában, 1946. február 12-én halt meg. 
Három hét híján megélte a 83 évet. 

Sebestyén villát a háború után pedig 
1945-ben a Várpalotai Szénbányászati 
Tröszt üdülője lett. Hosszú éveken ke-
resztül sok gyermek megfordult a fa-
lai között.

Szepezdfürdő, 1957. március 22. 
Tatarozzák Szepezdfürdőn a Sebes-
tyén-kastélyt, ahol a várpalotai bányá-
szok üdülnek majd. MTI Fotó: Fehér-
váry Ferenc

Felüljáró épült 1992-ben a Veszp-
rémi Szénbányák Vállalat gyermekü-
dülői, de a környék családjai is veszély 
nélkül kelhetnek át a nagy forgalmú 
balatoni főút és vasút felett.

Titokzatos olasz kastély a 71-es út 
mellett Sir David Kastélyszálló.

A privatizáció éveiben ismét ma-
gántulajdonba került. Ekkor kívül-be-
lül angol reneszánsz stílusban újították 
fel. A jelenlegi tulajdonosa, egy olasz 
üzletember vásárolta meg. Az ő fiáról 
kapta a Sir David kastély elnevezést.

A balatonszepezdi Sir David Kas-
télyszálló egy hektáros parkjával és im-
pozáns épületével jól megbújik a park 
száz éves fái között

Olasz pénzügyi befektető tulajdoná-
ban van. Fiatal, ambiciózus házaspár 
vezetésére van bízva az üzemeltetés, 
akik szívvel és vendégszeretettel veze-
tik a Kastélyszállót. 

Németh Feren

Biztonságban 
útközben

Prevenciós rendezvényt tartottak 
a rendőrök Balatonfüreden elsősor-
ban turisták részére.

A Veszprém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Biztonságban útközben 
elnevezésű kampányának keretében 
a Balatonfüredi Rendőrkapitányság 
megelőzési szakembere a MÁV Zrt. 
munkatársaival együtt bűn- és bal-
eset-megelőzési programmal várta a 
turistákat augusztus 12-én délelőtt a 
balatonfüredi vasútállomáson. 

A kitelepülésen a rendőrség és a vas-
úttársaság közösen hívták fel az uta-
sok, a turisták, valamint a közúton 
közlekedők figyelmét a biztonságos 
vasúti közlekedésre. Emellett tájékoz-
tatták őket az alapvető vasúti közle-
kedési szabályok betartására, mivel 
a sérülések, balesetek nagy része kis 
odafigyeléssel elkerülhető lenne. A 
kampány során a szakemberek pre-
venciós tanácsokkal, és megelőzési ki-
adványokkal látták el az érdeklődő-
ket elsősorban a vagyonbiztonságukat 
érintő veszélyekről, valamint ezek el-
kerülésének lehetőségeiről.

Tanácsaink utazók, nyaralók részé-
re:

- A vonaton még rövid időre se 
hagyja őrizetlenül csomagjait, azokat 
mindig tartsa testközelben!

- Értéktárgyait, pénztárcáját, mobil-
telefonját, iratait ne a táska tetejére te-
gye, hanem annak belső zsebébe, vagy 
ön által könnyen ellenőrizhető helyre!

- A válltáskát mindig tartsa szoro-
san a teste előtt, így észrevétlenül sen-
ki nem nyúlhat hozzá!

- Amennyiben hosszabb időn ke-
resztül gyanúsan viselkedő személyt 
lát maga mellett, folyamatosan elle-
nőrizze értékeinek meglétét!

Szekeres Kornél c. r. őrgy.
iskolai bűnmegelőzési tanácsadó
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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

Szepezdi Körkép
Július végére meghirdettük a közös 

Szepezdi Körkép megfestését, melyre 
110 „festő” érkezett meg, és hagyta ott 
a kézjegyét. Köszönjük, hogy ennyi-
en részt vettetek ezen a Nőegylet által 

szervezett programon. A lebonyolítás-
ban besegítettek a Szepezdi Alkotókör 
tagjai is. 

A kép fennmarad a Bertha Bulcsú 
Közösségi Ház falán, jövőre lesz foly-

tatás, rengeteg ötletünk van erre. Jó 
volt látni azt, hogy kicsiktől a nagyo-
kig mennyire jókedvűen, lelkesen vet-
tetek részt az alkotásban. Ismét bebi-
zonyosodott a közösség ereje.

Lakatosné Horváth Krisztina
Nőegylet elnöke
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