Polgármesteri beszámoló a
január-februári önkormányzati munkáról
Kedves Balatonszepezdiek!

újítás, de sajnos oda nagyobb összegű
pályázatra nincs lehetőség, viszont az
Ismét egy mozgalmas másfél hóna- udvari színpad mögötti támfal felújítápon vagyunk túl, ami nagy részben a sára szintén indulunk. A Vasútállomás
falu életében fontos pályázatok beadá- alatti játszótér is megújulhat, felújítássával telt. Önkormányzatunk fejleszté- ra, festésre, gumiszőnyeg cserére a kései nagyrészt pályázatok felhasználá- szülünk. Február 12-ig hét pályázat
sából valósul meg, így különösen nagy leadására került sor, összesen mintegy
gondot fordítunk arra, hogy amit csak 130 millió Ft értékben, melyet minlehet ennek érdekében felhasználjunk. den esetben Szántó Szilvia irodavezető koordinált.
Tervek
Az újság megjelenésekor már reményeim szerint már átvettük a faluJanuár 16-ig lehetett beadni az buszt, aminek az elhelyezésére is gonújabb Kisfaludy strandfejlesztési pá- doltunk, így egy kocsiszín pályázatot is
lyázatot, amivel a Központi strand to- leadtunk. Lehetőség volt még az orvovábbi fejlesztéseit céloztuk meg. Így si lakás, illetve a szolgálati lakás felújímozgáskorlátozottak részére a vízbe- tásra, de az oda szabott pályázati feltéjutás feltételei, járdaépítés, új vízimen- teleket egyelőre nem tudtuk teljesíteni.
tő katamarán, további napárnyéko- Véglegesen elkészült a szepezdfürdői
lók, napozóstég és tartozékai, illetve szabadstrand vizesblokkja, a hozzávenem a pályázat keretében, de homo- zető járdával, remélhetőleg most már
kos lidó kialakítása szerepel a tervek mindenki megelégedésére fog működközött. Beadtunk egy Balatonsze- ni. Mivel a strandon nincs áram, saját
pezd értékei, Hungarikum pályázatot, felajánlásommal és kivitelezéssel a vimely egy kiadvány formájában jelen- zesblokkba napelemes világítást fogok
het meg. Ismét indulunk a temetőfel- kiépíteni. A Hivatal irattárát is renújítási pályázaton, melyben a ravatalo- deztük, a 30 éve felhalmozódott iratzót újíthatjuk fel, illetve egy új urnafal mennyiséget szakemberek nézték át.
kialakítására is lesz lehetőség. Belterü- Az irattárat, a hozzá tartozó előtérrel
leti utak fejlesztése mindig napirenden felújíttatjuk, a külső falakat újra vakolvan, így a Tűzoltó utca és az Árpád ut- tatjuk, így már ott is kulturált körülca belterületi szakaszának folytatására mények lesznek. Nagyon feszített haismét pályázunk. Hogy miért pont ez táridővel elkészültek a strandi büfé
a két utca, erre később visszatérek. A tervei, január végéig az építési engeMűvelődési házunkra is ráférne a fel- délyt is megkaptuk, ezzel párhuzamowww.balatonszepezd.hu

