Polgármesteri beszámoló
az elvégzett munkáról
április hónapban
Tisztelt Balatonszepezdiek!

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a földhasználók figyelmét az alábElőször is egy nagyon fontos fi- biakra: Az élelmiszerlánc-felügyeleti
gyelemfelhívással kell kezdenem: A szerv kormánytisztviselői a fertőzött
Veszprém Megyei Kormányhiva- területen fekvő kijelölt táblákon –a
tal, mint növény- és talajvédelmi ha- vegetációs időszakban fokozott helytáskörben eljáró szerv (továbbiak- színi ellenőrzéseket és szükség szerint
ban élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) mintavételeket végeznek, – a zárlati
a Révfülöp 1401/16, 1401/17 hrsz. károsító terjesztésben szerepet játszó
alatti ingatlanon található szőlőültet- rovarvektorok jelenlétét csapdázással
vényben, a szőlő aranyszínű sárgaság figyelemmel kísérik, – ellenőrzik, hogy
fitoplazmával (Grapevine flavescen- a földhasználó eleget tett-e a szőlő sárce dorée phytoplasma, a továbbiak- gaság miatt elrendelt művelési, gondoban: FD zárlati károsító) fertőzött 2
db szőlőnövény helyétől (46.83294;
17.61363 WGS84) számított 1 km
sugarú területet fertőzött területnek
(továbbiakban fertőzött terület) jelöli ki. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a fertőzés felszámolása, valamint a károsító megtelepedésének és
tovább terjedésének megakadályozása
érdekében a fertőzött területen fekvő
és fertőzésveszélynek kitett szőlőnövényt és szőlő-szaporítóanyagot termő ingatlanokra (továbbiakban: kijelölt táblák), valamint az azokon lévő
szőlőnövényekre növény-egészségügyi
zárlatot rendel el. Továbbá az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a fertőzött
terület határától számított 3 km sugaÚjjáépítjük a ravatalozót és urnafal készül
rú területet puffer zónának jelöli ki. Az
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zási, kötelező védekezési kötelezettségének. Az élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv az elhanyagolt ültetvények, mint
a környező szőlőterületekre jelentős növény-egészségügyi kockázatot
hordozó növényeknek, gyökérzettel
együtt történő kivágására kötelezi a
földhasználót. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv figyelmezteti a földhasználókat, hogy amennyiben az előírt kötelezettségeknek nem, vagy nem
megfelelően tesznek eleget, közérdekű
védekezést rendelhet el, és a jogsértő
földhasználókkal szemben 15.000 Fttól 100.000.000 Ft-ig terjedő mértékű
növényvédelmi bírság szabhat ki.
Közlemény balatonszepezdi
közterületek elnevezéséről
Balatonszepezd község 336,1450/,
1114/19,027,1042/5,037,015,110,16
06,1858,1877,1801/1, 044 hrsz-i számú, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kivett közút/közterület elnevezésű ingatlanjai, továbbá a
Végmáli-hegy fekvésű területrész nem
rendelkeznek közterület elnevezéssel.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a közterületek elnevezése a képviselő-testület
feladata. A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés
és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet 7. §-a értelmében a közterületek/településrész elnevezésére az
alábbi javaslatot teszem:
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Az április 22-i képviselő-testületi ülésen döntést hoztunk a Kisfaludy program V. ütemében a Központi strandon megvalósuló beruházások
