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Kedves Balatonszepezdiek!
Mozgalmas évet hagytunk magunk 

mögött, visszatekintve és a nehézsé-
geket is figyelembe véve mégis bi-
zakodóan tekintünk az idei évre. A 
Képviselő-testületünk erős és egysé-
ges, összekovácsolódott a nehéz idők-
ben. Rengeteg feladatot oldottunk 
meg együtt a lakosság támogatásával 
és megelégedésére. Megerősödtünk hi-
tünkben, hogy képesek vagyunk össze-
fogva előre menni, illetve megerősöd-
tünk gazdaságilag is, annak ellenére, 
hogy külső körülmények visszafog-
nak minket. Bátran mondhatom, hogy 
ennyire összetartó Képviselő-testüle-
te még nem volt Balatonszepezdnek és 
erre vagyok a legbüszkébb! Örömmel 
vettük a sok pozitív visszajelzést, bíz-
tatást, gratulációt, ami ösztönzőleg ha-
tott munkánk elvégzéséhez. Reméljük 
a járvány okozta terhektől ebben az év-
ben végre megszabadulhatunk és len-
dületesen végezhetjük tovább a felada-
tainkat. 

Mit remélek a 2022 esztendőtől?
Ne legyenek megbetegedések a falu-

ban, tudjunk nyugodtan dolgozni, le-
gyünk egyre többen akik azon fárado-
zunk, hogy még jobb körülményeket 
teremtsünk az itt lakók és az itt nyara-
lók számára, tudjuk egyensúlyban tar-
tani a fejlesztéseinket a természet adta 
lehetőségeinkkel. Megindult egy ten-
dencia, hogy most már nem akarnak 
elmenni a fiatalok, látnak lehetőséget 
az itt maradásban, ennek segítése. Az 

idősekre eddig is odafigyeltünk, ezután 
is segíteni fogunk gondjaik megoldásá-
ban. Legnagyobb reményem az, hogy 
végre tudjunk egymás mellett, egymást 
segítve, egymás sikereinek örülve to-
vább fejlődni, mert ez fejlődésünk kul-
csa.

Minden kedves lakosnak, nyaralótu-
lajdonosnak és vendégnek jó egészséget 
és tervei megvalósításához sikerekben 
gazdag boldog új évet kívánok!

Bíró Imre
polgármester
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Balatonszepezd folyamatosan fejlődik!
– interjú Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselővel

Dr. Kontrát Károly országgyűlé-
si képviselőt, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkárát örömmel 
tölti el, hogy Balatonszepezd sike-
res évet tudhat maga mögött. Szám-
talan beruházás megvalósult, mindig 
szívesen jön a Balaton egyik legszebb 
községébe. 

- Bebizonyosodott, hogy a koronaví-
rus mellett is van élet. Balatonszepez-
den. Számtalan beruházás megvalósult, 
melyekhez nagyban Ön is hozzájárult, 
hiszen az önkormányzat sikeresen pá-
lyázott. Ön hogyan értékeli a fejlesztése-
ket? Kérem, szíveskedjen a beruházások-
ról nyilatkozni!

- A koronavírus járvány alapvetően 
megváltoztatta az életünket, ennek el-
lenére is eredményes évet zárt a válasz-
tókerület. Balatonszepezden is szám-
talan fejlesztés, projekt valósult meg, a 
település jelentős eredményeket ért el 
2021-ben is. Sikerrel pályázott a Ma-
gyar Falu programban kommunális 
eszköz, illetve tanya- és falugondno-
ki busz beszerzésére. Ezek a település 
fenntartásában nyújtanak segítséget. 

Nyáron ellátogattam Balatonszepezd 
megújult strandjaira is. Nagy örömmel 
töltenek el az ilyen jellegű fejlesztések, 
hiszen a Balaton választókerületem sok 
településének legfőbb vonzereje, bevé-
teli forrása. Fontosnak tartom, hogy a 
szepezdiek és az ide látogatók is szép, 
tiszta és minden igényt kielégítő stran-
dokon pihenhessenek. 2021 egyik leg-
fontosabb eredménye, hogy javasla-
tomra a Magyar falu program legújabb 
pillérében lehetőség nyílik a kisboltok 
támogatására. A választókerületben is 

rendkívül fontos ez a kérdés, ugyan-
is 11 településen egyáltalán nincs bolt, 
és több településen okoz gondot a mű-
ködtetés. A pályázatnak köszönhetően 
Balatonszepezden is felvirágozhat egy 
kisbolt.

