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Polgármesteri beszámoló a július 
hónapban elvégzett munkáról

Tisztelt Balatonszepezdiek!

Július hónap az elkészült fejleszté-
sek, beruházások engedélyeztetésé-
vel, átadásával telt. Elkezdtük mű-
ködtetni a strandokat, energiánk 
nagy részét ezek kötötték le. 

Három fizetős strand, szigorú mű-
ködési követelményekkel, de igyek-
szünk mindenben megfelelni. Min-
denhol vízimentőst kell alkalmazni, 
részükre mentőfelszerelést, katama-
ránt biztosítani, takarítókat, pénztá-
rosokat, strandgondnokot alkalmazni, 
terminálokat beszerezni, zöldterületet 
gondozni, lépcsőket, bejárókat, bójákat 

berakni, meder és vízminőség vizsgá-
latot készíttetni, működési engedély-
ben rögzítetteket betartani és még so-
rolhatnám. Tíz ember mindennapos 
munkája ez. 

Megtörtént az önerőből épült stran-
di büfé műszaki átadása, még időben 
megkaptuk a használatbavételi enge-
délyt, így már a nyáron megkezdhe-
ti működését, színvonalas szolgáltatást 
nyújtva. Tavaly ilyenkor még csak ter-
vezgettük milyen is legyen, de sok vi-
szontagság után elkészült és nagyon 
szép lett. Nettó 26 millió forintba ke-
rült, de már most jóval többet ér, jó be-
fektetés volt, már „dolgozza” is az árát.
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A „Szép Kávézó” bérlőjével közös 
megegyezéssel szerződést bontottunk, 
új pályázatot írtunk ki, várjuk az új 
vendéglátóst, aki remélhetőleg életet 
lehel az épületbe. A bérleti díjat ha-
vi 100 ezer Ft/hó + áfában határoztuk 
meg.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a biz-
tonságos Honvéd utcai gyalogátkelő-
helyet sokan használják, az autósok 
megszokták, a főúton áthaladó jármű-
vek sebessége lényegesen lecsökkent.

Elkezdődött a Magyar Falu Pályá-
zati Program által biztosított 30 millió 

forintból a ravatalozó felújítása, új ur-
nafal kialakítása, szeptemberben ez a 
fejlesztés is elkészülhet. Még egyezte-
tünk a vállalkozóval, hogy a Panoráma 
sétány burkolata összeköthető legyen 
a temetői keresztnél lévő burkolattal 
megfelelő átjárást biztosítva.

Előkészítése folyik a 71-es szá-
mú főút-Petőfi utcai csomópontot, az 
Üdülő utcával összekötő, a főút mel-
letti járda felújításának. Az árajánla-
tok pályáztatása zajlik, ebben az évben 
még szeretnénk befejezni.

Zajlanak a szepezdi nyári progra-
mok. Június 18-án megnyitottuk a 
szezont, 25-én kinyitottak a strandok, 
rá 2 hétre elindítottuk a gasztronó-
miai programokat, míg július 22-től 
az egyik nyári főprogramunk a Három 
Templom Kultúr Utca eseményei zaj-
lanak kiállításokkal, koncertekkel, be-
számolókkal, könyvbemutatóval.

Szép nyarat és nyaralást, jó szórako-
zást kívánok Mindenkinek!

Tisztelettel:
Bíró Imre, polgármester

Jól sikerült a Gesztenyevirág Nőegylet 
által szervezett rétes sütése

Ismét egy nagyon sikeres prog-
rammal járultunk hozzá Balatonsze-
pezd jó hírnevének öregbítéséhez. 
Az Összefogás Szepezdért Egyesü-
let által szervezett marhagulyás főző 
versenyen ugyan nem indultunk, de 
vállaltuk, hogy a helyszínen sütünk 
rétest nagyanyáink receptje alapján a 
szepezdieknek.

Nagy izgalommal készültünk, előt-
te „tanulmányútra” is elmentünk, ahol 
egy kedves ismerősünk (vendéglős) 
beavatott minket a kulisszatitkokba. 
Mondhatni, hogy elég jól begyakorol-
tunk. Rengeteg mindent levittünk a si-
ker érdekében a csónakházhoz: 2 tűz-
helyet, 20 kg magozott meggyet, 20 
kg reszelt almát, 20 kg lisztet, 8 kg tú-
rót, no és persze nem maradtak el a 
konyhai eszközök sem, úgymint ke-
verőedények, hűtőládikák, konyha-
ruhák, damasztok. Egyszóval majd-
nem az egész konyha. No és persze az 
ügyes női kezek, no meg a férjek, akik 
rögzítették a pavilonunkat a szél ellen 
reggel. Kalandosan indult a nap, óriá-
si szél tombolt a parton, dagasztás he-
lyett a sátrat kellett fognunk, míg meg 
nem érkeztek a fiúk. Na, de nem csüg-
gedtünk, nekiálltunk a munkának, és 
14 óráig dagasztottuk a tésztákat meg-
állás nélkül, majd felosztottuk a mun-
kát, van aki töltötte, van aki sütötte, és 
van aki kínálta. Mindenkinek köszön-
jük a részvételt, nagyon emlékezetes 
nap maradt, jó volt hallani a sok di-
csérő szót, és azt, hogy kivétel nélkül 