san folyt a beszerzési eljárás az építési
vállalkozó kiválasztására. Az 5 vállalkozó közül 1 adott be érvényes pályázatot bruttó 31 millió Ft vállalással, így
vele fogunk szerződést kötni. Ahogy
megindulnak a munkák, pályáztatjuk a
bérlő vendéglátó vállalkozó(ka)t is. A
büfé elkészülési határideje: 2022. május 30.
Még mindig pályázatok
2021 évben pályázatot adtunk be
több állami ingatlan birtokba vételére.
Ennek keretében kaptuk az értesítést
1 db vízparti ingatlan önkormányzati tulajdonba adására, melyre birtokbavételi jegyzőkönyvet írtam alá, ezáltal már önkormányzati tulajdon. Az
értéke több tízmillió Ft lehet. Nem pályázat útján egy másik vízparti ingatlan bérletére 15 évre írtam alá bérleti
szerződést. Végül, de nem utolsósorban a Vidékfejlesztési program keretében Támogatói okiratban kaptunk
értesítést, hogy Balatonszepezd Önkormányzata 125 millió forintot nyert
külterületi utak megújítására. Ez a
Tűzoltó utca külterületi szakasza, az
Árpád utca folytatása, az Őzike utca utáni külterületi szakasza egészen
Révfülöpig. Ezen kívül a Napsugár
utca-Öreghegyi út külterületi szakasza kerül még megépítésre. A projekt a geodéziával, nyomvonal kijelöléssel, közbeszerzéssel indul, várható
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befejezése 2023 közepe. Sok pletyka,
de inkább hazugság keringett a csónakkikötő megnyert, de engedélyt nem
kapott Horgász Egyesület-Önkormányzati Konzorcium 155 millió forintos pályázatával kapcsolatban. Időt
nem kímélve rengeteg tárgyalást folytattunk a Horgász Egyesülettel, Képviselő-testülettel, pályazatíróval, tervezővel, Természetvédelmi Hatósággal,
Nemzeti Parkkal, Kincstárral, Megyeházával. Amit lehetett megtettünk, de
a végeredmény az lett, hogy a Képviselő-testület a támogatástól való elállás mellett döntött. Az Önkormányzat
számlájára ez ügyben pénz nem érkezett, illetve senkinek egy fillért nem
fizettünk ki ez ügyben! Ahhoz, hogy
mégis legyen megoldás csónakkikötő ügyben, felvettem a kapcsolatot a
Miniszterelnökség Településrendezési Osztályával, ahol rendeletmódosítás
kapcsán folytatok tárgyalást jelenleg is.
Február 17-én elfogadtuk Balatonszepezd 2022.évi költségvetését. A
Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek
156.790.915 Ft,
b) finanszírozási bevételek
143.764.268 Ft, ba) ebből belső hiány
összege/maradvány 143.764.268 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 171.400.873 Ft,
d) működési célú tartalékok
6.299.813 Ft, e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 66.154.310 Ft, f )

költségvetési felhalmozási célú tartalékok 63.000.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege
1.505.695 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege
300.555.183 Ft.
Ugyanezen a napon elfogadtuk a
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is, ahol módosítottuk az
SzMSz-t is, e szerint a Zánka Közös Önkormámyzati Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltsége helyett
Balatonszepezd Önkormányzat elnevezés lett. Balatonszepezd szempontjából a továbbiakban rendkívül
fontos, hogy elengedtük a kirendeltséghez való görcsös ragaszkodást, a
Közös Hivatal ellátja a hivatali ügyintézést, a Szepezdi Önkormányzati Hivatalban pedig település menedzselés
és a mindennapi ügyek intézése folyik. Elszámolásban áttértünk a lakosságszám alapú elszámolásra, így a
korábban a közösbe befizetett évi 24
millió Ft helyett 14 millió forintot fogunk befizetni. Módosult 2022. január 1-jei hatállyal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. §-a. A
módosítás a polgármesteri illetmények
és tiszteletdíjak emelkedésére irányul.
Az Mötv. 71. § (4) bekezdés a) pontja alapján a polgármester illetménye
az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében
520.000 Ft. Az Mötv. 71. § (5) és (6)
bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával meg-

