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Balatonszepezd Község 
Önkormányzata és a 

közös hivatal dolgozói 
nevében kívánunk áldott, 
békés, meghitt karácsonyi 

ünnepeket és boldog új 
esztendőt minden kedves 

lakosunknak  
és nyaralótulajdonosnak!

Bíró Imre polgármester
Hegyiné H. Valéria, 

Inhof Tamás, 
dr. Temesvári Zsolt 

és Varga József képviselők

Közmeghallgatás-jegyzőkönyv
Készült: Balatonszepezd Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. november 26-án 10.00 órakor 
megtartott közmeghallgatásáról. Az 
ülés helye: Balatonszepezd, Szegfű 
köz 1., Bertha Bulcsu Közösségi Ház 
földszinti tanácsterem

Bíró Imre polgármester: Köszön-
ti a közmeghallgatáson megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testü-
let 5 fő jelenlétével határozatképes, a 
közmeghallgatást megnyitja. Javasolja, 
hogy a közmeghallgatáson a meghívó-
ban szereplő napirendi pontok kerülje-
nek megtárgyalásra.

Bíró Imre polgármester: Köszönti a 

rendőrkapitányság részéről megjelent 
Puha Viktor őrnagy urat, és kéri, hogy 
tartsa meg a közbiztonsági beszámolót.

Puha Viktor r.őrnagy: A Balatonfü-
redi Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Alosztályának vezetőjeként 
van jelen. Az idei évben megemelked-
tek a közlekedési balesetek. A személy 
elleni bűncselekmények száma csök-
kent. Három ittas vezetést szűrtek ki 
a településen, volt két vadelütés, mo-
toros és kerékpáros baleset, ahol sérü-
lés is történt. A sérüléssel nem járó bal-
esetek terén nagy lehet a látencia. Az 
önkormányzattal jó a kapcsolat, közös 
erőfeszítés alapján valósult meg, hogy 
a lakott területen a 70-es táblát levet-

ték 50-re, igyekeznek ezt jövőre is meg-
tartani.

Bíró Imre polgármester: Köszöni a 
beszámolót és az együttműködést, ép-
pen ezen táblák kapcsán. A polgárőrség 
vonatkozásában maga is szoros kapcso-
latot ápol a rendőrséggel. A gyalogát-
kelő ügyében is nagy segítséget kapott 
az önkormányzat, illetve folyamatban 
van a vadak kilövésére kért engedély 
ügye is. Ez probléma az egész balato-
ni régióban.

Temesvári Zsolt képviselő: Ő is kö-
szöni az 50 km/h tábla kihelyezését, 
jó ideje küzdöttek már érte. Két prob-
lémára hívná fel a figyelmet. A sze-
pezdfürdői szakaszon 60-as tábla van, 
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amelyet nem tartanak be az autósok, 
fokozottabb ellenőrzés kéne. A má-
sik, hogy a központtól Víriusz felé ki-
felé mindenki 70-80 km/h sebességgel 
megy, itt is kellene ellenőrzés.

Puha Viktor rendőrőrnagy: Két mé-
rési hely van Szepezden, ezeket tudják 
használni. Új mérési helyhez engedé-
lyeztetési hely kell, és így is az az állítás, 
hogy a kapitányságnak túl sok a mérési 
helye. Új lehetőség, hogy traffi-boxokat 
telepítenek, amelynek költsége 5 mil-
lió forintban van. Ha az önkormányzat 
vállalja a költségeket, akkor ebben part-
ner a rendőrség. Ennek van fenntartása 
éves szinten, és áramellátás kell hozzá. 
Új mérési helyre várják a javaslatokat.

Bíró Imre polgármester: Erről ak-
kor majd egyeztetnek. Köszöni még 
egyszer az együttműködést.

Tájékoztató Balatonszepezd Köz-
ség Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének 2021. évben végzett mun-
kájáról és 2022. évi terveiről

Előterjesztő: Bíró Imre polgármester
Bíró Imre polgármester: A képvise-

lő-testület a 2021. évben eddig 20 ülést 
tartott, beleértve a veszélyhelyzet alat-
ti időszakot is, amikor a képviselő-tes-
tület feladat és hatáskörét a polgár-
mester gyakorolta. Az önkormányzati 
határozatok száma október 31-ig 114, 
az önkormányzati rendeletek száma 
október 31-ig 13 rendelet. A 2021. 
évi pályázatok, elnyert támogatások 
a következők: Központi Strand meg-
újítása 27.359.104 Ft, Szepezdfürdői 
Strand megújítása 18.469.443 Ft, te-
lepülésüzemeltetési feladatok ellátásá-
ra munkagépek beszerzése 15.000.000 
Ft, rendezvények támogatása 990.000 
Ft, kulturális rendezvény támogatása 
500.000 Ft, falugondnoki busz beszer-
zése 14.550.000 Ft, kommunális esz-
köz beszerzése 2.105.900 Ft, víz és csa-
torna támogatás 6.490.900 Ft. Szívesen 
elküldi a részleteket az érdeklődőknek. 
A kikötővel kapcsolatosan beadott pá-
lyázatban 2 héttel ezelőtt érkezett az 
értesítés arról, hogy az önkormányzat 
nyert 155 millió forintot, de egyelőre 
nincs érvényes engedély, így támogatási 
szerződést sem kötöttek még. A tárgya-
lások folyamatban vannak, szeretnék 
megtartani ezt az összeget. Sok régi 20-
30 éves régi dolgot örökölt az önkor-
mányzat. Tegnapi napon pert nyertek, 
így bízik benne, hogy befolyik a 3 mil-
liós követelés. Ebben az évben a stran-
di belépőjegyekből és bérletekből brut-
tó 19.517.683 Ft bevétel realizálódott. 
A vállalkozók által befizetett község-
házra szerelt antennák, átjátszók bérle-
ti díjából és továbbszámlázott szolgál-

tatási díjakból nettó 11.870.780 Ft volt 
a bevétel. A gazdálkodás kiegyensúlyo-
zott volt, hitelállománnyal az önkor-
mányzat nem rendelkezik. Települési 
támogatás megállapítására október 31-
ig 12 alkalommal került sor, rendkívü-
li támogatás 6 alkalommal került meg-
állapításra 10-50 ezer forint összegben. 
Születési és temetési támogatásban 1-1 
fő részesült. Normatív támogatásként 
iskolakezdési támogatásban 3 fő óvo-
dás 15 ezer Ft/fő, 12 fő általános isko-
lás 20 ezer Ft/ fő, 10 fő középiskolás 
30 ezer Ft/fő, illetve 4 fő nappali fel-
sőfokú tanulmányokat folytató hallga-
tó részesült 30 ezer Ft/fő összegben. A 
hagyományoknak megfelelően az ön-
kormányzat ebben az évben is, az ün-
nephez kapcsolódóan, karácsony előtt, 
normatív települési támogatásban ré-
szesíti a községben január 1-jén állandó 
lakos, 65. életévüket betöltött és életvi-
telszerűen itt tartózkodó személyeket, 
rokkantsági, fogyatékossági vagy reha-
bilitációs ellátottakat, valamint a gyer-
mekes családokat, középiskolába járó 
gyermekekkel bezárólag. A támogatás 
összege 15.000 Ft/fő, a jogosultak szá-
ma: 133 fő. A rászoruló felsőfokú tanul-
mányokat folytató hallgatókat a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíj Pályázat keretében tá-
mogatják. A szociális célú tűzifa támo-
gatás esetében 2020. évben 35 erdei m3 
keménylombos tűzifa vásárlására nyer-
tek állami támogatást, melyből 26 ház-
tartás került támogatásra, háztartáson-
ként 1,35 m3 mennyiségben. 2021-ben 
36 erdei m3 tűzifa támogatására nyertek 
pályázatot. A lakosság részéről a támo-
gatási kérelmek benyújtására novem-
ber hónapban van lehetőség, a szoci-
ális célú tűzifa támogatás elosztásáról 
ezt követően dönt a Képviselő-testület. 
A tűzifa kiosztásának határideje 2022. 
február 15. Közfoglalkoztatás keretén 
belüli foglalkoztatásra továbbra is fo-
lyamatosan lehetőség van, azonban eb-
ben az évben erre jelentkező nem volt. 
A községben szociális alapszolgáltatás-
ként falugondnoki szolgálat működik. 
A falugondnok különösen az idős la-
kosok mindennapjaiban nyújt nagy se-
gítséget, de a településen élő mindegyik 
korosztály igénybe veszi segítségét, le-
gyen az szó hivatalos ügyek intézéséről, 
nyomtatványok kitöltéséről, bevásár-
lásról, orvoshoz szállításról, gyógyszer 
beszerzéséről. A szociális étkeztetést 
22 fő veszi igénybe, részükre a meleg 
ebédet hétköznapokon a falugondnok 
szállítja házhoz. A család-és gyermek-
jóléti szolgálatot és házi segítségnyúj-
tást, mint kötelezően ellátandó önkor-

mányzati feladatokat a Balatonfüred 
Szociális Alapszolgáltatási Központ 
együttműködési megállapodás alapján 
biztosítja.

