Ismét sok munkával teli időszakot
hagytunk magunk mögött

Tisztelt Balatonszepezdiek!

tést a jövendőbeli bérlő megtalálására,
bérleti szerződés megkötésére, hiszen
Ismét sok munkával teli időszakot
a nyári szezonkezdésre a büfének már
hagytunk magunk mögött.
működnie kell.
Nagy örömünkre szolgált, hogy végA Szepezdfürdői strandon elkére átvehettük a Magyar Falu Program
szült az útburkolat helyreállítása, amit
pályázaton nyert 14,5 millió Ft értékű
a szomszédban építkező munkagépek
VW falubuszt, ami már Szepezd lasajnos tönkretettek, de az ingatlan tukóinak szolgálatában áll. Az mellett,
lajdonosa állta a szavát és finanszírozhogy 5 évig nem kell szervízdíjat fizetta a helyreállítás költségeit.
ni, téligumi szettet, illetve kerekes�Ennél a strandnál a MÁV a sínek
székeseknek felhajtó rámpát kaptunk
alatti átereszt teljesen átépítette, ez aztartozékként hozzá. Az éves kötelező
zal járt, hogy a vezetékes víz közműbiztosítása 45 ezer Ft-ba kerül, 1 év invezetékünk átvezetését a továbbiakgyen Casco jár hozzá.
ban itt nem tudjuk megoldani. Külön
Ahhoz, hogy óvjuk gépparkunkat a
tervezés alapján át kell fúrnunk a főút
Magyar Falu Program keretében páés a vasúti sínek alatt. Nem várt problyázatot adtunk be egy kocsiszín épíléma és kiadás, vélhetőleg több millió
tésére is.
forintba fog kerülni, a strand nyitására
A Központi strand további fejleszté- lidósítást tervezünk a régi vizesblokk el kell készülnie.
sére beadott pályázatunk ismét sikeres előtti részen. Ehhez terveztetnünk,
Még mindig a vízparton maradva,
lett, részben helybenhagyó értesítést engedélyeztetnünk kell az átalakítást, ismételten tárgyalást folytattunk csónkaptunk 30 millió Ft összegű támoga- partvédmű elbontást.
tásra kettő kisebb hiánypótlás esetén.
Elkezdődtek az új büJavulhatnak mozgássérültek, vakok és fé építésének munkálatai
gyengén látók részére a vízbejutás fel- is. A digitális mérések után
tételei, 1 db mentőkatamarán, térbur- kiderült, hogy a strand kekolatok és mobil bejáróstég létesítése a rítése nem a jogi telekhatácél. A támogatói okirat aláírása után a ron van, hanem 2 méterrel
projekt befejezése ez év május 30.
a sínek felé, így engedélyTárgyaltam a Vízügy képviselőivel a módosítást kellett kérni az
rég megvalósításra váró lidósítás mi- Építési Hatóságtól.
att. A partról való mederbe történő
Megkezdtük az előkéhomokfeltöltés is csak engedéllyel tör- születeket a büfé bérbeStrandbüfé látványterv
ténhet, ez miatt egy nagyobb szabású adására. Feladtuk a hirdewww.balatonszepezd.hu
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akkikötő ügyben. Van rá remény, hogy
egy megismételt pályázattal 3 év alatt,
egy egészen más terv alapján pályázati pénzből megvalósulhasson.
Külterületi utak pályázatnál is kicsit előre léptünk, mert a gyakorlatban
rengeteg gond adódott. Mivel nagyon
hosszú az építendő útszakasz, a tervezővel a gyakorlatban ingatlanról-ingatlanra egyeztetéseket folytattunk le.
A telek tulajdonosok ingatlanjai értékesebbek lesznek az új beruházással, de hallani sem akarnak a telküket
érintő esetleges módosításokról. (útkitérők létesítése pl.) Az utak nyomvonala a korábbi telekkijelölések pontatlansága miatt is káoszt mutat. Nem
lesz egyszerű az új útvonal kialakítása,
megépítése. Az Útügyi hatósággal fogunk egyeztetni, majd HÉSZ módosítások és közbeszerzés indítása a következő állomás.
A belterületi utakkal kapcsolatosan is van 2 db beadott pályázatunk a
Tűzoltó út elejére, illetve az Árpád út
folytatására, ha nyerünk, akkor ezek az
utak így lesznek komplett készek.
A Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban egyeztettünk a település tervezővel az aktuális módosítások miatt.
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Nehéz megfelelni a sok új ingatlantulajdonos kéréseinek,
így az építéseknél (különösen
a külterületeken) korlátozásokat fogunk
bevezetni.
Végül,
de
nem utolsósorban pályázatot írtunk ki
a strandok, zöldterületek, illetve műszaki karbantartásra, hogy közterületeink továbbra is megfelelő színvonalon várják a helyi lakosságot és a
nyaralóközönséget.
Programjainkkal készülünk a rendezvényeinkre, az idei évben mintegy
6 millió forintot szánunk erre.
Következő közösségépítő programunk Szepezd szebbé tétele lesz április 9-én, mely programra mindenkit
szeretettel várunk! A program listát az
alábbi mellékletben találhatják!
Balatonszepezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Híd Kárpátaljáért segélyprogramot a
saját bevételeiből a tartalékkeret terhé-

Farsangolás, tavaszvárás!

Farsang és farsangi készülődés

Február elején a gyerekekkel és szüleikkel a könyvtárban a farsangi batyus
rendezvény dekorációinak elkészítésének láttunk neki. A faluból többen
hozzájárultak alapanyagokkal a kiszebábhoz, és a többi díszhez. Vágtunk, varrtunk, festettünk, ragasztottunk, hogy minél színesebb legyen a
karnevál. Farsang napján mindenki
hozta a batyuját és kínálta körbe annak tartalmát. Nagyon jó hangulatú
családias légkörben zajlott a délután.
Sok beszélgetéssel, nevetéssel telt meg
a Kultúrház udvara. Egy kedves hölgy
érkezett falunkba, aki pusztán szeretetből tartott kézműves foglalkozásokat a gyerekeknek a nap folyamán,
melynek során fánk hűtőmágnest készítettek. Ahogy telt a délután egyre
több jelmezes érkezett. A gyerekek jelmezeit jutalmaztuk a nap során. Iván
Kati nénit felkértem, hogy legyen a
farsangi játékok háziasszonya. Sok jó
www.balatonszepezd.hu
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re 200.000 Ft összeg átutalásával támogatja.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:
Bíró Imre, polgármester

