Polgármesteri beszámoló októberinovemberi történtekről

Kedves Szepezdiek!

alapon fog működni, ezek mind bérleti
díjbevételt fognak hozni a falunak. Az
Önkormányzat nem végezhet veszteséges tevékenységeket, sőt tartalékot
is szükséges képezni. A megtakarítások sikerét mutatja, hogy egy éve 40
millió Ft volt a hivatal bankszámláján,
most 105 millió Ft van, viszont sokat
segített, hogy a fejlesztésekre eddig sikerült pályázati pénzeket is szerezni. Módosításra került a közterületek
használatáról és a temetkezésről szóló,
illetve szociális ellátási formákról szóló rendeletet is.

Szabadidőpark vizesblokkjának felújításáról 750 ezer Ft értékig. 7 db plaÉv végéhez közeledve a képvisetánfa elültetésére került sor a Szepezdi
lő testületnek fő feladata mindig a
Faültetők adományaként. Köszönjük
rendeletmódosítások egyeztetése és
Bodnár Ági és Nagy Árpád önzetlen
a módosításhoz szükséges döntések
segítségét ez ügyben. A Husqvarna
meghozatala, melyről ezúton teszek
gépbeszerzési pályázaton nyert utcatájékoztatást a Szepezd fontosabb
seprő adaptert, illetve pótkocsit noeseményei mellett.
vember 23-án szállítja le a kereskedő,
ezzel a közterület karbantartást segíVáltozó rendeletek, adózások
tő géppark teljes lesz. Ennek teljes beszerzési költségét, 17 millió Ft-ot, páA strandrendelet több ponton is
lyázatból nyerte az Önkormányzat. A
módosult, így – ha a járványügyi korfalubusz gyártás alatt van, a szükséges
látozások engedik- jövőre a díjtételek
1,5 millió Ft előleg átutalásra került, a
változni fognak. Figyelembe kell venFejlesztési előkészületek,
jármű várhatóan jövő év elején kerül
ni a piaci körülményeket, a gazdaság
elkészült fejlesztések
átvételre. A szükséges pénzügyi forrás,
drágult az elmúlt időszakokban, ezt a
14,5 millió Ft, már a hivatal számláfalu eddig nem követett le, így az évek
A már építési engedéllyel rendelke- ján van. Több hiánypótlást is beadásra
óta változatlan belépődíjak emelkedni ző új gyalogátkelőhely (71.sz. főút - került a külterületi utak pályázatához,
fognak annak érdekében, hogy biztos Honvéd utca kereszteződésében) ki- mely pályázat ha sikeres lesz, nettó 130
alapot teremtsünk a fejlesztéseknek. vitelezésére kiírt beszerzési eljárás millió Ft fejlesztés valósulhat meg. SiA gazdasági drágulás kihat a fejlesz- két esetben is sikertelen volt, mely- került egy vízparti területet állami tutési, működési és fenntartási költsé- nek oka, hogy míg a tervek nagyjából lajdonból önkormányzati tulajdonba
gekre is, így a már 7 éve érintetlen he- 1 millió forintba kerültek, úgy a kivi- visszakapni a szepezdfürdői Horgászlyi adók emelésére is szükség van, nem telezés költsége 5,5 millió Ft-ra jött ki. tanya mellett, illetve egy másik állami
lehet tovább elmenni amellett, hogy Ezen költséget az Önkormányzat nem vízparti területet a Halász utcában 15
ezen hosszú idő alatt az Önkormány- tudja bevállalni, így tavasszal újra ki- évre bérbe vehetett az Önkormányzat
zat kiadásai is egyre emelkedtek. Ter- írásra kerül a beszerzés. Miklós Balázs nagyon méltányos díjért.
mészetesen nemcsak az adóemeléssel építész nyerte a Központi strand büfé
kerül egyensúlyba Szepezd költségve- tervezését, jelenleg a tervezési egyezEgyéb tájékoztatások
tése, hanem közterületeket, Kultúrház tetések folynak, 2022. január végéig
padlásterében antenna helyeket, stran- kell leadni az Önkormányzat részéOktóbertől új főépítésze van Baladokon horgászhelyeket adunk bérbe, re az engedélyezett terveket. A Képvi- tonszepezdnek Epres Róbert szeméés a tervezés alatt álló új büfé is üzleti selő-testület döntött a Szepezdfürdői lyében. Az Őszikék Nyugdíjas Klub
www.balatonszepezd.hu
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500 ezer Ft támogatást kapott az Önkormányzattól a programjai megvalósítására. Ezúton is köszönjük önzetlen munkájukat a Panoráma sétány
középső kiülőjének lefestéséért. Köszönjük Voss Olgi Elnökasszony és
Őszikék! Az Időseket karácsonyi támogatásban (15 ezer Ft) részesítjük a
65 év feletti nyugdíjasokat, a rokkantsági ellátásban részesülőket és most el-
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ső alkalommal a gyermekeket is. A támogatás lehetősége az Önkormányzat
takarékos gazdálkodása útján valósul
meg. Ebben az évben jutalmazásban
részesíti az Önkormányzat a többletmunkát vállalt dolgozókat: Baráth
Mónika, Sánta Petra, Szántó Szilvia,
Molnár Péter, Kovács Máté munkabérük szerinti jutalmat kapnak. Polgármester úr kiemelten köszöni Hegyiné
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Havasi Vali alpolgármesterasszony ez
évi, a falu érdekében tett minden erőfeszítését, továbbá a Képviselő-testület tagjainak és a Közös Önkormányzati Hivatalnak a közös és eredményes
csapatmunkát.
Tisztelettel:

Beszámoló az Arany Horog
Horgászegyesület munkájáról

Bíró Imre
polgármester

Gyermekek várják a díjkiosztó ceremóniát a gyermeknapi horgászversenyen

A rendszerváltozást követően nagy
divatja lett a közösségi élet demokratikus alapokon történő újjászervezésének. A ’90-es éveknek ebben a termékeny időszakában hívták életre
elődeink a nyugdíjas klubot, a futballklubot, a színjátszó kört, és ekkor szerveződött meg településünkön a hegyközség, a kézilabdacsapat, valamint a
polgárőrség is. Ezeknek a közösségi
egyesületeknek, civil kezdeményezéseknek a sorába illeszkedett 1994-ben
a Balatonszepezdi Arany Horog Horgászegyesület is, amely nem is olyan
régen, 2019-ben ünnepelte alapításának 25. jubileumát. Ez a történelmi léptékkel is mérhető negyed évszázad pedig feljogosít minket arra, hogy
a település lakói számára összefoglaljuk egyesületünk elmúlt esztendőben
végzett tevékenységét, mint a község
legnagyobb taglétszámmal – közel 200
felnőtt és gyermek horgásztárssal –
működő szervezetének közelmúltban
elért eredményeit, amelynek 2015 óta
vagyok elnöke.
Ahogy az élet minden területét, az
egyéni és közösségi horgásztevékenységet is beárnyékolta 2021-ben a koronavírus-járvány. Egyesületünk az
óvintézkedések és a korlátozások időszakában a hatályos jogszabályoknak és a MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) ajánlásainak
megfelelően járt el rendezvényei megszervezésekor. Így kerülhetett sor a

szigorítások lazításával párhuzamosan májusban a szokásos egyéni horgászversenyünk, júliusban pedig az
önkormányzattal közös rendezésű halászlé-főzőverseny megtartására, amelynek előkészületeiben, szervezésében és díjazásában egyesületünk
oroszlánrészt vállalt. Májusban részt
vettünk a révfülöpi horgászviadalon,
hiszen a szomszédos és környékbeli
horgászegyesületekkel kiváló kapcsolatot ápolunk, törekszünk az együttműködésre, a közös munkára, egymás segítésére. Az egyesület szintén
májusban sikerrel pályázott a MOHOSZ által kiírt gyermeknapi horgászélmény biztosításának kiírására immár nem először. Ahogyan tavaly is,
2021-ben is értékes tárgynyereményekért pályáztunk, amely díjak a szeptemberben megtartott hagyományos
gyermek horgászverseny jutalmául
szolgáltak. Ugyanekkor egyesületünk
közreműködött a gyermekekkel, fiatalokkal a horgászatot megkedveltetni
kívánó horgásznapközi lebonyolításában. Szeptember utolsó előtti hétvégéjén ezeken túl sort kerítettünk 24 órás
pontyfogó versenyünkre, amely minden évben tagságunk egyik legjobban
várt, legkedveltebb rendezvénye.
A Balatonszepezdi Arany Horog
Horgászegyesület gazdasági és pénzügyi helyzete stabil, amit a közösségi
– tagtársaktól befolyt – finanszírozáson túl önkormányzati támogatásból
www.balatonszepezd.hu

Gyermekek tanulják a horgászkötéseket
napközinkben

és pályázati forrásokból tartunk fenn.
2021-ben egyesületünk 300 ezer forintot nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő
Nemzeti Együttműködési Alapjából,
amelyet infrastrukturális fejlesztésre –
iroda- és számítástechnika, könyvelés
stb. – fordíthatunk. Hála a helyi önkormányzattal való szoros együttműködésnek, egyesületünk idén 300 ezer
forintos önkormányzati támogatásban
részesült, amelyet ezúton is megköszönök. A vírushelyzet miatt többször elhalasztott éves rendes, valamint tisztújító közgyűlésünket szintén ebben az
évben, október 30-án tudtuk megtartani. A megjelent tagság az előttünk
álló időszakra bizalmat szavazott Sándor Gyula elnöknek, Soós Gábor elnökhelyettesnek, Vághi István elnökségi tagnak, dr. Német Péter felügyelő
bizottsági elnöknek, valamint Turcsán
László és Kovács Jenő bizottsági tagoknak. Mandátumuk teljesítéséhez
sok sikert és jó munkát kívánok! Horgásztársaink számára pedig sok halat,
horgászélményeket és aktív közösségi életet!
Horgász üdvözlettel:
Sándor Gyula, HE elnök
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Halker Kft. - főiskolai barátságtól
a nagyvállalatig

A hal szeretetéből indult a vállalkozás, majd a piaci igényekhez igazodva mára gyakorlatilag mindent
szállítanak, amire egy konyhának
szüksége van. Ebben a működési
modellben lényegi elem a piacismeret, a rugalmasság és a szoros kapcsolat a megrendelőkkel.