A 2022. évi tervek között szerepel 
számos pályázaton való indulás. Ilyen 
pl. a ravatalozó felújítása. A Kisfalu-
dy programban december 16-ig lehet 
megint pályázatot benyújtani. A há-
rom strandra lehetne pályázni katama-
ránra, mobil bejáróra, térburkolatra. A 
művelődési ház is felújításra szorul, ér-
vényes építési engedélyük van, de leg-
alább 200-250 millió forintba kerülne. 
A strandi fejlesztések kiemeltek, így 
önerőből készül a strandi büfé építése. 
Az önkormányzat stabil tartalékokat 
képezett, annak ellenére, hogy semmi-
féle adót, díjat nem emelhetett az ön-
kormányzat. Senki nem szeret adót 
fizetni, de azt látni kell, hogy Balaton-
szepezden hét éve nem volt adóemelés, 
és úgy néz ki jövőre sem lesz. Az ön-
kormányzat veszteséges tevékenységet 
nem végezhet, így a kiegyensúlyozott 
és takarékos gazdálkodás a cél. Csator-
názási és közvilágítás fejlesztésére irá-
nyuló igények vannak, van olyan tele-
pülésrész, ahol még egyáltalán nincs 
csatornázva, pályázati forrást kell rá 
szerezni. A testület célja a nyugodt la-
kókörülmények biztosítása.

A helyi környezet védelme
Előterjesztő: Bíró Imre polgármester
Bíró Imre polgármester: A helyi 

környezet védelméről előadja, hogy a 
csatornázás 85 %-os. Néhány nyara-
lós övezet maradt csatorna nélkül, de 
támogatást csak meghatározott lakos-
ságszámra kapnak. Az illegális szemét-
lerakóhelyet igyekeznek felszámolni, a 
településüzemeltetés minden héten 2 
napot fordít a szemét szedésére. Nyá-
ron probléma a zöldhulladék lerakás. A 
közszolgáltató arról tájékoztatta, hogy 
ha valaki érvényes számlával rendelke-
zik, akkor évi 150 kg-ot tud ingyene-
sen lerakni a telephelyükön. A közterü-
letek tisztaságára tett erőfeszítéseinket 
segíteni fogják a jövőben a pályáza-
ti támogatásból beszerzett kiváló mi-
nőségű munkagépek. Nagy hangsúlyt 
fognak fektetni a nyáron a parlagfű el-
leni küzdelemre. A parlagfűvel szeny-
nyezett területek tulajdonosait akár la-
kossági bejelentés alapján felszólítják. 
A közmeghallgatás végén válaszol-
nak az e-mailben beérkezett kérdések-
re. Irodavezető asszony ismerteti a kér-
dést, a testület pedig megválaszolja.

Szántó Szilvia irodavezető: A kér-
déseket nagyjából a beérkezés sorrend-
jében ismerteti. Egy nevét zártan ke-
zelni kívánó és Gilbert Erika kérdése: 

(folytatás a következő oldalon)(folytatás a következő oldalon)
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felülvizsgálták-e már a Balatonsze-
pezd, Dózsa György u. 44. szám alatti 
Önkormányzati tulajdonban lévő szol-
gálati lakás bérleti díját, bérleti szerző-
dését, illetve jogcímét?

Varga József képviselő: A bérlő bér-
leti díjat fizet, de a veszélyhelyzet ide-
jén a bérleti díjat megemelni nem lehet. 
A szerződést örökölték. Aki bent lakik, 
annak ugyanilyen lakhatási lehetőséget 
kéne biztosítani, ha el akarják mozdíta-
ni. Ezt nem tudják megtenni.

Gilbert Erika lakos: A választ nem 
fogadja el. 1983 óta lakik itt ez a la-
kó és 5.000 Ft-ot fizet érte. Mivel ön-
kormányzati ingatlanról van szó, az 
önkormányzat fizeti a biztosítást, és ez 
nem érdeke a lakosságnak, ez gazda-
sági visszaélés. A testület jogában áll a 
régi szerződések felülvizsgálata. A la-
kó építkezett.

Varga József képviselő: A lakónak 
nincs saját tulajdona, a fia az, aki épít-
kezett.

Gilbert Erika lakos: Jogi útra kell 
terelni. A férje volt jegyző, ez a hölgy 
nem szolgáltat, mégis szolgálati lakást 
bérelhet.

Varga József képviselő: Nem tudott 
vele mit kezdeni az önkormányzat, öz-
vegyi jogon benn maradt. Ők is örül-
nének, ha lenne egy szolgálati lakása az 
önkormányzatnak.

Bíró Imre polgármester: Felül fog-
ják vizsgálni a szerződést, a bérleti dí-
jat ugyan emelni nem lehet.

Balogh Magdolna lakos: Ha ez 
szolgálati lakás, akkor mitől szolgála-
ti jogviszony ez, ami alapján bent lakik.

Varga József képviselő: Özvegyi jo-
gon lakik benn, nem szolgálati viszony 
alapján. Ügyvéddel végigjárták annak 
idején, az ügyvéd megállapítása az volt, 
hogy ugyanilyen lakhatást kéne bizto-
sítani.

Szántó Szilvia irodavezető: Rei-
cher Gábor kérése, hogy az evangéli-
kus templom melletti PANNON-VÍZ 
üdülőjében tapasztalható, egyre gya-
koribb zavaró viselkedés miatt az ön-
kormányzat írásos formában kérje a 
PANNON-VÍZ vezetőségét, hogy 
a legelemibb viselkedési szabályokat 
tartsák be.

Hegyiné Havasi Valéria alpolgár-
mester: A társas együttélés szabálya-
ira írásban fogják felhívni a fenntartó 
figyelmét.

Szántó Szilvia irodavezető: Szarka 
Ilona javasolja, hogy az aktuális testüle-
ti ülés előtt legalább kettő héttel előbb 
tegyék közzé a képviselőtestületi ülés 
meghívóját és a napirendi pontokat.

Bíró Imre polgármester: Annyira 

gyorsan történnek a dolgok, hogy nem 
kiszámítható, hogy mikor kell döntést 
hozni. Nem életszerű a kérés, maguk 
sem tudják előre, milyen ügyekben kell 
dönteni.

Szántó Szilvia irodavezető: A kér-
dező javasolja, hogy a jövőben összeg-
határra tekintet nélkül minden Ba-
latonszepezd Önkormányzata által 
kötött szerződést tegyenek nyilvánossá 
Balatonszepezd hivatalos honlapja Do-
kumentum tárában. Ugyanilyen tartal-
mú kérdést Tánczos Róbert is feltett.

Hegyiné Havasi Valéria alpolgár-
mester: Az 5 millió forint felettiek 
fenn vannak, így az önkormányzat ele-
get tesz a jogszabályi előírásnak.

Gilbert Erika lakos: A kérdés arra 
irányul, hogy ne csak az 5 millió forint 
felettiek legyenek fenn, hanem minden 
szerződés legyen közzé téve.