- Új év, új remények. Ön tett újévi fo-
gadalmat? Ha igen, akkor mit?

- Mindig teszek újévi fogadalmat, 
de a második fogadalmam mindig az, 
hogy az elsőt nem árulom el senkinek.

- Mit remél a 2022-es esztendőtől? Mit 
kíván Balatonszepezd állandó lakosai-
nak, nyaralótulajdonosainak, a települést 
szerető embereknek?

- Azt kívánom, legyen a 2022-es év 
sikerekben gazdag, eredményekkel te-
li, és legyen sok örömük Magyarország 
legszebb, legnagyobb természeti kin-
csében, a Balatonban. Szívesen talál-
koznék a 2022-es Falunapon is a sze-
pezdiekkel, idén is nagyon színvonalas, 
jó hangulatú esemény volt. Minden el-
ért eredmény a választókerületben élők 
közös sikere. Balatonszepezd lakói a jö-
vőben is számíthatnak a segítségemre. 
Magyarországnak előre kell mennie, 
nem hátra!    Szendi Péter

Mit remél a 2022-es esztendőtől?
Hegyiné Havasi Valéria 

alpolgármester

Az óévnek nagy bizonytalansággal 
indultunk neki a pandémia miatt, de 
már januárban polgármester úr szor-
galmazta, hogy a strandfejlesztések 
munkálatait minél előbb kezdjék el, 
hogy a felújítások a nyári strandnyitóra 
elkészüljenek. Mindannyiunk örömé-
re ezek megvalósultak. Nagyon szín-
vonalas, vidám évadnyitónk volt, nem 
beszélve a szeptemberi Falunapról, ami 
bizonyította az egymásba vetett hitün-
ket és az összefogás erejét. Civil szer-
vezeteink, szepezdi lakosok és nyara-
lósok önkéntes, áldozatos munkájának 
eredményeképpen, a képviselő testület-
tel összefogva, egy irányba haladva már 
az év közepén láthattuk, hogy a 2021-
es évben számos olyan feladatot el tu-
dunk végezni és olyan eredményeket 
tudunk elérni, amelyeket később, ami-
kor az évet értékeljük mindenképpen a 
jó vélemény felé fordítja a balatonsze-

pezdieket. Mindig vannak olyan dol-
gok, amiket szeretnénk megvalósíta-
ni, vagy megváltoztatni. Ezért van az 
új esztendőbe vetett hitünk! A strand-
rendeletet ugyan módosítottuk, de azt 
nem tudtuk a járvány miatt érvényesí-
teni, ahogy az idei évben nem tudjuk a 
helyi adókról szóló rendeletet, a köz-
területek használatáról szóló rendele-
tet és a temetőrendeletet sem módosí-
tani. Bízom benne, hogy temetőnkben 

a ravatalozó épületét fel tudjuk újítani, 
és belterületi útjaink megújulhatnak, 
nem beszélve a Dobó utca aszfaltozá-
sáról, ami az egyik szívügyem. Szeret-
nénk, ha minél előbb elkészülne a 71-es 
főút és Honvéd utca kereszteződésénél 
a gyalogátkelőhely, a Központi Strand 
új büféjének épülete, a külterületi utak 
aszfaltozása és nagyon várjuk a falubusz 
érkezését.

A 2022-es év mozgalmasnak ígérke-
zik, hiszen áprilisban parlamenti válasz-
tások lesznek. A tavalyi évben elvégzett 
feladatok alapján büszkén mondha-
tom, hogy az összefogás és a bizalom 
létezik községünkben, mely erőt ad az 
idei évben. Köszönöm minden önkor-
mányzati dolgozónak, civil szerveze-
teinknek, vállalkozóinknak, minden 
balatonszepezdi embernek, akik hoz-
zájárultak községünk fejlődéséhez az 
egész éves áldozatos munkát! Kívánok 
Mindenkinek örömökben gazdag bol-
dog új esztendőt!

Szendi Péter
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Mit remél a 2022-es esztendőtől?
Inhof Tamás képviselő

A tavalyi évünk nagyon jó volt, hi-
szen sok fejlesztés megvalósult Bala-
tonszepezden. Ami még nagyon fon-
tos, hogy a falu morálja is jobb lett az 
új képviselő-testülettel. Ebben mi, a 
sportklub vezetői is igyekeztünk hoz-
zájárulni. Gondolok itt arra, hogy az év 
második felében többször támogattuk 
az Őszikék Nyugdíjas Klubot. Segí-
tünk a rászorultaknak. Idén, ha tudjuk 
hozni azokat a pályázati támogatáso-
kat, mint a múlt évben, akkor úgy gon-
dolom, hogy sikeres, jó évünk lesz. 
Folyamatosan fejlődnünk kell, ugyan-
akkor nem lehetünk soha elégedettek 
magunkkal!

