Polgármesteri beszámoló a május
hónapban elvégzett munkáról

Tisztelt Balatonszepezdiek!

Ez a hónap leginkább az év elején
elnyert pályázatokban meghatározott
célok végrehajtásával telt. A központi
strandon felépült az úszóstég, zajlik a
homokozó és a pályák tereprendezése.
Márton Csabi festi a padokat, a sétány
fa szerkezetét, a játszótéri eszközöket,
készülünk a szezonra. Építik a strandi
büfét, a lap megjelenésekor már remélhetően készen lesznek a napvitorlák,
készül egy rámpa a kerekesszékesek
vízbejutásának a segítésére.
Az mellett, hogy a kivitelezéssel
kapcsolatos ügyeket intézzük, a legutóbbi Képviselőtestületi ülésen más
fontos döntéseket is hoztunk:
–
Elfogadtuk a költségvetésünk
végrehajtásáról szóló rendeletet, a 2021. évi záró pénzkészlet
147.874.844 Ft, a maradvány ös�szege pedig 143.764.268 Ft lett,
bizonyítva, hogy jól gazdálkodtunk.
– A Zánkai Közös Önkormányzati
Hivatal 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót
szintén elfogadtuk, 2022. évben az
előző évhez képest közel 6 millió
forinttal kell kevesebbet fizetnünk.
– Rendeletet alkottunk a fás szárú
növények védelméről, mely rendelet megalkotásában kolléganőnk,

Szántó Szilvia munkája dicsérendő! A rendeletnek reméljük komoly szerepe lesz az illegális fakivágások visszaszorításában.
– Elfogadtuk az új strandrendeletet,
illetve szabályoztuk a strandi horgászati időszakot is, mely szerint
a jövőben a strandokon május 15.
és szeptember 30. között tilos lesz
horgászni.
–
Felülvizsgáltuk a közterületekről
szóló rendeletet, illetve módosítottuk a köztemető rendjéről szóló önkormányzati rendeletet is.
– Önkormányzatunk a Magyar Fawww.balatonszepezd.hu

lu Program Pályázaton 24,6 millió
Ft-ot nyert a ravatalozó felújítására, illetve új urnafal építésére. A
beszerzési eljárás eredményeképp
a munkák elvégzésére a Csécs és
Társa Bt kapott megbízást.
– Módosítottuk a településrendezési
eszközöket, így legfőképpen a külterületeken építési korlátozásokat
fogunk bevezetni.
– 2 db a viriusi településrészen lévő utcára ajándékozási szerződést
írtunk alá, így a két utca magántulajdonból önkormányzati tulajdonba került.

SZEPEZDI TÜKÖR

–2–

2022. MÁJUS

– Hozzájárultunk Kántor Krisztián
rendőr zászlós településünk körzeti rendőrré kinevezéséhez is.
– Nyertünk továbbá 5 millió Ft-ot a
Közösségi ház udvari támfalának
újjáépítésére, ide még keressük a
kivitelezőt.
– Mire a lapot olvassák, már épül
a Honvéd utcai gyalogátkelő is,
melyben képviselőtársunk Dr. Temesvári Zsolt vállalt fontos szerepet.
Mint látható, a falu életében sok
fontos feladatot vállalunk, illetve oldunk meg folyamatosan, segítve ezzel
az itt élő emberek hétköznapjait.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:
Bíró Imre
polgármester

Bemutatkozás – Sánta Lajos
iskolaigazgató

Sánta Lajos matematika – kémia
– informatika szakos tanár vagyok,
a zánkai Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetője. A tisztséget 2021. augusztus 16-án nyertem
el, miután Horváth Lajos, az eddigi intézményvezető nyugállományba vonult.