Hegyiné Havasi Valéria alpolgár-
mester: Fel fogják tenni az összes szer-
ződést a honlapra.

Szántó Szilvia irodavezető: A kér-
dező felhívja a figyelmet, hogy a 71-es 
főútvonalon a faluközpont felől a Ví-
riusz telepi autóbusz-megállóig nagy 
szükség lenne a falu felőli oldalon ki-
épített, vagy solar lámpás telepített vi-
lágításra.

Temesvári Zsolt képviselő: Nem 
érti a problémát, mert a Petőfi úton el 
lehet jutni a buszmegállóig. Pontosítani 
kellene a kérést, de ennek ellenére meg 
fogják keresni a közútkezelőt.

Szántó Szilvia irodavezető: A kér-
dező véleménye szerint nagy szükség 
lenne a falu közterületein kihelyezett 
szemétgyűjtő edényekre és javasolja 
ezek kihelyezését.

Hegyiné Havasi Valéria alpolgár-
mester: Próbálták kitenni a meglévő 5 
szemétgyűjtőt. Nyáron a nyaralók hét-
végén telepakolják, ha tele van, akkor 
mellé teszik a szemetet. A karbantar-
tóknak ez nagyon sok munkát okoz. 

Kamerákat kell feltenni a faluba, annak 
lehet, hogy lenne visszatartó ereje.

Bíró Imre polgármester: Minden 
pénzbe kerül. Ahova ki van téve a sze-
métgyűjtő, az mágnesként működik. 
Egy-egy kis kukát ki fognak tenni. A 
konténeres szemétszállítás legalább 1 
millió forintba kerülne.

Illés Mihály lakos: Ki kell tenni a 
kamerákat. Nem kell hozzá különö-
sebb energia. Tessék megépíteni eze-
ket! A Sellőt díjmentesen igénybe le-
hetne venni.

Bíró Imre polgármester: Már 
egyeztettek a rendőrséggel kamerák-
ról, de ennek komoly feltételi vannak, 
és pénzben is sok.

Varga József képviselő: Egyetért a 
kérdezővel, ki kellene helyezni továb-
bi szemeteseket. A fejekben is rendet 
kellene tenni, mindenki próbálja meg 
megoldani a saját szemetét, az önkor-
mányzat nem tud mindent mások he-
lyett megoldani.

Szántó Szilvia irodavezető: Követ-
kező kérdés, hogy mire kívánják költeni 
a közelmúltban elnyert kb. 150 milliós 
pályázati támogatást és mikor kívánják 
a pályázati anyagot nyilvánossá tenni? 
Háy László is azonos tartalmú kérdést 
tett fel.

Varga József képviselő: Ezt a pénzt 
az önkormányzat a csónakkikötőre 
nyerte el, ez a település csónakkikö-
tője lett volna. Sajnos építési engedély 
környezetvédelmi okokból nincs meg-
adva. A kérdés, hogy egyáltalán meg-
tartható-e ez a pénz. Ha igen, akkor a 
strandra szeretné átcsoportosítani, ha 
nem akkor vissza kell adni. A csónak-
kikötő ügyét egyelőre elnapolták. Kife-
jezetten csónakkikötőt terveztek volna, 
nem vitorlás kikötőt, így azt a telepü-
lés közepén szerették volna megoldani. 
Ki lehetett volna rá sétálni, tehermen-
tesíthette volna a strandot a horgászok-
tól. Keresik az alternatív helyet, a pén-
zért pedig még küzdenek.

(folytatás a következő oldalon)(folytatás a következő oldalon)
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Bíró Imre polgármester: A hor-
gászegyesület készítette a terveket. A 
megőrzendő természetes partszakasz 
besorolását tudomásul kellett venni. 
Egyeztetést hívtak össze és újból meg-
erősítette a természetvédelmi hatóság, 
hogy ezen a területen nem lehet kikö-
tő. Az összes lehetőséget végigjárták, de 
mind ilyen partszakasz. A pénzért lob-
bizni kell, szeretnék megtartani, akár a 
kultúrházra fordítani.

Szántó Szilvia irodavezető: Kérdé-
se a polgármester felé, hogy a neki hi-
vatalosan érkező elektronikus levelekre 
hány napon belül és milyen módon kí-
ván a jövőben válaszolni?”

Bíró Imre polgármester: Amilyen 
gyorsan csak lehet.

Szántó Szilvia irodavezető: Nyi-
lánszky Mihály kérése és javaslata, 
hogy a 2021-re vonatkozó költségve-
tési adatokat a jövőben nagyobb részle-
tességgel tegyék közzé. Tánczos Róbert 
ugyanilyen tartalmú kérdést tett fel.

Bíró Imre polgármester: A hivatal 
álláspontja, hogy a jelenlegi kimutatás 
eleget tesz az Áht., Ávr. előírásainak. A 
külön teljesítések kormányzati funkci-
ókra vannak könyvelve, a költségvetés-
ben nem szükséges kibontva szerepel-
tetni.

Tánczos Róbert lakos: A költségek 
lennének érdekesek a strandokon.

Bíró Imre polgármester: Ez egy 
speciális könyvelés. A két szélső strand 
jó eséllyel veszteséges, a központi nye-
reséges. Csak aprólékos munkával lehet 
szétszedni a költségeket.

Bíró János lakos: Ha a vezető így 
akarja látni, akkor így kell kérni.

Varga József képviselő: Ez nem ilyen 
egyszerű, mert maga a pénzügyi rend-
szer nem így kezeli. Külön helyekre van 
könyvelve minden.

Gilbert Erika lakos: Azt szeretné 
látni, hogy mennyi volt a strand bevé-
tele és költsége összesítve. Józan ésszel 
gondolkodó emberek is értsék.

Bíró Imre polgármester: Erre külön 
ember kéne, aki ezt szétválogatja, de in-
kább majd megcsinálják maguk, mert 
nem akar erre pénzt költeni.

Szántó Szilvia irodavezető: Javasol-
ja a parti kiserdő helyi védelem alá he-
lyezését.

Temesvári Zsolt képviselő: Nem 
érti a kérdést. Pontosítani kellen, hogy 
mire gondol pontosan. Ott csak bozó-
tos van.

Szántó Szilvia irodavezető: Tánczos 
Róbert kérdéseit, illetve javaslatait is-
merteti. Javasolja, hogy a közmeghall-
gatás minden kérdése, javaslata szó 

szerinti megjelenésben kerüljön fel a 
honlapra.

dr. Varga Viktória jegyző: A közme-
ghallgatás jegyzőkönyve, mint minden 
nyilvános ülés jegyzőkönyve, a honla-
pon elhelyezésre kerül. A jegyzőkönyv 
az Mötv. alapján az ülésen elhangzottak 
lényegét tartalmazza. Szó szerinti jegy-
zőkönyvet nem tud ígérni, de igyekez-
nek a jegyzőkönyvet hűen vezetni az el-
hangzottak alapján.

Szántó Szilvia irodavezető: Javasol-
ja a helyi idegenforgalmi adó rendelet 
módosítását szállásadók adatszolgálta-
tásának adminisztrációs terhei miatt.

Temesvári Zsolt képviselő: Az 
adóügyi szakügyintéző nem javasolja 
a rendelet módosítását, mert a vendég-
könyv az egyetlen ellenőrzési lehetőség 
arra, hogy ténylegesen ellenőrizhessék, 
hogy a szállásadó által NTAK-ba vagy 
a vendegem.hu nyilvántartásba fel-
könyvelt vendégéjszaka, ill. idegenfor-
galmi adó státusz - mentes vagy köte-
lezett, megfelel-e a valóságnak. Csak 
ebben látják a vendégek életkorát, ami 
az IFA alapja. Az NTAK-ban ellenőr-
zési céllal csak halmozott adatokat lát-
nak, adatvédelmi okokból mást nem. 
Tudják, hogy plusz feladat így, de ah-
hoz, hogy az NTAK által előírt ellenőr-
zést megfelelően tudják végezni, fenn-
tartják a korábbi rendelet szerinti kettős 
feladatot - egyik törvény általi kötele-
zettség, másik önkormányzati rendelet 
alapján előírt. Idén 17 szállásadót elle-
nőriztek, összességében elmondható, 
hogy mindenki igyekszik ellátni a kö-
telezettségeit, kisebb hiányosságok elő-
fordultak, ezt pótolták határidőn belül. 
A jövő évben is lesznek ellenőrzések, 
kérnek mindenkit, hogy a szabályzá-
soknak megfelelően működjenek és az 
adatszolgáltatási és idegenforgalmi adó 
befizetéseknek tegyenek eleget.