Sokan szeretik a halat vagy szeretnek
horgászni, de az még világviszonylatban is ritka, hogy ebből a szenvedélyből egy évi 20 milliárd forint árbevételű vállalkozás növi ki magát. Gödry
Zoltán és Gregorics László szenvedélye a hal. A gimnázium befejezése után
mindketten a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolára mentek tanulni, a kollégiumban barátkoztak össze. Később
az élet elsodorta őket egymástól, bár
mindketten az agráriumban dolgoztak
és régi terv volt, hogy szeretnének egy
közös vállalkozást. Így 1990-ben megalakult a Halker Kft. A tulajdonosi kör
azóta is változatlan, 50-50 százalékban
tulajdonosok. Ahogy az annyi más vállalkozásnál, ennél is egy családi ház
volt az első telephely.
Az alapítás óta eltelt 31 év alatt a
tevékenységi kör jelentősen kibővült:
mára a cég főként gyorsfagyasztott húsok, zöldségek, gyümölcsök, friss húsok és halak, tejtermékek és füszértáru nagykereskedelmével foglalkozik.
Ezt egészíti ki a gyártási tevékenység
elsősorban haltermék tekintetében.
Emellett mirelit zöldség- és előhűtött húsfeldolgozással is foglalkoznak.
A székhely Balatonbogláron található, de Veszprémben és Szombathelyen
is rendelkeznek telephellyel. Cégcsoporti érdekeltségeik vannak továbbá
Siófokon és Pécsen is, emellett a környező országok közül Szlovákiában és
Horvátországban. Közel 500 főt foglalkoztatnak, 110 teherautóval három
depón keresztül szállítanak 10 ezer féle cikket több mint ötezer, a gasztronómiában és közétkeztetésben tevékenykedő vevőjüknek. A forgalmazott
termékek köre felölel gyakorlatilag
mindent, amire egy konyhának szüksége lehet.
A Halker nagy hangsúlyt helyez a
gyártásra, ami megkülönbözteti őket a
közvetlen konkurens vállalkozásoktól.

Hisznek abban, hogy mivel a gyártás
rövidíti az ellátási láncot, ezért többlet
eredményt hozhat. A tulajdonosoknak továbbra is szívügye a hal és a saját
gyártású balatonboglári halászlé. Ezzel összefüggésben a halas termékkör
– a portfolio folyamatos bővítése ellenére is - még ma is az árbevétel több
mint 10 százalékát adja. A fagyasztott
zöldségek csomagolása pedig a gasztronómia igényeihez igazodó összetétel
és kiszerelés mellett történik. A gyártás harmadik pillére a szolgáltatás jellegű húsfeldolgozói tevékenység. A
cél egyedi vevői igényeknek megfelelő
konyhakész hústermékeket szállítani,
amelyet egy étterem további előkészítő munka nélkül, azt kiváltva azonnal
fel tud használni.
A cég hátterében a MIRBEST beszerzési és értékesítési társulás áll,
amelyet 2003-ban a tulajdonosok további hasonló cégekkel közösen alapítottak. Jelenleg 15 tagvállalat alkotja a csoportot, amelyek közül a Halker
szolgálja ki a Dunántúl legnagyobb
részét. A MIRBEST egy olyan társulási egység, amelynek célja az, hogy
a globalizáció kihívásainak megfelelve a cégek együtt nagyobb erőt képviseljenek a beszerzési piacon. A fókusz tehát kezdetben elsősorban a
beszerzésen volt, de azóta a saját márkák, termékcsaládok építésében, valamint az infrastruktúra kialakításában
is együttműködnek. A 100 százalékig
www.balatonszepezd.hu