A veszélyhelyzet miatt az adórend-
letekhez idén sem szabad nyúlnunk, ez 
miatt egy kicsit talán nehezebb hely-
zetbe kerülhet az önkormányzat, de a 

tavalyi évet is ki tudtuk hozni plusz-
ba. Mindez köszönhető a racionális, 
tervezserű gazdálkodásnak. Fejlődött 
a falunak a tartalék összege, és mind-
ezt nem úgy értük el, hogy ingatlanokat 
adtunk el, vagy éppen a befolyt plusz 
adókból növeltük a költségvetést. Nyil-
ván vannak olyan dolgok, ahol elenged-

hetetlen, hogy költségeket bővítsünk a 
falu fenntartásának érdekében. Szüksé-
gesnek tartom, hogy az állandó lako-
sok és a nyaralótulajdonosok közti kap-
csolatot még szorosabbá váljon. Ezért 
természetesen tenni is kell! Tavaly na-
gyon színvonalas rendezvények voltak, 
biztos vagyok benne, hogy idén is így 
lesz, ezek pedig összekovácsolják a kö-
zösséget. 

Tudomásul kell vennünk, hogy min-
dig lesznek megosztó témák, lesznek 
olyan beruházások, amely egyes embe-
reknek nem fognak tetszeni, de ezért 
van a képviselő-testület, hogy felvállal-
ja az esetleges konfliktusokat, vitákat. 
Minden embernek nem tudunk meg-
felelni, de igyekszünk a többségnek. A 
lakosság megfelelő tájékoztatása elen-
gedhetetlenül fontos, és akkor ezek a 
konfrontációk egyre jobban elkerülhe-
tőek lesznek.                 Szendi Péter

Mit remél a 2022-es esztendőtől?
Dr. Temesvári Zsolt képviselő

Kezdeném a magánéleti vélemé-
nyemmel. A vírusjárvány lecsengését, 
minimálisra csökkenését várom. Gyer-
mekeimnek, unokáimnak kiegyensú-
lyozott, sikeres, boldog, békés, évet kí-
vánok. Magamnak egészséget, erőt az 
előttem álló feladatok megoldásához 
kedves falumnak, Balatonszepezdnek 
békés, egymást segítő, konstruktív évet. 

Mindenki megelégedésére tudjon 
fejlődni a falu és közössége. Az ország-
nak további sikeres fejlődő gazdaságot. 
Valamennyi korosztály megélhetésére 
és megelégedésére szolgáló előremuta-
tó intézkedések folytatását. Az ország 
külföldi kapcsolat rendszerének erősö-
dését. 

Képviselői elvárások, tervek: A meg-
kezdett projektek befejezését, illetve a 
támogatások elnyerését, például az el-

fogadott kivitelezési tervvel rendelke-
ző gyalogátkelő, Honvéd utcánál meg-
valósítása. A bel- és külterületi utak 
felújításának, megvalósításának eléré-
se a pályázatok elnyerése révén. A fa-
lu lakossága által felvetett közvilágítá-
si helyzet megoldása. A 2021-es évhez 
hasonlóan a kulturális, zenei és egyéb 

közös programok fenntartását, tovább 
fejlesztését, például falunap, főzőprog-
ramok, koncertek, gyermekprogra-
mok. A falu békés, konstruktív segí-
tőkész hozzáállását a közös ügyekhez. 
Ne bűnbakokat keressünk, hanem se-
gítőkész ötletekkel a cél elérése legyen 
a gondolkodás középpontjában. Szűn-
jön meg a sértő megjegyzéseket, felté-
telezéseket tartalmazó vádaskodások 
korszaka. Előbbre mutató, ha szem-
től-szembe fogalmazunk meg kriti-
kát, majd a probléma megoldását kö-
zösen keressük. Bízom benne, hogy a 
képviselő-testület továbbra is konst-
ruktívan tud együttműködni, beleértve 
a körjegyzőséget is. Szeretném, ha mi-
nél több pályázatot tudnánk beadni és 
minél több pályázati pénzt tudnánk a 
falu fejlődése érdekében megnyerni és 
felhasználni.

