Kedves Balatonszepezdiek!
Szokásomtól eltérően most
nem ez elmúlt egy
hónap, hanem az
időközi választástól eltelt 1 év
önkor mány z ati
munkájáról szeretnék tájékoztatást adni.

házi, oltásra szállítási, gyógyszertári, ebédszállítási ügyek
intézése. Január elejétől megkezdte munkáját Csehné Keller Nikoletta művelődésszervező is, aki mint bebizonyosodott, hogy profin ellátta feladatát a programjaink szervezésében. Március 1-jétől Szántó Szilvia a balatonszepezdi
kirendeltségen látja el igazgatási ügyintézői munkát, munkája időközben településmenedzseri munkakörré bővült.
Fejlesztéseink

Helyreállítottuk a leégett strandi kabinegységet. Megújítottuk a község weboldalát. Honvéd utca kereszteződésében megépítendő gyalogátkelő kialakítását Önkormányzat részéről Dr. Temesvári Zsolt képviselő úr koordinálta,
2020. október
közben elkészültek az engedélyes tervek, most folyik a ki18.-án
megalavitelezés pályáztatása, a következő szezonra már elkészülkult az új Képviselő-testület. Az indulás, mint minden más het a gyalogátkelő. A községi zöldterület karbantartására, a
esetben, most sem volt egyszerű, mert röviddel a választás strand, park, zöldterület karbantartására és strandi vizesbután a kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki, más részről lokkok takarítására vállalkozókat bíztunk meg. A Balatoa kirendeltségen csak egyetlen ember dolgozott. A Kép- ni Bringakör tekintetében a Képviselő-testület arra az elviselő-testületről viszont ez elmúlt egy év tükrében is el- határozásra jutott, hogy Balatonszepezd Önkormányzata
mondhatom, hogy összetartva, összhangban, a legjobb tu- nem támogatja a Szepezd parti nyomvonalának megépítédása szerint látja el feladatát. A megalakulás után, anyagilag sét. Május 18- án megérkeztek Balatonszepezdre a régóta
nem álltunk stabilan, a bankszámlánkon mindössze 40-50 várt közterületek karbantartását szolgáló gépek, melyeket
millió forint közötti összeg volt. Azért lassan beindult a ünnepélyes keretek között Dr. Kontrát Károly országgyűnormális működés: 46 millió forintos támogatást nyertünk lési képviselő úr adott át. Nyár elejére a Központi strand és
a strandok fejlesztésére, vizesblokk újjáépítés, baba-mama a Szepezdfürdői strand beruházásai a kivitelező vállalkozók
szoba, mozgáskorlátozott mosdó, kinti zuhany, napvitorlák, gyors és hatékony munkájának köszönhetően sikeresen beegységes arculat a Központi és a Szepezdfürdői strandon. fejeződtek. A Magyar Falu Program keretein belül pályázat benyújtására került sor, a falugondnoki gépkocsi cseréje
Munkatársak
céljából, egy falubuszra 14,5 millió forint értékben, továbbá
a meglévő traktorhoz utcaseprő kiegészítőre és egy pótkoÁtalakítottuk a karbantartó csoportot, voltak akik elmen- csira. Kiemelt vendégünk volt dr. Kontrát Károly ország�tek, de új ember is érkezett hozzánk Kovács Máté szemé- gyűlési képviselő, aki folyamatos támogatásáról biztosítotlyében. Új falugondnokot vettünk fel. Sánta Petra feladata ta Balatonszepezdet. Beadásra került egy Európai Uniós
többek között a helyiek támogatása, így például orvosi, kór- pályázat a külterületi utak felújítására, nettó 130 millió foKezdetek,
2020.
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rint értékben, amelyhez 5% önerőt kell majd biztosítania a
településnek. Megújulhat a Tűzoltó utca külterületi szakasza, az Öreghegyi út-Napsugár út összekötő szakasza, illetve az Árpád út, Őzike út kereszteződésétől Révfülöpig terjedő földút. A belterületi utak aszfaltozása és a ravatalozó
felújítása pályázatok befogadásra kerültek, de a kiíró forráshiányra hivatkozva azokat tartalék listára tette.

volt részünk: Balatonszepezden került átadásra Veszprém
megye második kormányablakbusza, melyet Dr. Domokos
Péter kormányablakokért felelős miniszteri biztos adott
át Takács Szabolcs kormánymegbízott úrnak a Veszprém
Megyei Kormányhivataltól. Az októbert ajándékutalvány
kiosztásával kezdtük Idősek napja alkalmából a szépkorúak részére.