technika és életvitel tantárgy) is „megnyertem” az osztályomban, így a heti
óraszámom a kötelezően előírtnál lényegesen magasabb volt. A természettudományos munkaközösség vezetését is elláttam. Sokat helyettesítettem
napköziben, ünnepi műsorok szervezése szintén feladatom volt. Gyakorlatilag évente újabb és újabb továbbképzéseken vettem részt. Később az
Az iskola vezetésére pályázatot írtak
iskola vezetése rám bízta a diákok köki, az én jelentkezésemet fogadták el.
zösségi életének szervezését is. Az én
A megbízatásom öt tanévre szól. Ez a
feladatom lett az iskolai diákönkorkinevezés jó alkalom arra, hogy ös�mányzat megszervezése és működteszegezzem eddigi pedagógusi pályafutése is. Nyaranta elvittem tanítványaitásomat. Talán a kedves Olvasó is kímat táborokba, főleg a hegyvidékekre,
váncsi lehet arra, ki is az az ember, aki
de leginkább a Balatonhoz és a Balairányítja a Bozzay iskolát.
ton-felvidékre.
Tanári pályafutásom 1984 augusz- volt kémia szakos tanár a csanádapá1987-ben megszületett Orsolya látusában kezdődött és azóta is folya- cai iskolában.
nyom. A 90-es éveket követően, az új
Természetesen azonnal a mélyvízbe tanterv(ek) bevezetése után a csanádamatosan tart. Csanádapácán, egy Bédobtak:
a matematika és kémia tan- pácai iskola igazgatója rábeszélésére és
kés megyei faluban léptem először a
tárgyak
tanítása
mellett osztályfőnöki támogatásával elvégeztem a számításképzeletbeli katedrára. Ekkor még
megbízatást
is
kaptam,
egy közel har- technika – informatika tanári szakot
főiskolára jártam. A munkába állásminc
fős
osztály
vezetője
lettem. Tudni is. Ezzel a feladatköröm tovább bőra több okom is volt: egyrészt ebben
kell,
hogy
a
csanádapácai
általános is- vült, óraszámom tovább növekedett,
az évben született meg Gergely fiam,
kolában
évfolyamonként
két-két
pár- sőt valamilyen szinten még a számímásrészt a feleségem ekkor már taníhuzamos
osztály
működött
általában
tó néniként dolgozott ebben az iskolátógépes rendszergazdai feladatokat is
ban. Nem utolsó sorban az is nyomós huszonöt fővel. Az órarend szerinti én végeztem az iskolában, illetve időnérv volt, hogy én matematika – kémia órák mellett a korrepetálás, tehetség- ként még a községházán is.
szakon tanultam. A helyzet az, hogy gondozás és a matematika fakultáció
2007-ben az önkormányzatokat is
már abban az időben, a 80-as években tartása is feladataim közé tartozott. sújtó gazdasági helyzet rákényszeríis hiányszak volt ez a párosítás, így az Természetesen különböző tanulmányi tette a településeket a még racionáiskola vezetése azonnal igényt tartott versenyeken is részt vettek tanítványa- lisabb gazdálkodásra. Ennek követrám, hiszen emberemlékezet óta nem im. A gyakorlati foglalkozást (most keztében Csanádapáca, Gerendás és
www.balatonszepezd.hu
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Pusztaföldvár települések létrehoztak
egy intézményfenntartó társulást három általános iskola és két óvoda közös fenntartására és üzemeltetésére. A
létrehozott Csa-Ge-Pu Kistérségi Általános Iskola és Óvoda vezetésére a
beérkezett pályázatok elbírálást követően én kaptam megbízást. Az oktató – nevelő munka, a közösségi élet,
a közös gondolkodás jól működött.
Azonban a fokozódó anyagi nehézségek miatt a két kisebb önkormányzat fenntartóváltást kezdeményezett,
így a csanádapácai iskola sorsa is bizonytalanná vált, emiatt feleségemmel
a munkahelyváltás mellett döntöttünk.
Soltszentimrén kaptam munkát, feleségem Fülöpszálláson tanított. Nekem

a kémia tantárgy szakos tanári oktatása érdekében utazó tanári feladatokat
is el kellett látni: Csengődön és Fülöpszálláson is tanítottam.
A Balaton iránti rajongásom az évek
alatt nem kopott meg. A véletlennek
és a szerencsének köszönhetően Zánkán matematika – kémia – informatika szakos tanári állást hirdettek meg.
Jelentkeztem, Horváth Lajos intézményvezető úr pedig nagy szeretettel
fogadott. Így 2014 szeptembere óta
feleségemmel együtt a zánkai iskola
tantestületének tagjai vagyunk. Intézményvezetői kinevezésemig matematikát, kémiát és informatikát oktattam
a Bozzayba járó diákoknak. Nem mellesleg, osztályfőnöki teendőket is ellát-

Helyreigazítás

A Szepezdi Tükör áprilisi számában az „Országos első
helyezett lett a zánkai Bozzay Pál Általános Iskola – beszélgetés Komárcsevics Szabolcs” című riportban a felkészítő tanárok közül kihagytuk Molnár Katalint. Az érintettől szíves elnézést kérünk!
Szendi Péter
szerkesztő
Kedves Szendi Péter!
Balatonszepezdi lakosként és a zánkai iskola tanáraként
örömmel olvasom a Szepezdi tükörben a zánkai iskoláról