Szendi Péter

Rendelkezés az adó 1+1%-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelem-

adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 
1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Arany Horog Horgászegyesület adószáma:  
18918139-1-19. Bankszámlaszám: 73200134-16012907

Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegy-

let adószáma: 18648692-1-19. Bankszámlaszá-
ma:73200134-16074518-00000000

Balatonszepezdi Önkormányzat SC adószáma: 
18913017-1-19. Bankszámlaszáma: 73200135-10000582

Magyar Katolikus Egyház - Technikai száma: 0011
Magyar Református Egyház - Technikai száma: 0066 
Magyar Evangélikus Egyház – Technikai száma: 0035



SZEPEZDI TÜKÖR –4– 2022. JANUÁR

www.balatonszepezd.hu

Ez történt Balatonszepezd kulturális 
életében 2021-ben

2021 elején a világjárvány okozta 
korlátozási intézkedések miatt a kö-
zösségi terek zárva voltak és nem le-
hetett személyes jelenléttel kulturá-
lis és közösségi programokat tartani. 
Új megoldásokra volt tehát szükség, 
hogy falunkban újraindíthassuk a 
kulturális életet. Ennek okán az év el-
ső felében az online térben igyekez-
tünk elérni településünk lakóit, hoz-
zánk látogatókat. 

A programok az online térbe 
költöztek

Rögtön a 2021-es esztendő kezde-
tén online és papír alapú kérdőíveket 
készítettünk a lakosság és vendégeink 
számára, bevonva őket a programokkal 
és közösségi tevékenységekkel kapcso-
latos tervezésbe. Ennek is köszönhe-
tő, hogy nagyon sok önkéntes és civil 
szervezet vett részt a programok kiala-
kításában ezáltal színesebbé téve Ba-
latonszepezd kulturális mindennapja-
it. Ezúton is meg szeretném köszönni, 
azt a sok önzetlen felajánlást és mun-
kát, amit a 2021-es évben hozzá tettek 
a falu életéhez. Már a programlista ter-
vezésekor kiemelten fontos szempont 
volt a közösség építése, az értékek, helyi 
hagyományok ápolása, minden online 
és személyes megmozduláshoz helyi, 
helyi kötődésű embereket kértünk fel. 
Februárban két interjút publikáltunk a 
közösségi médiában, mely a járvánnyal 
kapcsolatos mentális egészség meg-
őrzésével és az oltások biztonságossá-
gával foglalkozott.  A Kultúra Napját 
egy csodaszép versfelvétellel ünnepel-
tük meg.  Az online teret kihasználva 
folytatódtak a tavaszi ünnepekhez kö-
tődő megemlékezések is. Bár szemé-
lyes találkozásokra nem volt lehetőség, 
ennek ellenére a közterületek dekorá-

lásával próbáltunk színt vinni a faluba.  
Húsvétra tojásfákat díszítettünk, de a 
járványügyi szabályokat betartva szer-
veztünk faültetést is, melyet a Szepez-
di faültetők csoportjának köszönhe-
tünk. A Húsvétra tervezett közös túrát 
el kellett halasztanunk, viszont az on-
line térben meghirdetett közös kőfes-
tésnek nagy sikere lett. Gyűltek a kövek 
a könyvtár udvarára, melyeket Húsvét-
ra kihelyeztünk Hegy-tó túra útvonal-
ra. Sokan végigjárták azóta is ezt az út-
vonalat és élményeikről és a kövekről 
képeket tettek fel a közösségi médiába. 
A Húsvéthoz kapcsolódó népszoká-
sok is az online térben zajlottak: locso-
ló verssel készültek a falu fiú gyermekei.

Korlátozások után, újra együtt 
személyesen

A nyári szezont a korlátozások fel-
oldása után strandnyitó és átadó ün-
nepséggel indítottuk. Az egész napos 
program kiegészült közös sport ver-
senyekkel, melyeket a Szepezdi Ext-
rém Sport Szövetség bonyolított le. A 
program része volt egy közös kőfestés, 
amit az Összefogás Szepezdért Társa-
ság szervezett. Mindemellett települé-
sünk lakói, látogatóink képfestésen is 
részt vehettek Nagy Attila közremű-
ködésével, kézművesfoglalkozások, arc 
és csillám tetoválás készítés, rubik koc-
ka verseny és kiállítás, (melyet ezúton 
is köszönünk Pintér Gábornak), Lán-