2021 nyári programok

2022. évi fejlesztési terveink

Június 26-i szezonnyitóra nagyon sok vendég érkezett,
ahol dobosok, táncosok, a Bokafogó Néptánc együttes, a
Balatonszepezdi Pacsirták, Djembuka együttes szórakoztatta a közönséget.
Július 2-án híres, Balatonszepezdhez kötődő sportolókkal tartottunk kötetlen beszélgetést, melynek vendégei
Nagy Attila (volt jégkorongos szepezdi nyaralós), Gödry
Levente (volt teniszező) és Szabó Bence (az AV19 Fehérvár
jégkorong csapatának tagja) voltak. Július 3-án az Összefogás Szepezdért Társaság szervezésében megrendezésre került a Marhagulyás főző verseny. Július 17-én a Halker Kft
támogatásával az Arany Horog HE szervezésében megrendezésre került a Halászlé főző verseny. A Három Templom Kultúr utca nagy sikerű programjai szórakoztatták a
vendégeket. Balatonszepezd különböző helyszínein Vince Lilla, Tóth Gábor Ákos, Faludi Judit, Kautzky Armand
előadásai tették színessé a vendégek pihenését. Aranyhorog
Horgász Egyesület, az Őszikék Nyugdíjas Klub, a Gesztenyevirág Nőegylet és az Összefogás Szepezdért Társaság is
szerepet kapott és vállalt a marhagulyás és halászléfőző versenyben, lecsófűzésen és a ZsKP-n. Fő támogatónk, mint
mindig a Halker Kft. volt. Művelődési Házban egymást
érték a fotó- és festménykiállítások. Gesztenyevirág Nőegylettel közösen megfestettük a Szepezdi Körképet. Lezajlott az ünnep előtti Szepezdi Strand Játékok, melynek
mint a ZsKp-nek főszervezői a Szepezdi Extrém Sportszövetség volt. Az egész falu részt vett a lampionok gyártásában. Az augusztus 19.-i Zsíroskenyér party folyamán fellépett a zánkai Bokafogó Néptáncegyüttes, a Csaba Lányok
bemutatták tánctudásukat, illetve színpadra lépett a várva
várt Old Boys együttes is, akik koncertjükkel fergeteges sikert arattak. Megnézhettük még a vízről fellőtt tűzijátékot
is. Augusztus 20-a Új kenyér Áldással kezdődött a katolikus templomkertben, este pedig gyermekeknek tartott bábelőadást Tóth Krisztina és az Álomzúg társulat.

Mint ahogy 2021.évben, úgy 2022. évben is minden számunkra elérhető pályázaton indulni fogunk! Amelyik pályázaton az idén nem nyertünk (ravatalozó, belterületi utak)
azokon újra indulunk, hiszen ezekben az ügyekben már
kész terveink vannak. A Művelődési házunk erősen felújításra szorul, a legnagyobb pénzt erre kellene költenünk (kb.
200-250 millió forintot) természetesen pályázatból tudjuk
csak megoldani. További fejlesztések szükségesek a strandjainkon (pl.: a Központi strand gyermekpancsoló homokozása) szintén tovább pályázunk. Van olyan településrész,
ahol még egyáltalán nincs csatornázva, pályázati forrást kell
rá szereznünk. A lakosság részéről nagy igény van még a
közvilágítás fejlesztésére, erre is figyelmet kell fordítanunk.
Képviselőtársaim nevében is mondhatom, hogy minden
erőnkkel azon leszünk, hogy kiegyensúlyozott, takarékos
gazdálkodást folytassunk és a továbbiakban is biztosítsuk
Balatonszepezd lakói részére a nyugodt közösségi életfeltételeket!
Jó egészséget kívánok Mindenkinek!
Tisztelettel:
Bíró Imre
polgármester

2021. ősz, napjaink

FELELŐS ÁLLATTARTÁS
"TE EGYSZER S MINDENKORRA FELELŐS LETTÉL AZÉRT,
AMIT MEGSZELÍDÍTETTÉL."

SAINT-EXUPÉRY

Szeresd!
Ne bántsd!
Gondoskodj róla!
Tápláld!
Biztosíts neki otthont!

Az ősz a Szociális tűzifa igényléssel és a nappali tagozatos gyerekek, óvodások támogatásával kezdődött. Beszerzési eljárást indítottunk az Önkormányzat települési főépítész feladatainak ellátása tárgyában. Építész tervezőket
kértünk fel a strandi új büfé tervezésére. Nagy sikert aratott
a szeptember 11-i Falunapunk, melyet a Központi Strandon rendeztünk meg. Felléptek a „Szepezdi pletykás asszonyok”, majd Mary Popkids koncerten szórakozhattunk. A
rendezvény támogatói a SZESZ, a Balatonszepezdi Arany
Horog HE, a Gesztenyevirág Nőegylet, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, a Konyhakert Bisztró és Bár,
a Halker Kft és Balatonszepezd Önkormányzata volt. Fő
szervező a Balatonszepezdi ÖSC. Fő támogató: az OTP
Bank. Szeptember 14-én kedden nagy megtiszteltetésben

Ha beteg, gyógyíttasd!
Tartsd tisztán!
Biztosítsd a nyugalmát!
Tanítsd meg együtt élni!
Képezd és neveld!
Felügyeld és óvd!
Ha kell, ivartalaníttasd!

www.balatonszepezd.hu
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1956-os megemlékezés Balatonszepezden

