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Tisztelettel köszöntök Mindenkit 
a 2022. évi balatonszepezdi 

szezonnyitón!
Külön köszöntöm dr. Kontrát Ká-

roly országgyűlési képviselő urat, 
aki megtisztelte jelenlétével ren-
dezvényünket. Nagyon sokat kö-
szönhetünk képviselő úrnak, hiszen 
Szepezdet mindig támogatta és gon-
dolom a jövőben is segíteni fogja fej-
lesztései terén.

Örülök, hogy ilyen sokan strandol
nak és kíváncsiak a programjainkra. 
Ismét eltelt egy év, és ahogy lezárul 
a nyári szezon, már tervezzük, szer
vezzük a következőt. Fontos, hogy a 
fürdés, strandolás mellett megfelelő 
programokkal is tudjuk szórakoztatni 
az idelátogató vendégeinket. 

A programterveinkről kiadványa
inkból és művelődésszervező munka
társunktól tudnak tájékozódni.

Ami a strandokat illeti: köztudott, 
hogy Balatonszepezd Önkormányza
tának 3 fizetős strandja és egy szabad
strandja van, amit egyesületi kezelésbe 
adtunk. Az utóbbi két évben a Kisfa
ludy strandfejlesztési program kere
tében jelentős beruházásokat végez
tünk a fizetős strandokon, a munkák 
befejezési határideje e hónap vége. Az 
egyesületi strandon a télen saját beru
házásban felépítettünk egy vizesblok
kot a hozzá tartozó járdával. A Vi

riusi strandon új öltözők, konténeres 
vizesblokkok kerültek kialakításra, az 
idei évtől új büfével bővül a szolgálta
tás. A Szepezdfürdői strandon napvi
torlák, új családbarát vizesblokk, nap
elemes világítás a strand területén, wifi 
és szintén büfé szolgáltatással bővül a 
kínálat. Itt a Központi strandon tör
tént a legnagyobb fejlesztés, a két év 
alatt nettó 86 millió forint értékű be
ruházás történt, ebből 26 millió fo
rint nettó a saját erőből épülő büfé. A 

büfé jó példája az összefogásnak. Ta
valy nyáron a rendezvények bevételei
ből a pénzt összegyűjtöttük, ősszel eb
ből a pénzből megterveztettük, télen 
engedélyezték, tavasszal nekiálltunk, 
nyárra elkészül, bár azért ez nem volt 
ilyen egyszerű. Köszönet az építőknek, 
Miklós Balázs tervezőnek, Benjamin
nak és Dávidnak, akik még szombat 
és vasárnap is dolgoznak azon, hogy 
határidőre üzemelhessen. Sajnos belé
pő díjak emelésére kényszerülünk jú
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lius 1től, hiszen a 450 Ft napi belépő 
díjak már tarthatatlanok, a strandok 
veszteségesen nem üzemelhetnek. A 
strandnyitást a tervezetthez képest 1 
héttel elhalasztottuk, a pénztárak jú
nius 25.én fognak nyitni, addig be
lépő díjakat nem szedünk. Sajnos kell 
még egy hét a munkák befejezéséhez, a 
rövid határidőket nehezen tudjuk tar
tani. Úgy gondolom viszont, hogy a 
strandolókat bőven kárpótolja a renge
teg újdonság, ami az idei évtől várja az 

idelátogatókat. A homokos úszóstég, a 
felújított röplabda pálya, az új kosár
labda pálya, a napvitorlák, új mentőka
tamarán, a mozgássérültek, a vakok és 
gyengén látók részére kialakított aka
dálymentes bejárók –amelyek még ké
szülnek és végül, de nem utolsósorban 
az új büfék a terasszal, az árnyékoló vi
torlákkal, ami a strandon belüli új szol
gáltatás minőségi javulást jelent. Itt 
szeretném még megköszönni Csécs 
és Trsa Bt, Ferenczy Gábor pályáza

tírónak, Borda Tibor zöldterület kar
bantartónak és takarítónak, a Balaton 
Dekor Btnek, illetve az Önkormány
zatunk dolgozóinak azt az áldozatos 
munkát, amit azért végeztek, hogy mi 
zavartalanul pihenhessünk. Enged
jék meg, hogy megköszönjem: Kovács 
Máté, Molnár Péter, Baráth Mónika, 
Márton Csabi, Apró Feri, Sánta Pet
ra, Szántó Szilviának, akik rengeteget 
dolgoztak.   