027, 1042/5
tárgyában. Ezek szerint a képviselő-testület:
037
015
- úszóstég beszerzése tárgyában az
1109
Úszóstég Kft. bruttó 13.384.846 Ft
1606
összegű árajánlatát elfogadja,
1858,1877
- röplabdapálya és homokozó felújítá1801/1, 044
Végmáli hegy
sának
beszerzése tárgyában a Csécs és
Végmáli hegy
településrész
Társa Bt. bruttó 4.008.984 Ft összegű
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy árajánlatát elfogadja,
- napvitorlák beszerzése tárgyában a
az elnevezéssel kapcsolatos véleméDr.
Marketing Kft. bruttó 6.350.000
nyüket a Zánkai Közös ÖnkormányFt
összegű
árajánlatát elfogadja,
zati Hivatal 8251 Zánka, Iskola utca
az
új
akadálymentes
járda kivitele11. szám alatti postacímére vagy a hizésének
beszerzése
tárgyában
a Csécs és
vatal@zankaph.hu e-mail címre szívesTársa
Bt.
bruttó
2.981.644
Ft
összegű
kedjenek 2022. április 30-ig megkülárajánlatát
elfogadja,
deni. A képviselő-testület a beérkezett
- taktilis vezetősáv kiépítésének tárvéleményeket a végső javaslat kialakígyában
a Csécs és Társa Bt. bruttó
tása során mérlegeli.
5.614.797 Ft összegű árajánlatát elfogadja,
Tűzgyújtási tilalom!
- új kiülő terasz térburkolat kivitelezésének
beszerzése tárgyában a Csécs és
Értesítem a Tisztelt Lakosságot és a
Társa
Bt.
bruttó 1.594.462 Ft összegű
Nyaralótulajdonosokat, hogy Balatonárajánlatát
elfogadja,
szepezd belterületén továbbra is tűzmentőkatamarán
beszerzése tárgyágyújtási tilalom van érvényben! Külteban
a
FAMILIMPEX
Kereskedelrületen, zártkertben csak és kizárólag
mi
Kft.
bruttó
1.580.871
Ft összegű
a Katasztrófavédelemhez a -honlapról
árajánlatát
fogadja
el.
letölthető bejelentő lapon- bejelentett,
Az egymillió Ft alatti beszerzéelőre egyeztetett időpontban lehetsésekről
a beszerzési szabályzat szerint
ges az égetés.
nem kell Képviselő-testületi határozat. Balatonszepezd Község ÖnPályázatok, képviselő-testületi
kormányzata
Képviselő-testülete
határozatok
döntött a Honvéd utcai gyalogos átA Magyar Falu programban több kelőhely létesítésének beszerzése tárpályázatot is beadtunk ebben az évben. gyában, így Veszprémi Útépítő Kft.
2 pályázat esetében kaptunk értesítést, bruttó 5.196.192 Ft összegű árajánlatát elfogadja.
hogy sikeres lett, így 24,6 millió foA Vízimentők Magyarországi Szakrintot nyertünk a ravatalozó felújításászolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyera, illetve a Művelődési Ház belső udsület strandi vízimentési teendők ellávarában lévő támfal helyreállítására 5
tására irányuló 2022. évre vonatkozó
millió forintot fordíthatunk.
ajánlatát elfogadja és mindhárom ba2022. évben, az eltelt négy
latonszepezdi strand vonatkozásában
hónapban Balatonszepezd
az alábbiak szerint köt szerződést: A
közel 200 millió Forintot nyert vízimentési szolgáltatás időtartama:
pályázatokon!
a strandok rendjéről és belépődíjairól
szóló önkormányzati rendelet szerint:
• Műszak: 10 órás;
• Fő: 1 fő/strand;
• Vízimentő szolgáltatás díja: 26.100
Ft + áfa/nap/fő
• Rádió bérleti díja: 900 Ft + áfa/nap
• Albérlet hozzájárulás díja: 2500 Ft
+ áfa/nap/fő.
Balatonszepezd Község Önkormányzata a Központi Strand terüKözponti strand IBCC horgászverseny
letén önerőből új, két objektumból
Hrsz.
336
1450/1
1114/19