egyező mértékű tiszteletdíjra, 260.000
Ft-ra. 2022. február 1. időpontig 15
hónapon keresztül polgármesteri feladatomat társadalmi megbízatásúként
végeztem, tiszteletdíjam ennek megfelelően bruttó 149.600. Ft volt. Február 1-től a Képviselő-testület döntése
alapján feladataimat főállású polgármesterként látom el. A törvénymódosítás értelmében, aki 2021. első félévében amilyen megbízatásban volt,
annak költségét az állam átvállalja, tehát jelen esetben az illetményem felét
az állam, másik felét a település állja.
Nagy valószínűséggel 2023-ban már
teljes egészében az állam fogja ezt téríteni. Mint azt előzően olvashatták a
polgármesteri munka rendkívül ös�szetett, felelősségteljes. Azt is tudom,
hogy ez a munka nemcsak „projektembert” kíván, hanem fő szempont az
emberekkel való kapcsolat kell legyen.
Az időközi választás után nagyon
fontos volt, hagy anyagilag stabil alapot teremtsünk, megerősödjünk, - ez
a költségvetésből is látszik - visszatérjen a bizalom elüljenek a harcok, végre
nyugalom legyen a faluban. Úgy gondolom, hogy ezt mostanra sikerült elérni, a Képviselő-testület stabil, egyfelé húz, a Hivatal részéről magas szintű
szakmai támogatást kapunk. Balatonszepezd fejlődési pályára állt, így már
én is több időt fogok annak szentelni,
hogy ne csak az irodában, hanem a terepi munkában is kivegyem a részem!
Jó egészséget kívánok Mindenkinek!
Tisztelettel:
Bíró Imre, polgármester

A Balatonszepezdi Polgárőrség
2015-ben alakult meg, 8 fővel, Bíró Imre szervezésében és az Önkormányzat támogatásával.

Balatonszepezden 2021-ben 1470
óra járőrszolgálatot végeztünk, nyári rendezvényeket biztosítottunk. Viriusz területén Bárány Gábor és Bárány Katalin, Szepezd-Fürdő részén
Kis-Gali Sándor és Kis-Galiné Edit
kutyás külterületi szolgálatot végeznek, a 71-es főút melletti rendezvényterületen és strandoknál,
valamint a faluközpontban Bíró Bence és Bíróné
Ildikó volt közterületi ellenőrzéseken.
Helyi és megyei polgárőr-rendőrségi akcióban vettünk részt, úgymint
illegális
szeméthelyezés felderítése, belterületi vadkárok elleni fellépés,
sebességmérő és rendszám

felismerő eszközökkel végzett közúti
ellenőrzések. Községünkben többször
is találkozhatott a lakosság lovas rendőri jelenléttel, melynek célja szintén
a külterületi ingatlanok megfigyelése,
vagyonvédelme.
Borda Lajos elnök, Bíró Imre tag,
Szarka László titkár

A Balatonszepezdi Polgárőrség beszámolója

Célja: a helyi lakosság és a Balatonhoz érkező vendégek biztonságérzetének javítása, együttműködés
a rendőrséggel, a közlekedési és környezetvédelmi szabályok betartása érdekében, helyi rendezvények biztosítása. A polgárőrök tevékenységüket
szabadidejükben végzik, munkájukat
törvény és rendőrséggel kötött megállapodás előírásai szerint, teendőiket havonta koordinációs értekezleten
határozzuk meg. Működési költségeinket (200.000 Ft/év) a helyi Önkormányzat és BM támogatás finanszírozza.

www.balatonszepezd.hu
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Továbbra is megfelelő a közbiztonság
Balatonfüred és környékén

A legfontosabbnak azt tartom,
hogy minél több rendőr legyen a
közterületeken, hiszen ez az, ami az
emberek biztonságérzetét szolgálja,
hangsúlyozta Vancsura Miklós alezredes, aki Balatonfüred Rendőrkapitányságának kinevezett vezetője január elsejétől.