mindenkinek ízlett a rétes, mosolyog-
va fogyasztották el. Nekünk ez volt a 
legfontosabb. A fergeteges hangulat-
ról most is gondoskodott: LUJI. Jövő-
re megismételjük, ha lehet. És akinek 
ízlett, íme a recept:

Nagyanyáink rétese, 
a Gesztenyevirág Nőegylet 

ajánlásával

50 dkg finomlisztet átszitálunk egy 
keverőtálba. 3 dl kézmeleg vízhez hoz-
záadunk 2 ek.10%-os ecetet, és 2 kis-
kanál sót, jól kikeverjük. Az átszitált 
liszthez adunk egy egész tojást, 6 dkg 
olvasztott (folyós) zsírt, és lassan hoz-
záadjuk a kikevert folyadékot. Na-
gyon alaposan elkeverjük, lehet kézzel 
és géppel is, majd ha ez megvan, és jó 
sima a tészta, akkor kézzel egy keve-
rőtálban alulról felfelé mozdulatokkal 
hólyagosra pofozgatjuk. Ha már izza-
dunk a munkában, akkor mondhatjuk, 
hogy jó. Megolajozzuk a tésztát, hogy 
ki ne száradjon, folpackba csomagol-
juk, és meleg helyen legalább 20 percig 
pihentetjük. A nyújtáshoz lehetőleg 
fehér damasztot, vagy esetleg lepedő-
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vásznat használjunk. Alaposan lisz-
tezzük be, nehogy ráragadjon a tészta. 
Vegyük ki a folpackból és először ola-
jos kézzel lapítsuk el, hogy meg lehes-
sen fogni. Óvatosan minden oldalról 
kezdjük el szép lassan húzni, nyújtani. 
A helyzet az, hogy gyakorolni kell, ak-

kor jó a tésztánk, ha átlátszik. A tölte-
léket ízlés szerint készítsük el, a gyü-
mölcsök levét enyhén nyomkodjuk 
ki, cukrozzuk, fahéjazzuk, és egy kicsi 
zsemlemorzsát szórjunk alá, és minél 
előbb tekerjük fel a ruha segítségével, 
különben kiszáradhat, és törik. Tetejét 

tejföllel, olajjal megkenjük, és mehet a 
sütőbe 30 percre.

Jó étvágyat!
Lakatosné Horváth Krisztina 

elnök
Gesztenyevirág Nőegylet

Marhagulyás főzőverseny
Az Összefogás Szepezdért Társa-

ság szervezésében került megrende-
zésre a 2022-es marhagulyás főző-
verseny.  Az időpont július 9. szombat 
volt, a helyszín pedig természetesen 
a Csónakház.

Minden csapat kapott 3 kilogramm 
konyhakész marhalábszárt, placcot a 

főzéshez és tűzifát. A húst a Halker 
Kft., a tűzifát az Önkormányzat biz-
tosította. Idén 10 csapat nevezett, 13 
órától indult a főzés. Három fős zsű-
ri bírált, akiket az induló csapatokból 
verbuváltak. A bíráló bizottságnak ne-
héz dolga volt, hiszen finomabbnál fi-
nomabb ételek készültek. 

Az első helyezett a Jutas neveze-
tű csapat lett, őket követte a Bal-Inn, 

míg a képzeletbeli dobogó harmadik 
fokára a Pentelei kivert kutyák csapa-
ta állhatott, akik tavaly megnyerték a 
főzőversenyt. A versennyel egyidőben 
volt egy központi főzés. Ehhez a húst 
és a hozzávalókat, valamint a séfet a 
Halker Kft. biztosította. A rendez-
vény támogatói voltak: Balatonsze-
pezd Község Önkormányzata, Hal-
ker Kft., Konyha-Kert Bisztró és Bár, 
Cseh Családi Pincészet. 