Polgármesteri
felhívás

Értesítem a lakosságot, hogy tűzifa lerakatunkban még maradt tűzifa
(száraz nyár) amennyiben valakinek
szüksége lenne rá, kérem jelezze a
06 30 6346 710-es telefonszámon!
Bíró Imre
polgármester
játékötlettel érkezet a rendezvény napjára, amiket a gyerekek nagyon élveztek. Idő szűke miatt nem mindet tudtuk megvalósítani, így maradt még
jövőre is belőlük.
Fánksütő versenyünk győztese Tar
Imréné lett. Ezúton is gratulálunk neki és köszönjük Németh Ferencnek a
Szepezdi Krónikák könyvét, melyet
felajánlott a nyertes számára. Mindezeken felül megkóstolhattuk Bakos
Anna és a Szepezdi Csajok fánkját is.
Nagyon finomak voltak és köszönjük
a hozzá hozott szepezdi baracklekvárokat is. Sötétedéskor lesétáltunk a
Konyha Kert Bisztró Bárhoz, ahol Boti megvendégelte a farsangi résztvevőket forralt borral és pezsgővel. A Balaton-partján lehetett fényképezkedni a
gyerekek által megfestett fotókerettel
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A könyvtárban péntekenként kézműves foglalkozást tartok a gyerekeknek. Közeledő ünnepek, programok
előtt, olyan dolgokat készítünk, amelyekkel szebbé tehetjük az aktuális
rendezvényt. Március 15-i ünnepséghez kötődően a hirdető táblákra készítettek a gyerekek díszeket, melyeket a
és a hozzá készített bohókás jelmezekkel. Majd átsétáltunk a Csónakházhoz
és meggyújtottuk a kiszebábot, hogy
elűzzük a telet. Közben közösen elénekeltük a Tavaszi szél vizet áraszt című
dalt.
Március 15. Ünnepség
megemlékezés előtt ki is tettem a falu több pontján kihelyezett táblákra.
A kopjafánál megtartott keddi megemlékezésen nagy létszámmal voltak
jelen. A Himnusz után dr. Temesvári Zsolt emlékezett meg a Szabadságharc hőseiről, majd Hegyi Barbara
szavalta el Donászy Magda: Március
15-ére, Weöres Sándor: Megy az úton
című versét. Ezt követően Tesényi Léna: A költő visszatér című dalt énekelte el. Majd a kopja megkoszorúzásával
tisztelegtek az Önkormányzat tagjai
és a civil szervezetek a hősök előtt. Az
ünnepség a Szózattal zárult.

Élet az óvodában

Az igazi télre várnunk kellett, de
az önfeledt gyermekkacajt az első hó
meghozta. Sajnos a januári hónapban
a gyermeklétszámot megtizedelte a
több hullámban érkezett betegség, de
farsangra a gyerekek többsége színesebbnél színesebb maskarákba bújva
érkezett meg.

Február 25- én tartalmas, vidám délelőtt keretében űztük el
a telet zenével, tánccal, ami an�nyira kitöltötte az időt, hogy csak
egy futásra maradt időnk az udvaron. A szülőknek ezúton is köszönjük a díszítést, nassolni valót.
Március hónap elején a nemzeti ünnepünkre hangolódtunk dalokkal, versekkel. A lányokkal pártát, a fiúkkal csákót készítettünk.
A gyerekek által barkácsolt zászlóinkkal a temetőben álló Bozzay Pál emlékmű előtt tisztelegtünk. A hagyományos tojáskereső
ünnepségünket április 8-án tartjuk az óvoda udvarán. Az iskolával egyeztetve a tavaszi szünet április 11-től-április 19-ig tart.
Kellemes húsvéti ünnepeket és
jó feltöltődést, pihenést kívánunk
mindenkinek!
Kránicz Attiláné
www.balatonszepezd.hu
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Gyűjtés a háborúból
menekülőknek
A Zánkai Református Egyházzal
közösen a Balatonszepezdi Önkormányzat, gyűjtést hirdetett a rászorulók részére. A falu lakosai és nyaralósai az adományaikat minden szerdán
9-11 óra között a Bertha Bulcsu Közösségi Házba hozhatják. Mivel már
több családnak is biztosítottak lakhatást a környezetünkben, ezért célzottan nekik segít az egyház. Folyamatosan megkérdezve őket, mire van
szükségük. Amennyiben friss tájékoztatást kapok, a szükségletekről közzé
teszem a falu közösségi oldalán.
Üdvözlettel:
Csehné Keller Nikoletta
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Nagyszombat és a Húsvéti vigília

Nagyszombaton az esti vigília-
szertartásával kezdetét veszi a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe,
a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus
Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.