Köszönöm még kollégáimnak, Ba
latonszepezd Község Önkormányza
ta Képviselőtestületének támogatá
sát, hogy mind ezt, amit elmondtam, 
megvalósulhatott, az anyagi forrásokat 
rendelkezésre bocsájtották. Most pe
dig koszorúzzuk meg a Balatont, ad
junk hálát Istennek, hogy ilyen szép 
helyen dolgozhatunk és élhetünk! 
Ezennel a 2022 évi idegenforgalmi 
szezont megnyitom! Szép időt, sok 
napsütést, jó nyaralást kívánok Min
denkinek! Hajrá Szepezd!

Bíró Imre, polgármester
(Fotók: Gáspár Ákos)

Strandszezonnyitó délután
A Balaton koszorúzása és szezony-

nyitó ünnepség Balatonszepezden 
1991-től lett hagyományos rendez-
vény községünkben, melyet minden 
évben azóta is megtartunk.

Június 18án szombaton délután 
négytől a strand és környéke terüle
tén több program is várta a gyermeke
ket. Lehetett különböző fa játékokkal 
játszani a Badacsonyi Fanyűvő játék
park jóvoltából. A strand területén 
kézműveskedhettek a gyermekek Sza

bó Szilvia irányí
tásával és szuper 
nyári dekorációt 
készíthettek. Volt 
arcfestés, csillám 
tetoválás, aminek 
a gyermekek na
gyon örültek.

A Balatonsze
pezdi Geszte
nyevirág Nőegy
let, a Szepezdi 
Pacsirták és Luji 

biztosították a jó han
gulatot a strandolóknak 
már a megnyitót meg
előzően is sátrukban. 
A nagyon lelkes csa
pat, vendégünk Kont
rát Károly országgyűlési 
képviselőnek is énekelt 
több számot a délután 
folyamán.

Az idei nyári strand
szezont Bíró Imre Ba
latonszepezd polgár
mestere nyitotta meg. 
Megnyitó beszédét kö

vette Kontrát Károly országgyűlé
si képviselő köszöntője, majd együtt 
megkoszorúztuk a Balatont Hegyi 
Barbara segítségével. A műsort a Bo

kafogó Néptáncegyüttes színesítette. 
Táncuk után a Pacsirták és Luji gon
doskodott a fergeteges hangulatról, 
sok nyári slágert elénekeltek a nagy 
létszámú közönségnek. Nagyon jó lát
ni, hogy községünkben ilyen lelkes kö
zösség van, akik minden balatonsze
pezdi rendezvényt színesítenek. Idén 
még több rendezvény aktív résztvevői 
lesznek, kíváncsian és nagyon várjuk az 
új műsoraikat.

Iván Katalin és Biczók József jóvol
tából kishajó kiállítás és bemutató is 
volt délután a strandon. A vendégek 
érdeklődéssel nézték, ahogy vízre tet



2022. JÚNIUS –3– SZEPEZDI TÜKÖR

www.balatonszepezd.hu

te Dodi a hajókat és távirányító segít
ségével úsztatta a Balatonon. Nagyon 
szép látvány volt. A strandolókat dél
után folyamán zsíroskenyérrel kínálta 
meg a Tópart Büfé személyzete, me
lyet ezúton is köszönünk.

Az este folyamán közös örömze
nélésben és örömtáncban vehettek 
részt a parton maradó vendégek a Wo
jo Djembe jóvoltából. Sokan családos
tól beültek dobolni és a zenélés után 
jelezték felém, hogy nagyon jó élmény 
volt számukra az együtt zenélés.

Idei évben is felkeresett bennünket a 
Nehéz Lemez Műhely együttes egyik 
tagja, hogy szívesen tartanának a par
ton egy ingyenes koncertet, mert na
gyon szeretik Balatonszepezdet, így a 
Szezonnyitó estéjét velük zártuk. A fi
úk idén is nagyon jó hangulatot biz
tosítottak élő zenéjükkel a csillagos ég 
alatt a parton. Nagyon jó zárása volt a 
rendezvénynek! Köszönjük a résztve
vőknek a programba fektetett energi
ájukat, velük együtt lett sikeres a Sze
zonnyitó délután.

Ez csak a nyári programok kezde
te, még sok rendezvény várja a részt
vevőket idén is. Gasztronómiai napok, 
kiállítások, gyermek programok, báb
színház, koncertek stb... Kérem, hogy 
nézzék a hirdetőtáblákra kihelyezett 
programplakátokat, kövessék a face
book oldalakon feltett hirdetéseket a 
rendezvényekkel kapcsolatban. A kö

vetkező eseményünk július 9én lesz a 
Marhagulyás főző verseny. A rendez
vényt teljes egészében a Halker Kft. tá
mogatja és a KonyhaKert és Bisztró 
elkészíti nekünk a marhagulyást az es
te folyamán, amit a helyszínen megle
het vásárolni 500 Ft ellenében. A főző 

versenyt és rendezvényt a Balatonsze
pezdi Önkormányzat és az Összefogás 
Szepezdért Társaság közös szervezés
ben rendezi meg.