Szendi Péter



SZEPEZDI TÜKÖR –4– 2022. JÚLIUS

www.balatonszepezd.hu

Jól szerepeltek a bajnokságban – 
néhány éven belül a megyei első 
osztályban szeretnének játszani

Az előkelő negyedik helyen zárta a 
bajnokságot a balatonszepezdi lab-
darúgó csapat a megyei másodosz-
tályban. Inhof Tamás a klub elnöke 
értékelte a szezont, és vázolta a jövő-
beni terveket.

- Újonc csapatként indultak, mineku-
tán felkerültek a megyei harmadosztály-
ból. Milyen elvárások voltak a csapattal 
szemben a bajnokság előtt?

- Nem volt könnyű dolgunk a fel-
jutást illetően, hiszen a megye kettő-
ben már utánpótlás csapatot is ki kel-
lett állítanunk. Ez, ha nehezen is, de 
összejött. Az ifi csapatnál nem vol-
tak komolyabb elvárásaink, ott az volt 
a célkitűzésünk, hogy minél több te-
hetséges fiatallal álljunk ki és mél-
tó módon szerepeljünk a bajnokság-
ban. A felnőtteknél tisztában voltunk 
vele, hogy egy erős, jó keretünk van, 
akik úgy érzem, hogy akár a megyei 
első osztályban is megállnák a helyü-
ket. Nem volt célkitűzés, hogy dobo-
gós helyen végezzünk, az volt az elvá-
rás, hogy jó mérkőzéseket játszunk és 
minden csapat számoljon velünk. 

- Ezt úgy gondolom, hogy sikerült tel-
jesíteniük, minekután az előkelő negye-
dik helyet szerezték meg, két ponttal le-
maradva a harmadik helyezett Ősitől. 
Hogyan értékeli a szezont?

- Az ifi csapat kellemes meglepetést 
okozott, mert legalább tíz ponttal töb-
bet szereztek, mint azt mi gondoltuk 
a bajnokság elején. Fiatal, tehetséges 
játékosaink vannak, akik nagyon sze-
retnek Balatonszepezden focizni. Sze-

rencsére minden adott ahhoz, hogy jó 
körülmények között tudjanak futbal-
lozni. A felnőtt csapatra rátérve, nyil-
vánvaló, hogy elégedett vagyok a ne-
gyedik helyezéssel, de van bennem egy 
kis csalódottság, mert csak saját ma-
gunknak köszönhetjük, hogy nem a 
dobogón végeztünk. Újoncként úgy 
gondolom, hogy büszkék lehetünk 
az eredményekre. Ami nagyon fon-
tos, hogy az egyesület életében először 
sikerült elérni, hogy a Magyar Ku-
pa főtáblájára felkerültünk, mineku-
tán bekerültünk a megye négy legjobb 
csapata közé. Augusztus 6-án szomba-
ton 10:00 órakor a magasabb osztály-
ban szereplő Pápa csapatát fogadjuk, 
melyre szeretettel várunk mindenkit!  

- Mikor kezdődik meg a bajnokság? 
Milyen játékosmozgás várható?

- Pontos dátumot még nem tudok 
mondani, de legutolsó informáci-
óim szerint augusztus közepén rajtol 
a 2022-23-as szezon. A játékosállo-

mányban nagy jövés-menés nem vár-
ható. Büszkén mondhatom, hogy aki 
hozzánk igazol, nagyon ritka, hogy tő-
lünk elmenjen, az esetek többségében 
abbahagyják a játékot. 

- Balatonszepezd egy kis település. Le-
het-e növelni a szepezdi labdarúgók lét-
számát? A szurkolók úgy tudom, hogy 
mindent megtettek, hogy a csapat ered-
ményesen szerepeljen.

- Valóban, és nagyon örülök annak, 
hogy ők is a csapat része. Idegenbe-
li mérkőzésekre is sokan elkísérnek 
bennünket. Volt olyan hazai találko-
zónk, ahol több százan buzdították a 
fiúkat, fantasztikus hangulatot teremt-
ve. Az utolsó mérkőzésünkön rengete-
gen kijöttek. Egy kis történetet szeret-
nék megosztani a kedves olvasókkal. 
Pünkösd hétfőn, este csörög a telefo-
nom, az MLSZ egyik korábbi vezető-
je hívott fel. Elmondta, hogy Szepez-
den járt és gratulált, hogy ilyen szinten, 
ennyi nézőt látott. Ez egy nagyon nagy 
dolog úgy érzem, hiszen akkor közel 
négyszázan buzdították a csapatot. A 
jövőben mindenképpen előre szeret-
nénk lépni. Célunk a folyamatos fej-
lődés. Örülnék annak, ha néhány éven 
belül feljutnánk a megyei első osztály-
ba. Nagyon sokan segítik a klubot, ösz-
szefogás nélkül ez nem megy! Sokat 
köszönhetünk az önkormányzatnak 
és a szponzorainknak. Bízom benne, 
hogy a ténylegesen szepezdi labdarú-
gók számát is növelni tudjuk majd a 
jövőben. 