gos evő verseny, (amihez a lángost és 
a helyet Tópart Büfé biztosította) szí-
nesítették a nyári szezon megnyitá-
sát. A hűsítőről Konyha-Kert Biszt-
ró és Bár az Önkormányzat és Inhof 
család gondoskodott a résztvevőknek. 
A Bertha Bulcsu Közösségi Házban 
a nyár folyamán festmény és fotó ki-
állítások követték egymást, de számos 
más programon vehettek részt lakóink 
és nyaralósaink. Volt kerámiafoglalko-
zás, bábszínház, vízi torna a strandon, 
könyv bemutatók a könyvtárban, új ke-
nyér áldás a templomkertben. Nagy si-
kert aratott az Alkotókör és a Szepezdi 
Öltögetők kiállítása is a nyár folyamán. 
A kiállítás hétvégin közös képfestést is 
vállaltak a Gesztenyevirág Nőegylettel 
együtt, több mint százan vettek részt 
a festmény elkészítésében. A képet a 
Kultúrház udvarának falán láthatják az 
érdeklődők.

Új kulturális program 
a palettán

A 2021-ben debütáló Három Temp-
lom Kultúr Utca programunk nagy 
népszerűségnek örvendett, melynek 
keretében több napon át, több helyszí-
nen különböző kulturális program vár-
ta az érdeklődőket. A Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház adott otthont a helyi 
kötődési és helyi alkotók kiállításának. 
Tóth Gábor Ákos könyvbemutatóját 
a Becker Kúriában láthatták Dr. Do-
mokos Péter közreműködésével. (Kö-
szönjük a helyet biztosító és házigaz-
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da szerepét felvállaló Jani Lászlónak és 
családjának a közreműködést a rendez-
vényen.) A katolikus templomkertben 
helyi és környékbeli termelők és kéz-
művesek kirakodó vására volt az est fo-
lyamán Vince Lilla Trió koncertje szó-
rakoztatta a közönséget. (Ezúton is 
köszönjük Csizmazia Sándornak, hogy 
biztosította a rendezvényhez a hely-
színt.) A program nyitónapját a fia-
talabb generációnak szóló Nehéz Le-
mez Műhely együttes koncertje zárta a 
Központi Strandon, remek hangulatot 
biztosítva. A rendezvény második nap-
ján is kulturális élménnyel gazdagod-
hattak az érdeklődők Bertha Bulcsu 
Közösségi Házban, ahol Faludi Judit 
Liszt Ferenc díjas csellóművész, Érde-
mes Művész, Kautczky Armand Jászai 
Mari-díjas színművész és Termes Rita 
zongoraművész, egyetemi docens kon-
certjét láthatták, hallhatták. A koncer-
ten pedig Dr. Kiss Attila festményei 
voltak láthatók.

Fontos szereplő 
a gasztronómia

A nyár folyamán, a gasztronómiai 
rendezvényeken az önkormányzattal és 
a civil szervezetek szoros együttműkö-
désben dolgoztak a rendezvények sike-
réért. A sorozat fő támogatója a Halker 
Kft. volt. (Ezúttal is köszönjük a Göd-
ry-családnak a támogatást, amit a ren-
dezvényeink megvalósításához biztosí-
tottak). Marhagulyás főző versenyt az 
Összefogás Szepezdért Társaság köz-
reműködésével bonyolítottuk le, a Ha-
lászlé főző versenyt az Arany horog HE 
segítségével, a Lecsófőzést a Nyugdíjas 
klubbal, a Zsíros kenyér parit pedig a 
SZESZ –el közösen valósította meg az 
önkormányzat.

Szezonhosszabbítás – 
hagyományteremtő Falunap

Az idei főszezon 
záró rendezvénye a 
2021-ben debütá-
ló, szeptember elején 
megtartott Falunap 
volt. A hagyomány-
teremtő rendezvény 

számos támogatót tudhatott magáénak. 
Inhof Tamás képviselő közbenjárásával 
a főtámogató az OTP Bank volt. A ren-
dezvényt a helyi sportkör szervezésével, 
a SZESZ, a Balatonszepezdi Aranyho-
rog HE, a Balatonszepezdi Gesztenye-
virág Nőegylet, a Balatoni Halgazdál-