Mindenkit szeretettel várunk a Csó
nakháznál ezen a napon!

Csehné Keller Nikoletta
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Magasrangú kitüntetés kapott 
Gödry Zoltán

Pro Urbe Balatonboglár emlékér-
met kapott Gödry Zoltán és üzlet-
társa Gregorics László a városért 
végzett kiemelkedő munkásságu-
kért. Erről és a Halker tevékenységé-
ről beszélgettünk Gödry Zoltánnal. 

- Mikor és milyen körülmények között 
tudta meg, hogy ebben a nemes díjban ré-
szesül?

 Pár hete keresett meg minket Mé
száros Miklós Balatonboglár város pol
gármestere Gregorics Laci üzlettár
sammal, hogy meghívjon bennünket 
a Balatonboglár város napja alkalmá
ból rendezett ünnepi képviselőtestü
leti ülésre. Melynek keretein belül Pro 
Urbe kitűntetésben részesültünk.

- Milyen érzésekkel vette át, mindez 
mit jelentett az ön számára?

 Rendkívül megtisztelőnek ér
zem, hogy méltónak talált bennünket 
a városvezetés erre a díjra. Cégünket 
1990ben alapítottuk Laci barátom
mal, és akkor még álom volt mindaz, 
ami mára valósággá vált. 360 balaton
boglári dolgozóval, 110 teherautóval, 
tízezernyi árucikkel szolgáljuk ki 5000 
partnerünket. A teljes Halkert tekint
ve  beleértve veszprémi és szombat
helyi telephelyünket , a Dunántúl 
egyik legmeghatározóbb élelmiszer
kereskedelmi cégévé váltunk 30 év 
alatt.  A kulcs a folyamatos fejlesztés, 
mely stabilitást nyújt mind a cég, mind 
a közel 400 balatonboglári kolléga és 
családja számára. Amellett, hogy a cég 
a város egyik legnagyobb adófizető
je, elhivatottak vagyunk a társadalmi 

szerepvállalás mellett, hiszen számta
lan jó, hasznos, helyi ügy tekintetében 
nyújtunk rendszeres támogatást ter
mészetbeni vagy anyagi tekintetben. 
Emellett 2014 óta folyamatosan tá
mogatjuk a Nemzeti Kézilabda Aka
démiát is.

- Mit foglal magában az, amit kaptak?
 A Pro Urbe Balatonboglár emléké

rem, azon felül, hogy büszkeséggel tölt 
el bennünket, és rendkívül örömteli el
ismerés, pénzjutalommal is jár, melyet 
100 %ban felajánlottunk a balaton
boglári Szelence Néptánc Egyesület 
részére.

- Mi újság a Halkernél, mit várnak a 
szezontól?

 Tavaly egy új alapanyag, csomago
ló anyag, késztermék logisztikai bá
zis épült fel a balatonboglári telephe
lyünkön. Idén pedig elkezdődött egy 
új, többszörös kapacitású húsfeldol
gozó üzem és előhűtött raktár építése. 
Emellett még ősszel elkezdődik a kül
kereskedelmi, innovációs és termék
fejlesztési szolgáltató központ építése 
is, de további fejlesztési tervek is van
nak az asztalunkon. Partnereink igé
nyeit figyelembe véve, folyamatosan 
bővítjük kényelmi termékekkel saját 
márka családjainkat, hogy a fokozott 
munkaerőhiányban támogatást nyújt
hassunk számukra.  

Szendi Péter

Balról-jobbra: Gödry Zoltán és Gregorics LászlóBalról-jobbra: Gödry Zoltán és Gregorics László

Sok turistát vár a füredi rendőrség
– Fokozottan fogják ellenőrizni a közúti közlekedésben résztvevőket

A Balatonfüredi Rendőrkapitány-
ság felkészült az idei szezonra – tud-
tuk meg Vancsura Miklós kapitány-
ságvezetőtől, aki hasznos tanácsokat 
is adott a nyárra vonatkozóan. 

- Kapitány úr milyen előjelekkel várják 
az idei szezont? Hogyan és milyen for-
mában kell ilyenkor önöknek felkészül-
niük?