SZEPEZDI TÜKÖR

tam. Mióta vezető vagyok, már csak a
kémia és az informatika (digitális kultúra) fér bele a tanítási időmbe.
Vezetőként az elsődleges célom,
hogy a Bozzay Pál Általános Iskola
eddigi eredményeit megőrizzük, további sikereket érjünk el. Fontosnak
tartom az infrastruktúra további fejlesztését. Az eddigi hagyományokat
folytatjuk, kibővítjük, új elemekkel
gazdagítjuk. Fontos, hogy az ide járó
gyerekeknek valódi élményeket jelentsen az iskola, legyen szó akár a tanulásról, akár a szabadidőről. Büszkeséggel
mondhassák diákjaink: „Én Bozzay-is
vagyok!”.
Sánta Lajos
igazgató

szóló híreket is. Ezúttal szomorúan láttam, hogy az országos első helyezett csapat felkészítőjeként csak kolléganőm
lett feltüntetve, holott az iskola honlapján és facebook oldalán én is szerepelek, mint felkészítő tanár. Mi pedagógusok
nem sok elismerésre számíthatunk, legfeljebb arra, hogy a
saját falunkban legalább a nevünket megemlítik, ha már mi
is megdolgoztunk azért a sikerért.
Tisztelettel:
Molnár Katalin

Újabb iskolai sikerek

A közelmútban volt a Herman Ottó Természettudományi verseny országos döntője Budapesten, az ELTE TTK szakán. Az 5. osztályból Rédling Boglárka 6., Komárcsevics Szabolcs 7. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk Molnár Katalin volt.
Szendi Péter

Epres habtekercs

Hozzávalók a tojáshabhoz: 4 tojásfehérje, 20 dkg poprcukor, 1 ek. keményítő. Narancskrémhez: 4 tojás sárgája,
2narancs kifacsart leve, 1 narancs héja,
10 dkg porcukor, 1 ek. keményítő. Továbbiak: 25 dkg eper, pár mentalevél.
A sárgákat verjük fel fehéredésig a
10 dkg porcukorral, adjuk hozzá a keményítőt, a narancsok héját, majd a
levét is. Folyamatosan kevergetve sűrítsük be a krémet. Hagyjuk kihűlni.
Melegítsük elő a sütőt 160 fokra. A fehérjéket kezdjük el felverni, mikor már
habos, de még kemény, kanalanként
adagoljuk hozzá a 20 dkg porcukrot,
egészen addig, míg szép fényes nem
lesz a végeredmény. A tepsit béleljük

ki sütőpapírral, olajozzuk meg a papírt,
terítsük szét a masszát, 25 x 35 cm téglalapot formázva, majd toljuk be a sütőbe. 10 perc sütés után vegyük vissza a
hőfokot 120 fokra, további 10 perc sütés kell. Amikor kész, 3 perc hűlés után
borítsunk rá sütőpapírt, és fordítsuk ki
a tepsiből, hagyjuk hűlni 5 percig. Ekkor húzzuk le róla a sütőpapírt, töltsük
meg először a narancskrémmel, szórjunk rá felkockázott epret, feldarabolt
mentalevelet, és óvatosan tekerjük fel.
Hűtőbe kell tenni minimum egy órára, mielőtt fogyasztjuk.
Jó étvágyat:
Gesztenyevirág Nőegylet
www.balatonszepezd.hu
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Bemutatkozás – Kránicz Attiláné
megbízott óvodavezető

Kránicz Attiláné vagyok, az óvodás
gyerekeknek Márti néni. Már több
mint 37 éve élek és dolgozom Zánkán. Pályafutásomat 1979. augusztusában kezdtem egy nagy, többcsoportos budaörsi óvodában. 1984.
augusztusában hazaköltöztem, családot alapítottam, és munkát kaptam a helyi óvodában.

bölcsődei csoporttal működünk.
Mindhárom csoportnak külön játszóteret alakítottunk ki az intézmény
egészét körülölelő hatalmas udvarban. További lehetőséget kínálnak a
szabadtéri programokhoz, játékhoz a
nagy teraszok. A bölcsődénkbe jelentkező gyerekek nagy része itt marad az
óvodában és az iskolában is. Családias kis intézmény jellegéből adódóan
1999-ben óvodavezetői, majd 2001a gyerekek minden dolgozót ismerben német nemzetiségi diplomát szenek, így a bölcsődéből az óvodába átreztem. 2004-ben sikeresen pályáztam
menet zökkenőmentesen zajlik. Néaz óvodavezetői állásra, és mintegy 15
met nemzetiségi óvoda lévén nagy
évig vezettem az intézményt. 2019hangsúlyt fektetünk a hagyományáben az egyik fiatal kolléganőm, Sipolásra. Fakultatív programként jemonné Mohos Éva, aki szintén időlenik meg a magyar és a német népközben elvégezte a vezetői és német
tánc, a fociedzés, a felekezetekkel való
nemzetiségi szakot, átvette tőlem a
együttműködésnek köszönhetően a
stafétabotot. Az ő irányítása alatt műreformátus és a katolikus hitoktatás.
ködött az óvoda 2021 szeptemberéig,
A balatonfüredi szakszolgálattal vaamikor is szülési szabadságra ment, és
ló szoros együttműködés keretében a
én újból visszaültem a vezetői székbe,
szakemberek helybe jönnek és fejleszmint megbízott óvodavezető.
kezdeményezésre, eredetileg csak az tik a rászoruló gyerekeket.
Az óvodánk népszerűségét nem csu- egyik, majd mindkét csoportban néEzek tükrében szívemből ajánlom
pán a helyi adottságok, hanem a rend- met nemzetiségi nevelést folytatunk. az intézményünket minden kisgyerkívüli jó felszereltsége (játék és esz- Az idő során a gyermeklétszám csök- mekes szülőnek, akár bölcsődei, akár
közállomány), illetve a benne uralkodó kenésével a két felszabaduló teremből óvodai csoportot keresnek, mert bizlégkör adja. Az intézményt két ütem- az egyikben tornatermet, a másikban tosíthatom, hogy gyermekbarát, csaláben, 1980-ban és 1984-ben adták át. 2008 szeptemberében bölcsődei cso- dias légkör várja őket.
Kezdetben négy óvodai csoport és egy portot indítottunk.
Kránicz Attiláné
főzőkonyha működött. 1997-től szülői
megbízott óvodavezető
Jelenleg két vegyes óvodai és egy