Szendi Péter
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Óriási siker a budapesti kick-box Világkupán
– 264 klubcsapat közül zárt az élen a csapatok rangsorában a Halker-KirályTeam, 

42 aranyat tartott itthon a csapat

Az idei év legnagyobb érdeklődés-
sel övezett és - mind létszámban, mind 
versenyzői minőségben - legnívósabb 
kick-box világkupáján Budapesten re-
mekül szerepeltek a Halker-Király-
Team versenyzői. A 4 napos monstre 
viadalra 39 ország közel 1800 verseny-
zője regisztrált és adta le 3200 neve-
zését, a minden korosztály és minden 
szabályrendszer legjobbjait felvonul-
tató Magyar Világkupára.

Csapatunk versenyzői ismét kitet-
tek magukért és egészen elképesztő 
teljesítménnyel rukkoltak elő az idei 
év utolsó ranglista versenyén, ahol egy 
kimagaslóan jó teljesítmény még so-
kaknak válogatott meghívót jelenthe-
tett, nem beszélve arról, hogy egy ma-
gyar világkupán dobogóra állni mindig 
eufórikus érzés. A tét, nemhogy nem 
nyomta össze sportolóinkat, hanem 
egyenesen a legkimagaslóbb teljesít-

ményre sarkallta őket, melynek ered-
ménye nem is lehetett más, csak te-

mérdek érem és hatalmas skalpok a 
küzdelmek során.

Hatalmas öröm és büszkeség szá-
munkra, hogy versenyzőink min-
den szabályrendszerben (POINTFI-
GHTING, LIGHT-CONTACT, 
KICK-LIGHT, FULL-CONTACT, 
LOW-KICK, K-1 ÉS FORMA-
GYAKORLAT) felállhattak a dobo-
góra az ünnepélyes eredményhirdeté-
sek során. Sokan magasba emelhették 
a győzteseknek járó, már-már kultikus 
jelentőséggel bíró „aranytéglát” (a ma-
gyar kick-box világkupa győzteseknek 
járó serlege).

A Halker-KirályTeam végül 42 
arany, 37 ezüst és 53 bronzérmet sze-
rezve a 264 csapat közül ért fel a kép-
zeletbeli dobogó csúcsára.

Forrás és fotók: Halker-KiralyTeam 
hivatalos Facebook oldala

A klubvezetés első klub napján 
A jó hangulatú rendezvényen Voss 

Olga - a klub régi elnöke, néhány szó-
val visszaemlékezett az általa jegyzett 
időszakra. Bíró Imre polgármester úr 
virág átadásával köszönte meg a ré-
gi vezetőség munkáját. Nagy Árpád-
né, az új elnök röviden ismertette el-
képzeléseiket a jövőt illetően, kikérve 
a társaság ötleteit, gondolatait.

A klubnak készült honlapot mutat-

ta be Tánczos Róbert, aki egyben fel-
ajánlotta segítségét annak működési 
elvének és egyéb számítógépes isme-
retek tanítására is. Hegyiné Havasi 
Valéria és Csehné Keller Nikoletta is-
mertették az önkormányzat követke-
ző rendezvényeinek részleteit. A név-
napi és születésnapi köszöntések után 
jó hangulatban fogyasztották el a Bá-
rány Gábor által önzetlen felajánlással 

főzött finom vacsorát. A jó hangula-
tot fokozta a finom sütemények fo-
gyasztása, amire jól esett egy-egy po-
hár ital is. 

A következő, augusztus 9-i - klub-
napig, jó pihenést kívántak egymás-
nak a megjelentek és jó érzéssel tér-
tek haza.

Nagy Árpádné
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Nagy Árpádné lett 
az Őszikék Nyugdíjas Klub új elnöke

Nagy Árpádné, „Ani” lett az Őszi-
kék Nyugdíjas Klub új elnöke. A júli-
us 7. közgyűlésen dr. Zámori Attilá-
nét, Évát alelnöknek, míg Kéménczi 
Máriát, Marát gazdasági helyettes-
nek választották meg. 