Hogyan tudják ezt fenntartani?
- A legfontosabbnak
azt tartom, hogy minél
több rendőr legyen a
közterületeken, hiszen
ez az, ami az emberek
biztonságérzetét szolgálja. Ennek érdeké- Tavaly a füredi rendőrkapitányság ben minden szolgálati
volt az Év rendőrkapitánysága Veszp- formát felhasználunk,
rém megyében, a 2020-ban nyújtott te- hogy az itt élő, vagy ide
vékenysége alapján. Milyen érzésekkel érkező emberek bizvette át a rangos elismerést dr. Fellegi tonságban érezzék maNorbert rendőr ezredes, megyei rendőrfő- gukat. A megszokott
kapitánytól, amit a rendőrség védőszent- gépkocsizó rendőrök mellett alkalje, Szent György alkalmából rendeztek mazzuk a gyalogos, kerékpáros, moto2021 áprilisában? Mivel érdemelték ki ros, kutyás és lovas szolgálati formákat
ezt a nemes titulust?
is. Munkatársaim nagy hatékonyság- Valamiben elsőnek lenni mindig gal ismerik fel a bűnözői szándékkal
felemelő érzés, és természetesen ha- ide érkezőket. A másik fontos eleme a
talmas büszkeséggel töltött el ennek a jó közbiztonságnak az az, hogy a bűszakmai elismerésnek az átvétele. Az nügyi szolgálatunk nagyon eredméigazsághoz természetesen hozzá tar- nyesen végzi a munkáját. Nyomozóink
tozik, hogy 2020-ban a Balatonfüredi minden évben szép eredményeket érRendőrkapitányságot Regdon Lász- nek el a bűncselekményeket elkövetők
ló rendőr ezredes vezette, én ekkor felderítésében, akik aztán már megmég helyetteseként vállaltam szerepet gondolják, hogy érdemes-e visszaa sikerből. Az elismerés méltatásán térniük Balatonfüredre. Mindemelegyébként az áll, hogy „a rendőri hi- lett nagy segítséget kapunk a polgárőr
vatásuk ellátása során nyújtott kiemel- egyesületektől és közterületfelügyekedő szakmai tevékenységük, példaér- lőktől, akikkel közös szolgálatokat látékű, fegyelmezett munkavégzésük tunk el. Természetesen a turisztikai
elismeréséül”.
idény rendőri biztosítását nem tud- Dr. Fellegi Norbert rendőr ezre- nánk csak a kapitányság állományával
des, rendőrségi főtanácsos, a Veszprém elvégezni, ezért ebben az időszakban
Megyei Rendőr-főkapitányság vezető- megerősít bennünket több, nem Balaje 2022. január 1-jei hatállyal kinevezte ton-parti rendőrkapitányság, valamint
önt a Balatonfüredi Rendőrkapitányság a Készenléti Rendőrség bevetési csoélére. A megyei rendőrfőkapitány 2021. portjai is.
december 31-én adta át a kinevezésről
- Önt olyan embernek ismertem meg,
szóló parancsot a rendőrkapitány részé- aki szereti folyamatosan képezni mare. Hogyan fogadta mindezt?
gát, fontos számára a csapatmunka, hogy
- Megtisztelőnek érzem a feladatot. a kollégáival jól együtt tudjon dolgozni.
Boldog és büszke vagyok, hogy dr. Fel- Mi az ars poeticaja? Mik a jövőbeni terlegi Norbert rendőr ezredes, a Veszp- vei a kapitányságot illetően?
rém Megyei Rendőr-főkapitányság
- Igen, szeretek új ismereteket megvezetője alkalmasnak talált a feladat szerezni, főleg ha azok a munkámellátására. Különösen nagy örömmel ban hasznosíthatók, és nem szégyeltölt el, hogy Balatonfüreden, ebben a lek a munkatársaimtól sem tanulni.
számomra gyönyörű városban lehetek Elsősorban csapatjátékos vagyok, és
rendőrkapitány.
demokratikus vezetőnek tartom ma- Megfelelő a közbiztonság Balatonfü- gam, ezért nagyban támaszkodom
red és környékén, ahová főként nyáron tö- munkatársaim véleményére, javaslatamegek érkeznek pihenni, illetve országos, ira. A végső döntést azonban nekem
nemzetközi rendezvényeket szerveznek. kell meghoznom, a felelősség mindig
www.balatonszepezd.hu