Előtted állunk, Szentlélek

Sok szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat! Szakács Péter atyának
hívnak, Csizmazia Sándor atya betegsége és nyugdíjba vonulása után
helyeztek ide, s a Révfülöpi, Balatonszepezdi és Kővágóörsi plébániákat fogom ellátni, illetve a Zánkai
közösséget.
Pünkösd Jézus feltámadása utáni
ötvenedik nap, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. A Szentírás tanítja, hogy
a Szentlélek lelkünkben az alábbi gyümölcsöket munkálja ki: szeretet, öröm,
békesség, türelem, béketűrés, jóság,
kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság. (v. ö.:
Gal 5,22-23; Ef 5,9; Jak 3,18 )
Pünkösdkor az Apostolok -Jézus
Anyjával Máriával együtt- imádsággal

várták a Szentlélek eljövetelét. Ezért
Pünkösd számunkra az imádság napja is. A Katolikus Egyházban jelenleg
egy három éves folyamat zajlik, mely
arra hivatott, hogy a Szentlélek útmutatását követve kijelölje az Egyház jövőjét, melyet a keresztény közösség
együtt jár, ez a szinódus. Most imádkozzunk tehát azzal az imádsággal,
ami a szinódus imája a Szentlélekhez:

A szinódus imája: Adsumus Sancte Spiritus
Előtted állunk, Szentlélek,
és a te nevedben gyűltünk össze.
Egyedül te vezess minket,
lelj otthonra a szívünkben;
taníts minket a követendő útra,
és arra is, miként járjunk rajta.
www.balatonszepezd.hu

Gyengék és bűnösök vagyunk;
ne hagyd, hogy zűrzavart szítsunk.
Ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket,
vagy hogy az elfogultság befolyásolja
cselekedeteinket.
Add, hogy megtaláljuk benned az
egységet,
hogy együtt haladhassunk az örök
élet felé,
és ne térjünk el az igazság útjától,
sem attól, ami helyes.
Mindezt tőled kérjük,
aki mindenütt és minden időben
munkálkodsz,
az Atyával és a Fiúval egységben,
mindörökkön örökké. Ámen.
Szakács Péter
plébános
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„Ahol az Úrnak Lelke ott szabadság”
II. Kor 3:17

Az emberekkel a szabadságról való beszélgetések során rá kellett döbbennem, hogy mikor a szabadság szóra
gondolnak, legtöbbször – kimondatlanul bár, de - beleértik az Úrtól való szabadságot is. Teljes függetlenség:
mikor az egyén senkitől és semmitől
nem függ, ideértve magát az Istent is.
Feltételezem, azért van ez így, mert Istenre sokszor úgy tekintenek, mint aki
el akarja venni a szabadságunkat, nem
pedig megajándékozni azzal. Ez valamennyire érthető is, hiszen ha például
a Tízparancsolatra gondolunk, akkor
azt látjuk, hogy korlátokat állít, kijelöli életünk kereteit. Ha pedig Isten
népére az Anyaszentegyházra gondolunk, a maga szabályaival, menetrendjeivel, szokásaival, ez a gondolat még
inkább megerősödhet bennünk.
Ugyanakkor ez Isten szándékának
teljes félreértése. Isten nem elvenni
akarja a szabadságunkat, hanem éppen megajándékozni azzal. A keretek
és a parancsolatok pedig döbbenetes és
paradox módon nem korlátoznak, hanem felemelnek és kiteljesítik a szabadságunkat.