Október 23-án szombaton, a Gulyás Lajos emlékműnél sokan ös�szegyűltünk, hogy méltón megemlékezzünk a forradalom hőseire. Az
ünnepséget Bíró Imre polgármester beszéde nyitotta meg a Himnusz
után, melyet a Szepezdi Pacsirták
énekeltek el, mellyel még személyesebbé tették ezt az ünnepséget a
résztvevők számára.
Dr. Halmos Péter felajánlásának köszönhetően egy örök mécsessel aján-

dékozta meg községünket, melyet Gulyás Lajos emlékműnél helyeztünk el
és meg is gyújtottunk. Péter beszélt
Gulyás Lajos életéről és forradalom
során felvállalt tetteiről és szerepéről.
Majd Hegyi Barbara, Horváth Piroska: Rezdül a föld című verse színesítette a műsort. Utána Temesvári Zsolt
képviselő osztotta meg gyermekkori
élményeit, mely Gulyás Lajos református lelkészhez kötődtek. Ezek után
az önkormányzat és a civil szervezetek

megkoszorúzták az emlékművet, ezzel
is tisztelegve a forradalom hősei előtt.
„1956. október 23-a örökké élni fog
a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap,
mely világosabban mutatja az ember
csillapíthatatlan vágyát a szabadság
iránt.” ( John F Kennedytől).
Csehné Keller Nikoletta

Gulyás Lajos, Balatonszepezdi volt
református lelkésze emlékére

Október 23-án az 1956-os események kapcsán Gulyás Lajosra, a mártír református lelkészre emlékeztünk, aki mindig kiállt a társadalmi
igazságtalanság, a totális rendszerek
túlkapásaival szemben.