magyar tulajdonban lévő társulás árbevétele 100 milliárd forintot meghaladó nagyságrendű. A teljes sajátmárkás forgalom évi 20 ezer tonna felett
van. „A márka szerepe nagyon fontos,
ugyanis ha nem adjuk meg a lehetőséget a vevőnek arra, hogy ragaszkodjon
egy márkához, akkor kénytelen az ár
alapján dönteni” - mondja Gregorics
László. Hisznek abban, hogy a termék,
és így a vállalat értékét is a márka értéke határozza meg.
A Halker indulásában sokat segített egy 3 millió forintos Start-hitel,
amit 1992-ben kaptak meg, és nemcsak a nevében volt Start. Hiszen ebből vettek teherautót, hűtőkamrát, árut
és ez volt az első év, amikor – ezeknek
köszönhetően - komolyabb bevételre
tettek szert. „Az első 20 évben mindig minden pénzt visszaforgattunk,
csak a megélhetéshez szükséges fizetést vettük ki” - hangsúlyozza Gödry
Zoltán. A két jóbarát között pontosan
le vannak osztva a feladatok. Gregorics László a beruházásokat és a műszaki fejlesztéseket felügyeli, Gödry
Zoltán pedig a kereskedelmi stratégiát és a pénzügyeket irányítja.
Visszatekintve úgy látják, hogy a
kezdetekkor érdemesebb lett volna nagyobb léptékben gondolkodni nagyobb banki kölcsönt felvenni, nagyobb hűtőházat építeni. Jó útnak
tartják viszont, hogy a cégre mindig
is családi cégként tekintették, meg(folytatás a következő oldalon)
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bíztak a munkatársakban. A két tulajdonos szerint a piaci kilátások kedvezőek annak ellenére is, hogy már jól
látszik, hogy a pandémia alatt a gasztronómiát, élelmezést elhagyó vállalkozók, munkavállalók egy része nem
fog visszatérni a szakmájába. „Úgy
építkezünk, mint a japánok. Azt nézzük, hogy mire van szüksége a vevőnek, nem pedig azt akarjuk bármi áron
eladni, amit termelünk” - fogalmazza
meg a cégfilozófiának is beillő bölcsességet Gregorics László.
Gödry Zoltán szerint a vendéglá-
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tás veszélyes üzem ilyen szempontból.
Ha hónapokig zárva van egy étterem
és elküldik a személyzetet, akkor a nyitás után munkaerőhiány lesz. „A balatoni gasztronómia legnagyobb problémája az, hogy nincs elég munkaerő”
- mondja. Ebben a helyzetben pedig
a magasabb feldolgozottságú termékek előnyt jelentenek. Emellett a Halker működési modelljének lényegi eleme, hogy közel van a piachoz és így
azonnal tud reagálni a változó vásárlói igényekre. Ennek része az is, hogy a
megrendelések meghatározó része te-
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lefonon érkezik. Bár igyekeznek webshopot fejleszteni és e-mail-en is érkeznek megrendelések, ez a piac azonban
jellegénél fogva folyamatos, közvetlen,
szóbeli együttműködést igényel a vevőkkel, még ma is. Ehhez a modellhez nagyon nagy piacismeret, jelentős
árukészlet és óriási rugalmasság szükséges. A cég „öröklése”, a generációváltás tudatosan kezelt kérdés: az alapítók
gyermekei évek óta a szakmában dolgoznak. A betanulás hosszú folyamat,
de a vállalat jövője ebből a szempontból is biztosított.
Forrás: BÉT50

Munkájával igyekszik hozzájárulni, hogy
Balatonszepezd folyamatosan szépüljön

Baráth Mónika parkgondozó és takarító virágkötőnek
és gyógynövény termesztőnek tanult. 2006-tól dolgozik
az önkormányzatnál. Kezdetben, mint takarító, majd
miután elvégezte a parkgondozói tanfolyamot, onnantól kezdve abban is dolgozik.

gyűjti össze, télen pedig, ha úgy adódik, havat lapától, bár ez
az utóbbi időben egyre kevésbé volt jellemző, hiszen azok a
jól megszokott nagy havazások már nincsenek.
Tősgyökeres balatonszepezdi, édesanyjával él együtt Szepezdfürdőn, mely télen meglehetősen csendes. Ugyanakkor ennek is meg van a maga romantikája, varázsa. Szeret
a faluban élni, örül annak, hogy Balatonszepezd ilyen szép,
mely szerinte is a Balaton egyik legszebb helye. Igyekszik
jó kapcsolatot ápolni a falubeliekkel, mely a munkájához elengedhetetlenül fontos. 			
Szendi Péter

-Eleinte közmunkásként tevékenykedtem, majd három évvel ezelőtt véglegesen felvettek az önkormányzathoz, aminek
nagyon örültem, hiszen a szülőfalumban dolgozhatok, munkámmal hozzájárulhatok, hogy Balatonszepezd folyamatosan
szépüljön. Szerencsére a kollégáimmal, Molnár Péterrel „Pepe”
és Kovács Mátéval jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani,
mi ránk tényleg jellemző a csapatmunka – kezdi a beszélgetést Mónika, aki örül annak, hogy változatos a munkaköre.
Mint mondja, szeret kint a szabadban dolgozni, a virágokat gondozni. Minden évszaknak meg van a maga varázslata, sajátossága, mely a munkájára is jó hatással van. Nyáron elsősorban a virágok, növények szebbé tételén dolgozik
a faluban, ilyenkor locsol és gazol, ősszel pedig a faleveleket
www.balatonszepezd.hu
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A Balatonszepezdi Gesztenyevirág
Nőegylet év végi összefoglalója

Nem könnyű egy oldalon ös�szesűríteni az élményeket, terveket,
múltat, jövőt, hiszen mindannyian
tapasztaljuk, sokszor nem a megszokott „kerékvágásban” mennek a dolgaink. Ugyanúgy érvényes ez egy civil szervezet mindennapjaira is.