Javaslat
Hidas Frigyes
Nádirigó utca
Szeder utca
Árpád utca (az Árpád
utca folytatásaként)
Panoráma utca
Végmáli hegy utca
Éger utca
Bokros utca
Bor út
Füge utca

www.balatonszepezd.hu

2022. ÁPRILIS

Önerős beruházásból épül az új büfé

álló büfé épületet létesít. Az önkormányzat a büféket pályázat útján kívánja hasznosítani, amelyre pályázati
felhívást tett közzé. A beérkezett pályázatok bontására 2022. április 19én került sor. A pályázati felhívásban
foglalt határidőben egyetlen pályázó
nyújtott be pályázatot. Schindele Botond „e.v.” pályázata alapján mindkét
büfét Balatonszepezd Község Önkormányzata 2.000.000 Ft/év/büfé bérleti díj mellett 5 éves időtartamra bérbe
adja. Felhatalmazza a polgármestert a
bérleti szerződés megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Az idei strandszezonra már az új
strandrendelet lép életbe sok változtatással. Fontos változás a nyaraló bérleteknél: 16. § (1) A tárgyév január 1.
napján balatonszepezdi nyaralótulajdonnal rendelkező személy nyaralóingatlanonként jogosult legfeljebb négy
személy megjelölésére, akik részére az
önkormányzat arcképes nyaralóbérletet állít ki.
(2) A bérlet kiállítását a rendelet 2.
melléklete szerinti kérelemmel lehet igényelni. A kérelemnek tárgy év
május 31. napjáig az önkormányzathoz meg kell érkeznie. A kérelemhez
a kérelemben feltüntetett személyek
3,5x4,5 cm méretű igazolványképét
csatolni kell. A hibásan, hiányosan, elkésetten vagy valótlan adattartalommal előterjesztett kérelem hatálytalan.
(3) A bérlet kiállításának feltétele,
hogy 60 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja a nyaralóingatlan feletti tárgyév január 1. napján fennálló
tulajdonjogát.
(4) A kiállított bérlet a Központi
Strand pénztáránál vehető át.
(5) Amennyiben a fürdőző más nevére szóló a bérlettel kísérli meg a
strandra való belépést, úgy az önkormányzat a jogosulatlanul használt bérletet bevonja és megsemmisíti.
A magánterületen lévő fák védelmében elkezdtük az új favédelmi rendelet
kidolgozását.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Tisztelettel: Bíró Imre, polgármester
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Balatonszepezd egy igazi ékszerdoboz
a Balaton partján, ahová jó megérkezni,
és ahol jó időt eltölteni
– interjú dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselővel

is készen fogok állni, hogy együtt tárgyaljunk, tekintsük át a lehetőségeket,
és azon leszek, hogy egy adott elképzelés, beruházás megvalósuljon.
-Mik a jövőbeni tervei a térséget illetően? Mi az, ami az elkövetkezendő hónapokban nagyon fontos, hogy megtörténjen
és miért?
- A legfontosabb feladatom, hogy a
-Képviselő úr először is gratulálok,
választókerületben élők érdekeit képhogy ismét Önt választották meg a térviseljem az új Országgyűlésben. Maség országgyűlési képviselőjének. Számígyarország Kormányának céljai megtott a szavazás során ekkora részvételre
egyeznek azzal, amire én is törekszem.
és hogy Ön és a kormány ilyen sok szaFolyamatosan fejlődnek a települések
vazatot kap?
a Balaton-parton, így Balatonakarat�- Köszönöm mindenkinek, aki a vá- Az elmúlt 4 évben minden tele- tyától Balatonszepezdig, illetve a Balasztáson részt vett, és különösen kö- pülés lépett előre, minden választó- laton-felvidéken, a Nivegy-völgyétől
szönöm azoknak, akik rám és a Fi- kerületi település sikeresnek élte meg Felsőörsig és egykori ipari települések,
desz-KDNP-re szavaztak. Köszönöm az elmúlt négy évet, és ezt a választá- mint Várpalota, Pétfürdő, Balatonfűza bizalmat és a sok támogatást, a követ- si eredmények is visszaigazolták. Ba- fő, Berhida. A választókerületet érinkező 4 évben is azon fogok dolgozni, latonszepezd egy igazi ékszerdoboz a tő ügyekben az itt élő emberekkel, a
hogy megszolgáljam azt. Nagyon örü- Balaton partján, ahová jó megérkezni, polgármesterekkel, az önkormányzalök, hogy ilyen sokan éltek a jogukkal és ahol jó időt eltölteni. Erős közösség, tokkal szeretnék kapcsot tartani, az ő
és elmentek szavazni. Csak így mutat- tenni akarás és összefogás jellemzi. Az véleményüket szeretném kikérni. A
hatta meg Magyarország, mit szeretne új képviselő-testület és polgármester Balaton Magyarország legfontosabb
a következő négy évben. Az eredmény szemmel láthatólag egységben cselek- természeti értéke. Azon dolgozom,
szik, és a település előtt álló feladatok- hogy gyermekeink és unokáink is láttörténelmi győzelem.
-Hol kísérte figyelemmel az eredmény- ra koncentrálnak, aminek én nagyon hassák ezt a gyönyörű tavat, hogy megvárót? Mik voltak az első gondolatai?
örülök. Balatonszepezden is számtalan őrizzük számukra mindazon értékeket,
- Végigjártam a választókerületet, fejlesztés, projekt valósult meg, a tele- amit a magyar tenger jelent.
Füreden, Csopakon, Almádiban, Fűz- pülés jelentős eredményeket ért. SikeSzendi Péter
főn és Várpalotán is jelen voltam. Örül- res pályázatokat nyújtott be a Magyar
tem annak, hogy ismét bizalmat kap- Falu programban, nyert a BelügymiRendelkezés az adó
tam, mert az emberek értékelték az nisztérium pályázatain, megújultak a
1+1 %-áról
Az idei esztendőben is rendelkezheelvégzett munkát, és azt, hogy jelen strandjai is. A választókerületben fejvoltam a településeken. Már a kam- lődés van, és nem állunk meg, Magyar- tünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át
pány során is érzékeltem, hogy nagyon ország Kormányára mindig számíthat- valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.
sokan támogattak, és ezért bizalommal nak a vidéken élők.
Arany Horog Horgászegyesület adó-Több beadott pályázata is van az ön- száma: 18918139-1-19. Bankszámlaszám:
vártam a választás napját. Azt tartom
a legfontosabb feladatomnak, hogy kormányzatnak, melyek remélhetőleg si- 73200134-16012907
eredményesen képviseljem a választó- keresek lesznek. Mennyiben tudja képviBalatonszepezdi Gesztenyevirág Nőkerületben élők érdekeit a magyar or- selni a települést, hogy a pályázatok végül egylet adószáma:
18648692-1-19.
szággyűlésben. Ugyanúgy, ahogy ed- eredményesek legyenek?
Bankszámlaszáma:
dig, minden választópolgár képviselője
- Továbbra is támogatok minden
73200134-16074518-00000000
szeretnék lenni. Élő kapcsolatot tar- olyan kezdeményezést, ami az itt élők
Balatonszepezdi Önkormányzat SC
tok fenn a választóimmal, mindig el- érdekét szolgálja, javítja az életminő- adószáma: 18913017-1-19. Bankszámlaérhető leszek, jelen leszek a rendezvé- séget, emeli az életszínvonalat, erősíti száma: 73200135-10000582
nyeken, eseményeken, programokon, a közösséget. A pályázatokról nem én
Magyar Katolikus Egyház - Technikai
fogadóórákon, mindig a választók ren- döntök, hanem a pályázatok kiírói. Azt száma: 0011
Magyar Református Egyház - Technidelkezésére állok.
tartom helyesnek, hogy adott települé-Az elmúlt négy évben nagyon sokat sen helyben határozzák meg a feladato- kai száma: 0066
Magyar Evangélikus Egyház – Technitett Balatonszepezd községért. Mit jelent kat, célokat, de a véleményemet szívekai
száma: 0035
sen elmondom, ha kérdezik. Továbbra
az Ön számára a település?
Újabb négy évre szavaztak bizalmat dr. Kontrát Károly országgyűlési
képviselőnek a Veszprém megye 2-es
választókerületben élő emberek. A
választások után beszélgettünk a választás eredményéről, hogy mit jelent
számára Balatonszepezd, mik a jövőbeni tervek.
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Országos első helyezett lett a zánkai
Bozzay Pál Általános Iskola
– beszélgetés Komárcsevics Szabolccsal