A második világháborúban zsidókat
mentett, ezért a nyilasok letartóztatták, később viszont a kiépülő kommunista hatalom indított számos eljárást
ellene, mely végül kivégzéséhez vezetett. Embersége, bátorsága, örök példa
lehet előttünk a mai ellentétekkel terhes világban is. Büszkén tekinthetünk
a 40-es években Balatonszepezden kifejtett tevékenységére, amely során
mint református lelkész a falu életének meghatározó személyisége volt.
Mint gyermek nekem is megadatott az a szerencse, hogy ismerhettem
www.balatonszepezd.hu
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őt apám jó barátjaként. Ma
is előttem van nyílt, szuggesztív egyénisége, fekete haja, bajusza. Csak
később tudatosodott bennem, hogy nemcsak külsejében, de érzéseiben igaz
magyar ember volt.Gulyás
Lajos 1918-ban a felvidéki
Kisújfalun született, 1942ben Deákiban nősült és
1957-ben háromgyermekes apaként Győrött kivégezték. A pápai teológia elvégzése után, mint segédlelkész
kezdte meg szolgálatát 1942 februárjában l-én Felsőgelléren. Ez év májusában házasságot kötött Deákiban
Puskás Gabriella református tanítónővel. Szeptemberben együtt érkeznek meg Balatonszepezdre. Nagyon
szerettek itt élni, sok barátot szereztek. Itt születtek gyermekeik, Ildikó,
Csilla és Anikó. Itt élte meg első letartóztatását. Felesége önéletrajzában
olvasható: „Uramat a nyilasok 1944ben elhurcolták és börtönbe zárták,
de kiszabadult és visszakerült családjához.” Tudatosan ellenszegült mindannak, aminek hamisságáról meg volt
győződve. Egy ideig még nem riasztották a következmények. Erős küldetés- és közéleti felelősségtudattal élte napjait. Amikor 1945 márciusában
öt éjszakán keresztül néhány szovjet
repülőgép Taszárról felszállva szinte szünet nélkül bombázta Szepezdet,
Gulyás Lajos ott dolgozott a tüzek oltásánál, nem törődve azzal, hogy a gépek közéjük lőnek. A forradalom kitörése utolsó szolgálati helyén, a nyugati
határ melletti Levélen érte. Miután értesült az október 26-i mosonmagyaróvári sortűzről a helyszínre sietett. A
határőrlaktanya udvarán a sortűz miatt feldühödött tömeg tiszteket ütlegelt. Gulyás nem értett egyet az önbíráskodással. Igyekezett lecsillapítani,
a sortűz miatt sokkot kapott embereket. Tudatosította, hogy minden fájdalom ellenére ők semmi esetre sem
válhatnak gyilkosokká, nem vállalhatják az önbíráskodást. A felelősségre
vonás az illetékes és tárgyilagos bíróságra tartozik. Határozott fellépésével megmentette Máté Lajos ÁVH-s
tiszt életét. Az akció során maga is
megsérült. Másnap Gulyás felszólalt
a levéli falugyűlésen. Mindig a törvényes rend pártján állt, ezért a jelenlévőket nyugalomra intette, míg az országos rend és kormányzat ki nem
alakul. Kérte továbbá, hogy tartózkod-
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des Gábor és társai per
harmadrendű vádlottjaként ítélték halálra.
A győri pernek a hatalom különös jelentőséget tulajdonított.
A perrel a megtorló gépezet bizonyítani akarta, hogy az „ellenforradalom” valóban
országos jelentőségű
volt és a vidéki eseményekért felelőssé tett
vezetőket is példásan
janak a bosszútól. Javaslatára megala- meg kell büntetni. A Gulyásra kiszakult a települést irányító új testület, a bott halálos ítéletet az ügyet másod
nemzeti tanács. Október 29-én a mo- fokon tárgyaló katonai külön tanács is
sonmagyaróvári városi nemzeti tanács megerősítette. A Gulyás Lajos ügyémegbízta azzal, hogy őket képviselve ben született kegyelmi kérvények mit
vegye fel a kapcsolatot a környező fal- sem számítottak. A kádári megtorló
vakban létrejött forradalmi szervekkel. hatalom nem kegyelmezett a határőrElőször Hegyeshalomra küldték, ahol tisztet megmentő református lelkészkét külföldi, feltehetőleg osztrák új- nek, 1957. december 31-én Győrben
ságíróval beszélt. Ezt az epizódot a bí- végezték ki. A fő vádak a követkeróság a nyugati hatalmakat kiszolgá- zők voltak: a népi demokratikus álló Szabad Európa Rádió „ügynökeivel” lamrend megdöntésére irányuló mozvaló kapcsolatnak minősítette. Nap- galom vezetésének bűntette, valamint
lója szerint: 1956. december 19-én a két rendbeli gyilkosságra való felbujtás
mosonmagyaróvári járási rendőrkapi- bűntette. Ezért őt a bíróság összbüntányság, orosz páncélos kíséretében, az tetésül halálra és teljes vagyonelkobéjszakai órákban házkutatást tartott a zásra ítéli. A vérbírók példát akartak
parókián. Fegyvert kerestek nála, de a statuálni. Megtorolni és megfélemlítekeresés eredménytelen volt. Hamaro- ni a mosonmagyaróváriakat. A barbár
san fenyegető cikk jelent meg róla a sortűz áldozatainak és hozzátartozóimegyei lapban, a Kisalföldben. Gu- nak megkövetése helyett, újabb bos�lyás Lajost egyre többen figyelmez- szúállással tetézték a gyászt. A Gulyás
tették: veszélyben az élete, családjával család tragédiáját fokozták azzal, hogy
együtt meneküljön el. Erre kérte az Győrött három társával együtt felaáltala megmentett Máté Lajos főhad- kasztották. A lakosságon kívül felesénagy is, amikor Levélen meglátogatta. ge és három leánygyermeke gyászol„Magyar ember nem hagyja el a hazá- ta. 1957. december 31-én Győrben,
ját! Még a bitófa alá is vasalt nadrág- a börtön udvarán végezték ki. Holtgal megyek!” Ezek voltak Gulyás Lajos teste a sopronkőhidai rabtemető jelszavai. 1957. január elején egy szemé- telen sírjába került. Innen rehabililyét rágalmazó újságcikk megjelenése tálása után, csodával határos módon,
után és itthon is maradt. Meg volt győ- leányai igyekezetének is köszönhetőződve ártatlanságáról, hiszen a lincse- en exhumáltatták. Újratemetése 1991.
léstől mentett meg egy államvédelmis május 11-én nagy részvéttel és tisztelhatárőrt. A kádári megtorló gépezet- géssel megtörtént Levélen. Mi itt Banek ellenben Gulyásra is szüksége volt latonszepezden minden évben, októaz „ellenforradalom” mítoszának meg- ber 23- án fejet hajtunk és tisztelettel
teremtéséhez. Harmadrendű vádlott- emlékezünk meg Szepezd volt polgája lett a Nagy Imre-per egyfajta vidéki rára, a mártír lelkű lelkészre. Az ő élefőpróbájaként is értelmezhető Földes te legyen példa a ma élő nemzedék és
Gábor és társai pernek. A vád „egy- a Szepezdhez kötődő emberek számáházi reakciósként” tekintett rá. Az ál- ra. Gulyás Lajos a becsület, tisztesség,
lamvédelem fegyveresei 1957. február ember- és hazaszeretet megtestesítő5-én a késő esti órákban tartoztatták je volt! Emlékét emléktábla őrzi Bale a levéli lelkipásztort. Születésna- latonszepezden, mely most örökmépot ünnepeltek. Az erélyes csengetés- csessel egészült ki Dr. Halmos Péter,
re hiába bújt a konyhájuk alatti pincé- valamint az Összefogás Szepezdért
be. A vizsgálódó ávósok felfedezték a Társaság jóvoltából.
Dr. Temesvári Zsolt
rejtőzködőt. Gulyást első fokon a Fölwww.balatonszepezd.hu
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Afrikai előadás Molnár család és Wojo előadásában

Szeptember közepén a Bertha Bulcsu Közösségi Házban egy fergeteges
Afrikát idéző előadáson vehetett részt
az oda látogató közönség. Az előadásra szép számban látogatott el a falu lakossága. Molnár család az utazásaik
kapcsán rengeteg fotót és videót készített, amelyeken keresztül mutatták be

élményeiket Afrikáról a közönségnek.
Ezekkel a gyönyörű felvételekkel odavarázsolták a résztvevőket, útjaik helyszíneire. Fantasztikus állatfotókat, tájképeket tekinthetett meg a közönség.
Ezt a hangulatot fokozta az est folytatásában a Wojo zenekar előadása, melyet afrikai tánccal is megszínesítettek