A covid járvány a mi közösségi életünkre is rátette bélyegét, megnehezítette munkánkat. Ennek ellenére
azt kell, hogy mondjam, eredményesnek mondható év van mögöttünk.
Hogy mit is hívok én eredménynek?
Természetesen sokfajta szempontból
gondolhatunk az „eredmény” fogalmára. Nekem elsősorban azt jelenti,

ták” énekkar első nyilvános szereplése. Rengeteget készültünk, énekeltünk,
találkoztunk, gyakoroltunk. Megalkottuk az indulónkat, ami a visszajelzésekből úgy tűnik sikert aratott. Elhelyeztünk egy kupakgyűjtő állomást,
ezzel kapcsolatosan itt hívnám fel a figyelmet, továbbra is gyűjtünk, kétszer
telt meg eddig, ahhoz, hogy elvihessük
leadni, még szeretnénk gyűjteni, tehát
ne dobjátok ki a műanyag kupakot,
köszönjük szépen! A júliusi Szepezdi Alkotókör kiállításához csatlakoztunk, mondhatni nagy sikerrel. Ezúton is megköszönöm azoknak, akik
segítettek a lebonyolításban. Megfes-

a „Mézodu manufaktúra” sütött meg.
Augusztus 20-i katolikus szentmisére csatlakoztunk az énekkarral, és egy
meglepetésdallal is színesítettük az
ünnepet. A szeptemberi falunapra is
készültünk, ügyes női kezek gondoskodtak a díszítésről, legidősebb tagjaink (86 év) ügyesen hajtogatták otthon
a krepp girlandokat, a fiatalok pedig
felrakták. Jól van ez így! A legnagyobb
megmérettetés számomra/számunkra a színpadi szereplés volt, hiszen egy
színdarab betanulása, készülődés, fellépés, óriási dolognak számít nálunk.
Hatalmas lázban voltunk, izgultunk,
hogy a fogadtatás milyen lesz. Gyakoroltunk hétről-hétre kitartóan, de
mindig jó kedvvel. Meghívtuk Hangodi László főmuzeológust egy előadás
erejéig, és Mészáros Csilla origamikészítőt is felkértük, tartson foglalkozást a jelenlévőknek. Még ugyan nincs
itt az év vége, de beleszólhat a hátra-

tettük a Szepezdi Körképet, 110 festőnk volt, aki bátran nekiállt az óriási
vászonnak. Nekik a Zsiráf Fagyizóban
ha Szepezdről van szó, hogy nyuga- egy fagyi volt a díjazás, amit a Nőegylom van, békesség, az emberek ked- letünk finanszírozott a vállalkozó felé.
vesek egymáshoz, jó együtt lenni, és Becsatlakoztunk a zsíroskenyér partiközben alkotni, adni valamit, mind- ba, gyártottunk több mint 500 darab
egy mi az, aminek nem a forintban ki- lampiont, a vállalkozókedvűek pedig
fejezhető értékére gondolok. Persze a helyszínen felállított „lampiongyártudom, anélkül sem megy, de igyek- ban” is kipróbálhatták kézügyességüszünk. Mindezeket összevetve, úgy ér- ket, és szárnyalhatott fantáziájuk. Fanzem, hogy a lehetőségeinkhez mérten, tasztikus nap volt, szuper jó hangulat.
minden erőnkkel azon voltunk, hogy Jó volt látni, ahogy minden korosztály lévő tervekbe a járványhelyzet. Addig
egy kicsit jobbá tegyük a települést. részt vett, segített. Kupakok is gyűltek is mindenkinek jó egészséget kívánok,
No persze, csak csendben jegyzem itt szépen a palacsintákért cserébe, amit és a jövő év tekintetében annyit tudok
mondani, rengeteg tervünk van, jobbmeg, még mindig akadnak olyan vissznál jobbak, de legyen meglepetés, minhangok, akiknek nem tetszik, amit tedenki időben fog értesülni róla, és reszünk, kritizálnak, nem jönnek el tünmélem, hogy ugyanolyan sok lelkes
tetőleg semelyik programunkra, pedig
résztvevő lesz, mint ebben az évben
„annak előtte” jöttek. Hozzájuk is szevolt. Programjaink legfőbb támogaretnék szólni, őket is várjuk, nem baj,
tója a Nemzeti Együttműködési Alap
hogy mi történt a múltban, a lényeg a
volt. Köszönjük! A felajánlott 1%-okat
jövő lenne.
ezúton külön megköszönjük!
A szezont a strandnyitóval kezdLakatosné Horváth Krisztina
tük, nagyon izgultam, hiszen ez volt
elnök
az általam vezetett „Szepezdi Pacsirwww.balatonszepezd.hu
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Példát szeretne mutatni a jövő
nemzedéke felé
– beszélgetés Németh Ferenccel, Szepezd krónikásával

Sok éven keresztül csak falakat
építettem, de ahol egykor falak emelkedtek, most hidak állnak. Megtanultam hidakat építeni falak helyett.
Hozz döntést, hogy lerombolod a
falakat, és hidakat építesz. Van, aki
azért épít, hogy rombolhasson, de
te csak akkor rombolj, ha építeni is
tudsz – vallja Németh Ferenc kőművesmester, akinek az elmúlt években
több könyve is megjelent, köztük a
Szepezdi krónika három részben.