 Az előrejelzések azt mutatják, hogy 
2022ben is a legnépszerűbb hazai tu

risztikai régiók között lesz a Balaton, 
így jelentős vendégforgalomra számí
tunk. Egyébként nem készülünk más
ként, mint az előző években, az a fon
tos, hogy minél több rendőr legyen a 
közterületeken, hiszen ez az, ami az 
emberek biztonságérzetét szolgálja. 
Az idei turisztikai időszakban is lesz 
gyalogos, kerékpáros, motoros, kutyás 
és lovas rendőrünk a megszokott gép
kocsizó járőrök mellett. Diáktolmá
csokat is alkalmazunk a nyáron, hogy 

a nyelvi nehézségeket kiküszöböljük. 
Örömteli, hogy a járásban egyre több 
település tartja fontosnak a térfigye
lő kamerarendszerek alkalmazását, hi
szen ezzel magasabb szintre emelhe
tő a közbiztonság. Ezen a nyáron már 
7 településen működik kamerarend
szer, amik nagyban segítik a bűncse
lekmények megelőzését, felderítését. 
A nagyszámú embertömeg nagyobb 
közterületi jelenlétet kíván meg. Emi
att megerősít bennünket több, nem 
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Balatonparti rendőrkapitány
ság, valamint számíthatunk a 
Készenléti Rendőrség bevetési 
csoportjaira is.

- Mennyiben lesz más a mostani 
nyár az előzőekhez képest? Egyál-
talán lehet-e párhuzamokat von-
ni?

 Az elmúlt és az azt megelőző 
nyáron rekordokat döntött a Ba
latonra érkezők száma úgy, hogy 
a rendezvények jelentős részét a 
COVID19 humánjárvány mi
att a települések nem tartották 
meg. Annak ellenére, hogy több, 
hagyományosnak mondható 
esemény elmaradt, a strandok 
látogatottsága hatalmas volt. 
Emellett gépjármű és kerékpá
ros forgalom is jelentős volt az 
utakon, ami magával hozta a tü
relmetlenséget, agresszivitást és 
a közlekedési baleseteket. Vélhetően 
az idei nyár is hasonlóképpen fog ala
kulni, ezért igyekszünk a balesetveszé
lyes helyzeteket megelőzni, a szabály
szegőket kiszűrni. 

- Milyen tanácsokat adna az olvasók-
nak? Mire figyeljenek oda, hiszen a Ba-
laton-partján ismételten nagy vendég-
forgalom várható.

 A turistáknak mindenképpen ar

ra hívnám fel a figyelmét, hogy minél 
kevesebb értéket hozzanak maguk
kal a nyaralásra, autóikban ne hagyja
nak látható módon értékes tárgyakat, 
vagy táskát, a strandokon pedig hasz
nálják az értékmegőrzőket. Nagyon 
fontos, hogy a besurranások megelő
zése érdekében ne csak távozáskor, ha
nem ott tartózkodáskor és éjszaka is 
zárják a szállásuk nyílászáróit, hiszen 
egy nyitott ajtó, vagy ablak jó alkalom 

lehet a tolvajoknak. A helyi la
kosoktól kérem, hogy legyenek 
türelmesek a turisztikai sze
zonban, mert várhatóan idén is 
nagy vendég és jelentős gépjár
műforgalommal kell számolni a 
Balaton partján. Kérem a köz
lekedésben résztvevőket, hogy 
legyenek egy kicsit figyelme
sebbek, elnézőbbek egymással, 
hogy kevesebb baleset történ
hessen az idei nyáron.  

- Nyáron előreláthatólag fo-
kozottabb lesz az ellenőrzés? Ha 
igen, akkor ez miben mutatkozik 
meg?

 Fokozottan fogjuk ellenőriz
ni a közúti közlekedésben részt
vevőket, sajnos továbbra is azt 
tapasztaljuk, hogy nincs rend az 
utakon. Sok az ittas, valamint és 
az agresszív, a szabályokat szán

dékosan figyelmen kívül hagyó sofőr. 
A zenéstáncos rendezvényeket és a 
szórakozóhelyeket szintén visszatérő
en ellenőrizzük majd, illetve továbbra 
is határozottan fogunk fellépni a ká
bítószerfogyasztókkal, terjesztőkkel 
szemben, valamint a hulladékot ille
gálisan a települések kül és belterüle
tén elhelyezők ellen. 

Szendi Péter

Nőegyleti Hírek
Kellemes szezonynyitó délutánt töltöttünk el 

június 18-án a Balatonszepezdi Központi stran-
don, ahol vendégünk volt Dr. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselő.