A szepezdi Öszikék Nyugdíjas
Klub elmúlt hónapjairól

az előadásuk végén, a jelenlevők is becsatlakozhattak a táncba és kipróbálhatták az afrikai dobokat is. Ezúton is
köszönjük nekik ezt a különleges élményt, amellyel megajándékozták a
résztvevőket.
Csehné Keller Nikoletta

kat kétszer is lefestettük, a padlózatból
egy kis darab kimaradt, mert elfogyott
a festék, de még folytatjuk! Nagyon
büszke vagyok a Nyugdíjas Klub tagjaira, megmutatták, hogy szorgalommal,
pozitív hozzáállással, mit lehet elérni
Szeptember 14-i klubnapunkon Dr. tük egy kicsit más aspektusból is. Ezen
és az eredmény magáért beszél! KöOláh Kálmán, háziorvosunk és Sàr- a Klubnapon ajánlottuk fel, hogy leszönjük az önkormányzatnak és a polmán Balázs kardiológus volt a ven- festjük a szepezdi sétány egyik legnagármesternek a segítséget és a dicséredégünk. Sok érdekes új informáci- gyobb teraszát.
tet. Reméljük, hogy a felajánlásukkal
Egy héttel később, október 20-án, valami újat indítottunk el és megmuót kaptunk a COVID-al kapcsolatos
fejleményekről, egy nagyon őszinte, jó csodálatos időben, környezetben el- tattuk, hogy nem ijedünk meg a munelőadás részesei lehettünk. Talán érde- kezdtük a farészek csiszolását, festé- kától. Ha valaki úgy érzi, hogy tenni
kes lenne még egyszer meghívni a kar- sét. A sok szorgos kéz ellenére aznap akar valamit, van még három terasz, lediológus doktor urat, egy nyilvános, a nem lettünk kész, de másnap folytat- het további felajánlásokat tenni.
szepezdi faluban is meghirdetett előa- tuk a munkát. A korlátot és a padoVoss Olga
dás megtartására. A finom gulyásleves
után meghallgattuk Luit, aki „Életünk
dalai” címmel zenélt nekünk. Fergeteges jó hangulat volt!
Az október 12-i klubnapunkon a
szokásos hivatalos közlések, regulák,
névnapi köszöntések és a közös torna
után, meghívott vendégünk Berényi
Anna írónő tartott könyveiről könyvbemutatót. Érdekes volt közelebbről
megismerkedni Kossuth Zsuzsanna,
idáig kevésbé ismert személyiségével
és Richter Gedeont is megismerhetwww.balatonszepezd.hu
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Az oltás életet menthet – már elkezdődött
a negyedik hullám Magyarországon

Dr. Szlávik János infektológus
megszokta már, ha egy újabb hullám
elindul a koronavírust illetően, akkor a sajtó munkatársai felkeresik őt.
Én is így tettem, kíváncsi voltam arra, hogy mi várható a negyedik hullámban, hogy egy szakember miért
ajánlja az oltást.