igazán szabad, aki képes akár lemondani is a dolgokról, akár a legkedvesebbekről is.
A Pünkösdi Lélek ezt a szabadságot teljesíti ki bennünk. Képessé tesz
az elengedésre és a lemondásra, képessé tesz arra is, hogy korlátokat vegyünk
magunkra, hogy böjtben lemondjunk
az ételről, hogy az imádságért lemondjunk a kedvenc sorozatunkról, hogy az
Istentiszteletért lemondjunk egy kis
Egyszer Zánkán a templomdom- alvásról, vagy a kedves időtöltésünkbon füvet nyírtam. Jó nagy terület, és a ről. Szabaddá tesz, hogy az ember lefű is megnőtt eléggé, segítséget pedig mondjon az előítéleteiről, a haragjáról,
éppen nem kaptunk. Kicsit mérges is a büszkeségéről, vagy a nehezteléséről.
voltam, de muszáj volt a munkát elvé- Örömmel tölti el a szívünket, mikor
gezni. Egyszer csak pihenésképpen le- parancsolatokat tehetünk pecsétként a
ültem a templomajtó melletti kőfalra, szívünkre. Mert a lélek által a kereszés megtelt a szívem hálával a szolgálat tyén ember bilincsek, korlátok, szokálehetőségéért. Furcsamód egy kötele- sok, kötelességek, parancsolatok közt
zően elvégzendő fizikai munka közben is tökéletesen szabad. Összehasonlítérkezett meg a szabadságnak egy átha- hatatlanul szabadabb, a mai korszeltó érzése. A másik nagy megtapaszta- lemnél, amely minden kötöttséget lelás egy számomra fontos dologról való rúg magáról.
Áldott Pünkösdöt kívánok minden
lemondás volt, amiről nem kellett volna lemondani. Szabadság azóta nem kedves olvasónak!
Gondos Gábor
azt jelenti számomra, hogy megtehereformátus lelkész
tek valamit – erre bárki képes - hanem

Szepezdi Horgászsiker
a világ legnagyobb
pontyfogó versenyén

2022-ben 8. alkalommal került megrendezésre az IBCC,
azaz a Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa, ahol közel
20 ország 240 csapata mérte össze a tudását a Balatonon.
A versenynek Szepezd is adott helyszínt, aminek az itt horgászó csapatok is örülhettek, hiszen az összetett verseny 2. helyezését a központi strandról érte el egy brit - cseh csapat, több
mint 600 kg-os fogással. Szerencsére a magyarok sem tétlenkedtek, hiszen a verseny legnagyobb halát is magyar csapat
fogta és volt, aki megnyerte a szektorát is.
Az egyetlen szektor győztes hazai csapat a SZESZ - Szepezdi Extrémsport Szövetség csapata lett, öregbítve ezzel a falu hírnevét is. A SZESZ-esek a verseny óta sem tétlenkedtek,
ugyanis nemrég Gödry Levinek sikerült egy fantasztikus, 20
kg-nál nagyobb halat fognia. Ez a hibátlan tükörponty már
Balatonszepezden került horogvégre és a fogás után természetesen visszanyerte szabadságát.
Tisztelettel,
ifj. Gödry Zoltán, ügyvezető
www.balatonszepezd.hu
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Interjú Kántor Krisztián körzeti
megbízottal