Tánczos Róbert lakos: A Korm. 
Rendelet szerint papír alapon nem kö-
telező vezetni a vendégkönyvet. Nagy 
teher, sok idő, hogy kétfelé kell vezetni 
a vendégkönyvet.

dr. Varga Viktória jegyző: Az adó-
rendeletet idén még mindenképpen 
módosítja az önkormányzat, felül fog-
ják vizsgálni ennek a szükségességét.

Szántó Szilvia irodavezető: Java-
solja a honlapon megjeleníteni az ön-
kormányzat területén szálláshely szol-
gáltatást biztosítók adatait az NTAK 
azonosítóval együtt.

Temesvári Zsolt képviselő: A nyil-
vántartási lista frissítve került, a kor-
mányrendelet a honlapon való feltün-
tetést nem írja elő.

Bíró Imre polgármester: Ez egy 

hosszabb ellenőrzést, utánanézést igé-
nyel, de lépni fognak benne.

Szántó Szilvia irodavezető: Javasol-
ja a strand rendelet módosítását, ked-
vezmények bevezetését, a táborozók és 
diákok Víriusz strandra történő akár 
ingyenes belépését. Erre ő válaszolna. 
A belépődíjakon 2022. július 1-ig mó-
dosítani nincs lehetőség. A Kisfaludy 
Strandfejlesztési pályázat egyik eleme-
ként szerepelt a térségi szereplőkkel és 
szálláshelyekkel együttműködési meg-
állapodások megkötése, melyek egyik 
eleme például a községben eltöltött 
legalább 5 vendégéjszakát meghaladó 
tartózkodás esetén 20 % kedvezmény 
biztosítása a belépőjegyek árából. A jö-
vőben részletes kidolgozásra és népsze-
rűsítésre kerül a megállapodások tar-
talma. Olyan bevételeket szeretnének a 
szélső strandokon, hogy megérjen egy 
vállalkozónak büfét vezetni. Tánczos 
Róbert javasolja továbbá a költségve-
téssel kapcsolatos testületi beszámolók 
részletességének növelését. Erre a kér-
désre már elhangzott a válasz, a pénz-
ügyi ügyintézővel igyekeznek ezt min-
denki számára érthető formába önteni. 
A település honlapján az 5 millió Ft 
alatti szerződési összeg felett kötött 
szerződések megjelenítésére szintén 
válaszoltak. Mennyi környezetvédelmi 
bírságot szabott ki az önkormányzat, 
vagy a természetvédelmi hatóság az el-
múlt 3 évben és ebből mennyi bevétele 
származott Balatonszepezdnek?

Bíró Imre polgármester: Termé-
szetvédelmi bírság kiszabására az el-
múlt 3 évben nem került sor.

Szántó Szilvia irodavezető: Kérdé-
se, hogy miért nem csökkent az infor-
matikai kiadások költsége a költségve-
tési beszámoló alapján?

Bíró Imre polgármester: Az eddig 
honlap üzemeltető bérjellegű kifizetés-
ben részesült, mert nem vállalkozó volt, 
az új viszont már az informatikai kiadá-
sok között szerepel. Az önkormányzat 
a telefoncsomagjait internetes hozzáfé-
réssel bővítette a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelően.

Szántó Szilvia irodavezető: Van 
olyan követelése, vagy elengedett kö-
vetelése az Önkormányzatnak, ami ha-
táridőn túli?

Hegyiné Havasi Valéria alpolgár-
mester: A jelenlegi képviselő-testület 
megalakulása óta nem tudnak kifize-
tett és nem teljesített rendezvényről, és 
elengedett követelésről sem.

Szántó Szilvia irodavezető: Mi a 
helyzet a kemping területén lévő át 
nem adott területtel?

Bíró Imre polgármester: A 10-20 
(folytatás a következő oldalon)(folytatás a következő oldalon)
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éves vitákat megörökölték, az elődeik 
csak görgették maguk előtt. Ebben is 
ügyvédet bízott meg, dr. Halmos Pé-
tert, hogy varrja el a jogi szálakat. A Ví-
riuszi strandi büfé ügye is bíróság előtt 
van. Mindennek utána megy és igyek-
szik rendbe rakni az ügyeket. Csupa 
olyan emberrel dolgozik együtt, aki el-
kötelezett Szepezdhez. Sajnos a kem-
ping szerződése akkor valamiért nem 
került aláírásra, ezt már nem tudja visz-
szacsinálni.

Szántó Szilvia irodavezető: Beszer-
zéseknél miért nem él a testület a nyílt 
pályáztatással?

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Be-
szerzési szabályzat írja elő a legalább 
három gazdasági szereplő kiválasztását, 
de ez lehet akár több is. A teljesen nyílt 
eljárás lehetőségét a szabályzat nem is-
meri, az csak közbeszerzési értékhatár 
felett kerül szabályozásra.

Tánczos Róbert lakos: A probléma, 
hogy egy érvénytelen pályázat után is 
ugyanazok kerülnek meghívásra, az 
idő pedig megy. Szerinte a több pályá-
zó meghívása a megoldás.

Bíró Imre polgármester: A mai pia-
ci viszonyok mellett néha nehéz találni 
kivitelezőt, főleg az építőiparban. Aki-
ket meghívnak, azokat ismerik, akikkel 
már korábban dolgoztak. Idegeneket 
nem szívesen bíznak meg.   

Szántó Szilvia irodavezető: Ismer-
teti Gilbert Erika kérdéseit, illetve ja-
vaslatait. Tájékoztatást kér a Balaton-
szepezd 480 hrsz-ú 8801 m2 vízparti 
terület 50 éves bérleti szerződésének 
jogi körülményeiről, illetve kérdezi, 
hogy mi a garancia arra, hogy a bérlő 
nem élhet elővásárlási jogával?

Bíró Imre polgármester: A bérlő él-
het 2058. december 31. napjáig elővá-
sárlási jogával, de kizárólag a Balaton-
szepezd, 483 hrsz-ú 557 m2 területű, 
természetben a parti sétányon lévő 
üdülőépület és udvar megnevezésű in-
gatlan egész tulajdoni illetőségére. A 
garancia az, hogy a képviselő-testület 
sem a közel-, sem pedig a távoli jövő-
ben sem tervezi az ingatlan eladását. 

Szántó Szilvia irodavezető: Ismer-
teti Háy László kérdéseit. Kérdezi, 
hogy mit mutat a tavasszal beszerzett 
fűnyíró traktorok üzemóra számlálója?

Inhof Tamás képviselő: Ha rö-
vid akar lenni, akkor 4 és 30. A kér-
dés nyilván arra irányul, hogy a gépek 
megérkeztek, és közben van érvényes 
szerződés a zöldterületek karbantartá-
sára is. 2020 szeptemberében forráshi-
ány miatt elutasították a pályázatot, 
majd 2021 februárban mégis biztosí-
tottak rá támogatást. Ekkor még nem 

tudták, mikor érkeznek meg a gépek, 
ezért kötöttek szerződést a zöldterü-
letkarbantartásra. Ez az egyik oka an-
nak, hogy a gépek nem nagyon mentek 
idén. Azért adták be a pályázatot, hogy 
csökkentsék az alvállalkozóknak fize-
tett pénzeket. A másik ok, hogy a gé-
pekre megfelelő embert kell találni, aki 
tudja kezelni ezeket a gépeket. A gépe-
ket a focipálya melletti garázsban tárol-
ják. A héten lettek szervizelve, fel van-
nak készítve a jövő évre.