A 2021-22-es tanévben ismeretterjesztő és pályaorientációs jelleggel
ismét elindult, a Maradjatok kíváncsiak! – természettudományi verseny általános iskolás diákoknak. A
Tree-Rex nevezetű csapat: Rédling
Boglárka, Szabó Márton és a balatonszepezdi Komárcsevics Szabolcs
országos első helyezést ért el. Felkészítő tanáruk dr. Oláh Éva Mária
volt.

dik fordulónak a kérdéseit is.
Ez nagyon jól sikerült, hiszen a maximális 100 pontból 94-et értünk el, így már
jogot szereztünk az országos
döntőbe, ahol öt csapat versenyzett egymással. Szolnokon rendezték volna meg a
döntőt, de a pandémia miatt online versenyre került
sor. Egy prezentációt csináltunk, amit bemutattunk.
A verseny célja, hogy a fiatalokat a
Balról-jobbra: Szabó Márton, Valószínűleg az is tetszett
tudományos, műszaki élet felé inviKomárcsevics Szabolcs és Rédling Boglárka a zsűrinek, hogy mi játékotálják, mely komplexen tükrözi le az
san, interaktívan mutattuk
életet, a természetet, mert egy-egy fo- ni, szakirodalmat böngészni, inter- be az előadásunkat. Mindez szórakoztagalmat, gondolatot nem lehet csak ké- netet bújni, sőt szaktanári segítséget tó is volt, ugyanakkor nem feledkeztünk
miailag, biológiailag megmagyaráz- kérni. Éltek is a lehetőségekkel a ta- meg a tudomány részéről sem – kezdi a
ni, a bizonyossághoz áttekintően kell nítványok. A döntő április 8-án volt a beszélgetést Szabolcs, aki nagyon lelértelmezni a körülöttünk lévő vilá- Szolnoki Szakképzési Centrum Pál- kesen beszél minderről, látszik rajgot. Gondolkodtál már azon, hogy mi fy-Vízügyi Technikum szervezésében. ta, hogy ő egy fő palentológus. Mint
okozza a minket körül ölelő minden- Délelőtt a csapatok bemutatták az el- régész visszautazott a Kréta kori Maség, ezt a végtelen számú variációs le- készített munkájukat, szóban, a többi gyarországra. Ott két dinoszaurusszal,
hetőséget? Érdekel az új felfedezése, csapat előtt beszámoltak a megfigye- a csapat másik két tagjával (Rédling
és a miértek megválaszolása? Merülj léseikről. Az öt döntős csapat közül Boglárka, Szabó Márton) bemutatták
el benne, kutasd fel a természetmélyén másodikként mutatták be a „Bozzays az akkori kort. Szabolcsot kiskora óta
lévő igazságokat, fejtsd meg a nagy tit- gyerekek” alkotásukat. A zánkai iskola foglalkoztatja a régészet. Édesapjának
kokat! Légy részese te is a kalandnak, csapat témája: Paleontológia és annak volt néhány dinoszauruszos könyve,
melyet úgy hívunk: élet! Ezek a kér- magyarországi vonatkozásai.
melyeket elolvasott, egyben nagy hadések merülhettek fel a zánkai BozKomárcsevics Szabolcsra méltán tással volt rá a Jurassic Park című film
zay Pál Általános Iskola, 3 fős ötödi- büszkék lehetnek nemcsak a szülei, az is, főleg az első része. Nem számítotkes csapatába, akik a 236 csapat közül iskola, hanem Balatonszepezd is. Ma- tak arra, hogy megnyerik a versenyt, de
bekerültek az 5 fős döntőbe. A ver- gáról a versenyről vele beszélgettem. – titokban reménykedtek benne. Aznap
senybe benevezett csapatok feladat- Megkért néhány osztálytársam, hogy len- megtudták az eredményt, melynek nalapokat kaptak, melyet határidőre ki- ne-e kedvem beszállni ebbe a versenybe? gyon örültek. Bár még a továbbtanutöltve vissza kellett küldeniük. Fontos Én rögtön igent mondtam. Megalakítot- lásról korai beszélni, de Szabolcs nem
volt, hogy csapatban kellett dolgozni, tunk egy 3 fős csapatot. A megyei fordu- tartja kizártnak, hogy ezen a vonalon
megtalálni mindenki számára a test- lót postai úton, levélben kaptuk meg, úgy halad tovább.
hez álló feladatot. Lehetett búvárkod- töltöttük ki. Utána megkaptuk a másoSzendi Péter