Ezúton is megköszönjük, hogy elfogadta a meg
hívásunkat, nagyon kötetlen pár órát élvezhettük 
a társaságát, új oldalát is megismerhettük, velünk 
együtt énekelt, kellemesen elbeszélgettünk. Re
méljük a nyár folyamán többször is ellátogat majd 
hozzánk, egyben köszönjük támogatását. Énekka
runk ebben a szezonban új taggal bővült, Luji sze
mélyében, akivel közösen léptünk fel, és még ké
szülünk a nyár folyamán meglepetéssel.

Más: a mellékelt plakátunkon szerepelnek a 
főbb programjaink, ahova várunk mindenkit sze
retettel, figyeljétek a plakátjainkat, ahol folyama
tosan hírt adunk mindig az aktuális soron követ
kező programról. Piacnál, strandbejáratnál, orvosi 
rendelő előtt, közösségi háznál mindig hírt adunk, 
illetve a www.gesztenyevirag.hu oldalon.

Lakatosné Horváth Krisztina
Gesztenyevirág Nőegylet elnöke
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Kedves Ballagók!
A mai nap a Ti ünnepetek. Azon-

ban felmerül a kérdés, vajon a bal-
lagás vidám ünnep vagy szomorú? 
Higgyetek nekem, vidám ünnep a 
mai. Miért is? Azért, mert eredmé-
nyesen ért véget az itt töltött 8 éve-
tek, hiszen itt vagytok a színpadon és 
lezárhattok egy sikerekkel teli kor-
szakot. Valami új kezdődik számo-
tokra: ősztől tovább léptek középis-
kolákba. Ne feleddjétek, jövő héten 
már beiratkozás!

Bozzays tanulmányaitok alatt sok
szor kérte tőletek tanítótok, tanárai
tok, hogy meséljetek, mondjatok el egy 
történetet, írjatok fogalmazást. Gyak
ran nyűgnek, nehezen megoldható fel
adatnak éreztétek ezt. Megoldottátok? 
Már mindegy, de most itt állunk és azt 
látjuk, hogy írtunk egy hosszú fogal
mazást, elkészült a közös történetünk 
regénye, amit az elmúlt nyolc év együtt 
töltött eseményeiből raktunk össze. 
Megőrzik ezt a történetet a közössé
gi oldalakra is feltöltött fényképek, de 
főleg a szívekben lévő emlékek.

Lapozzunk bele közösen írt regé
nyünkbe, miről is szól? A közösen 
átélt programokról, ünnepi műso
rok, farsangi fellépések, kirándulások, 
gyermeknapok, játékdélutánok, túrák, 
Mártonnapok vagy akár az év végi 
német nemzetiségi nap. Azután szól 
még a történet az iskolai élet első nap
jainak izgalmáról, az új környezetről, 
az új elvárásokról, az új viselkedési for
mákról, és a tanulásról. A komoly ki
hívásokról is szól a regényünk: a két 
féléves digitális oktatás, a felvételi vizs
gák, a kompetencia és egyéb felméré
sek majd a továbbtanulás.

Sok öröm, de sok nehézség is vegyült 
a veletek átélt közös történetekbe. Ki
emelkedő, és komolyan mondom, 
minden tekintetben különleges évfo
lyam a tiétek. Sok mindent véghezvit
tetek, számos helyen bizonyítottátok a 
bennetek lévő tehetséget, szorgalmat, 
meghatároztátok közös történetünk 
vezérfonalát. A nyolc éven át kitűnő 
és jeles tanulóktól kezdve a területi, 
megyei és országos versenyeken elért 
eredményeken át a sport és zenei sike
rekig, mindez közös sikerünk. Azon
ban van, aki csak szerényen, az önmaga 
előtt lévő akadályok legyőzésével har
colt éveken át. Van, aki a tanulásban, 
van, aki a sportban, van, aki a külön
leges és egyedi szóhasználatával emel
kedett ki a sokaságból, míg mások az 
osztályfőnöki és egyéb figyelmeztetők 
gyűjtésével töltötték a nyolc évet.

Mindezek legnagyobb értéke, a 
legmaradandóbb élménye számom
ra azonban az, hogy ezeket együtt él

tük meg. Együtt töltöttük a napjain
kat, ezáltal személyes életünk, emberi 
történetünk közössé vált. Közös törté
netet írtunk, ami csak a mienk, a Boz
zaysoké. Megírtuk munkával, soksok 
küszködéssel, csalódással, de örömmel, 
hatalmas sikerekkel, és nemegyszer 
humorral. Eközben rájöttünk: együtt 
élni nem mindig könnyű, de érdemes, 
főleg itt, a Bozzayban. Meggyőződé
sem, hogy ez alatt a nyolc év alatt meg
adtunk Nektek mindent, amit csak 
adni tudtunk, és Ti befogadtatok min
dent, amit be tudtatok fogadni. Lehe
tett volna többet? Talán igen! Csinál
hattuk volna jobban mi, tanárok és Ti 
diákok? Biztosan! Hibáztunk? Sok
szor! Ti is, mi is.