Bíró Imre polgármester: 17 millió 
forintot képviselnek, így olyan embert 
kell találni, akire nyugodtan rá merik 
bízni. Ha felvesznek valakit, annak kb. 
5-6 millió forint az éves bérköltsége já-
rulékokkal együtt. 

Inhof Tamás képviselő: Ha nem ta-
lálnak embert, akkor a jelenlegi dolgo-
zók közül lehet esetleg valakit kiké-
pezni. Felvenni manapság nem olyan 
egyszerű egy jó szakembert. A gépe-
ket hasznosítani kell, de szakszerű-
en, rendeltetésszerűen kell használni 
a falu érdekében. Azt gondolja, hogy 
a strandok, parkok karbantartását tel-
jes mértékben el tudják látni ezekkel a 
gépekkel. Sosem volt ilyen fejlett gép-
parkja az önkormányzatnak. Ezeknek 
a gépeknek nagy a szervizköltsége, de 
még garanciálisak. Speciális beren-
dezések, ezért kell megfelelő embert 
megtalálni, hogy vigyázzanak rá.

Szántó Szilvia irodavezető: Háy 
László is rákérdezett a csónakkikötőre, 
de ezt már több ízben érintették. Kér-
dezi még a Szepezdi Tükör című kiad-
vány példányszámát és az egy példány-
ra vetített költségét.

Hegyiné Havasi Valéria alpolgár-
mester: A Szepedi Tükörnél a nyomdai 
munkákra a Quadrat ‚64 Kft. részére a 
768.390 Ft-ot fizetnek, Szendi Péter 
részére pedig újságírói tevékenységért 
240.000 Ft-ot, összesen 1.008.390.-Ft-
ot. A példányszám az év során havonta 
150 és 200 darabszám között változott, 
így kb. 496 Ft egy lap ára. Ehhez hoz-
zátartozik az állandó rovatok íróinak 
és a lektoroknak az odaadó és önkéntes 
munkája a lap színvonalas megjelenése 
érdekében, a saját fotók, és annak bizto-
sítása a falugondnok által, hogy a fris-
sen megjelent példányok mihamarabb 
eljussanak az olvasók kezébe.

Bíró Imre polgármester: Lehetne 
csak elektronikus változata, akkor jóval 
olcsóbb lenne, de akkor sokan kima-
radnának, akiknek nincsen informati-
kai ismerete. Szerinte szép, színvonalas 
lap. 1 éves szerződés van a nyomdával, a 
falugondnok pedig egyből szállítja. Vé-
gig is értek a kérdések özönén.

Illés Mihály lakos: Az újságban le-
hetnének fizetős hirdetések, mert ak-
kor nullszaldós lenne. Ez más telepü-
lésen működik, és nem csak települési 
vállalkozók hirdethetnének benne, és 
a visszatérő hirdetéseket nem kell új-
ra szerkeszteni.

Bíró Imre polgármester: Jó ötlet, 
megfontolják. Megkérdezi a megjelen-
teket, hogy van-e még valakinek kér-
dése?

Lukin Márta lakos: A parti bozótir-
tással kapcsolatban kérdezi, hogy mi 
történik, mi fog történni, mert nyugta-
lanítja az embereket.

Udvari János lakos: Övé ez a terü-
let, szívesen válaszol rá. A parti telket 
egy hirdetés kapcsán vásárolta meg. A 
vásárláskor megnézte a bejegyzett vé-
delmet, de az általa megvásárolt tel-
ken semmiféle NATURA 2000-es, 
vagy bármilyen más védelem nincsen. 
Amikor a rendbetételt megkezdte, tá-
madások indultak ellene, holott egy 
tulajdoni lap lehívásával minden tisz-
tázható lehetett volna. Mindenféle en-
gedély birtokában kérelmezte a terüle-
ten a bozótirtást. A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park és a kormányhivatal ter-
mészetvédelmi osztálya beleegyezését 
adta a munkákba úgy, hogy előzete-
sen bejárták. A szolgalmi útnál termé-
szetvédelmi szakértő jelölte ki az út-
vonalat, hogy kikerüljék a védett fákat. 
A Szepezd Jövőjéért aggódók nemte-
len támadás indítottak ellene, termé-
szetkárosító bűnözőnek állították be. 
A Belügyminisztérium nyugalmazott 
főosztályvezetője, a 30 éves közigazga-
tási múltjával a jogszabályok betartá-
sa fontos neki. Tánczos úrtól elnézést 
vár, különben jogi útra fogja terelni az 
ügyet. Múlt héten kint volt a kormány-
hivatal, átnézték az ingatlant és a szol-
galmi utat, mindent rendben találtak. 
Ez nem építési telek. Ezen a területen 
egyébként egy csomó nádi bevágás van, 
amit a horgászok használnak, otthagy-
va minden szemetet. A megtisztításkor 
iszonyat mennyiségű szemetet vitetett 
el. Ez a probléma az önkormányzat 
Natura 2000-es területét is érinti. Cso-
mó rossz példa van ebben az ország-
ban. Sajnálja, hogy ilyenek az emberek. 
20 millió forintjába került ez az egész. 
Kéri, hogy Tánczos úr kérjen tőle nyil-
vánosan bocsánatot, nem csinált sem-
mi rosszat.

Gilbert Erika lakos: Nincs még egy 
települése a Balatonnak, ahol így néz 
ki a Balatonpart, bokros, rendezetlen, 
nincs vágva a nádas, elvadult, elbur-
jánzott növényzet. Felháborító, ahogy 
kinéz. Kézbe kellene venni, ki kellene 
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nyitni a partot. A megfelelő szakem-
bergárdát be kell vonni. Szégyellniva-
ló most.

Bíró Imre polgármester: Ez darázs-
fészek, aki tesz bármit is, az úgy jár, 
ahogyan hallható volt. A hatóságok el-
döntik, mi szabályos, és mi nem.

Illés Mihály lakos: Megelőzhető lett 
volna, ha előzetesen nyilvánosságra hoz 
minden facebookon.

Tánczos Róbert lakos: A Hész sze-
rint mi az a vízvédelmi terület?

Udvari János lakos: Egy pufferte-
rület, az a funkciója, hogy a megemelt 
120-es vízmagasságot elbírja a terület, 
ezért nem lehet rá építeni. 

Tánczos Róbert lakos: Az a kérdés, 
hogy betartják-e a szabályokat, vagy 
nem? Ha nem tartják be azt a szabályt, 
ami erre a területre vonatkozik, akkor 
miért várják el, hogy betartsák máshol?

Gilbert Erika lakos: Engedélye volt. 
Az úrnak igaza van, hogy a horgászok 
szemetelnek, nekik érdekük, hogy ne 

legyen kipucolva, mert elhalászgat-
nak a zavarosban, otthagyják a szeme-
tet. Ezzel az önkormányzatnak kezde-
ni kell valamit.

Temesvári Zsolt képviselő: Nem 
hinné, hogy a horgászok borzasztó 
nagy szemetet hagynak ott.

Varga József képviselő: A csónak-
kikötő építése pont ezért hiúsult meg, 
mert nem lehet a parton semmihez 
hozzányúlni, így hogyan mernének 
bozótot irtani. Egy két méteres külső 
részhez nem engedték őket hozzányúl-
ni. Ő is szeretné, hogy a part olyan le-
gyen, mint a gyerekkorában.

Szántó Szilvia irodavezető: Ismer-
teti a HÉSZ 48. §-át. Az övezetbe tar-
toznak az országos jelentőségű védett 
vízparti természeti területek. Az öve-
zetben a meglévő növényállomány 
nem irtható ki, nádas nem szüntethe-
tő meg, a fák kivágása csak egészség-
ügyi és balesetvédelmi szempontból 
engedhető meg. Az övezetben telek 

nem osztható meg, közműépítményen 
kívül kizárólag az ismeretterjesztést, 
a természetvédelmi nevelést szolgáló 
építmények helyezhetők el, az illetékes 
természetvédelmi hatóság hozzájárulá-
sával. Feltöltés, térburkolat, parkolók az 
övezetben nem létesíthetők. A meglé-
vő nádasokban, a természetes vízpar-
ti növényzetben, illetve a természetes 
terepszint feltöltésével bejáró vagy ví-
zállás nem létesíthető. A nádasok osz-
tályba sorolásának egyeztetése alapján, 
illetve az élőhelyekre gyakorolt hatá-
sok vizsgálatára vonatkozó tanulmány 
elkészítése után, meg kell határozni a 
pontos helyeket, ahol a horgászati tan-
ösvény, csónak kikötő és egyéb parti lé-
tesítmény megvalósítható.