Recept

Ha gyors, és finom reggelit kell készíteni, akkor: Sajtos, baconnel töltött
kifli
Hozzávalók: 1 csg. vajas tészta, 15
dkg bacon szalonna, 3-4 db paradicsom, ketchup, mustár, sajt, tojás, szezámmag.
Elkészítése: A vajas tésztát kinyújtjuk, és kb.: 10 x 10cm-es négyzetekre
vágjuk fel, majd egyiket mustárral, másikat ketchuppel kenjük meg. A mus-

tárosakra ráteszünk egy szelet
bacont, egy-két karika paradicsomot, reszelt sajtot szórunk
rá, majd a ketchupos tésztalapot is rátesszük. Óvatosan feltekerjük kifli formára, de úgy
is készíthetjük, hogy a ketchupos lap ráterítése után a széleket villával összenyomjuk, párna lesz belőle. Felvert tojással
kenjük, szezámmaggal szórjuk.
180 Celsius fokon 20 perc alatt
szép pirosra sül. Jó étvágyat!
Gesztenyevirág Nőegylet
www.balatonszepezd.hu
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Húsvéti „gyermeknap” Balatonszepezden

A húsvéti ünnepkör nagyszombatján az Önkormányzat által meghirdetett kézműves programokra és
játszóházra nagyon sok érdeklődő
gyermek és szülő érkezett a balatonszepezdi könyvtárba, mely a katolikus templom udvarában található.

Nagy Melindával és lányával, Németh Alexandrával már reggel elkezdtük az előkészületeket a foglalkozásokhoz. Az idő hűvös volt, így a tervezett
kültéri kézműves programot a könyvtár épületében bonyolítottuk le.
Az olvasótér nem túl nagy, így kissé
szűkösen, de annál családiasabb han-

gulatban telt a délelőtt. A gyerekek kíváncsian nézték, milyen húsvéti dekorációt készíthetnek az asztalokra előre
odakészített alapanyagokból és nagy
lelkesedéssel álltak neki az alkotások
megvalósításához. Végül nyuszi-nyalókák, húsvéti koszorúk, tojás nyuszik,
csillámló tojások és még sok minden
mást is készült a nap folyamán.
Az alkotások elkészülte után kimentünk a könyvtár udvarában tojás toló
talicska versenyt és tojás vivő sorversenyt tartottunk a gyerekeknek. Emellett kosárba répadobó versenyen is ös�szemérhették ügyességüket, melyet

www.balatonszepezd.hu

nagyon élveztek. A versenyeken elért
eredményeket édességgel jutalmaztuk.
Nem maradhatott el a kicsik kedvence, a csoki keresés sem. Boldogan
szedegették össze és jóízűen lakmározták a talált édességeket. A nap hátralévő részében visszatértünk a könyvtárba, és ott hagyományos tojás íróka
készítést és festést tanítottam és beszélgettünk régi tojásfestési hagyományokról.
Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan
eljöttek ezen a napon és együtt hangolódhattunk az ünnepre.
Köszönjük a részvételt mindenkinek!
Csehné Keller Nikoletta
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Az Őszikék Nyugdíjas Klub beszámolója