követve általában húsvét vigíliáján, a
nagyszombati szertartás során szolgáltatják ki a keresztség szentségét a
felnőtt korukban megtérteknek, vagyis
ekkor fogadja őket tagjai közé az Egyház. Az Egyház akkor is szentel vizet,
ha keresztelésre nem kerül sor: így
lesz ez az idei évben is, mivel a járvány
miatt az Istentiszteleti és SzentséNagyszombaton „az Egyház Jézus
gi Fegyelmi Kongregáció dekrétuma
sírja mellett virraszt”, a némaság
szerint a keresztség liturgiájánál csak
tölti be a világot. Ebben a némasága keresztségi fogadást újítjuk meg.
ban hangzik fel a Húsvéti Örömének
Ezt követően a szentmise a szokott
és az éjszaka sötétjében gyullad fel a hogy új reményt adjon. Az Egyház rend szerint folytatódik. A liturghúsvéti gyertya fénye, amely hirdeti Is- leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a ia ünnepi áldással ér véget, mivten győzelmét a halál felett, Krisztus Húsvéti örömének után kezdődik az el a hagyományos húsvéti körmenfeltámadását.
igeliturgia: az ószövetségi olvasmán- et az idén elmarad. Az elmúlt hetek
Húsvét éjszakáján, az Egyház talán yok végigvezetnek minket az üd- a világban és hazánkban egyaránt arlegszebb ünneplése jeleníti meg szá- vösségtörténet nagy állomásain. Az ról szóltak, hogy „maradj otthon”, ami
munkra a szent titkokat. A liturgia utolsó olvasmány után felcsendül a együtt járt a bezárkózással, a kapcsötétben kezdődik, abban a sötétben, Glória, Isten dicsőítése és „vissza- solatok leépülésével, a remények és
amely a világra borult Krisztus halá- térnek a harangok”, meghívva a a kilátások beszűkülésével. Mindezt
la után. A húsvéti vigília szimbólumai- hívőket Krisztus győzelmének ünne- liturgikusan szinte tökéletesen visszaban megjelenik a fény és a sötét, a tűz plésére. A szentleckét (Róm 6,3–11) tükrözi a nagypénteki tragédiát követő
és a víz, hogy együtt magasztalják a követően az ünnepélyes Alleluja Is- nagyszombati csend. Keresztényként
feltámadott Krisztust, aki legyőzte a ten népének ujjongó örömét fejezi ki. nemcsak reméljük, hanem szilárd hitsötétséget, a halált. A vigília szertartá- Jézus feltámadását, az igazi örömhírt tel bízunk is abban, hogy húsvét ünsa négy, jól elkülönülő lényegi rész- hirdeti az evangélium (Mt 28,1–10).
nepén a Feltámadt Krisztus bennünből áll: a fény liturgiájából, az igeliturA prédikáció után elimádkozza ket is megajándékoz az élet és az
giából, a vízszentelésből és az áldozati az Egyház a mindenszentek litániá- újrakezdés örömével.
liturgiából. Ez a jelenlegi liturgikus ját, hiszen a keresztséggel az EgyErdő Péter bíboros, prímás április
rend a IV. századra vezethető vissza.
ház tagjává leszünk, amelyhez a sz- 12-én, Húsvétvasárnap 11 órakor muA húsvéti gyertya fénye Jézus Krisz- entek közössége is hozzátartozik. A tat be húsvéti szentmisét a Budapestus győzelmét jelzi, a feltámadását, húsvéti szertartás a keresztvíz megsz- ten, a Szent István-bazilikában, ameamely belevilágít a templom sötét- entelésével folytatódik. A katoli- lyet a Duna Televízió közvetít.
jébe és egyúttal a világ sötétjébe is, kus templomokban ősi hagyományt
MKPK Sajtószolgálat

Stresszes húsvét

Bár a legnagyobb ünnepnek számít a húsvéti ünnepkör, most mégsem
húsvéti várakozással van tele a „levegő”. Sokkal inkább, a legújabb borzalom, a háború, az energia és gazdasági
válság tölti be az étert. Már az új lendületet kapott migráció is nehezen jut
felülethez, miközben újra jön az egyelőre még csak médiaszinten jelentkező, ki tudja hányadik újabb járványhullám. Elér az ember arra a szintre, hogy
már nem tudja, hová megy. Olyanná
vált, a világ, mint egy robogó vonatszerelvény, amelyen elaludt a vonatvezető. Most még minden jónak tűnik, de
nem tudjuk, meddig? „Állítsátok meg
a világot, ki akarok szállni” /graffiti/.
Mindeközben látszólag minden

zus: „Én vagyok a feltámadás és az élet”
/Jn11,25/. Jézus kapcsolatra hív bennünket, az életet egyre nehezebben érugyanaz. A reggelek madárdala, a sar- telmező, de az élő kapcsolatra még érjadó jácintok és nárciszok, gyümölcs- zékeny embert: „Aki szomjazik, jöjjön!
fák virágai, rügyező, élni akaró fák, a Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! /
Jel 22.17/.
szomszéd motozása a kertben, az isMegtanít kompetenciáinkon bemerősök arca, a növekedés, az öregelül élni, Mikor azt tanítja: „Ti vagydés, és halálnak türelmesen forgó, de tok a föld sója” /Mt 5,13/ megtanít élni:
idővel mindenkit szépen behúzó kere- Nem megoldást kell adni a világ nagy
kei. Igen, itt, Szepezden, mintha sem- problémáira és nem is az a legfontomi sem változott volna. Csak ne csat- sabb, hogy megtaláljuk ideálisnak tarlakozz a médiára, csak nem menj fel tott életfeltételeinket, hanem ahogyan
az Internetre.
a só ízét erejét adja számtalan helyzetÉs jön a húsvét, csendesen. A böjt ben, és módon, úgy adja az ember léelrepül, de mintha valaki levette vol- tét a világba, ott ahová Isten rendeli.
na fényét visszacsavarta volna az ün- Jézus is ugyanolyan volt mindig, akár
nep hangerejét és mintha csak a fa- gyógyított, akár tanított, akár Pilátus
lon át szűrődne dallama. Pedig, amit előtt kellett megállnia, akár a kereszszól, fontos, fontosabb, mint valaha, ten meghalnia.
mert az életről beszél. Ezt mondja JéTőle tanulhatjuk meg, hogy nem a
www.balatonszepezd.hu
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túlélés a cél, hanem az élet: „Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett
búzaszem nem hal meg, egymaga marad;
de ha meghal, sokszoros termést hoz.”/
Jn12,24/ És bíztat arra az útra amelyen Ő jár előttünk, amely út átvezet
a legnagyobb akadályon is: „Aki hisz
énbennem, ha meghal is, él” /Jn11,25/.
Abban a világban, ahol mára a puszta
létünk és kényelmünk fenyegetettségével riogatnak bennünket, azt mondja: „Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt.”
(Lk 17,33/
Nem csak irányt mutat, hanem Életét adja, és erejét, mikor keresztjére és
feltámadására mutat. Húsvét ünnepe amikor a világ hullámai átcsapni kéis benne, személyes közelségében kap- szülnek fejünkön: „A világban megja vissza igazi színeit és igazi hangját, próbáltatások érnek titeket, de bízzatok,
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én legyőztem a világot.” Azt mondja: „Veletek vagyok a világ végezetéig” /
Mt 28,20/ Jézus tehát erőforrás lehetőségek és a 100%-os életet adja egy
olyan világban, amely el akarja hitetni, hogy mindezek határai beszűkültek és kiszolgáltatottságodra az egyetlen megoldás csak a behódolás, és az
alávetettség és a világ áramlatainak való feltétlen engedelmesség lehet. Ő tanítja meg azt, hogy a megtérés nem azt
jelenti, hogy sikeresen jobbítjuk meg
életünket, hanem hogy hozzá megyünk terheinkkel, bűneinkkel: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.” /Mt 11,28/
Veress István
evangélikus lelkész

„Krisztus feltámadt a halottak közül…”(Ikor 15)
Kedves Olvasók!