Bíró Imre polgármester: Köszönik a 
figyelmet, további jó egészséget kíván 
mindenkinek.

Bíró Imre        dr. Varga Viktória
polgármester             jegyző

Advent – Az Úr érkezését várjuk
Advent szó a latin „adventus Domi-

ni” kifejezésre utal, ami annyit jelent: 
az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent 
várakozás ez, ami megelőzi a Messi-
ás, a Megváltó érkezését. Várakozunk 
négy héten át azért, hogy karácsony 
titka megérlelődjön bennünk, hogy 
méltó módon tudjuk befogadni a kis-
gyermekként közénk érkező Istent, az 
Élet Urát.

A keresztény- és minden embe-
ri közösség közös tapasztalata, hogy 
a nagy eseményekre készülni kell. Így 
az ókorban az uralkodó érkezését már 
hetekkel az esemény előtt hírmondó 
adta tudtul, hogy a helyiek rendbe te-
hessék az utakat, a házakat. Ilyen ese-
mény az advent is: amikor a Királyok 
Királyának érkezését várjuk, akkor 
nemcsak környezetünket, házainkat, 
hanem szívünket és emberi kapcsola-
tainkat is rendbe szeretnénk tenni.

Az újkor adventi szimbólumának 
számít az adventi koszorú. A fenyő-
ágakból font koszorúra elhelyezett 
négy gyertya az adventi időszak négy 
vasárnapjára utal. A gyertyák színe li-
la (a bűnbánat színe) egyet kivéve (ami 
rószaszín): ezek együttesen szimboli-
kusan azt jelzik, hogy a bűnbánati idő-
szak harmadik vasárnapján van okunk 
az örvendezésre is, mert az Úrjövet 
már közel van.

A pirkadat előtt, hagyományosan hat 
órakor bemutatott szentmisék, az úgy-

nevezett rorate misék, az adven-
ti időszak liturgikus sajátossá-
gának számítanak, elnevezésük 
pedig a latin miseének kezdő so-
rának, a „Rorate coeli de super et 
nubes pluant iustum!” mondat-
nak a rövidítése. Mivel bűnbá-
nati időszakról van szó, ilyenkor 
a templomi oltárokat nem díszí-
tik virággal, a miséző pap pedig 
lila színű miseruhát ölt. A jár-
ványra való tekintettel az idei 
évben sokan csak online módon 
tudnak bekapcsolódni a szentmisék-
be, valamint most különösen is nagy 
hangsúlyt kap az otthon, illetve csalá-
di körben az adventi koszorú gyertyá-
inak fényében végzett imádság.

A keresztény ember számára az ad-
venti időszak, ami egyben az esztendő 
utolsó hónapja is, nem az egész éves el-
maradás behozatalát, önmagunk utol-
érését jelenti, hanem sokkal inkább azt, 
hogy felkészüljünk egy találkozásra, 
megtisztítsuk lelkünket az érkező Is-
ten befogadására. Ezekben a hetek-
ben megpróbálunk a lényegre figyelni, 
a lelkünket előtérbe helyezni és a felfo-
kozott mindennapjaink hajszolt élet-
viteléből a tempót visszavenni. A ke-
resztény ember próbál elcsendesedni, 
önvizsgálatot tartani.

Advent, ahogy a neve is mutatja, a 
felkészülés időszaka: nap mint nap 
fel kell tennünk magunknak a kér-

dést, hogy kinek az eljövetelére vá-
runk? Egyáltalán törődünk-e még az-
zal, hogy érkezik hozzánk Valaki, aki 
meg akarja újítani életünket?

„Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, 
(...) hogy tanítson meg útjaira, és így 
ösvényein járhassunk.” (Iz 2,1-5) Az 
adventi készületünk legyen tudatos 
várakozás. Éljük át ugyanazt a Messi-
ás-várást, amely az ószövetségi válasz-
tott nép lelkében élt. Várjuk úgy Jézus 
eljövetelét, mint ókori elődeink, akik 
teljes reménységgel és bizonyossággal 
imádkozták nap mint nap, hogy mara-
na tha, jöjj el Uram!

Kívánjuk, hogy - ebben az évben, 
ami mindannyiunkat a járvány miatt 
még inkább próbára tesz, - az adventi 
időszak végén megtisztulva, gyermeki 
hittel tudjuk hirdetni szent karácsony 
éjszakáján: Emmánuel, Velünk az Is-
ten!         https://katolikus.hu
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„Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis 
gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.”

Emlékszem kék repülő volt a jelem 
az óvodában. Rajta volt a tornazsáko-
mon, a törülközőmön, a polcon azon 
a helyen, ahol a cipőmet és a ruháimat 
keresnem kellett. Az oviban minden, 
ami kék repülő volt, valamilyen mó-
don én voltam, mert az volt a jelem… 

Az eseményeknek is van jele a világ-
ban: „Piros az ég alja: aligha szél nem 
lesz.” mondja a kormányos az embe-
reinek a fedélzeten, amire János Vi-
téz ugyan nem figyel, de a jel végére – 
mintha oda lenne kötözve - másnapra 
megérkezik a szél, sőt a vihar. A szu-
perhősöknek mindnek jele van. Zor-
rónak, Supermannek, Pókembernek. 
Egy betű egy szám, egy stilizált rajz. 
Ha az valahol megjelenik, az nem csak 
egy betű, egy szám, vagy egy rajz, ha-
nem maga a hős van jelen, erejével, bá-
torságával, vagy tiszta jellemével. 

A jel és a jelzett dolog sokkal szoro-
sabban összetartozik, mint azt feltéte-
lezzük, pedig első látszatra néha nincs 
sok közük egymáshoz. A megváltónak, 
aki erőt, szeretetet, igazságosságot hor-

doz, hatalmat ahhoz, 
hogy újjáteremtse a 
világot, mi köze egy 
jászolban fekvő be-
pólyált gyermekhez? 
Első látásra semmi. 
Isten mégis csodá-
latos módon össze-
kötötte ezt a kettőt. 
Mióta ezt megértet-
tem másként nézek a 
karácsonyi történet-
re, a kis betlehemes 
figurákra, a rajzokra, 
képeslapokra, amik 
mellett sokszor kö-
zönnyel, valamiféle 
megszokással megyünk el, vagy éppen 
felfokozott érzésekkel, amik épp csak 
az életünkön nem változtatnak sem-
mit, viszont elmúlnak gyorsan, mint a 
tűzijáték gyorsan kihunyó fényei. 

Égi jel: Betlehemi istállóban jászol-
ban fekvő bepólyált kisgyermek. Jel: 
Isten Megváltót küldött nekünk, aki 
felkészít, és alkalmassá tesz Isten eljö-
vendő országára. Olyan biztosan jelzi 

nekünk, mint a kapitánynak a pirosló 
égalja a szelet. Mint a téli telihold és a 
tiszta égbolt, a közelgő hideget, mint 
cinegeszó és a hóvirág a közelgő ta-
vaszt, fájó ízületek a közelgő frontot, 
mint az iskolatáblán sorakozó betűk a 
közelgő nyári szünetet, mint meghitt 
titkolózás a közelgő karácsonyt. 

Gondos Gábor Ferenc
református lelkész

Az első és utolsó Karácsony
Legtöbbünk számára karácsony egy 

ünnep, sorban a legközelebbi, s ha ta-
lán a legnagyobb ünnep is, de mégis-
csak egy a sok közül, vagy egy a sok 
karácsony közül, akkor is, ha ez Jézus 
születésének ünnepe.