az enyém. A legfőbb cél, ami jelentős
prioritást élvez az idei évben az a közlekedésbiztonság javítása, mivel ez sajnos romló tendenciát mutat, sok a személyi sérüléssel járó baleset. Továbbra
is határozottan fogunk fellépni az ittas járművezetőkkel, a kábítószert fogyasztókkal és terjesztőkkel szemben,
valamint nagyon fontosnak tartom a
hulladékot a települések kül- és belterületén illegálisan elhelyezők elleni eljárás megindítását is. Ezek azok
a területek, amik mindenképpen nagy
figyelmet fognak kapni az idei évben.
- Mit jelent önnek a Balaton? Ha éppen nem dolgozik, akkor hogyan és mivel
kapcsolódik ki?
- Kaposváron születtem, ott is szereltem fel rendőrnek, így nekem a déli part jelentette a Balatont. A csopaki
iskoláséveim alatt aztán volt lehetőségem megtapasztalni, és mondhatjuk,
hogy beleszerettem Balatonfüredbe és
ebbe a vidékbe. Azt azonban nem gondoltam, hogy egyszer majd itt fogok
dolgozni. A sors kegyes volt velem, itt
telepedtem le már 12 éve, mindhárom
fiam is ide született. A szabadidőmet
elsősorban a gyerekeimmel való foglalkozás köti le, de hetente két alkalommal azért szakítok időt egy baráti
futballra, ami gyerekkorom óta a hobbim. Mostanában egyre többet hallgatok újra zenét, a rockzene áll hozzám
közel, vagy ha még estére marad energiám, szívesen olvasok. A strandolást
pedig soha nem hagyjuk ki nyaranta,
ahogy végzek a munkával, vagy eljön
a hétvége, a feleségemmel és a fiúkkal
indulunk is azonnal a partra.
Szendi Péter
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Visszatekintés az elmúlt évre

Európai Mobilitás Hét

sportolási lehetőséget tárháza volt elérhető tanulóink számára. A műfüves
2021. 09. 21-én került megrendezés- pályán foci minitorna, az aszfaltos páre Balatonudvariban, az Európai Mo- lyáinkon kosárra dobó verseny, kosárbilitási Hét nevezetű program, amelyre labdázás, valamint kézilabdázás közül
a zánkai Bozzay Pál Általános iskola, választhattak a Bozzay-s diákok. Nagy
sikert aratott a petanque kipróbálása is.
Szerencsére az időjárás is pártfogásába vette rendezvényünket az iskola teljes közössége maradandó élményekkel
térhetett haza.
Népmese napja

bás Zsombor távolugrásban szerzett
503 cm-es ugrással.
Október 6.
Október 5-én rádiós megemlékezést
tartottunk az aradi vértanúkra emlékezve. A színjátszó szakkörösök izgatottan készültek az érzékletes felolvasásra. A visszajelzések szerint az
előadás jól sikerült. A verses-zenés
műsort követően pedig leleplezésre
került az iskola címere az épület utcafrontján.
Úszás

4. osztályos tanulói kaptak meghívást.
A gyerekek nagy izgalommal várták
az eseményt. A 4. osztály élménybeszámolója: „A helyszínt kisbusszal közelítettük meg. Amikor odaértünk sok
érdekes járművet, gokartokat, speciális
bicikliket, rollereket láthattunk. Trambulin, mászófal, kézműves foglalkozások várták az iskolásokat. A nagy kedvencek közé tartozott a gokart pálya,
ahol érmet is szereztünk, és a különböző nehézségi fokozatú mászófal. A
változatos programok közben pogácsát, üdítőt fogyaszthattunk. Ebédre
bográcsban készült paprikás krumplit ehettünk, friss ropogós kenyérrel.
Mindenkinek nagyon ízlett. Miután
jóllaktunk, kutyás rendőrségi bemutató következett, ahol megismerhettük,
hogyan történik egy kiképzés, kipróbálhattuk, az eszközöket is. Mindenki nagyon jól érezte magát, jövőre is
szeretnénk menni. Köszönjük az élményeket!”
Európai Diáksportnap
Tavaly a Bozzay Pál Általános iskola is csatlakozott az Európai Diáksport Naphoz, köszönhetően a szerencsésen alakuló járványhelyzetnek. A
több mint másfél órás programsorozat alkalmával Éva néni fél órás zumba oktatással kényeztette iskolánk diákságát és pedagógus csapatát, ezzel
kellően ráhangolva a lelkes közönséget sportnap második részére, melyben

Szeptember 30-a egész nap a meséről szólt az alsó tagozaton. Aznap
szegénylegények, tündérek, boszorkányok, varázslók, lovagok, királyok, hercegnők és még más mesehősök jöttek
iskolába. Velük együtt néztük meg a
faluházban a „Kényes királylány” című
mesét.