pen ennek egyszerűsége a megragadó.
Ha nem a halálról lenne szó, azt írnám
Elhunytakkal kapcsolatban szokjátszi könnyedsége. Ahogy az Isten Fia
tuk hallani, használni azt a kifejezést,
ott a holtak közt egyszer csak kiválik
hogy „eltávozott az élők sorából”. Ela sorból és újra beáll az élők közé, az
gondolkodtatott ez a kifejezés. Mintélők sorába.
ha csak egy bolti bevásárlásnál állnánk
Az Ige szava Isten gyermekeinek felsorban várva, hogy megkapjuk a kítámadását vetíti előre. Azt a könnyedvánt árut s egyszer csak valaki megséget, amivel Isten – mert Ő mégiscsak
unva a várakozást, kilép a sorból s elIsten – az utolsó napon a mi életünktávozik. Pedig tudjuk, érezzük, sántít
ben is el fogja végezni ugyanezt. A
a kép. A halál mérhetetlenül több, és lehetősége, a halál azonban egyirányú halottak sorából egyszer csak bennünkomolyabb dolog. Különösképpen ak- történés. Aki „eltávozik az élők sorá- ket is kiemel és átvisz nem csupán az
kor, mikor olyasvalaki távozik el, aki ból” többé már nem tér vissza. És ez életre, hanem akkor már az örök életnagyon közel állt hozzánk, vagy pedig sziklaszilárd megdönthetetlennek tű- re. Ez a mi keresztyénén hitünk végmostanság, mikor tömegével érkeznek nő törvény.
ső reménysége.
szörnyű képek utcán heverő halottak
A fenti örömhír azért döbbenetes,
Kedves Olvasók! Ezzel az egyszerű,
tucatjairól. Komolyabb és félelmete- mert ennek az ellenkezőjét nem csak de mégis felemelő és reménységet horsebb dolog, mert egy sorba bármikor mint lehetőséget állítja, hanem ennek dozó gondolattal szeretnék mindenkivissza lehet állni – még ha talán nem megtörténtét, és valóságát. Valaki a nek Áldott Húsvétot kívánni!
is az eredeti helyünkre, hanem csak a halottak sorából egyszer csak kivált és
Gondos Gábor
végére - de mégis ott van a visszatérés átlépett az élők közé. Számomra épreformátus lelkész

Továbbra is aktív a Gesztenyevirág Nőegylet

A Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet immár hetedik éve építi a közösséget. Az elmúlt évben – a
nehézségek ellenére is - igyekeztünk
színesíteni a közösségi életet Balatonszepezden.

maga nemében. A festményből, azó- körünkkel is. Óriási lázban égnek a tata létrejött a képeslap, melyhez lehető- gok, sok izgalmas meglepetést tartoség lesz ebben a szezonban hozzájutni gatunk.
mindenkinek. A befolyt összegből toBarátsággal:
vábbra is a Nőegylet munkáját finanLakatosné Horváth Krisztina, elnök
szírozzuk.
Elkészült honlapunk, melyre április
Nyár eleji, Szepezdi Körkép festése első hetében felkerülnek az idei progfelhívásunkra rengeteg „festőművész” ramjaink, melyre nagy szeretettel vájelentkezett, mondhatni korhatár nél- runk mindenkit továbbra is. Kérjük,
kül. A megfestett kép állandó dísze lett kísérjék figyelemmel: www.gesztenyea közösségi háznak, és méreténél fog- virag.hu. Folytatjuk a készülést az idei
va - 6 négyzetméter! - egyedülálló a szezonra az énekkarral, és a színjátszówww.balatonszepezd.hu
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Tisztelt ünneplő közönség!
Kedves Szepezdiek!

Március 15-ét 174 éve a Magyarság
minden évben megünnepli, megemlékezik az egyik legnagyobb történelmi
eseményére. 1848. március 15-én, Pesten fiatalok megfogalmaztak maguknak elveket, melyek célkitűzések lettek
és ezen elvekből, célkitűzésekből alakult ki a „12 pont”. Forradalmi láz söpört végig ezen időszakban Európán,
de azt hiszem, kimondható, hogy ezen
időszakból a Magyar Forradalom és az
azt követő Szabadságharc volt a legmeghatározóbb az egyetemes történelemben.
A forradalmi eszméket olyan erő tüzelte, olyan erős nemzeti érzés, olyan
hatalmas szabadság utáni vágy, mely
nem tántorította el a forradalmárokat, a már első látásra is túlerőben lévő
császári ellenséggel szemben. A 48-as
forradalmárok tudták mit kockáztatnak, tudták mivel fizethetnek, a legdrágábbal, az Életükkel. Ennek ellenére sem hátráltak meg a Haza és a
Magyarság előremozdítása érdekében.
A kezdetben elért alkotmányos sikerek jogosan táplálták a reményt, hogy
Magyarország független lehet nagyobb véráldozat nélkül, de ez hamar
illúzióvá vált. Harc- és csataterek alakultak ki szülőföldünkön és a Magyarság felvette a harcot az előrenyomó
csapatokkal és küzdött függetlenségéért, küzdött szabadságáért, egységesen.
Nagyon súlyos veszteségek és véráldozatok érték Hazánkat. A Forradalom
leverését, a Szabadságharc elvesztését
követő megtorlás hosszú évtizedekig
gyógyíthatatlannak tűnő sebet ejtett a
Magyarságon.
Szerte Magyarországon és a Világban másutt élő magyarok március 15én kokárdát tűznek a mellükre, még ha
külhonban a szomszédok nem is értik, miért teszi ezt. Ő tudja, tiszteletből! Azoknak az ismert hősök iránti tiszteletből, akik a Forradalomban
részt vettek, akik a Szabadságharcban
harcoltak. Olyan hősök Ők, akik nem
nyerték meg a harcot, leverték Őket,
de mégis győztek, mégis eredményeket értek el Magyarország fejlődésében. Kivívták a Nemzet tiszteletét és
beírták nevüket a magyar történelembe. Ezek a hősök olyan tettet hajtottak végre, melyre büszke lehet és le-