Sajnos azonban nem úgy néz ki ez a 
világ, mint ahol szabadító, elmúlhatat-
lan életet adó megváltó született. Sőt, 
inkább, mintha sohasem lettünk vol-
na olyan kiszolgáltatottak, mint ebben 
a korban. Mintha soha nem lettünk 
volna jövőnk felől ennyire bizonytala-
nok, tele aggodalommal, haraggal, két-
ségekkel, és nehezteléssel, betegségek-
kel, és a múlandóság hiábavalóságával. 
Nem, nem tagadom karácsony elvi 
nagyszerűségét, viszont látom, hogy 
annak ellenére, hogy sokan ünneplik, 
valójában sokunknak karácsony in-
kább várakozás, mint beteljesedés; em-
lék a távoli gyermekkorból.

Igazi KARÁCSONY akkor van, 

amikor a pásztorok nem 
várnak újabb angyalra, 
hanem felkelnek nyája-
ik mellől. Amikor nagy 
távolban azok a gazdag 
bölcsek nem várnak 
újabb és újabb remény-
csillagra, hanem meg-
indulnak a betlehemi 
csillagot követve. Mi-
ért? Mert ott és akkor 
van KARÁCSONY, 
mikor a szívedben meg-
szólal az üzenet, hogy 
van megváltás, van új és 
elmúlhatatlan élet számodra is az élő 
Jézus Krisztus által. Ott és ahol az igaz 
szó találkozik a szükséggel, a megvál-
tás szomjúságával benned.

Jézus születése óta azoknak jön el 
KARÁCSONY, akik odalépnek a 
Megváltó elé, mert tudják, hogy tőle 
való változásra, megváltásra van szük-
ségük. Nem kell minden évben kará-

csony tehát, hanem csak egy, amikor a 
jó hír hozzád is megérkezik; hogy Itt 
van Jézus, és reád vár. Te pedig meg-
szólítod őt és leteszed elé életed. Ez a 
találkozás lesz az első és utolsó, a soha 
véget nem érő ünnep: KARÁCSONY.

Veress István
evangélikus lelkész
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Egészséges ünnepeket!
Második karácsonyi ünnepünket 

árnyékolja be a COVID járvány. Az 
idei ünnep azonban egy kicsit köny-
nyebb lehet, mint a tavalyi, hiszen 
rendelkezésünkre áll a védőoltás. 
Mindenki, aki 4-6 hónapon belül 
felvette a második, vagy a harma-
dik védőoltását, vagy 3 hónapon be-
lül átvészelte a fertőzést, az eddigi 
tapasztalataink alapján rendelkezik 
olyan mértékű védettséggel, ami 
megvédi a súlyos, esetleg halálos ki-
menetelű fertőzéstől. 

Ahogy mondani szoktuk, az im-
munizáció hatására egyszerű náthává, 
vagy influenzává szelídül a betegség. 
Ne feledjük azonban, hogy a védett-
ség nem azt jelenti, hogy lepattannak 
rólunk a vírusok! Az oltott ember is 
el tudja kapni és így képes terjeszteni 
a koronavírus fertőzést. Ezért vigyáz-
zunk azokra, akik nincsenek beoltva, 
régen kapták a védőoltást, vagy régen 
estek át a betegségen! Ha viszont min-
denki, aki lehet be van oltva és nincs 
semmi komolyabb tünetünk (lázas be-
tegség, erős köhögés), ezesetben véle-
ményem szerint semmi akadálya an-
nak, hogy karácsonykor találkozzunk 
szeretteinkkel – anélkül, hogy esetleg 
veszélybe sodornánk valakit egy fer-
tőzés átadásával. Ez az értelme a vé-
dőoltásnak, de ne feledjük, hogy sem 
a fertőzés átvészelése, sem a védőoltás 
útján megszerzett immunitás nem véd 
hosszú távon a fertőzés súlyos szövőd-
ményeitől. Ezért a fent jelzett időpon-
tok figyelembevételével javasolt a vé-
dőoltás és annak ismétlése!

Az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) a közelmúltban engedélyezte 
az 5 – 11 év közötti gyermekek védőol-
tását is. A vakcinainfo.gov.hu honla-
pon van lehetőség a gyermeket oltásra 
regisztrálni. A szülők a gyermek ada-
taival és eddig a  regisztrációnál még 
nem használt e-mail címmel rögzít-
hetik a gyermeket.  Egy e-mail címről 
egy gyermeket lehet rögzíteni. Csak az 
ötödik életévet betöltött gyermek re-
gisztrálható érvényesen! Az internetes 
időpontfoglalóban csak az érvényesen 
regisztrált szülők fognak tudni idő-
pontot foglalni. Az 5 - 11 évesek ol-
tásaira az érintett korosztály számára 
fejlesztett és engedélyezett Pfizer vak-
cina alkalmazásával kerül sor. Az oltás 

felvételére az erre kijelölt kórházi ol-
tópontokon időpontfoglalással, illetve 
a háziorvosi praxisunkban van lehe-
tőség. A háziorvosi rendelőben tör-
ténő oltás esetén tudni kell, hogy ez 
esetben előzetes vakcina igény jelzése 
alapján kapunk oltóanyagot. Egy am-
pulla oltóanyag 10 adagos kiszerelésű, 
vagyis 10 gyermek számára elegendő 
oltóanyagot tartalmaz. Emiatt azon 
praxisok számára kerül biztosításra 
oltóanyag, amelyek előzetesen vállalni 
tudják az 5 - 11 éves korosztályból 10 
fő gyermek (de 10 alatti esetben leg-
alább 8 fő gyermek) oltását. Ameny-
nyiben ezt nem tudjuk megszervez-
ni, oltóponton tudják minél hamarabb 
beoltatni gyermeküket.

Praxisunk 5 vegyes (felnőtt és gyer-
mek) háziorvosi, 3 gyermek háziorvosi 
és 1 fogorvosi praxissal konzorciumot 
alakított, ami 2021. december 1-ével 
bejegyzésre került és praxisközösség-
ként működik. A jövőben népbetegsé-

gek átfogó és folyamatos szűrővizsgá-
latát és különböző, a praxisközösséget 
alkotó tagok együttműködésével kiala-
kított orvosi tevékenységeket fogunk 
végezni. A COVID-járvány sajnos az 
egész egészségügyi ellátó rendszer mű-
ködését felülírta. Ránk is óriási terhe-
lés nehezedik, a betegforgalmunk és az 
adminisztrációs leterheltségünk sok-
szorosa a járvány előtti időhöz képest, 
ami jelenleg nagyban megnehezíti, 
sokszor teljesen ellehetetleníti a szű-
rővizsgálatokkal és mindenféle beteg-
ségmegelőző tevékenységekkel kap-
csolatos munkánkat. Természetesen 
eddig is próbáltunk nagy hangsúlyt 
helyezni a betegségmegelőzésre, a szű-
rővizsgálatokra, a beteg tájékoztatás-
ra és oktatásra, a jövőben viszont ez a 
praxisközösség tagjaival összehangol-
tan és szervezetten fog működni. Mi 
háziorvosok eléggé elszigetelten, „ma-
gányosan” működtünk egy kórházhoz 
képest, ezen próbál ez a kezdeménye-
zés változtatni. 

Mindenkinek áldott karácsonyi ün-
nepeket és boldog új évet kívánok!

Dr. Oláh Kálmán, háziorvos
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Ismét jótékonykodott a HALKER Kft.
A tavalyi évhez hasonlóan 2021. de-

cember 3-án, pénteken délelőtt kiosz-
tásra került 30 doboz tartós élelmiszer 
csomag, amit a HALKER Kft. ado-
mányozott a rászorulóknak. A doboz-

ban 2 kg cukor, 2 l olaj, 1 - 1 kg liszt, só, 
zsemlemorzsa, rizs, búzadara és csiga-
tészta volt. A csomagokat még az nap 
ki is hordta Csehné Keller Nikolet-
ta és Hegyiné H. Valéria. Balatonsze-

pezd Önkormányzata köszönetét feje-
zi ki a HALKER Kft-nek! Továbbra is 
vigyázzunk egymásra! Áldott szép ka-
rácsony kívánunk mindenkinek!