kodási Nonprofit ZRT, a Halker Kft, a 
Konyha-Kert Bisztó és Bár, a Balaton-
szepezdi Önkormányzat közreműkö-
désével tartottuk meg. A programokat 
községünk halászfalu múltja köré épí-
tettük. A Falunap Horgász napközivel 
kezdődött, mely szervezését a Balaton-
szepezdi Aranyhorog HE és a SZESZ 
vállalta, a gyermekek  a napköziben  el-
sajátíthatták a horgászás alapjait, és a 
nap folyamán a szervezőktől horgász-
botokat és más ajándékokat  is kaptak, 
délután pedig pedig Halmesét hallgat-
hattak Bodó Iván előadásában. A nap 
folyamán volt halászati kiállítás Csiz-
mazia Marcell gyűjteményéből és egy 
kis előadást is hallhattak a résztvevők. 
A kishajó kiállítást Biczók Józsefnek és 
feleségének Iván Katalinnak köszön-
hettük. Tőlük is hallhattunk előadást 
és makettjeiket vízre is tették a né-
zők nagy örömére. Gyerekeket kéz-
művesfoglalkozások várták. Hagyomá-
nyos gasztronómiai fogásként paprikás 
lisztben forgatott sült keszeggel lakha-
tott jól az éhes közönség. Helyi és kör-
nyékbeli termelők pedig finom borok-
kal, pálinkával kínáltak.  Késő délután 
a Színpadon Dr. Hangodi László fő-
muzeológus „Balatoni Barátok Aszta-
lánál” címet viselő előadását hallhatták, 
ezt követte a Szepezdi Pacsirták vidám 
népi színjátéka melynek címe „Szepez-
di pletykás asszonyok”. A nap zárása-
ként Mary Popkids koncertje szóra-
koztatta a közönséget. 

Őszbe fordult Balatonszepezd 
– fontos helyszín lett  

a Közösségi Ház udvara

Szeptember közepén a Bertha Bul-
csu közösségi Házban átélhettük Tan-
zánia-Zanzibár hangulatát Molnár 

család előadásában, és hogy fokozód-
jon a hangulat afrikai zenét a Wojo 
biztosította az est folyamán. (Wojoról 
tudni kell, hogy az együttes tagjai kö-
zül is többen szepezdiek és a közösség-
nek csupán szeretetből zenéltek mind 
a strandnyitó ünnepségen mind ezen 
az előadáson. Köszönjük nekik.). Őszi 
rendezvényeinket a járványhelyzet mi-
att kültérre szerveztük át. A rendez-
vények helyszínének a Bertha Bulcsu 
Közösségi Ház udvarát választottuk.  
Gyermekkorom egyik legmeghatáro-
zóbb helyszínét kellet tehát kialakíta-
nunk úgy, hogy az alkalmas legyen az 
őszi téli rendezvények kiszolgálására 
egyaránt. Márton-nap alkalmával tök-
lámpás felvonulást szerveztünk, mely-
nek kiindulópontja a kultúrház udva-
ra volt. Főztünk a résztvevőknek meleg 
teát, forralt bort, készítettünk zsíros 
kenyeret is és sült tököket. A résztve-
vők hoztak süteményeket, pogácsákat. 
És még sült gesztenye is volt. A lám-
pásokkal sétáltunk a faluban, melynek 
során elbeszélgettünk és ismerkedtünk 
egymással. Az egész este szeretetteljes 

hangulatban zajlott. ( Jövőre, remélem 
még többen vesznek részt ezen a han-
gulatos novemberi programon.).

És beköszöntött a tél – indult 
a várakozás

November végével megkezdődött 
az adventi várakozás Balatonszepez-
den. A faluban hagyományosan felál-
lítottuk a község Betlehemét és az Ad-
venti koszorút, több helybeli lakossal 
és az önkormányzat dolgozóival kö-
zösen. Fénybe öltözött az Árpád ut-
ca és annak több épülete is. A gyere-
kek nagy örömére idén ismét felkerült 
(Varga József képviselő és kollégája se-
gítségével) a Mikulás, szánjával együtt 
az Önkormányzat előtti villanyoszlop-
ra, ahol színes fényeivel esténként be-
világította az Árpád utcát. Többünk 
örömére képviselő úr a hajóját is ki-
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világította, így a Balaton vízén is lett 
egy jelképes „karácsonyfánk” tetején az 
„esthajnalcsillaggal”, melyet sok sétáló 
le is fotózott és közzé tett a közössé-
gi médiában. Idén a kultúrház udvarát 
is karácsonyi díszbe öltöztettük az Al-
kotó kör és a Gesztenyevirág Nőegy-
let segítségével. A vasárnapi Adventi 
gyertyagyújtások meghitt összejövetele 
mellett a gyermekekhez december ne-
gyedikén megérkezett a Mikulás és ba-
rátai. A gyermekek nagyon élvezték a 
műsort. December 15-én a Gesztenye-
virág Nőegylettel és a Szepezdi Pacsir-
tákkal közösen megtartottuk a Min-
denki karácsonyát és a Gesztenyevirág 
Nőegylet szervezésében a falu karácso-
nyi vásárát, melyre több kézműves cso-
dálatos termékeit vehették meg az oda-