pezd lakóinak, nyaralóinak, pártfogóinak is össze kell fogni a falu fejlődése érdekében. Ne a kicsinyes, egyéni
érdekek irányítsák a helyi kommunikációt. Ne tételezzünk fel eleve ros�sz szándékokat, rossz cselekedeteket.
gyen is, mindenki. Ezért emlékezünk Próbáljuk megbeszélni, megvitatni
meg 174-ik éve róluk és tetteikről.
a problémákat, hibákat. MeggyőzőA forradalmi eszmék szerzői a Már- désem, hogy mindenki, aki a faluért
ciusi Ifjak, akik közül meghatározó dolgozik vagy a faluért vet fel megszemélyek; Petőfi Sándor, Irinyi Jó- oldandó problémákat jó szándékzsef, Jókai Mór, Vajda János, Vasvári kal teszi ezt. Beszéljük meg békésen
Pál, Vidats János. A Márciusi Ifjak 20- és tegyünk a célok érdekében együtt.
30 éves fiatalok voltak. Hajtotta őket Tanulnunk kell az 1948 hőseitől
a hazaszeretet, a fiatalos hév, forra- mind elszántságot mind elhivatottdalmi hangulat. Hittek abban, hogy a ságot, tanulnunk kell a múlt buktamagyaroknak joga van a nemzeti füg- tóiból. Meggyőződésem, hogy Magetlenséghez, az önállósághoz, a sza- gyarországnak és az itt élőknek a sok
badsághoz, a szuverenitáshoz. Ezek nehézség ellenére is, stabil a jövője.
ma is aktuális elvárások. Az Ő válto- Érdemes itt élni, érdemes itt dolgozzásra kiéhezett szemléletük és sokuk ni és érdemes ide családot alapítani.
véráldozata kellett ahhoz, hogy ki- Büszkén emlékezünk 1848 hőseire,
mozduljon az ország szekere a gödré- példaértékű tetteikre. Legyünk méltóből. Erőszakkal leverték ugyan a For- ak hozzájuk, A világ ugyan változik, de
radalmat, de az elnyomók nem tudták a lényeg nem. A mi kis országunknak
a Forradalom előtti állapotot visszaál- fenn kell maradnia a Kárpát medenlítani. Kis idő múlva a rendszerben po- cében. Sok harc, küzdelem árán – igaz
zitív változások következtek be.
jelentős terület veszteségekkel – több
Természetesen ahhoz, hogy a forra- mint 1000 évig ez sikerült. Bízzunk
dalmi eszmék ilyen nagy horderejűek benne, hogy a jelenlegi megint támaés ilyen eredményesek legyenek, kel- dásokkal és háborúval terhelt világban
lett az összefogás és az egység. Sajná- is meg tudjuk őrizni értékeinket, füglatosan tapasztalható ma is a széthúzás getlenségünket és a magyar emberek
és ellenségeskedés magyar és magyar érdekeit. Jó a történelmi Hőseinkre
között. Ne egymásnak legyünk ellen- visszaemlékezni és Jó Magyarnak lenségei az országunkban és falvainkban. ni, Jó Szepezdinek lenni!
Csak úgy lehet eredményeket elérni és
A 48 – as ifjak jelszavát idézve: Élnagy tetteket véghezvinni, ha a jobbí- jen a Magyar Szabadság, Éljen a Ható szándék mögé állva összefogunk és za! Hajrá Szepezd! Köszönöm, hogy
annak véghezvitelére egységesek va- meghallgattak!
gyunk.
Dr. Temesvári Zsolt
A magyar történelem során sokszor a vesztes oldalra kerültünk. Elég
1848 után még Trianont, a II világháborút 1956 – ot említeni. Most újabb
Továbbra
is
kihívás előtt állunk. A migráns invá- megkösz önjük,
zió, a Covid járvány és most az Uk- ha elhozzátok a
rán – Orosz háború újabb kihívásokat
műanyag kupajelent Magyarország és egész Eurókokat a gyűjtőpa számára. Ebben a helyzetben meg
be, a Balatonszekell őriznünk az ország nyugalmát,
szervezettségét, okos, megfontolt mű- pezdi Központi
ködését. Most nincs itt az ideje a ve- strand mellé. Tatélkedésnek, a széthúzásnak a bizony- valy nyáron hetalan kimenetelű változásoknak. Most lyeztük ki, idén
az ország sikeres működését kell meg- nyáron szeretnénk leadni, ami ös�őrizni. Egységesen és eltökélten kell szegyűlt. Következő számban meg
fogjuk írni, hogy állunk. A befolyt
cselekednünk.
Kedves Barátaim, Kedves Szepezdi- ellenértékből a Nőegylet munkáját
támogatjuk. Köszönjük!
ek!
Lakatosné Horváth Krisztina,
A mi lokális környezetünkben is
Gesztenyevirág Nőegylet elnöke
ez a követendő példa. Balatonsze-

FELHÍVÁS!

www.balatonszepezd.hu
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Orvosi tanácsok tavaszra

Létező fogalom a „tavaszi fáradtság”. De mi is ez valójában és mit tudunk tenni ellene? A téli időszak sok
szempontból igénybe veszi a szervezetünket. Ennek részben fizikai, a
szervezetünk működését közvetlenül befolyásoló, részben pedig pszichés tényezői vannak.

A téli időszakban korán sötétedik,
mely az egyik fő oka a tavaszi fáradtságnak. A fény és a sötétség, illetve ezek
aránya komoly hatással van a hangulatunkra, általános közérzetünkre, vagyis a központi idegrendszerünk működésére, pszichés állapotunkra, ami
pedig nagyon komolyan kihat testünk működésére, vagyis meghatározó az egészségünk szempontjából. A
fény serkentő, hangulatjavító hatását
a sötétség depresszív hatásával szemben szerintem mindenki tapasztalta,
nem szorul különösebb magyarázásra. Ahogy hosszabbodnak a nappalok,
úgy a kedélyállapotunk is egyre pozitívabb irányba mozdul el.
A D-vitamin a nap UV-B sugarainak a hatására keletkezik a bőrünkben. Ezért nem alkalmas a többnyire
UV-A sugarakat tartalmazó szolárium
a D-vitamin pótlásra, valamint a bőr
kötőszöveti rendszerét, így a bőr általános állapotát, rugalmasságát is károsítja hosszú távon a rendszeres szoláriumozás. A D-vitamint történeti
okok miatt hívjuk vitaminnak, valójában hormon, mely számos funkcióval
rendelkezik. Vitaminoknak nevezzük
azokat az élettanilag fontos vegyületeket, melyekre szüksége van a szervezetnek, de nem képes azt előállítani.
A legismertebb funkciója a csontokra
gyakorolt hatása, a kalcium beépítését
segíti elő. Ezzel kapcsolatos hiánybe-