Az Őszikék  Nyugdíjas Klub 
2021-2022 évi tájékoztatója

A COVID-19 járvány nem tet-
te könnyebbé a Nyugdíjas Klubunk 
életét sem. A másik nehézség amit 
a Klubunk megért, a régi vezetőség 
után újra szerveződni. Ezúttal is kö-
szönjük a zánkai jegyző asszony és az 
ügyvéd asszony sok segítségét a pa-
pírmunka lebonyolításában, remél-
jük, hasznosítjuk a Tőlük kapott el-
igazításokat.

A járvány ideje alatt sok lehetősé-
günk nem volt a találkozásra, összesen 
kétszer tudtunk találkozni. A második 
találkozáson megszavaztuk a rendes 
évi ötvennyolcadik kirándulásunkat a 
Krisna völgybe és a közelében találha-
tó Téglagyűjteménybe. A balatonfeny-
vesi étterem kerthelységében eltöltött 
kellemes ebéd után jó kedvvel tértünk 
haza otthonainkba.

A szeptemberi klubnapunkon dr. 
Oláh Kálmán háziorvos és dr. Sármán 

Balázs kardiológus voltak a vendége-
ink. Nagyon színvonalas és hasznos 
tájékoztatást kaptunk a mindenna-
pok járványügyi helyzetéről, reméljük 
mindenki hasznosítja a hallottakat. 

Köztudott, hogy a zene a lélek gyó-
gyítója, a mi lelkünket a Zákai Kovács 
Lajos „Luji” táplálta, „Életünk dalai” 
című előadásával. Mindenki elfelej-
tette a hétköznapok búját-baját! Az 

(folytatás a következő oldalon)(folytatás a következő oldalon)
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összejövetelen a HALKER Kft. ál-
tal biztosított gyönyörű marhahúsból 
főzött gulyáslevest fogyasztottunk el, 
amit ezúton is köszönünk. Az októ-

beri klubnapunkon Berényi Anna író-
nő tartott egy nagyon értékes könyv-
bemutatót Kossuth Zsuzsannáról és 
Richter Gedeonról. A klubunk te-
vékenysége a nyári rendezvényeken 
mindenhol megnyilvánult, a Gaszt-
ronómiai Heteken is, de falu minden 
rendezvényén részt vettünk és segítet-
tünk A Gyűjtemények Házát az egész 
szezonban üzemeltettük, társadalmi 
munkában. Megkaptuk a Klub műkö-
déséhez elengedhetetlenül szükséges 
támogatást, amit ezúton is köszönünk 

szépen. Úgy érezzük, hogy az Önkor-
mányzat megfelelő módon értékeli a 
Klubunk tevékenységét, hogy ezt va-
lamilyen módon viszonozzuk a tagok 

döntésére elvállaltuk a sétány egy pi-
henő állomásának a rendbetételét - 
csiszolás, festés. A szükséges anyago-
kat az Önkormányzat biztosította.

A jelenlegi bizonytalan járványügyi 
helyzet miatt nagyon sokat nem tu-

dunk tervezni, de az utolsó, novemberi 
találkozásunkon megszavaztuk a ko-
rábban elmaradt kirándulásunkat. Az 
egyik klubtagunk segítségével márci-
usban lehetőségünk lesz a Siófok-Ki-
liti repülőtér meglátogatására. Min-
denki nagyon várja! Ezen a klubnapon 
egy végtelenül nagy megtiszteltetés ért 
bennünket, Inhoff Sándor és család-
ja a farmjukon készített finomságok-
kal vendégelt meg bennünket. Még 
egyszer is nagyon szépen köszönjük! 
Gondoltunk arra is, hogy a december 
bizonytalanságot hordoz, ezért min-
den klubtagot megajándékoztunk a 
szeretett ünnepére készített, 2022-es 
szepezdi pincéket ábrázoló naptárral. 
Úgy érezzük, hogy a tagok szeretettel 
jönnek a rendezvényeinkre és öröm-
mel tapasztaljuk, mindenki kiveszi a 

részét a munkákból, amit ezúton is 
köszönünk! Nagy változás, hogy most 
ebben a bizonytalan időben növekszik 
a klub létszáma. A beszámolónk a tel-
jesség igénye nélkül készült, igyekez-
tünk mindenkit számba venni, ha va-
lamit kifelejtettünk, kérjük, ne vegye 
sértésnek.

Voss Olga
Őszikék Nyugdíjas Klub
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Élet a zánkai óvodában
Az őszi időjárásnak köszönhetően 

sok időt tudtunk tölteni a szabadban. 
A természet kincsei, amiket gyűjtö-
gettünk sok lehetőséget adtak a krea-
tívmunkáink elkészítéséhez. Barká-
csoltunk levelekkel, gesztenyékkel 
és képzeletben az erdőben is kirán-
dultunk, megismerve az ott élő álla-
tokat, növényeket. Nagy élmény volt 
a gyerekeknek a lehullott levelek ku-
pacokba gyűjtése, amibe aztán élve-
zettel ugrálhattak napokig.

Az őszi szünet után nagy lelkese-
déssel vetettük bele magunkat a Már-
ton-napi készülődésbe. Elkészítet-
te mindenki a saját lámpását, kekszet 
sütöttünk, melyet a hagyománynak 
megfelelően mindenki azzal osztott 
meg, akit a csoportban a legjobban 
kedvel. A Márton- napi felvonulásra 
november 12.-én, pénteken került sor. 
Szokásnak megfelelően 17:00 órakor 
az iskola elől indult a menet és a fa-
luház udvarára érkeztünk, ahol terített 
asztallal, libazsíros kenyérrel, sült gesz-
tenyével, süteményekkel, meleg teával 
és a felnőtteket forralt borral várták 
a szervezők. Igazi mulatság kereke-
dett énekkel, tánccal, harmonika szó-
val. Örömmel nyugtáztuk, hogy egyre 
népszerűbb lesz ez a látványos rendez-
vény.

A vírus sajnos az intézményünket 

sem kímélte, a bölcsődei csoportun-
kat karantén alá kellett helyezni. Ha-
mar elérkezett az advent, amely min-
dig egy meghitt hangulatos időszak az 
óvoda életében. Amint az adventi ko-
szorún egyre több gyertyát gyújtunk, 
amint az adventi naptárunkon egyre 

több ablakocskát nyitunk ki, úgy fo-
kozódik a gyerekekben az ünnepi han-
gulat. A faluházzal való jó kapcsola-
tunknak köszönhetően a gyerekek egy 
műsor kíséretében találkozhattak a 
nagyszakállú Mikulással. A hagyomá-
nyos adventi játszóház az idei évben a 
járvány miatt elmaradt, de a minden-
napi foglalkozásokba beépítjük ezeket 
a tevékenységeket. Egyike ezeknek a 

mézeskalács sütés, amikor is igazi ka-
rácsonyi hangulatot teremtve az egész 
óvodát belengi a mézeskalács illata. 
Háziorvosunk, Kálmán bácsi felkéré-
sére a gyerekek az idén is a saját készí-
tésű mézeskalácsaikkal díszítik fel az 
orvosi rendelő karácsonyfáját. Ezúton 
is köszönjük szépen a meghívást. Az 
idei ovi karácsonyra december 21-én 
kerül sor, melyre a Micimackó csoport 
készül egy kis műsorral. Reméljük, 

hogy idén is szebbnél szebb ajándékok, 
játékok, könyvek várnak ránk a kará-
csonyfa alatt. A téli szünet 2021. de-
cember 22- től 2022. január 03-ig tart. 
Ezúton kívánunk az óvoda, a bölcsőde 
és az ovikonyha minden dolgozója ne-
vében is békés, meghitt karácsonyi ün-
nepeket és boldog új esztendőt.

Írta:
Márti néni és Anna néni
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