látogatók. (Külön köszönet Horváthné 
Lakatos Krisztának a megszervezés-
ben és a fantasztikusan finom Babgu-
lyásban, melyet erre a napra készített a 
résztvevők és vendégek számára, hogy 
felmelegedhessenek.) Az este műsorá-
ban is részt vettek a Szepezdi Pacsirták 
egy harangjátékos műsorral. Ennek ré-
szeként Hegyi Barbara egy karácsonyi 
verset is elszavalt. A karácsonyi műsor 
szeretetteljes hangulatban zajlott me-

leg tea, takarók, forralt bor és bejgli 
mellett az összejött falubeliek közösen 
ünnepelhettek. De még nem ért vé-
get a decemberi program! Gondos Gá-
bor református lelkészünk az Adventi 
gyertyagyújtás alkalmával megemlítet-
te, hogy a református gyerekekkel, már 
náluk hagyományosan megtartják a 
betlehemi játékokat és szívesen eljön-
nének hozzánk is, hogy megörvendez-
tessenek bennünket. Nagy örömmel 

fogadtam a felajánlást és le is egyeztet-
tük a programot Szenteste előestéjére. 
A Betlehemi műsor napján a sportkör 
halászlét főzött üstben és hatvan ada-
got ki is osztott az este folyamán a fa-
lu lakóinak. Inhof család hozott még 
zsíros kenyérhez alapanyagot - a fellé-
pőket és a résztvevőket azzal is meg-
kínálták. Az önkormányzat bejglivel és 
meleg teával készült. (Köszönjük min-
denkinek, akik a decemberi program-
jainkhoz hozzátettek felajánlásaikkal, 
szereplésvállalásukkal és részvételük-
kel.). 2022-es évben is folytatni szeret-
nénk a falu kulturális életének ápolását 
és a további közösségépítést Balaton-
szepezden.     Csehné Keller Nikoletta

A Halker Kft. ismét támogatta a vízimentőket
Ahogyan arról már többszőr hírt 

adtunk, a 2021-es évben feltett szán-
dékunk volt támogatni a Vízimen-
tők Magyarországi Szakszolgálatát! 
Azért döntöttünk az ő támogatásuk 
mellett, mert a szemünkben ők igazi 
hétköznapi hősök, akik abban segí-
tenek, hogy mindenki biztonságban 
érezhesse magát a vízen és a vízpar-
ton. Elképesztő évet zártak, hiszen 
közel 5000 esetben segítettek bajba-
jutott embertársainknak.

Külön öröm számunkra, hogy ezt a 
lenyűgöző helytállást támogathatjuk. 
A 2021-es évben eladott Balatonbog-
lári halászlevek után 2.200.000 Ft-tal 
járulunk hozzá a Vízimentők munká-
jához! Hisszük, hogy úgy működhet jól 
a társadalmunk, ha odafigyelünk egy-
másra és segítséget nyújtunk azoknak, 
akik idejüket és energiájukat nem saj-
nálva tesznek önzetlenül a közösségért. 

Célunk, hogy az együttműködés fo-
lyamatos legyen, ezért vállaljuk, hogy 
2022-ben is a Balatonboglári Halász-
lé sűrítmény bevételéből darabonként 

1 forintot, míg a Balatonboglári 2 lite-
res, 1 literes és díszdobozos halászlé be-
vételéből darabonként 5 forintot aján-
lunk fel. Így most Ön is hozzájárulhat 
és támogathatja az Egyesület önzetlen 
munkáját vásárlásain keresztül!

Amennyiben egyénileg is szeretné 
támogatni az Egyesületet, a VMSZ a 
https://vizimentok.hu/hu/tamogatas/ 
elérhetőségen fogadja a felajánlást. Te-

gyünk együtt a Vízimentőkért, hogy 
továbbra is mindent megtehessenek a 
bajbajutottakért!

Forrás: Halker Kft.