- Mikor és kinek vagy minek a hatására döntötte el, hogy ön a rendőri hivatást választja?
- Mint szinte minden kisgyermek
álma, nekem is az elképzeléseim között szerepelt, hogy rendőr vagy tűzoltó leszek. Bevallom őszintén elsődlegesen tűzoltó akartam lenni, de ez
nem sikerült. Olvastam egyszer egy
lehetőséget, hogy lehet a tűzoltósághoz jelentkezni, melyet meg is tettem.
A katonaság után elkezdődött az álláskeresés, mely nem járt a legnagyobb sikerrel. Ekkori végzettségem mezőgazdasági gépésztechnikus volt, de ezen a
területen itt e környéken nem igazán
volt lehetőség elhelyezkedni, sok helyen kritérium volt, hogy pályakezdő
vagyok. Édesapám ekkor a Csopaki
Rendészeti Szakiskolában dolgozott,
mint polgári alkalmazott. Ő említette
meg, hogy nem próbálnám-e meg elvégezni az iskolát, de az érettségi megszerzése alatt már az egyik osztálytársammal voltunk is egy nyílt napon
Csopakon. Ekkor hoztam meg a nagy
döntést és a rendőri pálya mellett döntöttem. Mindig is bennem volt, hogy
segítsem, támogassam és megvédjem
az embereket. Sikeresen elvégeztem
az iskolát.
-Az újság olvasói számára kérem mutatkozzon be! Hova járt iskolába? Mikor
és hol kezdte meg a rendőri pályafutását?
Mióta körzeti megbízott Balatonszepezden?
- Kántor Krisztián rendőr zászlós
vagyok, 1979. november 29-én láttam
meg a napvilágot Tapolcán. Szüleimmel Balatonudvariban éltem. Jelenleg
Zánkán lakom párommal és két kislányával. A Tihanyi József Attila Általános Iskolában jártam, majd Zircen
a Reguly Antal Szakközép Iskolában
folytattam tanulmányaimat, mint mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető. A megszerzett szakmát követően
ugyanezen iskolában sikeres érettségi vizsgát is tettem. Ezt követően egy
évet töltöttem Körmenden, ahol elvégeztem a mezőgazdasági gépésztechnikusi iskolát. A technikum elvégzése
után megkaptam a sorozó papírt, majd
kilenc hónapos sorkatonai szolgálatomat Tapolcán töltöttem az őrszázad-
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nyaimat a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szociális munka
szakon. Ezt az iskolát egyfajta bizonyításképpen kezdtem el, megmutatva magam és környezetem számára,
hogy meg tudom csinálni. 2015-ben
sikeres államvizsgát tettem. 2014ben visszakerültem a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályára, mint Balatonszepezd és Monoszló
körzeti megbízottja. E feladatot 2020.
július 1-jéig láttam el, ekkor egy nagyon régi álmom megvalósítása miatt
a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
Rendészeti Osztályának állományába kerültem. Itt vált lehetőségem arra,
hogy 2020 augusztusában a dunakeszi
ROKK-nál kutyavezetői vizsgát tettem és 2020 novemberétől Dark nevű
szolgálati kutyámmal kutyavezetőként
teljesíthettem szolgálatot. Kisgyerban. Ekkor volt bennem egy gondolat, mekkorom óta nagy tisztelettel, szerehogy bent maradok, de mégis a civil tettel voltam az állatok iránt, legfőképélettel próbálkoztam inkább. A lesze- pen a kutyákért. 2021 szeptemberében
relést követően álláskeresésbe kezd- visszakerültem a Balatonfüredi Rentem, mely nem igazán járt sikerrel, dőrkapitányság Rendészeti Osztályáezért 2002 és 2004 között elvégeztem ra és 2021 november 1-je óta ismét
a Csopaki Rendészeti Szakközépisko- a Balatonakali KMB Csoport, Balalában a tiszthelyettes-képzőt. 2004 jú- tonszepezd és Monoszló kutyás körniusában a sikeres vizsgák és a kibocsá- zeti megbízottjaként látok el szolgátó ünnepség után az akkori Budapesti latot. Nagyon szeretem a természetet,
Rendészeti Biztonsági Szolgálatnál így nagyon sokat kirándulunk. Hobb(REBISZ, mai Készenléti Rendőrség) iszinten kerékpározom és futok, így
állományába kerültem hivatásos szol- próbálva egyensúlyba tartani egészgálatba. A VI. Bevetési Osztály III. ségi állapotom és fizikai állóképesalosztályához kerültem, mint járőr. Itt ségem. Van egy 1000 cm3-es Honda
képzést kaptam a csapatszolgálati fel- CBF motorom, melyet sajnos csak keadatokra. Tapasztalatszerzés terén egy veset tudunk használni, de párommal
jó elindulás volt a nagyváros, de a szí- közösen szívesen túrázunk.
vem haza húzott. Hét hónap nagyvá- Mit jelent az ön számára Balatonrosi szolgálat után 2005 februárjában szepezd?
sikerült haza kerülnöm és a Balaton- Elsődlegesen Balatonszepezd csak
füredi Rendőrkapitányság Közleke- egy település volt számomra a Baladésrendészeti Alosztály állományába tonakali KMB csoporthoz tartozó 16
kerültem, mint ellenőrző járőr. 2008- település közül. Balatonszepezd leginban előrelépési lehetőségként a Körze- kább akkor vált jelentősebbé számomti Megbízotti Alosztályhoz kerültem ra, mikor e területre neveztek ki körBalatonszőlős és Pécsely körzeti meg- zeti megbízottnak. Azóta szolgálatom
bízottjaként. 2011-ben nyári meg- nagy részét ott töltöm. Nagyon megerősítő szolgálatként a Balatonfüred kedveltem e Balaton-parti gyöngyszeRendőrkapitányság Bűnügyi Osztály met. Örömmel tölt el, hogy az itt lakó
Vizsgálati Alosztályára kerültem. Eb- emberek szívélyesen fogadtak, nagyon
ben az évben kezdtem meg munkám jónak tartom a kapcsolatot a lakosokmellett, levelező tagozaton tanulmá- kal és az önkormányzattal is. Több
www.balatonszepezd.hu
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esetben is keresnek, kerestek meg az
emberek bizalommal, a problémáikkal,
melyeket mindig a legjobb tudásom
szerint igyekszem megoldani vagy
tanácsot adni. Nagyon megható és
örömteli volt mikor a kinevezésemet
követően megismerkedtem szegény
megboldogult Károlyi Feri bátyámmal, aki temetőgondnoki feladatokat
és az Őszikék Nyugdíjas Klub elnöki feladatait látta el haláláig. Feri bácsi olyanná vált számomra, mint egy
pótnagypapa. Szívélyesen meghívott
a nyugdíjas klub összejöveteleire, ahol
nagy örömmel vettem részt a kedves
fogadtatásnak köszönhetően. Itt nagyon sok érdekes és hasznos dolgot
megtudtam a település történetéről.
Mióta Zánkán lakom, sok időt töltök Balatonszepezden, kutyasétáltatásaim nagy része ezen útvonalon vezet, így közben a település rendjét is
jobban láthatom. Nagyon megtetszett
a folyamatosan fejlődő, szépülő Balatonszepezd. Szívesen töltöm az időt a
településen. Lehetőségeimhez mérten
szívesen veszek részt a faluban megszervezett rendezvényeken.
- Mit lehet tudni a családjáról?
- Gyermekkoromban és iskolai tanulmányaim alatt Balatonudvariban
éltem édesanyámmal és édesapámmal.
Egy nővérem van, aki Budapesten él