Az Őszikék Nyugdíjas Klub 2021évi pénzügyi beszámolója postán került kiküldésre a Covid járvány miatt, amit a tagság el is fogadott. A
2022-es év első klubnapját március
hónapban tartottuk.

Nagy örömünkre szolgált, hogy ismét láttuk az ismerős arcokat. Rögtön az első napirendi pontunk a májusi Siófok-Kiliti kirándulás volt, amit
kedves pilóta barátunk Tar Imre szervez. A szokásos programok, népi meg-

30-952-2097 és Tar Imréné, Mariann: 06-30-230-6807. Az ebéd költ-

figyelések az időjárásról, rövid torna sége 2.500.-Ft, amit a buszon lehet
után, megünnepeltük a születés- és befizetni.
névnaposokat, majd elfogyasztottuk
a finom székelykáposztát, sütiket és
persze az italokat. A nőnap alkalmából mindenki kapott egy cserép primulát és egy szál rózsát.
Az áprilisi klubnapunkon pontosítottuk a Siófok-Kiliti kirándulás időpontját: 2022. május 10-én, 8 órai indulással a szepezdi buszmegállóból.
A klubtagokon kívül szívesen látunk
jelentkezőket, szabad férőhely esetén. Jelentkezés legkésőbb május 2-ig
a klubtajainknál lehet: Tar Imre: 06-

A Szepezdi Tükör megjelenése előtt,
április 30-án kerül megrendezésre a
Károlyi Ferenc Néprajzi Gyűjtemény
emléktáblájának avatója. Tiszteletünket és megbecsülésünket kifejezve a Nyugdíjas Klub is megkoszorúzza az emléktáblát. A szokásos állandó
programok után, elnökünk Voss Olga bejelentette, hogy a továbbiakban,
egészségügyi okok -szívoperáció- miatt lemond a klub vezetéséről, megköszönve a klubtagok eddigi segítségét.
A jól sikerült rántotthús és az ajándékba kapott petrezselymes burgonya
után hazamentünk.
Őszikék Nyugdíjas Klub

Balatonszepezdi Arany Horog
Horgászegyesület 2022. évéről

Az 1994-ben alapított horgászegyesületünk a pandémia miatt
elhalasztott tisztújító közgyűlését
2021. október végén tartotta meg,
ahol újabb 5 évre vezetőséget is választottunk. Az egyesület elnöke ismét Sándor Gyula lett, Soós Gábor
horgásztársunk az alelnöki posztot, Vághi István pedig elnökségi tagi tisztséget tölt be az elkövetkezendő években.

E közgyűlés keretében a tisztújítás mellett határoztunk a 2022. évi
feladatainkról és programjainkról is.
Egyesületi tagságunk részére az elmúlt évekhez hasonlóan folyamatos
a horgászjegy-értékesítés, illetve fontosnak tartjuk tagságunk tájékoztatását, az egyesületet életét érintő eseményekről, rendezvényekről. Egész évben
bőven akad programunk, így szinte folyamatosan készülünk valamilyen rendezvényre. Az előkészületekbe, illetve
www.balatonszepezd.hu