Fotó: Balról-jobbra: Gödry Zoltán a 
Halker Kft. ügyveztő-tulajdonosa és Ba-
gyó Sándor Alex VMSZ - Vízimentők 
Magyarországi Szakszolgálatának elnö-
ke.
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A balatonboglári Halker Kft. a sikercégek között
2021-ben immár hatodik alkalom-

mal választotta ki a Budapesti Érték-
tőzsde az 50 leginspirálóbb hazai vál-
lalatot. E körbe olyan, Magyarországon 
működő és magyar tulajdonú vagy kö-
tődésű vállalatok kerülhetnek be, ame-
lyek hosszútávon fenntartható piaci 
pozícióra tettek szert és saját területü-
kön már bizonyítottak. Előfeltétel a si-
keres, növekvő, eredményes működés, 
az innovatív megoldások, a példaértékű 

történet, valamint a vezetők víziója a 
következő évek fejlődéséről. Térségünk 

talán legnagyobb és legmeghatározóbb 
élelmiszer nagykereskedő és gyártó, 
feldolgozó cége, a Halker Kft. tavaly 
részesült abban az erkölcsi elismerés-
ben, hogy e sikercégek közé bekerült.

(A novemberi újságban megjelent egy 
cikk a Halker Kft-ről, de ez a néhány 
mondat kimaradt, most pótoljuk, az érin-
tettektől elnézést kérünk.)

Szendi Péter

Szepezd ízei - Töltött sajtos
A sok év végi édesség után egy kis 

váltás...
Hozzávalók: 10 dkg reszelt sajt, 10 

dkg finomliszt, 10 dkg vaj, 1 tojássár-
gája.

Töltelékhez: 25 dkg fűszeres sajt, 2 
köteg metélőhagyma, só, bors, kömény, 
szerecsendió.

A hozzávalókat sóval, borssal, szere-
csendióval sima tésztává gyúrjuk, fol-
packba csomagoljuk, és fél órára a hű-
tőbe tesszük pihenni. A sütőt 180 °C-ra 

melegítjük fel, és a tésztát fél centimé-
ter vastagra nyújtjuk lisztezett munka-
felületen, tetszés szerinti formára szag-
gatjuk, majd sütőpapírral bélelt tepsire 
helyezzük. A kekszeket köménymag-
gal szórjuk meg, és 15 perc alatt arany-
sárgára sütjük. Hagyjuk kihűlni, kü-
lönben törik! A töltelékhez a fűszeres 
sajtot simára keverjük az apróra vágott 
metélőhagymával, majd a kekszek felét 
megkenjük, a másikkal beborítjuk. Illik 
hozzá a muskotályos fehér bor.

Jó étvágyat kívánok!
Lakatosné Horváth Krisztina

Gesztenyevirág Nőegylet

Szentmise időpont
A balatonszepezdi katolikus temp-

lomban a szentmisék januárban va-
sárnaponként 9:30 órakor kezdőd-
nek. Csizmazia Sándor atya munkáját 
a tapolcai plébánia vette át. Kívánunk 
Neki mielőbbi gyógyulást!

Megbízottból kinevezett 
rendőrkapitány lett  

Vancsura Miklós rendőr alezredes
Dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság vezetője 2022. január 1-jei hatállyal kinevezte Vancsu-
ra Miklós rendőr alezredest a Balatonfüredi Rendőrkapitányság élére. A megyei 
rendőrfőkapitány 2021. december 31-én adta át a kinevezésről szóló parancsot a 
rendőrkapitány részére. 

Szendi Péter
Balról-jobbra: Vancsura Miklós és Dr. Fellegi Norbert
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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!

Háziorvos: Dr. Oláh Kálmán. 
Rendelés helye: Balatonszepezd, Orvosi 
rendelő. Rendelési idő: minden kedden és 
pénteken 8:00-9:00 óráig. Az érvényben 
lévő szabályozás szerint a rendelésre 
előzetes telefonos bejelentkezés 
szükséges: (87) 468-181, (30) 9787 884. 
Maszk használata kötelező!

Gyógyszertári rendelés helye: 
Balatonszepezd, Orvosi rendelő. 
Rendelési 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: 
Kedd: 7-11 óráig, péntek: 7-11 óráig, 
szombaton: 7-11 óráig. 

Posta: Zánka, Iskola u. 15. Telefon: 
(87) 468 340

Kormányablak: Balatonfüred, Felső 
köz 2, 8230 Telefon: (87) 795 225.

Rendőrkapitányság: Balatonfüred, 
Fürdő utca 15, Telefon: (87) 482 288.

Körzeti megbízott: Kántor Krisztián 
körzeti rendőr. Telefon: 06 (30) 630 
8110.

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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