Október hatodikán befejeződött az
öt alkalomból álló úszásoktatás, mely
a balatonfüredi uszodában került lebonyolításra. A foglalkozásokon a Bozzay Általános Iskola 3., 4., 5., és hatodik osztályos tanulói vettek részt.
Bátran állíthatom, hogy minden résztvevő ugrásszerű fejlődésen ment keresztül, mind a technikai tudás, mind
a kezdők vízbiztonsága tekintetében.
Nemzetiségi szavalóverseny

2021. október 12-én került megrendezésre iskolánkban a német nemzetiségi szavalóverseny „Der Herbst ist
Köztársaság kupa
da! Herbst, Weinlese” témakörben. A
pályázatot a Zánkai Német Nemzeti2020 őszén elmaradt, tavaly azon- ségi Önkormányzat írta ki szeptemban 38 iskola részvétel régi pompá- berben. A verseny két fordulóból állt.
jában, 30. alkalommal rendezte meg Első körben az osztályok tanulói méra Báthory Általános iskola a megye ték össze versmondó tudományukat.
egyik legrangosabb atlétika versenyét, A legügyesebbek nyertek lehetőséget
a Köztársaság Kupát. A kiemelt fi- iskolai szinten bemutatni tudásukat.
gyelmet élvező eseményen természe- A 39 döntőbe jutott tanuló négy kortesen a Bozzaysok kilenc fős delegáci- csoportban - picik, kicsik, kismenők
ója is képviseltette magát. A gyerekek és nagyok - mérettetett meg. A Tüntisztes helytállást mutattak a küzdel- di, Kriszti és Ildikó néniből álló zsűri
mekben, ismét sikerült hazahoznunk nagyon nehezen tudott dönteni a hetöbb pontszerző helyezés mellett egy lyezések kiosztásában, így az oklevearanyérmet is, melyet Lengyel Barna- leken és jutalmakon kívül, amelyek a
nemzetiségi önkormányzat anyagi támogatásával kerültek kiosztásra-, különdíjakkal és emléklapokkal is jutalmazta a versenyen résztvevőket.
Telegdi Ágnes előadása
Október 18-án iskolánk vendége
volt Telegdi Ágnes írónő, természetfotós. „Ó, azok a csodálatos állatok”
www.balatonszepezd.hu
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címmel tartott előadást az iskola alsó
tagozatosai részére. Az általa készített
fotók bemutatásával mesélt a gyerekeknek a fehér gólyáról és a vidrákról.