tegsége az angolkór (rachitis), mely során a csontok mésztartalma csökkent,
a csontok ellágyulnak, melynek következtében a csontvázrendszer eldeformálódik (például ezeknek a gyermekeknek jellemzően elgörbül a lábuk,
O lábúak). Az angolkór elnevezés
onnan ered, hogy az ipari forradalom
idején a nagyfokú légszennyezés miatt csökkent a napfény mennyisége az
egyébként is borongós angliai ipari városokban, ami miatt ez a betegség tömegesen jelent meg az itt élő gyermekekben. A D-vitaminnak azonban
számos egyéb funkciója is van. Kihat egyéb hormonális rendszerünkre, főként a pajzsmirigy működésünkre, ami a szervezetünk összes sejtjének
az anyagcseréjét irányítja. Befolyásolja az immunrendszerünk és számos
szervünk, szervrendszerünk működését. Ezért fontos, hogy az őszi-téli-tavaszi időszakban, amikor kevesebb,
gyengébb UV-B sugárzású fény éri kis
testfelületünket (a hűvösebb időben
viselt ruházat miatt gyakorlatilag csak
az arcunkat és a kezeinket), pótoljuk
a D-vitamint! Kisbabák esetén 500 –
1000 NE/nap, gyermekek esetén 1000
– 2000 NE/nap, felnőttek esetén 2000
– 4000 NE/nap.
Nem javaslom a multivitaminok rutinszerű alkalmazását. Ha változatos
az étrendünk, minden nap tartalmaz
nyers zöldséget és gyümölcsöt, magas
rost tartalmú pékárukat és tésztaféléket fogyasztunk, valamint rendszeresen eszünk húst, halat és tejtermékeket,
akkor nincs szükség étrendkiegészítőkre. A D-vitamin a fentebb leírtaknak megfelelően kivétel. Ha például
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valaki vegetáriánus, oda kell figyelni a
vas bevitelre, vagy ha nem fogyaszt tejterméket, a kalcium bevitelre. A multivitaminok tartalmaznak antioxidánsokat, melyek rendszeres bevitele nem
egészséges. A daganatok kialakulásáért
többek között az oxigén szabadgyököket teszik felelőssé, ezért tulajdonítottak jó hatást az antioxidánsoknak. Ez
a teória már régen megdőlt. Gondoljunk arra, hogy sportolás közben oxigénhiányos állapotot hozunk létre a
szervezetünkben, melynek következtében oxigén szabadgyökök keletkeznek, melyek károsak. De akkor hogyan
lehet egészséges a sportolás? A sejtjeinkben úgynevezett. „öngyilkos gének”
aktivizálódnak akkor, amikor működészavar áll be és elindul egy daganatos
átalakulás. Ha a sejtjeinket egyáltalán
nem éri semmilyen minimális szabadgyök hatás, ezek az öngyilkos gének inaktív állapotba kerülnek, vagyis
bekerülnek a kromoszómák (örökítőanyagunk) felszínéről azok mélyére,
nehezen elérhető helyre. Ha viszont
ezek a hatások (nem kóros mértékben,
mint például dohányzás vagy stressz
esetén) rendszeresen érik a sejtjeinket,
akkor egy esetleges daganatosan átalakuló sejt képes az öngyilkos génjei aktivizálódása következtében végez magával és így megmenekül a szervezet
egy rákos megbetegedéstől.
Mi tehát a teendőnk ilyenkor tavasszal? Mint minden más évszakban!
Odafigyelni önmagunkra, egészségesen táplálkozni, rendszeresen mozogni, kerülni, kezelni a stresszt, megszüntetni a szervezetünket károsító
hatásokat. Ha ezt az év minden napján betartjuk, akkor nem csak a tavaszi
fáradtság lesz ismeretlen számunkra.
Dr. Oláh Kálmán
háziorvos

Kedves Balatonszepezdi Lakosok!
2022. február 24-én megérkezett a
falubusz, melyet a Magyar Falu pályázaton nyertünk. Mindazoknak, akik
nem tudják megoldani a vásárlást,
kéthetente csütörtöki napokon reggel 9 órai indulással maximum 8 főig lehetőséget biztosítunk a személyszállításra.
Kérjük, ha élni kívánnak a lehetőséggel érdeklődjenek az alábbi telefonszámon:
+36 30/497-5833
www.balatonszepezd.hu

Balatonszepezd Község
Önkormányzata
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Nagy szeretettel várjuk legújabb tanítványainkat
Zánkára, a Bozzay iskola 2022/2023. tanévének
első osztályába!
A zánkai Bozzay Pál Általános Iskolában nincsenek tagozatok. Nemzetiségi nyelvoktató iskolaként emelt
óraszámban (heti öt óra) tanítjuk az
idegen nyelvet már az első évfolyamtól. A mi iskolánk befogadó intézmény. Hozzánk nem csak a beiskolázási körzetből, hanem azon kívülről
is, így összesen 17 településről járnak
tanulók, ami egyértelműen iskolánk
jó hírnevének köszönhető. A Bozzay
suli tömegközlekedési eszközökkel is
könnyedén elérhető.
A Bozzay iskolában nem csak a gyerekeket szólítjuk a nevükön, nálunk a
tantermeknek is van neve! A leendő
első osztály terme a „Kincskeresők”
névre hallgat. A zánkai Bozzay iskola
nem versenyistállóként határozza meg
magát, azonban a tehetségek kibontakoztatása és kiteljesedése érdekében
mindent megtesz.
A nemzetiségi német nyelvet emelt
óraszámban tanítjuk. A nyolcadik év
végén lehetőséget biztosítunk nyelvvizsga letételére, ehhez felkészítő foglalkozásokat tartunk. Második idegen
nyelvként hatodik évfolyamtól angol nyelv tanulására is lehetőség van.
Magyarból és matematikából felvételi előkészítőket tartunk már hetedik évfolyamtól kezdődően. Diákjaink körében népszerűek a levelezős
versenyek, a csapatversenyek és egyéni
megmérettetések. Akiket a természettudomány érdekel, azok a diákjaink
Herman Ottó vetélkedőn, Geoparkos
vetélkedőkön adhatnak számot tudásukról. Az idén indult természettudós
- fizika szakkör nagyon népszerű diákjaink körében. A művészeti oktatás
kiemelt szerepet kap iskolánkban: lehetőség van hangszeres zene tanulására, de a magánénekre is jelentkeznek
tanulóink. A jó kézügyességű diákok
a Szín- Vonal művészeti iskola keretében sajátíthatnak el újabb és újabb
képzőművész technikákat. Megfelelő számú jelentkező esetén a néptánc
oktatást is elindítjuk. A sportolás nagyon kedvelt tevékenység iskolánkban.
A lányok körében népszerű a röplabda,
a fiúk nagyon szeretik a műfüves focit,
a kisebbek kedvence a minitenisz tan-