A történet azonban kész: átírni, vál
toztatni nem lehet. Ti is és mi is új 
történetbe kezdünk, új szereplőkkel, 
új távlatokkal és új lehetőségekkel. A 
közös történetünk azonban megma
rad: eligazít az új történeteinkben, és 
ez erőt fog adni a jövőhöz.

Sok erőt és sikereket kívánok az új 
történetetekhez!

Sánta Lajos, igazgató

Egyszerű cseresznyés 
vagy meggyes süti

Hozzávalók: 1,5 csésze cukor, 2 db tojás, 3 dl tej, 3 csésze 
finomliszt, 2 dl étolaj, 1 csg. sütőpor, 1 kg cseresznye vagy 
meggy. Tetejére: 2 ek. cukor, 4 ek.vaj. A csésze 2 dles legyen.

A sütőt 180 fokra melegítjük. A hozzávalókat összekever
jük a gyümölcs kivételével. Utoljára a tejet adjuk hozzá ap
ránként. Közepes tepsibe sütőpapírt teszünk, a masszát be
leöntjük, majd a tetejére szórjuk a magozott gyümölcsöt. 25 
perc alatt megsül. Még a forró sütire kenjük az olvasztott va
jat, és a cukrot.

Jó étvágyat hozzá!
Gesztenyevirág Nőegylet
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Óvodai hírek
Az idei tanévben is hagyománya-

inkhoz híven május utolsó péntek-
jén tartottuk az óvodai évzárót. A 
Micimackó csoport egy lakodalmas 
játékkal, a Szivárvány csoport pedig 
egy mesedramatizálással, versekkel, 
dalokkal búcsúztatta az évet. Szep-
temberben 15 gyerekünk kezdi meg 
az iskolai tanévet.

 1.Hajas Bátor Csaba
 2. Horváth Kristóf
 3. Pfeifer Botond
 4. Szabó Levente
 5. Szabó Vince
 6. Szepesi Csongor
 7. Biró Gábor
 8. Czégény Árpád
 9. Kántor Zalán
10. Kartaly Léna
11. Molnár Magor
12. Mózes Rozália
13. Sárfy Lili
14. Sárfy Olivér
15. Szatmári Botond

A napot egy kellemes gyerekzsúrral 
zártuk, amelyre a finom sütiket és üdí
tőket az anyukák, apukák hozták, amit 
ezúton is nagyon köszönünk.

Június 11én szombat délután tar
tottuk a gyermeknapot. A Szülői 
Munkaközösség nagyon ötletes, színes 
programot szervezett nekünk. Volt: 
kézműves foglalkozás, horgászás, cél
badobós, logikai fejlesztőjátékok, csil
lámtetoválás, lovaglás rendőr lovakon, 

2 rendőrkutyabe
mutató, rendőrautó 
és zsákbamacska ki
csiknek és nagyok
nak egyaránt. A leg
végén pedig egy 
hangulatos gyermek 
koncert a Répa, Re
tek Mogyoró együt
tes jóvoltából. 

A szülői segítség mellett köszönetet 
mondunk:

 Simon Zsófinak és Julinak, akik a 
csillámtetoválást készítették

 A Balatonfüredi Rendőrkapitány
ság dolgozóinak is köszönjük, akik tü
relemmel, alázattal teljesítették a ké
réseket.

 A konyhai beszállítóknak, akik fi
nom szalámikkal, zöldséggel, gyü
mölccsel, kenyérrel és üdítővel támo
gatták a rendezvényt.

 A helyi kereske
delmi egységeknek, 
akik szintén hozzá
járultak a rendezvény 
sikeréhez.

 a helyi önkor
mányzatnak, aki a 
koncertet finanszí
rozta, és a zánkai Né
met Önkormányzat
nak, akik pénzbeli 
adománnyal járultak 
hozzá.

A gyermeknapi programok zárása
ként június 15 én Salföldre kirándul
tunk. Az utazás és a velejáró költsé
geket szintén a Német Önkormányzat 
állta.

Értesítjük Önöket, hogy a nyári szü
net az óvodánkban június 20július 
15ig tart. Ez idő alatt azokat a gyer
mekeket, akiket a szülők nem tudják 
elhelyezni, a szentantalfai óvoda vár
ja. Az óvoda konyhája június 20július 
1ig zárva tart.