Aki nem oltatja be magát, az sokkal
jobban fertőz. Bebizonyosodott, hogy
az oltásnak elenyésző mellékhatása
van. Magyarországon már több millió
ember beoltotta magát az első és második vakcinával, most pedig a harmadikkal. Az oltáselleneseknek üzenném,
hogy senki nem halt bele az oltásba, ne
keltsünk pánikot!
- Beszélgetésünk idején október ele- Egyes hírforrások szerint a kínai
je-közepe van. Többek szerint Magyarvakcina nem teljesít olyan jól, mint a töbországon megkezdődött a negyedik hulbi. Mégis miért érdemes ezzel oltakozni?
lám. Főorvos úr egyetért ezzel és mi
- Ez egy álhír. A Sinopharm vakcivárható?
na jó vakcina, a teljes vírus ellen ad vé- Jóslásokba nem szeretnék bocsátdelmet. Magyarország maga is ilyen
kozni, most még lehetetlen megmonhagyományos technológiájú vakcidani, hogy mi várható, hiszen egyes
nát fejleszt. Ne felejtsük el, hogy vanországokban, ahol ugyanakkora az átnak olyan országok, akik kizárólag kíoltottság, mint nálunk, már most nanai vakcinával oltakoztak, és sikerült
gyon szenvednek a negyedik hullámtól, embereket, akik eddig még nem oltot- a járványt legyőzniük. Természetesen
máshol pedig szerencsére megoldják ták be magukat, hogy tegyék meg ezt, az oltások hatékonysága nem egyforezt. Már bőven benne jár hazánk is a hiszen az oltás életet menthet. Hig�- ma, azonban annak érdekében, hogy
negyedik hullámban, hiszen fokozato- gyék el, hogy az oltatlan emberek ha- ne kerüljünk be a kórházba, ismerősesan emelkedik a megbetegedések szá- marabb kórházba kerülnek koronaví- ink ne legyenek lélegeztetőgépen, roma, egyre többen kerülnek kórházba, rus gyanúja miatt, mint az, aki be van konaink ne haljanak meg a koronavílélegeztetőgépre és sajnos a halálese- oltva! Ráadásul náluk igen magas a ri- rusban, mindenképpen ajánlom, hogy
tek száma is növekszik. Anglia példá- zikófaktor, mert védtelenek. Fiatal, oltsák be magukat, akár a kínai vakcija mutatja, hogy nagyon magas a na- egészséges szervezetet is megtámad nával is.
pi esetek száma, ahol az átoltottság is ez a vírus, nem csak az idős legyengült
Nagyon sok ember életét mentettük
átlagon felüli, de szerencsére draszti- embereket.
meg, hogy Magyarország időben kezkusan súlyos esetekről még nem tuTovábbá a koronavírusnak még na- dett hozzá az oltáshoz.
dunk beszámolni. Ugyanakkor Ro- gyon komoly szövődményei is vannak.
Szendi Péter
mániában, ahol próbálnak szigorítani,
nagyon magas az esetszám és a kórházak már tele vannak betegekkel, de
ott jóval kevesebben oltották be maVigyázzunk a vízmérőkre is a nagy
gukat, mint Magyarországon, így csak hidegben- hívja fel a figyelmet a DRV
azt tudom mondani, hogy reményked- Zrt. A vízmérő elfagyások ugyanis
jünk, hogy nem lesz olyan súlyos a ne- leggyakrabban a kellő gondoskodás,
gyedik hullám hazánkban, mint a har- illetve a szakszerűség hiánya miatt
madik volt.
következik be, mivel nem fordítanak,
- Többszázezer beoltatlan ember van kell figyelmet a vízmérő akna megfemég Magyarországon, akik valamiért lelő szigetelésére, pedig néhány egyfélnek az oltástól. Mit javasol nekik, hogy szerű lépéssel jelentős anyagi károk
miért érdemes oltakozni?
előzhetők meg-olvasható a DRV Zrt. kai fagyok idején. A szolgáltató arra
- A járvány elsősorban a fiatalok kö- figyelemfelhívó közleményében.
is emlékezteti a felhasználókat, hogy
rében fog terjedni, még azok között is,
Kérik a fogyasztókat, hogy gondos- a vízmérők és a házi vízhálózat fagyakik be vannak oltva, de náluk a védett- kodjanak a szabadon futó vezetékek, védelme a tulajdonos feladata és egységnek köszönhetően ritkán fordul elő falon kívül lévő vízmérők szigetelé- ben érdeke is, hiszen az elmulasztása
súlyos megbetegedés. Ha a statisztiká- séről, az aknák takarásáról, illetve ar- súlyos költséggel járhat. Egy rendkíkat nézzük, akkor Magyarország a kö- ról, hogy a szigetelés száraz marad- vüli vízmérőcsere több tízezer forintzépmezőnyben helyezkedik el a beol- jon. Akinél korábban előfordult már ba kerül, de egy eltört vezetéken akár
tottságot illetően. Egy álom volt az év ilyen fagyás, annak különösen fontos több száz köbméternyi víz is elfolyhat
elején, hogy év végére elérjük a 7 vagy gondoskodnia a védelemről a várha- feleslegesen.
akár a 8 millió beoltott embert. Saj- tóan napokig kitartó kemény éjszaSzendi Péter
nos nagyon nehéz meggyőzni azon

Vigyázzunk a vízmérőkre a nagy hidegben
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Sok volt az ittasvezetés
és a kábítószerrel kapcsolatos jogsértés
Balatonfüred és vonzáskörzetében