folyam és a sakkozás. Jövőre szivacskézilabda tanfolyam is indul. Szünetekben és szabadidőben tanulóink az
udvaron, a játszótéren vagy a sportpályán tartózkodnak, rossz idő esetén az
aulában csocsóznak és pingpongoznak, de kártyázni vagy társasozni, sőt
olvasgatni is lehet.
Iskolánkat beválogatták, így résztvevője az Úszó Nemzet Programnak: a
mostani és a jövő tanévi kis elsőseink
is hetente járnak úszásoktatásra Balatonfüredre testnevelés óra keretében.
A program több tanévre biztosítja ezt
a lehetőséget. Intézményünk minden
gyermekre fokozottan odafigyel, így a
lassabban haladók is kiemelt szerepet
kapnak a napi pedagógiai munkánkban. Logopédust, gyógypedagógust
és fejlesztő pedagógust is foglalkoztatunk. A gyógytestnevelés szervezett
formában zajlik iskolánkban. A fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat
órarendbe iktatva tartjuk.
A hitélet gyakorlására is lehetőség
van, jelenleg három felekezet működik iskolánk falai között.
A Bozzay iskola folyamatos fejlesztéséről gondoskodunk: a tantermeink többségében található „varázstábla”. Előadótermünkben digitális panel
segíti az oktatást. Projektorok segítségével minden termünket „okossá”
tudjuk varázsolni. Informatika termünk alkalmas a számítógépes ismeretek megszerzésére. Az okostelefonok használatát tanítási időben csak
tanulási célból, ismeretszerzésre engedélyezzük. Tornatermünk padlówww.balatonszepezd.hu

zatát pályázat keretében felújítottuk:
biztonságos, az egészséges testedzést
biztosító burkolatot raktak le. Tanítási
óráinkon professzionálisan használjuk
az infokommunikációs eszközöket.
Számunkra nagyon fontos a pozitív
motiváció, nem véletlen, hogy elnyertük és megtartottuk a „Boldog iskola” címet. A természet- és környezetvédelem a zánkai Bozzayban kiemelt
szempont. „Ökoiskola” minősítésünk,
„Madárkert”-ünk ezt megerősíti. A
zánkai Bozzay Pál Általános Iskola
legfontosabb partnerei a SZÜLŐK.
Rendezvényeink, ünnepségeink, megemlékezéseink elképzelhetetlenek a
segítségük és részvételük nélkül.
Mit kínálunk még tanítványainknak?
– Délutáni napközi (játék, tanulás,
gyakorlás)
– Nyári napközi lehetősége
– Teljes étkeztetés
– Alsó és felső tagozaton korrepetálás, szükség esetén felzárkóztatás
– Tehetséggondozás,
tanulmányi
versenyek
– Szakkörök (fizika, SpaceBuzz, dráma)
– Biztonságos, szép ligetes, fás környezet
– Szervezett programok, kirándulások
– Családias, befogadó légkör
– Nyári német nemzetiségi táborok
Az iskola weboldala: www.bozzaysuli.hu, illetve a facebook.com/bozzayiskola.
Sánta Lajos, igazgató
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Fontosnak tartja a közlekedésbiztonság
javulását

Új vezető lett a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályán, Karli Imre rendőr őrnagy személyében. A kezdetekről, a jelenről
és a jövőbeni elképzelésekről beszélgettünk.

- Mennyiben változott meg azóta az ön
élete?
- Nagy változás nem
történt, talán csak
még nagyobb felelőséggel kell végeznem
- Kinek és minek a hatására lett ren- a munkámat.
dőr?
- A sok munka mellett
- Nagyon-nagyon régen, gyermek- - mi az, amivel ki tudkoromban rajzolódott ki, hogy rendőr ja magát kapcsolni? Van
szeretnék lenni. Az akkori honvédel- hobbija?
mi, rendészeti lehetőséget kihasznál- Természetesen a
va gyűjtöttem a tapasztalatokat és egy- családom az, ami a
re jobban erősödött bennem az érzés, legtöbb időmet leköti
hogy ezt kell választanom.
a munka után, de van
- Az újság olvasói számára röviden is- hobbim is. Nagyon
mertesse pályafutását!
szeretek
horgászni,
- 1996. augusztus 15-én szereltem mert a természet telfel a Veszprém Megyei Rendőr-főka- jesen kikapcsol és félre
pitányság állományába, mint bűnügyi lehet tenni a munkával
technikus. Az a feladat nagymérték- kapcsolatos gondokat,
ben meghatározta az életemet a szak- és még ha kapás is van,
mában. Rengeteg izgalmat és élményt az maga csoda.
adott az, hogy a munkámmal elkövetőt
- Mit lehet tudni a
vagy elkövetőket foghattunk el. 2001- családjáról?
ben jött egy lehetőség a Balatonfüredi
- Nős vagyok, van 3
Rendőrkapitányságon, itt 4 évig fog- gyermekem, két fiú és
lalkoztam a bűnügyi technikai mun- egy kislány. A két fikával, majd gondoltam 2005-ben ki- am középiskolás, a lányom pedig idén
próbálom a rendészeti feladatokat. A szeptemberrel kezdi majd meg a köváltás bejött nekem, mert azóta is ezt a zépfokú tanulmányait. Azt, hogy hol,
munkát végzem. Előszőr körzeti meg- még nem tudjuk, az majd a felvételi
bízotti alosztályvezető, majd járőrszol- után derül ki.
gálati alosztályvezető voltam, és most
- Melyek a jövőbeni tervei a Rendészeegy 52 fős egység vezetőjeként, mint ti Osztályon?
rendészeti osztályvezető tevékenyke- Természetesen vannak terveim,
dem.
- Milyen érzések kavarogtak önben,
amikor kinevezték a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának
A két ostyalapot nedves konyharuvezetőjévé? Számított rá?
hára tesszük, hogy kissé átgyengüljön.
- 2021. január 1-jét követően, miKözben a tejet felforraljuk a cukorral,
után megbízták a kapitányságvezető
urat, aki előtte a Rendészeti Osztály- majd ha kissé kihűlt, hozzákeverjük a
vezető volt, én is megbízást kaptam a többi alapanyagot is. A még langyos
Rendészeti Osztály vezetői feladatai- krémmel megkenjük a lapokat, majd
nak ellátására. Vancsura Miklós rendőr feltekerjük. Nem kell nedves konyhaalezredes úr kapitányságvezetői kine- ruhába tekerni! Fóliába tesszük, és a
vezését követően, és miután sikeresen hűtőben tároljuk. Szeleteljük. Jó étváelvégeztem a beosztáshoz járó képzést, gyat!
Hozzávalók: 2 db nagyobb ostyalap
idén február 1-jétől kinevezéssel látom
el ezt a feladatot, ami nagyon jó érzés- (28x38 cm).
Töltelék: 50 dkg darált háztartási
sel tölt el és nagy megtiszteltetés számomra. Büszkén vettem át kapitány keksz, 50 dkg nagyobbra tördelt házúrtól a kinevező parancsomat.
tartási keksz, 4,5 dl tej, 40-50 dkg kris-

de szinte ugyanazok, mint a rendőrkapitányság vezetőjének. Elsősorban
a közlekedésbiztonság terén szeretnék
javulást elérni. Ezen a téren még jelentős feladataink vannak, de ugyanilyen fontosnak tartom a közterületi
rend fenntartását, ami eddig is jellemezte ezt a vidéket.
Szendi Péter