Jó pihenést, kellemes nyaralást kívá
nunk:                     Az óvoda dolgozói

„Aranyhorgocska” 
Gyermeknapi Horgászverseny

Szombaton  (május 28.)  ötödik alkalommal tartotta 
meg az „Aranyhorgocska” gyermek horgászversenyét a 
Balatonszepezdi Arany Horog Horgászegyesület, a köz-
ség központi strandján. 

Az időjárásfelelős is figyelemmel volt a gyerekekre, a reg
geli eső a verseny kezdetére elállt.  Tizenöt versenyző és a 
sok izguló drukkoló szülő, enyhén borús időben, vett részt 
a jó hangulatú eseményen. A kicsit hullámzó Balaton bő
ven adta a halakat, az ez évi zsákmány zömében a keszeg
félékből állt.  Az ebédet  a gyerekek által közkedvelt milá
nói makaróni  követően került sor az eredményhirdetésre.

Az egyesületi támogatók bőkezűsége folytán a MO
HOSZ és a Horgászegyesület által biztosított díjakon túl
menően az oklevelek/emléklapok mellett  az egyesületi 
vezetők nemcsak a dobogós helyezetteknek, hanem vala
mennyi versenyzőnek adtak át díjakat. A BBHSZ külön

díját Császár Erzsébet ügyvezető elnök Hoffer Zalánnak, a 
legnagyobb halat kifogó versenyzőnek adta át. Dr. Táncsics 
Aladár tiszteletbeli elnök a verseny legfiatalabb résztvevő
jét, Bástyai Boglárkát a saját különdíjával köszöntötte.

Sándor Gyula, elnök
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Hogy ne legyen tragédia…
A közelmúltban meghalt egy 4 éves 

tiszaderzsi kislány Tomajmonosto
rán. A kislányt szerda reggel vette fel 
a kisbusz, ami a gyermekeket szállí
totta minden munkanap az óvodába. 
Közel 8 óra után, délután 15:00 óra
kor találtak rá válságos állapotban az 
átforrósodott kisbuszban. Mentőheli
kopter szállította a debreceni klinikára, 
ahol 3 napig küzdöttek az életéért, de 
a harmadik napon a kislány szerveze
te feladta a harcot. Meghalt. A hír hal
latán talán az első, ami mindenki fejé
ben megfogalmazódik: hogy történhet 
ilyen?! Nemzetközi adatok alapján járt 
már így szinte írástudatlan, de diplo
más ember is. Volt, hogy hanyagság 
okozta a tragédiát, de előfordul olyan 
is, amikor szerető, gondoskodó szülők
kel történik a körülmények szerencsét
len együtt állása miatt. Egy internetes 
hírportálon megjelent cikkben olvas
ható egy amerikai eset, ami megmu
tatja, hogyan fordulhat elő ilyesmi egy 
teljesen átlagos, szerető édesanyával is.

James Reason pszichológus svájci
sajtmodellje szerint ha a lyukas sajt
szeleteket egymásra pakoljuk a lyuka
kat lefedi a következő réteg. Nagyon 
ritkán azonban előfordulhat olyan eset, 
hogy a lyukak átfedésbe kerülnek és a 
sajton át lehet látni. Így kell elképzel
ni, hogy a számtalan faktorból, ame
lyek különkülön mind lehetetlenné 
tennék, hogy valaki a kocsiban felejtse 
gyermekét, olykor mindegyikkel gond 
van, és a védelmi rendszer végzetesen 
meggyengül. Lyn Balfour 2007 márci
usában 9 hónapos kisfiának, Brycenak 
okozta a halálát véletlenül úgy, hogy a 
munkahelyének a parkolójában felej
tette őt egy egész, forró napra. Azt hitte, 
leadta Brycet reggel rendben a bébi
szitternek, ahogy tervezte, de valójában 
nem tette, a kisfiú az autós gyerekü
lésbe szíjazva maradt. Ezesetben a kö
vetkezők voltak a svájci sajt átfedésbe 
kerülő lyukai: Kialvatlanság: az anyu
ka fenn volt a megelőző éjszaka nagy 
részében, mert kisfia náthás és emiatt 
nyűgös volt. A kisfiú a nehéz éjszaka 
miatt maga is kimerült volt, és rá nem 
jellemző módon elszundikált a kocsi
ban, nem adott ki hangot. Az anyu