- Kilenc évvel ezelőtt fogalmazódott
meg bennem, hogy felkutassam Balatonszepezd múltját és ezt könyv formájában megjelentessem. Jártomban-keltemben az országban azt tapasztaltam, hogy
nagyon sok településnek van írott története, vajon a mi falunknak, Szepezdnek,
miért nincsen? Emlékeztem rá, hogy már
többen is elkezdték a gyűjtését, de igaz az
is, hogy egyet sem láttam közülük, csak
hallottam felőle. Ekkor határoztam el,
hogy megpróbálok minél többet megtudni a régmúltról, annál is inkább, mert
én nemcsak itt élek, de ebben a kis faluban születtem - tekint vissza a múltba
Ferenc, miközben megmutatja a Szepezdi krónika eddig megjelent három
kötetét. Jó néhány oldalnyi anyag ös�szegyűlt, amikor elhatározta, hogy másokkal is megosztja, hátha több embert
is érdekel Balatonszepezd múltja. Egy
nap elindult, és házról házra járva, több
régi fényképet, írásos anyagot gyűjtött
össze. Minden követ megmozgatott,
hogy elérje célját. Miután összegyűlt a
könyv tartalma, a képeket, dokumentumokat, különböző tematikák szerint
csoportosította, az elődök tisztelete
és emléküknek megbecsülése alapján.
- Időigényes munka volt, számos éjszakámat töltöttem a könyv összeállításával, de megérte a fáradságot, mert
múltunk emlékeivel gazdagodtunk.
Kerestem, kutattam azokat a dokumentumokat, személyeket, eseményeket, melyeknek megmentése, közreadása nemcsak a múltat eleveníti fel,
de a jövőt is előrevetíti a tekintetben,
hogy példát mutasson a jövő nemzedéke felé, mert a múlt határozza meg
a jövőt - mesél tovább Németh Ferenc.
Szepezden a legnagyobb tisztelet

övezi. Mindent tud e
csendes és kedves balatoni település múltjáról, ismeri zegét-zugát, szorgalmasan írja
helytörténeti összeállításait és régi téglákat is
gyűjt. Balatonszepezd
történeti jellegzetességeiről, saját kutatásairól és kiadványairól beszélgetett. Mint
mondja a fürdőélet
előtti időszakra a földművelés, ezen belül is
leginkább a szőlészet,
mint megélhetési forma volt errefelé jellemző.
Balatonszepezd
ekkortájt, mint kis falu
működött, ahol a többi
balatoni településhez
hasonlóan a halászat is
jövedelemforrásnak számított. Mivel
a Bakony-hegység a Balaton partjáig
nyúlik le, így a hegy lábánál hosszanti
területek feküdtek, közel 7 kilométernyi szakaszon. A veszprémi püspökség és néhány nemes, illetve nagyobb
gazdák rendelkeztek itt földbirtokkal,
területekkel és ezen gazdálkodtak. A
juhlegelők és tölgyes erdők juh- és sertéstartásra adtak alkalmat. Az erdők,
mezők, termésekben, gyümölcsökben
gazdagnak bizonyultak, gyűjtöttek itt
makkot, gombát, szedret, megtermett
a som, a szamóca és a bicske is. A vadászat szintén elterjedt szokásnak számított, bár titokban űzték csak. Erdei
és mezei állatokat, vaddisznókat, őzeket, nyulakat, rókákat ejtettek zsákmányul. Egyszóval a fürdőélet kibontakozása előtt Szepezd egy csendes, falusi
településként működött, pár száz fős
lakossággal.
- Nagy Pál szervezte a fürdőéletet Szepezden, szerényen berendezett otthonában. Rákosi Jenő újságírófejedelem családjával ebben az időben többször is
megfordult hajlékában. Nagy Pál 1889ben még Anna-bált és hangversenyt is
rendezett, emellett saját stranddal és fürdőházzal rendelkezett. A falunak ekkor
ugyanis még nem volt fürdőháza. A falu
lakossága egyként szolgálta a fürdővenwww.balatonszepezd.hu