Vendégváró finomság sütés nélkül

www.balatonszepezd.hu

tálycukor, 2-3 evőkanál kakaópor, 2 cs.
vanillincukor, 20 dkg vaj vagy margarin, rum aroma ízlés szerint (elmaradhat).
Lakatosné Horváth Krisztina
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Jól teljesítettek újoncként a magasabb
osztályban

Inhof Tamás a Balatonszepezdi
Sport Klub elnöke örömmel tájékoztatta lapunkat, hogy a megyei másodosztályban szereplő újonc csapat
várakozáson felül teljesített, és továbbra is minden feltétel adott az
eredményes sportoláshoz.
- Sokáig vezettük a bajnokságot, talán
egy kicsit a végére elfáradtunk. Az utolsó
két mérkőzést saját magunknak köszönhetően elrontottuk, de ahhoz képest, hogy
most kerültünk fel a magasabb osztályba,
nem vallottunk szégyent, hiszen az ötödik helyen zártuk az őszi idényt. Hozzáteszem, hogy a játékosok elégedetlenebbek
voltak a teljesítménnyel, mint a szurkolóink. Én abszolút elégedett vagyok, jelenleg reális a mostani helyezésünk – értékeli az őszi szezont Inhof Tamás.
Beszélgetésünk idején csupán négy
ponttal vannak lemaradva a harmadik helyezett Ősitől. Azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy az egyik
legjobb védelemmel a szepezdiek ren-

csapatos bajnokságban nagyon kiélezett mérkőzések vannak. A feltételek
továbbra is kiválóak Balatonszepezden. Ebben nagy segítséget nyújt az
önkormányzat, és a két főszponzoruk
a Halker Kft. és az OTP Bank. Emellett nagyon sok segítséget kapnak a faluból, volt játékosoktól.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy
társadalmi munka keretén belül, 10
ember, egész nap dolgozott. Megtörtént a gyepszellőztetés, trágyázás, elszórták azokra a helyekre a fűmagot,
ahol az szükséges. Az aszályos időszak
miatt is elindították az öntözőberendezést, így elmondhatjuk, hogy alaposan felkészítették a pályát az idei szezonra. Inhof Tamás tisztában van vele,
delkeznek, hiszen a kapott gólok alap- hogy néhányan nehezen fogadják el,
ján az előkelő harmadik helyen állnak. hogy a pályát csak és kizárólag futballInhof Tamás a tavaszi szezontól töb- ra használhatják az emberek. Reméli,
bet vár és remél, hiszen a felkészülésük hogy a jövőben is mindenki rendeltejól sikerült. Úgy gondolja, hogy elő- tésszerűen használja a létesítményt.
rébb is végezhet a csapat, de a tizenkét
Szendi Péter

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: 06-70/3127428
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

www.balatonszepezd.hu
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Gyűjtemények Háza táblaavató ünnepség

Április 30-án, szombaton 11:00
órakor névtáblát és emléktáblát avatunk a Néprajzi Gyűjtemény épületénél, a gyűjteményt létrehozó Károlyi Ferenc emlékére, ezzel is kifejezve
tiszteletünket és megbecsülésünket
közösségépítő munkájáért és közéleti tevékenységéért.
1995-ben alapítója volt az Őszikék
Nyugdíjas Klubnak, majd a Nyugdíjas klub elnöke 1997-től. 2004 évben

megnyitották a Néprajzi Gyűjtemények Házát, melynek a gondviselője volt. Halálának 2 éves évfordulója
alkalmából Balatonszepezd Önkormányzata, a Nyugdíjas Klub és a Károlyi család közös ünnepséget szervez,
melyre szeretettel várunk mindenkit.
Németh Ferenc, Szepezd krónikása,
Károlyi Ferenc életútját és Iván Katalin a képviselői munkában megélt közös élményeket idézi fel. Rövid műsor

és koszorúzás után kerül leleplezésre a
névtábla és az emléktábla.
Helyszín: Gyűjtemények Háza – a
Katolikus templomudvarban. Az ünnepséget követően állófogadás lesz a
Bertha Bulcsu Közösségi Ház udvarában.
Szeretettel várunk mindenkit!
Balatonszepezd Önkormányzata,
Őszikék Nyugdíjas Klub
és a Károlyi család

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk
jövedelemadónk 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
Nőegylet adószáma: 18648692-1-19.
Bankszámlaszáma: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

Mozdulj Szepezd!
Szabadtéri
családi-baráti csapatépítés
április 16-án, szombaton! Indulás: 9:00 óra
Virius emlékmű. Érkezés: vízpart-csónakház kb.12-13:00 óra.
Az emlékműnél regisztráljuk a jelentkezőket egy vidám programra, 4-5 fős csapatok
jelentkezését várjuk, a részvétel feltétele a regisztráció. Kényelmes, sportos ruházatban gyertek, a helyszínen kapott
térkép alapján egy kényelmes 3-4 km-es útvonalon haladnak a csapatok, 8 csomóponton várjuk őket különböző
feladatokkal, melyek minden korosztály számára teljesíthetőek. Lesznek ügyességi, és némi „szepezdi tájékozottságot” feltételező próbatételek. A feladatok végrehajtásáért
pontok járnak minden állomáson. A célbaérést követően
minden résztvevő ebédet kap a parton, miután jól elfáradt.
Ebéd után eredményhirdetés, és külön díjban részesítjük a
legfiatalabb, a legidősebb csapatot.
Kérdésekre itt válaszolunk:
+36307767082. Rossz idő esetén a program elmarad!
Gesztenyevirág Nőegylet
www.balatonszepezd.hu
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