nem biztosítunk fedezéket, és nem alkalmazhatja ezeket mászó eszköznek.
Éppen ezért a létrát is tartsák zárható
helyen! Értékesebb és könnyen mozgatható műszaki és egyéb használati
tárgyaikat ne hagyják ott a hosszabb
időre felügyelet nélkül maradó ingatlanban! Biztonságosabbá tehetik ingatlanjukat, ha a mechanikai védelem
- Milyen volt az idei nyár Balatonkialakításán túl elektronikai védelmi
füred és vonzáskörzetében „rendőrségi
eszközöket (riasztó) is alkalmaznak.
szemmel”?
Közeleg Mindenszentek és Halottak
- Változás történt, mivel visszatért az
Napja, amikor a temetőkben meglátoélet a Balaton-partra, szinte számolatlanul tartották a települések a külön- lakon, vagy a szúnyoghálót kivágva gatjuk elhunyt szeretteink sírját. Sajböző kulturális fesztiválokat, zenés és hatolt be az ingatlanokba és tulajdo- nos vannak, akiknek ez az alkalom
sport programokat. A pandémiát kö- nított el értékeket. A kábítószerbűnö- nem a gyertyagyújtást és az emlékezést
vető nyitás után sokkal többen látogat- zés sajnos nagy mértékben jelen van jelenti. Az áldozattá válás megelőzése
ták meg a környéket, főleg a hétvégé- az életünkben, kiemelt hangsúlyt fek- érdekében kérem, fokozottan figyeljeken volt nagy tömeg a parton. Nagyon tetünk mind a megelőzésére, mind a nek értékeikre! Néhány tanács a közleerős volt a gépjármű- és kerékpárfor- felderítésére. Még nyár elején ezen a kedésben résztvevőknek. Egyre hűvögalom, sajnos a nagy számok törvénye téren is sikerült egy nagyon szép ered- sebb, csapadékosabb az idő, hajnalban
alapján balesetek is nagyobb számban ményt elérnünk, nagy mennyiségű ká- pedig megjelenik a köd, az erős pára.
történtek, főleg a motorosok és kerék- bítószer került lefoglalásra egy éjszakai Erre fontos magunkat és az autónkat is
párosok körében nőtt meg a balesetek rendőri intézkedés során. A garázda- felkészíteni, hiszen a latyakos utakon,
száma. Szerencsére a nyári időszak- ságok száma nem csökkent, ezeket fő- vagy a romló látási körülmények miatt
ban senki nem halt meg közlekedé- ként az éjszakai szórakozóhelyeken jobban kell figyelniük az autósoknak.
si balesetben a Balatonfüredi Rendőr- követték el, és kialakulásukban nagy A helyes sebesség megválasztásával és
kapitányság illetékességi területén. Az szerepet játszott az alkohol, vagy ká- egy jól felkészített autóval, gondolok
éjszakai szórakozóhelyek is nagy for- bítószerfogyasztás. Az elmúlt években itt a téli gumiabroncsok használatára,
galmat bonyolítottak le, amiket rend- jellemzően előforduló gépjárműlopá- vagy indulás előtt a szélvédő fagy- és
szeresen ellenőriztünk. Sajnos ezen a sok az idén elmaradtak, és gépkocsi- párátlanítására, könnyebben elkerültéren rosszak voltak a tapasztalataink, feltörés is elenyésző számban történt hetők a balesetek.
- Mennyire tartja fontosnak, hogy a tenagyon sok ittas vezetővel kellett in- a területen.
- Beköszöntött az ősz. Mire hívná fel lepüléseken legyen polgárőrség? Mennyitézkednünk és sok volt a kábítószerrel kapcsolatos jogsértés is a nyár fo- az olvasók figyelmét? Gondolok itt a nya- ben könnyítik meg az önök munkáját?
- A Balatonfüredi Rendőrkapitáraló- és pincetulajdonosokra?
lyamán.
- Az idegenforgalmi szezont követő- nysághoz tartozó 22 településen 11
- Az elmúlt évekhez képest volt valami változás? Nőtt vagy csökkent a bűn- en a Balaton-parti nyaraló- és pincetu- polgárőr egyesület működik. Célunk
lajdonosok egyre ritkábban keresik fel az, hogy az egyesületek számát növelesetek száma?
- Annak ellenére, hogy nőtt a turis- ingatlanjaikat, a fagytalanítási mun- jük és a működő egyesületek taglétszátaforgalom, a bűncselekmények száma kálatok után hetekig, hónapokig nem mai is bővüljenek. Főleg fiatalok jelentnem emelkedett az elmúlt évekhez ké- ellenőrzik azok állapotát. Az elnép- kezését várják az egyesületek, hiszen a
pest. A strandlopások nem voltak jel- telenedett nyaralóterületeken a betö- tagok jelentős része az idősebb korolemzőek, talán azért sem, mert még rők szinte zavartalanul dolgozhatnak. sztályhoz tartozik. Nagyon fontosnak
július elején sikerült egy személyt el- Sok esetben azonban megelőzhető a tartom a polgárőr egyesületek munkáfognunk, akihez mintegy 30 eset köt- betörés a megfelelő vagyonvédelem ját, és ezt nem csak udvariassághető, a környező megyéket is beleértve. alkalmazásával. A nyílászárókon al- ból mondom. Megbízott rendőrkaElfogását követően nem történt több kalmazzanak megfelelő minőségű me- pitányként is gyakran keresem a
ilyen jellegű cselekmény. A besurra- chanikai berendezéseket! Zárak, redő- vezetőket, tagokat, hogy segítséget kérnásokkal kapcsolatban azonban nem nyök, betörésvédelmi fóliák, rácsok jek egy rendezvénybiztosításhoz, vagy
ilyen jó a helyzet, egy, a nyári idény felszerelésével, jó eséllyel megakadá- egy közös járőrszolgálathoz. Nélkülük
elején indult sorozat felderítése még lyozható a behatolás! Az ingatlanok sokszor kevesen lennénk egy-egy felamindig folyamatban van. Itt az elkö- környezetének rendben tartásával, így dat végrehajtásához.
vető a sértettek gondatlanságát hasz- a sűrű bokrok és az épülethez közeli
Szendi Péter
nálta ki és éjszaka a nyitott ajtón, ab- fák megritkításával pedig a betörőnek
Vancsura Miklós Balatonfüred
megbízott rendőrkapitánya kiemelte, hogy a bűnesetek száma ugyan
nem nőtt, de nyáron épp elég dolguk
volt. Továbbá kitért arra, hogy a nyaraló- és pincetulajdonosok mire figyeljenek oda ősszel.