férjével és három kisgyermekével. Jelenleg boldog párkapcsolatban élek
párommal és két kisgyermekével. Családapa vagyok, előbbi kapcsolatomból
van egy 13 éves kisfiam.
- Milyen viszonyt ápol a Balatonfüredi Rendőrkapitánysággal és a helyi polgárőrséggel?
- A Balatonfüredi Rendőrkapitányság állományába tartozom. A helyi
polgárőrséggel nagyon jó a kapcsolat,
több alkalommal is láttunk már el közös szolgálatot, hajtottunk végre közös
bejárásokat. Bíró Imre polgármester
úrral szinte minden héten beszélünk
személyesen vagy telefonon. Nagyon
jó az együttműködés oda-vissza.
- Közeledik a nyár. Mire hívná fel az
olvasók figyelmét?
- A nyár közeledtével és egész évre is felhívnám a figyelmet értékeink
megóvására. A strandra ne vigyük magunkkal az összes vagyontárgyunkat,
a háztartás összes pénzét. A törölköző nem fogja megvédeni értékeinket,
használjuk az értékmegőrzőt. Gépjárművet soha ne hagyjunk nyitott állapotban még saját ingatlanuk előtt sem,
nagy értékű vagyontárgyat ne látható
helyen tároljuk, ha nem szükséges, ne
is hordjuk magunkkal. Figyelni kell a
zsebtolvajokra is. Elszaporodtak ismét
az unokázós csalók, akik telefonon fel-

hívják a szülőt, nagyszülőt, hogy baleset történt, és annak érdekében, hogy
ne legyen baj, pénzt kérnek. Szolgáltatók nevében is fel szokták hívni az
embereket, hogy minél több adatot
megszerezzenek. Legyünk türelmesek
a közlekedésben, a rohanás, kapkodás
nem oda figyelés csak balesetet eredményez.
- Mik a jövőbeni tervei, mint körzeti
megbízott, és mint magánszemély?
- Úgy gondolom, hogy 18 éves rendőri pályafutásom során elértem, amit
lehetett, továbbra is szeretném a körzeti megbízotti feladataimat ellátni,
tovább ápolni, fejleszteni a településsel, a településen élő emberekkel a jó
kapcsolatot. A kutyavezetői ismereteimet bővíteni, magasabb szintre emelni.
- A fiatalok közül, ha valaki kedvet
érezne a rendőri hivatást iránt, akkor
azt miért ajánlaná?
- Ahogy a kérdésben is szerepel, ez
nem csak egy munkahely, ez egy hivatás. Aki kedveli a változatos, kihívásokkal teli mindennapokat, annak szívesen ajánlom e hivatást. Minden nap
érdekes esetekkel találkozik az ember.
Stabil, biztos munkahely, változatos
munkakörnyezetet biztosít, előrelépési lehetőségekkel.
Szendi Péter