ka épp nem a megszokott gyerekülést 
használta, hanem egy másikat, amit 
nem az anyósülés, hanem a vezetőülés 
mögé kellett felszerelni, és nem látszott 
a visszapillantó tükörben. A család má
sik kocsiját pont kölcsönadták egy ro
konnak, ezért az anyuka aznap maga 
fuvarozta munkába a férjét. Emiatt az 
anyósülés reggel foglalt volt, a pelenká
zótáska tehát nem oda, hanem hátul
ra került, nem volt szem előtt. Autózás 
közben az anyuka figyelmét két sürgős 
telefonhívás vonta el, egy fiatal rokona 
bajba került, a főnöke pedig egy mun
kahelyi vészhelyzet miatt hívta. A béb
iszitternek, akihez vinnie kellett volna 
a kisfiát, új telefonja volt, amiben nem 
volt benne még az anya irodai száma, 
és nem tudta a mobilján sem elérni az
zal a kérdéssel, miért nem érkezett meg 
reggel a gyerekkel.

David Diamond agykutató számos 
hasonló sorsú szülő meghallgatása és 
rengeteg rendőri jelentés áttanulmá
nyozása után dolgozta ki hipotézi
sét. Szerinte az történik ilyenkor, hogy 
stressz és – gyakran – kialvatlanság 
hatására az agy lényegében robotpi
lóta üzemmódra kapcsol, és átmeneti
leg nem üzemel az a terület, ami felelős 
lenne a gyerekkel kapcsolatos tenniva
lók, tipikusan az óvodába szállítás vég
rehajtásáért. Az agy aztán, ahogy Bal
fourral is történt, létrehoz egy hamis 
emléket arról, hogy a gyerek beadása az 
óvodába vagy a bébiszitterhez rendben 
megtörtént. Így eshet meg az, hogy a 
szülőben aztán hosszú órákon keresz
tül nem ébred aggodalom: egyszerűen 
meg vannak nyugodva a gyerekük jól
léte felől.

Egy kocsi belseje percek alatt képes 
50 fokosra forrósodni. Tévhit, hogy ha 
kint amúgy nincs kánikula, akkor nem 

lehet baj: halt meg gyerek autóban 
hőgutában úgy is, hogy odakint csak 
15 fok volt. A kisgyermekek testmé
retei miatt, illetve mivel a testfelületük 
a testtömegükhöz viszonyítva arányai
ban lényegesen nagyobb, mint egy fel
nőttnek, a gyermekek teste lényegesen 
gyorsabban forrósodik fel és szárad ki, 
mint a felnőtteké.

A hőguta súlyos, életveszélyes álla
pot, illetve folyamat, ami azonnali be
avatkozást igényel! A nagy hőterhelés 
és a hőleadás akadályozottsága miatt 
ilyenkor teljesen felborulhat a szerve
zet sóvíz háztartása, működési egyen
súlya, a testhőmérséklet 41 Celsiusfok 
fölé emelkedhet. Erős, lüktető fejfájás, 
hányinger, hányás mellett hamarosan 
tudatzavar majd eszméletlenség ala
kulhat ki.

Általános első teendők:
Súlyos tünetek, tudatzavar, eszmélet-

lenség esetén azonnali mentőhívás (112 
hívószámon), stabil oldalfekvés megte
remtése

hányás esetén ügyeljünk arra, hogy a 
hányadék ki tudjon folyni a beteg szá
ján, ne kerüljön be a légutakba 

a ruházat eltávolítása, a szoros részek 
meglazítása (nyakkendő, nadrágszíj)

a bajbajutott hűvös helyre juttatá
sa, lefektetése, az egész test (nem csak 
a homlok!) mihamarabbi hideg vizes 
vagy bármilyen más hűtése

lassan, fokozatosan de bőséges folya-
dékbevitel megtartott eszmélet mellett

A halál a sóvíz háztartás drasztikus 
felborulása, valamint a keringés ösz
szeomlása miatt következik be. A szer
vezet ugyanis elkezdi védeni a létfon
tosságú szerveket, az agyat és a szívet, 
ezért a vért ezekbe a szervekbe cent
ralizálja. Ez a többi szervben károso
dást okoz, ami miatt az érrendszeren 
belül kóros folyamatok, többek kö
zött gyulladásos és véralvadással kap
csolatos mechanizmusok indulnak el. 
Ezek olyan mértékben károsíthatják a 
szervezetet, ami a legkorszerűbb orvo
si beavatkozások ellenére is visszafor
díthatatlan folyamatokat indítanak el, 
a keringés összeomlását eredményezve.

Gyermeket néhány percre se hagy
junk a kocsiban!

(forrás: telex.hu)
dr. Oláh Kálmán,

háziorvos

tel://2732-3501