dégeket. A nők sajtárral a fejükön, a férfiak vállfával hordták a vizet a Balatonról, reggel és délután. Az állatokat télen,
nyáron a Balatonra hajtották le itatni,
még a bikát is, ami nagy riadalmat okozott a járókelők között. Az igazi fejlődést
a vasút építése hozta meg, 1909. júliusi átadásával, mivel a falu könnyebben
megközelíthetővé vált általa. Már nem
a Balaton déli partján megépült vasúton
Boglárig, majd hajóval Révfülöpig kellett az embereknek Szepezdre eljutni.
Ezzel a fejlődés nem állt meg, sőt fellendülés következett a falu életében, szálloda épült és egyre több nyaralni vágyó vett
telket és építette nyári hajlékát – folytatja
tovább a beszélgetést Németh Ferenc.
Fáradhatatlan kutatással kereste, kutatta azokat a dokumentumokat, személyeket, eseményeket, melyeknek
megmentése, közreadása nemcsak a
múltat eleveníti fel, de a jövőt is előrevetíti a tekintetben, hogy példát mutasson a jövő nemzedék felé, hogy
mindenki, aki ennek a településnek a
szülötte vagy a családi köteléke ide köti, kötelességének érezze a múlt felelevenítését, mert a múlt határozza meg
a jövőt. - Különösen a XX. század második felében, 1960 után változott meg
a helység arculata. Kisvendéglő, bisztró, fogorvosi rendelő, nyaralók és lakások,
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ABC áruház, újposta, ravatalozó, autóbuszváró, öregek napközi otthona, új kabinsor, autóparkírozó, út és járda épült.
A település további változása az 1970-es
években következett be, ezekben és az ezt
követő években a tanács és a TSZ is telkeket alakított ki, helyi fiatalok kedvező
áron jutottak a tanácsi telkekhez, a TSZ
által felparcellázott területeket pedig pihenésre vágyó nyaralók vásárolták fel.
Több úttörőtábor és vállalati üdülő nyílt
szép sorjában. A külföldi vendégek is felismerték Szepezd vonzerejét és tömegével
lepték el a kiadó lakásokat, illetve a kempinget. A nyári időszakban a falu lakossága megtöbbszöröződött. Kevésbé ismert
tény, hogy Makovecz Imre is tervezett
épületeket Szepezden, hiszen az 1960as években állami tervezővállalatoknál
dolgozott. Így épülhetett meg 1965-ban
a SZÖVOSZ üdülő és a Szepezden iko-
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nikusnak számító Sellő Vendéglő. A vöröskőből készült, teraszos, pinceborozóval
ellátott étterem az ÁFÉSZ megrendelésére készült. Sajnos jó pár éve zárva tart,
pedig a 71-es út fölé emelkedve valamikor nem csak finom ételeket, nyárestéken élő cigányzenét, hanem gyönyörű
kilátást is kínált. Érdekességként említem még meg, hogy Szepezd mindenképpen egy különleges település, hiszen három felekezetnek található itt temploma.
Még nem jártam utána, hogy hány faluban építettek három templomot, de itt a
környékben úgy tudom, nincsen, nagyon
ritka lehet egy ilyen kis faluban – mesél tovább Németh Ferenc, miközben
mutogatja könyveit, látszik rajta, hogy
nagyon szereti Balatonszepezdet, egy
igazi lokálpatrióta. Nem tartja magát
történésznek. Helytörténésznek sem
nevezné eddigi szerény munkásságát.

Sült alma receptje

verünk 1 késhegynyi őrölt fahéjjal, és
3 evőkanál mézzel, 10 dkg porcukorral,
és 12 dkg apróra darált dióval. 4dl alma levet elkeverünk egy kevés olvaszA sütőt 180 Celsius fokra melegít- tott vajjal, és az előmelegített sütőben
jük elő, az almák magházát kivesszük, 20 percig sütjük.
és a tetejüket kb. 1-2 cm vastagon leHasznos: a méz szőlő és gyümölcsvágjuk. Héját picit megkarcolgatjuk. 6 cukorból áll, könnyen emészthető. Fodb almához, 6 dkg mazsolát összeke- gyasztása mindenkinek ajánlott!

SZEPEZDI TÜKÖR

Amatőrként kezdett a gyűjtőmunkához, bár kétségtelen, hogy az idők során sok tapasztalatot szerzett. Könyvei
elsődleges célja, hogy az olvasó többet
tudjon meg Balatonszepezd sorsáról.
Nem kevésbé fontos, hogy mindaz a
sok emlék, amit a szepezdiek őriznek,
ne vesszen el nyomtalanul. Az anyag�gyűjtés végtelen folyamat. Több éves
munka után is kerülnek elő újabb adatok, képek és történetek. A tervei közt
szerepel, hogy a már meglévő, birtokában lévő szepezdi vonatkozású anyagokat egy újabb kötetbe fűzve megjelentesse, és ha még fellelhető forrás
kerül a birtokába, más is megismerhesse. Jövő tavasszal szeretné megjelentetni a Szepezdi krónika negyedik
kötetét.
		
Szendi Péter

Nagyon fincsi, minden hozzávaló rendelkezésre áll, egyszerű, gyerekeket is be lehet vonni a munkába.