Programjaink április 30-án névtábla avató ünnepséggel folytatódtak. Az
önkormányzat kezdeményezésére és a
Károlyi-család beleegyezésével Néprajzi Gyűjteményünk a Károlyi Ferenc Gyűjtemény Ház nevet kapta. Ez
a templomkertben álló épület ad otthont a nyugdíjas klub által összegyűjtött régi szepezdi tárgyaknak, emlékeknek, helyi értékeknek. „Feri bácsi”
halálának 2. évfordulóján tartott ünnepi megemlékezésre sokan eljöttek.
A család mellett, a testület tagjai. Már

az ünnepség előtt kinyitottuk a Gyűjtemény házat, hogy a megemlékezésre érkezők megtekinthessék a helyi értékeket.
Az ünnepségen a Pacsirták előadásában közösen elénekeltük a Himnuszt, majd Iván Katalin köszöntötte a résztvevőket, utána felelevenítette
Károlyi Ferenccel eltöltött hosszú évek
alatt a közösségért végzett önzetlen
munkáit. Károlyi Ferenc vezetője és
elindítója volt az Őszikék Nyugdíjas
Klubnak. Községünk egyik leglátogatottabb nyári programjának a jövőre 30
éves zsíros kenyér partinak egyik alapítója volt. Németh Ferenc Károlyi Ferenc életútját mondta el az ünnepség
résztvevőinek. Lánya Károlyi Anikó
leleplezte a család által készítetett emléktáblát, ezt követően Csonka Nándor esperes beszédét hallhattuk, aki
megszentelte a két emléktáblát. A család által készíttetett tábla megkoszorúzásával folytatódott az ünnepség. A
család részéről lánya és unokája koszo-

rúzott, Bíró Imre polgármester úr az
önkormányzat részéről és a nyugdíjas
klub vezetője Voss Olga a klub nevében rótta le tiszteletét. Nem feledkezhettünk meg özvegyéről, Ilus néniről
sem, aki Feri bácsi legfőbb támogatója volt élete során. Virágcsokorral köszöntöttük a műsor folyamán. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult,
majd a Bertha Bulcsu Közösségi Házban álló fogadással vendégeltük meg a
résztvevőket.

Májusi programjaink községünkben
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Könyvtári történések
Május elején sikerült megtartanunk
a kerámiafoglalkozást is, mely könyvtári program keretén belül lett megszervezve. A monoszlói fazekas ház
fazekasa Gaálné Kapás Krisztina irányításával alkothattunk két dísztárgyat. A foglalkozásra több gyermek
érkezett szüleivel és lelkesen dolgoztak Kriszta irányításával. Sok tudást
kaphattunk az agyag megmunkálásának praktikáiról. Az elkészített dísztárgyak száradnak és gyönyörű mázat
fognak kapni. A kerámiákat majd égetés után juttatja el hozzánk Kriszta.
Könyvtári program keretén belül
folytatjuk a covid miatt ősszel elma-

radt okos eszközoktatást is keddenként Bánfi Péterrel. Ebben a hónapban
friss kiadványokkal is bővült könyvtárunk és a Megyei Könyvtár jóvoltából
új bútorokat is beszerezhettünk, hogy
még praktikusabban tudjuk elhelyezni
a könyvtár könyveit. A kisebb gyermekeknek kialakítottam egy babzsákos
lapozós mese kuckót, amely mellett
elhelyezett mesekönyvek még inkább
érdeklődésük felkeltésére hivatottak.
Bertha Bulcsu Közösségi Házban
megtartott májusi programjaink
A Bertha Bulcsu Közösségi Házban május 13-tól. „Mi óráink” címmel
látható kiállítás két héten keresztül,
mely gyűjtemény Iván Katalin és férje
Biczók József tulajdona. Ez az ötödik
kiállításuk, ahova elviszik óráikat. Az
alsó teremben több mint 100 óra van
kiállítva, sok érdekes és szép darabot
lehet megtekinteni a látogatók örömére. Május 14-én este a Bertha Bulcsu Közösségi Ház emeleti színpada
is megtelt élettel és díszlettel. A Kővágóörsi Faluszínház és Iván Katalin
rendezésében láthattuk Fejér György:
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A kísértet házhoz megy című előadását. A társulat még több közeli faluban
adja elő darabját, ha esetleg valaki lemaradt volna róla, még van lehetősége bepótolni. Május utolsó hétvégéjén,
szombaton 14:00 órától Gyermeknap
alkalmából kézműves foglalkozást tartunk a közösségi házban. Az emeleti
teremben 15:00 órától a gyermekeket
egy mesejáték előadás is várja
Programjainkra várunk mindenkit
sok szeretettel.
Csehné Keller Nikoletta
közművelődési munkatárs

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

Szepezdi Tükör Balatonszepezd Önkormányzatának Hivatalos Havilapja. Lapzárta minden hónap 20-a. ISSN 2732-3501
Felelős kiadó: Bíró Imre polgármester.
Kiadó: Balatonszepezd Község Önkormányzata, 8252 Balatonszepezd Árpád u. 27.
Telefonszám: +36 87/468-591, e-mail: hivatal@balatonszepezd.hu. Szerkesztő: Szendi Péter, e-mail: szendipeti@gmail.com

www.balatonszepezd.hu