a rendezvények jó színvonalának biztosításába az egyesület tagságából is
többen lelkesen bekapcsolódnak.
Egy kis ízelítő az idei évre tervezett,
illetve már lezajlott programokból:
Április 10-én tartottuk a Balatonszepezdi Központi Strandon a Bakony-Balaton Horgász Szövetség
Tóth István Emlékversenyét, melyen
a szövetség különböző egyesületeinek
36 horgásza vett részt. Természetesen az Arany Horog Horgászegyesü-
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let is képviseltette magát két horgásztárssal, illetve oroszlánrészt vállaltunk
a verseny sikeres megrendezésében.
Az egyedülálló szepezdi hangulat magával ragadta a versenyzőket, amit
semmi nem bizonyít jobban, mint a
versenyzők, vendégek elismerő szavai. Május 14-15-én kerül megrendezésre a 24 órás pontyfogó verseny,
majd még ebben a hónapban, egészen pontosan május 28-án sor kerül
a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával a gyermek-ifjúsági
horgászversenyre. A 2021-es évet értékelő közgyűlést május 7-én tervezzük megtartani a Közösségi Házban.
Ezt követi június 18-án a családi napunk, a vízparti területek takarításával
és szemétszedéssel, majd közös főzés-
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sel, ebéddel. Előkészítés alatt van a hagyományos halászléfőző verseny megrendezése, melyre várhatóan júliusban
kerülhet sor. Szeptember 10-én rendezzük tagjainknak az egyéni felnőtt
horgászversenyt és készülünk a Bakony-Balaton Horgász Szövetség elnökségi horgászversenyére szeptember 24-én.
Programjaink megrendezése és a
színvonalas egyesületi élet érdekében
folyamatosan pályázunk. A NEA pályázatán 350.000 forintot, a Magyar
Falu programban 2 millió forint támogatást nyertünk el, melyekből számítástechnikai fejlesztéseket, illetve a
horgászati lehetőségek bővítését tervezzük.
Sándor Gyula
elnök

Gondosóra program - Ingyen igényelhetnek
segélyhívó eszközt a 65 év felettiek

Magyarország Kormánya elindította a „Gondosóra”
programot, amely megoldással a 65 év feletti, otthonukban élő, magyar állampolgárok biztonságát, a róluk való
gondoskodást kívánja elősegíteni.

Az elmúlt évszázadokban a családok életében magától értetődő volt a fizikai közelség, a több generáció együttélése.
A közös, nagyobb háztartások egyfajta biztonságot nyújtottak, hiszen a családtagok egyszerűen és gyorsan tudtak
gondoskodni egymásról. Idővel azonban évszázados szokások szűntek meg vagy alakultak át azzal, hogy a családok ló gondoskodás, az ő támogatásuk fontos és felelősségteljes
szétszóródtak, és mára már egyre kevésbé jellemző a gene- feladat, amelyet hozzá kell igazítani a megváltozott körülrációk együttélése. Az idős családtagról, ismerősökről va- ményekhez és a technológia fejlődéséhez.
www.balatonszepezd.hu
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A „Gondosóra” program egy országos jelzőrendszerre
épül. Feladata, hogy a saját otthonukban élő idős emberek
egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek
az általuk előre megjelölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén
közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást nyújthat a
problémájukra. A program az emberi élet minőségét, védelmét és biztonságát hivatott szolgálni a kontaktszemélyek
(családtag, szomszéd, vagy barát, vagy akár opcionálisan
szociális gondozó) bevonásával. Része a korszerű segélyhí-

Választási tájékoztató
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vó eszköz, amelyhez egy országos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécser szolgáltatás kapcsolódik. Az így kialakuló bizalmi kör egy új típusú, jóléti szolgáltatási rendszert
hoz létre. A program részeként megvalósuló szolgáltatás és
a jelzőeszköz ingyenes, és Magyarország minden településén hozzáférhető a hét minden napján és órájában. A programról bővebb tájékoztatás elérhető a www.gondosora.hu
weboldalon. 				
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 8:009:00 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, 88/443049
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