www.balatonszepezd.hu

SZEPEZDI TÜKÖR

–8–

2021. OKTÓBER

Indul a fűtési szezon

noknál jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz
és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosí– Előzzük meg lakástüzet és szén-monoxid-mérgezést –
tott a levegő-utánpótlás. A kandalló,
A hivatalos fűtési szezon október függ, hogy kéményseprőcég, vagy a ka- a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelé15-én kezdődik, viszont a hűvösebb- tasztrófavédelem kéményseprői végzik sű kazán, a konvektor és a fali vízmere fordult időjárás miatt sok helyen az ingyenes kéményseprést. A kataszt- legítő is lehet nyílt égésterű és akkor
már befűtöttek. Azok, akik meg nem rófavédelem kéménysepréssel kapcso- ezek a szoba levegőjét használják műellenőriztették kéményüket és fűtő- latos információkat tartalmazó web- ködés közben. Ha nincs elég friss leveeszközeiket, ezt ugyan még mindig oldalán irányítószám alapján ki lehet gő ezek környezetében, szén-monoxid
megtehetik, de ilyenkor leterheltek keresni, hogy a katasztrófavédelemnél, fog keletkezni, ami magas koncentráa szakemberek és hosszabb a várako- vagy valamelyik kéményseprőcégnél cióban akár egy percen belül is halált
zási idő.
lehet időpontot egyeztetni az ingye- okozhat. Idén már 14 ember halt meg
nes ellenőrzésre. Ugyanezen a webol- emiatt. Évente egyszer érdemes szakA kéményseprő ősszel és télen is el dalon az online ügyintézést kiválasztva emberrel megnézetni a fűtést és a víztudja végezni a kémény ellenőrzését, és lehet időpontot foglalni a katasztrófa- melegítőket. Ezek hőtermelő, lánggal
ha szükséges, a tisztítását. Ilyenkor ar- védelem kéményseprőinél.
égő berendezések, a meghibásodásuk
ra érdemes figyelni, hogy a kéményelAzt, hogy mennyire fontos az ingye- lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérlenőrzés napján ne fűtsünk be, hogy a nes lakossági kéményseprés lehetősé- gezéshez vezethet.
kéményseprőnek ne forró környezet- gével élni, mutatja a tény, amely szerint
Érdemes minden nyílt égésterű fűtőben kelljen dolgoznia.
a tűzoltókat idén már 702 kéménytűz- és vízmelegítő eszköz mellé szén-moA kémények javasolt ellenőrzési höz riasztották. Az ilyen esetek leg�- noxid-érzékelőt helyezni. A megbízgyakorisága gázos fűtés esetén kété- gyakoribb oka, ha nincs megfelelően ható érzékelők listája megtalálható a
vente, szilárd tüzelés esetén évente egy kitisztítva és a kémény belső falára le- katasztrófavédelem honlapján. Az éralkalom. Akik családi házban élnek és rakódott korom és kátrány meggyul- zékelőt a fűtőeszköztől, vagy vízmea családi házba nincs bejegyezve sem- lad. Minden hatodik lakástűz a ké- legítőtől egy méterre, fejmagasságba
milyen vállalkozás, azok számára a ké- ményben keletkezik.
helyezzük el, és figyeljünk a szavatosményseprés ingyenes. A kéményseprő
A fűtési időszakban megnő a sági idejükre.
akkor jön, amikorra a kéménytulaj- szén-monoxid-mérgezéses esetek száVeszprém Megyei
donos időpontot foglalt. Településtől ma. Tévhit, hogy csak a régi gázkazáKatasztrófavédelmi Igazgatóság

Állatvédelem és áldozatvédelem időseknek

A Balatonfüredi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum idősügyi
munkacsoportja 2021. szeptember
30-án ülésezett a Balaton-parti város szociális központjában.
Az érdeklődőknek a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság iskolai bűnmegelőzési tanácsadója, Szekeres Kornél
rendőr őrnagy ismertette az idős személyek sérelmére leggyakrabban elkövettet bűncselekményeket, valamint
azok megelőzési lehetőségeit, miközben az igénybe vehető áldozatvédelmi szolgáltatásokról is felvilágosítást
adott. Hasznos prevenciós tanácsokat
is megfogalmazott, kérte a megjelenteket, hogy propagálják minél szélesebb körben az elhangzottakat szomszédjaiknak, ismerőseiknek:
- Bankkártyájuk PIN kódját, egyéb

személyes adataikat soha ne tegyék
más számára hozzáférhetővé!
- Idegeneket soha ne engedjenek be
az otthonukba!
- Ismeretleneknek ne árulják el, ha
egyedül élnek vagy egyedül tartózkodnak lakásukban!
- A közműszolgáltatók munkatársai soha nem adnak vissza készpénzt az
ügyfélnek túlfizetés esetén!
- Legyenek óvatosak, ne engedjék
magukat félrevezetni, megkárosítani
bármilyen csalók által kreált történet
miatt!
- Olyan nyeremény, melynek átvételéhez előzetesen pénzt kell utalni vagy
egy bankjegykiadó automatánál számsort kell begépelni, nem létezik!
Az állatvédelem kapcsán pedig az
alábbi tanácsokat fogalmazta meg az
előadó:

- Mérlegeljék mindig, hogy élethelyzetükből adódóan milyen állat tartásáért tudnak felelősséget vállani!
- Házikedvenceiket, haszonállataikat mindig megfelelő minőségű és
mennyiségű élelemmel és folyadékkal
táplálják!
- Ügyeljenek állataik tartási körülményeire, valamint hogy a szükséges
orvosi ellenőrzést és kezelést folyamatosan megkapják!
- Ne feledje, állatai tetteiért mindig
a gazda felel!
A közvetlen hangulatú, kötetlen
előadás kapcsán a résztvevő idősek
kérdéseket tettek fel az előadónak, és
hozzászólásaikkal egészítették ki az
elhangzottakat.
Szekeres Kornél c. r. őrgy.
iskolai bűnmegelőzési tanácsadó
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