SZEPEZDI TÜKÖR

keresztül. Sánta Lajos igazgató ünnepi
Mikulás
beszédét irodalmi műsor követte a dráma szakkörösök és tanáraik közreműItt járt a Mikulás! December 6-án a
ködésével. A továbbiakban az iskola Faluház udvarán találkozhattak az alkönyvtárában került sor az osztályter- sós tanulók a Mikulással.
Opera
mek hangulatos névadó ünnepségére.
A képviselők egy- két mondatban beÉlmény, élmény hátán a Bozzayban! mutatták a példaértéket képviselő szeIsmét egy nagyszabású programnak mélyeket illetve fogalmakat. Ettől a
lehettek részesei a Bozzay-s diákok. naptól kezdve Csukás István, PanoráEzúttal a nyolcadik osztályos tanulók ma, Benedek Elek, Kincskeresők, Ruvehettek részt a Lázár Ervin Program bik Ernő, Weöres Sándor, Eötvös Lojóvoltából egy parádés opera előadá- ránd, Bozsik József neveket viselik az
son Budapesten az Eiffel Műhelyház- iskola helyiségei.
ban. A Magyar Állami Operaház művészei Wolfgang Amadeus Mozart: A
Márton-napi felvonulás
színigazagató és Gian Carlo Menotti: A telefon című darabját adták elő,
2021. november 12-én került sor a
Tanulj meg úszni!
négyszáz lelkes nyolcadikos előtt.
Márton napi felvonulásra. Egész héten készültek az ovisok és az iskolások
A Magyar Úszó Szövetség MagyarOktóber 23-i megemlékezés
a nagy napra: felelevenítették Már- ország Kormányának támogatásával
és névadó ünnepség
ton életútját, a hozzá kapcsolódó le- 2022. január 31-én indítja el az orgendákat, hagyományokat, jóslatokat. szág történetének egyik legnagyobb
Alkottak, rajzoltak, vágtak, ragasztot- sportprogramját, az Úszó Nemzet
tak, quiz teszteket töltöttek ki, elsajá- Programot, amelynek keretében éventították a Márton nappal kapcsolatos te 300.000 gyermek fog a tanrendbe
szókincset, lámpásokat készítettek. A illesztve, a MÚSZ által kiválasztott,
legnagyobb élmény természetesen a szakképzett oktatók segítségével, inlampionos felvonulás és az azt köve- gyenesen megtanulni úszni. Örömmel
tő eseménysorozat volt. Sváb harmo- értesítünk mindenkit, hogy a mi intéznika dallamok biztosították a jó han- ményünk is bekerült a Programba. Figulatot, sült gesztenye, sütemény, forró lep Miklós polgármester boldogan tátea és forralt bor mellett beszélgethet- mogatta a csatlakozást és a Fenntartó
tek az egybegyűltek. A táncház lehe- is hozzájárult iskolánk 1. osztályos taOktóber 22-én verses- zenés meg- tőségét kicsik és nagyok (felnőttek) is nulóinak a programban való részvéteemlékezést tartottunk az iskolarádión kihasználták.
léhez.
Sánta Lajos, igazgató

www.balatonszepezd.hu
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2022-ben is kiveszi a részét a közösségi élet
szervezéséből
az Összefogás Szepezdért Társaság

2021
elejétől
kezdve égett a vágy
az Összefogás Szepezdért társaságban, hogy tehessen
a közösségi élet felpezsdítéséért, pedig
igen nehéz idők jártak. Gondoljunk
csak bele: tavaly ilyenkor még kijárási tilalom volt. Ennek ellenére, vagy
talán épp ezért egy kreatív közösségi program megszervezésével kezdtük meg a tavalyi programsorozatunkat. Megkértük a vállalkozó kedvű és
ügyes kezű jelentkezőket, hogy fessenek egyedi köveket, melyek segítségével kijelölhetjük a Hegy-tóhoz vezető,
családok számára is ideális, rövid túraútvonalat. Végül közel 80 kő jött ös�sze, amit közösen helyeztünk el a faluban és a hegyen. Hatalmas élmény volt
számunkra, hogy ilyen nehéz időkben
is össze tudtunk hozni egy olyan programot, ami sok családot megmozgatott szó szerint és átvitt értelemben is.
A nagy érdeklődésre való tekintettel,
végül júniusban is csináltunk egy kőfestő kézműves foglalkozást, ahol sok
lelkes önkéntes segítségével bemutatásra került a kövek festésének technikája, amihez a felszerelést is mi biztosítottuk. Jó volt látni a sok lelkes
gyereket és családot, akik aktívan kivették a részüket ebből a programból is
és örömmel szürcsölték a Konyhakert
Bisztró által készített limonádékat.
Júliusban aztán a gasztro rendezvényeké volt a főszerep és mi sem maradhattunk ki a szervezők, illetve a lelkes
résztvevők sorából sem: Koncz Gyuri
barátunk vezényletével sikerült össze-