Közérdekű információk
Zánka Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltsége
Balatonszepezd, Árpád utca 27. Telefon: (87) 468 591. E-mail: hivatal@
balatonszepezd.hu honlap: www.balatonszepezd.hu.
Ügyfélfogadás:
pénteken 8 – 11 óráig, de időpont
egyeztetés szükséges. Maszk használata kötelező!

lési idő: minden kedden és pénteken
8:00-9:00 óráig. Maszk használata
kötelező!
Állatorvos: Dr. Barátossy György,
telefon: (20) 379 6868 és dr. Vissi
Gabriella, telefon: 70/436-5053
ABC: Like ABC Balatonszepezd,
Árpád út 43. Telefon: (20) 913 5361.
Zöldség - Gyümölcs értékesítés:
Arany János utca és a Révfülöpi utca kereszteződésénél. Nyitvatartása:
Háziorvos: Dr. Oláh Kálmán.
Rendelés helye: Balatonszepezd, Or- Kedd: 7-11 óráig, péntek: 7-11 órávosi rendelő. Rendelési idő: minden ig, szombaton: 7-11 óráig.
Posta: Zánka, Iskola u. 15. Telefon:
kedden és pénteken 8:00-9:00 óráig.
(87)
468 340
Az érvényben lévő szabályozás szeKormányablak: Balatonfüred, Felrint a rendelésre előzetes telefonos
bejelentkezés szükséges: (87) 468- ső köz 2, 8230 Telefon: (87) 795 225.
Rendőrkapitányság: Balatonfüred,
181, (30) 9787 884. Maszk hasznáFürdő
utca 15, Telefon: (87) 482 288.
lata kötelező!
Körzeti megbízott: Márton VikGyógyszertári rendelés helye: Balatonszepezd, Orvosi rendelő. Rende- tor, telefonszám: 06-30-278-2215.
www.balatonszepezd.hu

Jó étvágyat kívánok!
Horváth Krisztina

Tűzoltóság: Badacsonytomaj, Fő
út 58. Telefon: 105 és (88) 590 629.
Hulladékszállítás: - Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Zrt., Balatonfüred, Fürdő utca 20. Telefon: (87) 342 633.
Általános hibabejelentő telefonszámok: E-ON, Áram: (80) 533 533,
Gázszolgáltató: (40) 200 572.
Kábel TV: PR Telecom Zrt., hibabejelentés: 1231.
Víz, csatorna: DRV Zrt., Balatonfüred, Kossuth utca 33. Telefon: (80)
240 240.
Temetőgondnok: Németh Ferenc,
telefon: 06-70/312-7428
Kéményseprés: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Veszprém, Dózsa Gy. utca 31. Telefon: (88) 620 800.
Háztartási szennyvíz begyűjtése:
Parrag György 8200 Veszprém, Erdősáv u. 16. Telefon: 30/9462-378,
88/443-049
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Balatonszepezd közösségi élete
november és decemberben

Balatonszepezden novemberi programjainkat a könyvtárban kezdtük
egy kézműves foglalkozással, amelyen
lámpásokat és díszeket készítettek a
résztvevő gyerekek, szüleik és az alkotókör tagjai, akik közül többen előre készítettek betonból sütőtököket,
gombát és egyéb dekorációs formát,
amiket közösen kifestettünk.
Az elkészített díszeket kihelyeztük a
falu számos pontjára, őszi hangulatot
varázsolva a településen. Ezúton is köszönjük a programba fektetett munkáját Lakatosné Horváth Krisztinának,
Bakos Annának és az alkotókör többi
tagjának. A textil dekorációs tököket,
pedig Szabóné Erzsikének.
Következő eseményünk a november 19-én megtartott, nagy érdeklődésre számot tartott töklámpás felvonulásunk volt. A rendezvény kezdetén
Gosztonyi András bácsi beszélt a jelenlévőknek Szent Mártonról, majd
kezdődött egy közös lámpás séta a fa-

luban. Visszaérve mindenkit várt egy
kis forralt bor, tea, zsíros kenyér, sütőtök, amit az Önkormányzat, az Inhof család, a Bíró család és a Cseh családi borászat biztosított. Köszönjük a

gesztenyesütést és a gesztenyét a Kupi családnak. A
programra a résztvevők közül még sokan hoztak süteményeket, melyeket nagyon
köszönünk! Az este nagyon
családias és jó hangulatban
zajlott le.
Ebben a hónapban indult
a könyvtári program keretén
belül községünkben az okos
eszközoktatás, mely nyolc
alkalommal kerül megrendezésre minden kedd délután 17.15-től. Az oktatáson szép A programokat a következő időben is
számban vannak a résztvevők.
az aktuális járványügyi előírások beNovember utolsó hetének vasár- tartásával fogjuk megtartani.
napja, már Advent első vasárnapja,
Csehné Keller Nikoletta
így megkezdődik a várakozás. Idén az Önkormányzat
a programokat sokat segítő
civil szervezetekkel közösen
gyújtja majd meg az adventi
koszorú gyertyáit. A gyerekek december 4-én a Bertha Bulcsu közösségi házban
várhatják, majd a Mikulást,
majd december 15-én karácsonyi vásárral egybekötve érkezik a Mindenki karácsonya, melyen együtt
ünnepelhet a falu lakossága.
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