hoznunk egy szuper hangulatú marhagulyás főző versenyt, amit 2022-ben is
mindenképpen szeretnénk megtartani! Köszönjük, hogy a Halker Kft. támogatta és idén is támogatni fogja a
rendezvényünket alapanyagokkal.
Augusztusban
a
SZESZ-el és
Nőeg y lettel
karöltve díszítettük fel a
sétányt, amihez a saját finanszíroz ásunk mellett
sok felajánlást
és rengeteg
segítséget kaptunk, például a Magnólia Hoteltől is.
Alig lett vége a nyárnak, szeptember
elején jött a falunap, ahol a Balatonszepezdi ÖSC, a SZESZ, a Nőegylet, a Horgászegyesület és az Összefogás Szepezdért társaság közösen hozta
össze a falunapot az Önkormányzattal és Csehné Keller Nikivel. Sosem
fogjuk elfelejteni a sok boldog gyereket, akik közül néhánynak talán életre
szóló élményt sikerült adni ezen a hétvégén.
Októberben aztán, dr.
Halmos Péter barátunk
kezdeményezésének hála,
örökmécses avatással tiszteleghettünk Gulyás Lajos
emléke előtt.
Ahogy bontakozott ki a
szezon, úgy hagytuk magunk mögött a korábbi időszak feszültségeit és
www.balatonszepezd.hu

lettek egyre nyitottabbak az emberek.
Nagyon örülünk neki, hogy nyár végén már minden több olyan rendezvény volt, ahol a legtöbb civil szervezet együtt, egymást segítve dolgozott a
közösség építésén.
Az Összefogás Szepezdért
Társaság nevében mondhatom, hogy mi
ugyanezt szeretnénk 2022ben is. Olyan
rendezvényeket, ahol az
emberek Szepezdért és egymásért tevékenykednek és önfeledten szórakoznak és beszélgetnek. Mi
2022-ben is ott leszünk a lehető legtöbb rendezvényen és aktívan kives�szük majd a részünket a szervezésből
és a szórakozásból egyaránt!
Tisztelettel,
Ifj. Gödry Zoltán
elnök, Összefogás Szepezdért Társaság
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Rózsafánk receptje farsangra

Hozzávalók: 20 dkg liszthez 3 tojás,
4 evőkanál tejföl, sütőpor, só, 1 teáskanál őrölt fahéj, 3 evőkanál cukor, olaj
vagy zsír a sütéshez.
Elkészítése: a lisztet, a tojássárgákat, tejfölt egy késhegynyi sütőporral,
csipet sóval kemény tésztává gyúrunk,
és 20 percre a hűtőszekrénybe tesszük.
Kinyújtjuk, és kétszer félbehajtjuk (4
réteg!), majd újra betesszük pihenni a
hűtőbe 10 percre. Ezt összesen háromszor ismételjük meg! Végül a tésztát 3
mm vastagra nyújtjuk ki, és 3 különbö-

ző méretű szaggatóval tésztakorongokat szaggatunk. A korongok kerületén
5 helyen egyforma távolságban 1 cm
hosszú bevágásokat ejtünk. A nagy, és
a középső méretű korongot megkenjük tojásfehérjével, majd a három korongot központosan összeillesztjük,
közepén ujjunkkal megnyomjuk, hogy
egymásba illeszkedjenek, és összekössenek. A zsiradékot 160 fokra hevítsük
fel, és a fánkokat fejjel lefelé süssük ki
aranybarnára. Fahéjas cukorral szórjuk
meg! Jó étvágyat!

Gesztenyevirág Nőegylet

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 Önkormányzat SC
Adószáma: 18913017-1-19.
Bankszámlaszáma: 73200135-10000582

Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet
Adószáma: 18648692-1-19.
Bankszámlaszáma: 73200134-16074518-00000000

Magyar Református Egyház - Technikai száma: 0066

Magyar Katolikus Egyház - Technikai száma: 0011

Magyar Evangélikus Egyház – Technikai száma: 0035

www.balatonszepezd.hu
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Örömmel tájékoztatjuk az újság
olvasóit, hogy
2022. február 15-én
megszületett
Hartman Levente.
Születési súlya: 4150 g
Hossza: 54 cm.
Az édesanya és a baba egyaránt
jól vannak. Jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk az egész
családnak!

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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