- Sajnos januárban özvegy lettem, így 
többet jártam le Balatonszepezdre, me-
lyet mindig is a második otthonomnak 
tartottam, hiszen 50 éve van itt nyara-
lónk. Korábban, apósomtól, aki haláláig 
aktívan részt vett a nyugdíjasklub éle-
tében, sokat hallottam a kellemes társa-
ságról és a jó programokról, nem volt is-
meretlen számomra a klub. Miután Voss 
Olga egészségügyi okokra hivatkozva 
lemondott, így megüresedett az elnöki 
poszt. Akik régóta ismernek Balatonsze-
pezden, tőlük jött a felkérés, hogy vállal-
jam el az Őszikék Nyugdíjas Klub veze-
tését. Természetesen mindezt meg kellett 
beszélnem a családommal, így egyből nem 
mondtam igent, de megtisztelő volt a fel-
kérés. Azzal a feltétellel vállaltam el, ha 
a szomszédasszonyom, dr. Zámori Atti-

láné az alelnöki posztot elvállalja. Ne-
ki sem volt ismeretlen a klub élete, így 

elvállaltuk a vezetést. Szerencsénkre a 
gazdasági helyettesünk Kéménczi Mári-
ával együtt megválasztott bennünket a 
júliusi közgyűlés – avat be az előzmé-
nyekbe Ani.  

Jelenleg 42 tagja van a klubnak és 8 
támogató tagja, ami azt jelenti, hogy 
ők még nem érték el a nyugdíjkorha-
tárt, de természetesen a nyugdíjasklub 
életéből ők is kiveszik a részüket, részt 
vehetnek előadásokon és kiránduláso-
kon. 

Nagy Árpádné fontosnak tartja, 
hogy Balatonszepezden a nyugdíjasok 
is egy klub keretein belül a közössé-
gi élet meghatározói legyenek.  A fa-
luban egyébként 1995 óta működik az 
Őszikék Nyugdíjas Klub. Ani szeret-
né, hogy a régi, jól bevált programok 
továbbra is megmaradjanak. Havon-
ta egyszer találkoznak, ahol előadások 
és egy hangulatos vacsora keretein be-
lül egy kellemes délutánt töltenek el 
együtt. Ősszel a szokásos kirándulást 
is megtartják. 

Szendi Péter

Balról-jobbra: dr. Zámori Attiláné Balról-jobbra: dr. Zámori Attiláné 
és Nagy Árpádnéés Nagy Árpádné

Egy tál hűvös víz most 
életet ment

Nekünk, embereknek is megterhelő ez a száraz meleg, 
ám azok számára, akik nem jutnak hozzá folyamatos fo-
lyadékhoz, még keményebb időszakot jelent. 

A napok óta 
tartó kániku-
la következté-
ben már min-
den pocsolya 
kiszáradt, min-
den nedves-
ség elpárolgott 
a fűszálak kö-
zül. A mada-
rak, rovarok 
és kisemlősök 
megfelelő fo-
lyadékpótlás hi-
ányában gyor-
san kiszáradnak, 

lelassulnak, ami akár végzetes is lehet számukra. Tegyünk ki 
a teraszokra, erkélyekre, ablakpárkányokra vagy a kertbe egy 
tányér hűvös vizet a környezetünkben élő állatoknak. Segít-
sük őket!

Szendi Péter
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Folytatni kívánja a Balatonszepezdi 
Rákóczi Fürdőegyesület az aktív 

közreműködést Balatonszepezden

Sebestyén László a Balatonszepez-
di Rákóczi Fürdőegyesület tisztelet-
beli, örökös elnökével beszélgettünk 
a múltról, jelenről és a jövőről. 

- Vissza kell nyúlnunk a Trianon bé-
kediktátum idejére, amikor Erdélyből 
nagyon sokan elmenekültek, és jöttek át 
Magyarországra. Mintegy harminc csa-
lád úgy döntött, hogy Balatonszepezden 
kíván építkezni. Ők a Szepezdfürdői te-
lepülésrészen laktak és később megalapí-
tották a Rákóczi Balaton Fürdőiegyesü-
letet, egészen pontosan 1933-ban. Ennek 
az elnöke nagypapám Sebestyén Imre 
volt. Azt a célt tűzték ki maguknak, hogy 
gazdája lesz ennek a településrésznek – 
avat be a kezdetekbe Sebestyén Lász-
ló, akin látszik, hogy mennyire szívén 
viseli a múltat. 

Annak idején annyira odafigyeltek 
mindenre, hogy például azt is „meg-
határozták”, hogy milyen típusú házak 
épülhetnek a településrészen, milyen 
szőlőültetvényeket ültethetnek, mi-
vel gazdálkodhatnak az emberek. Volt 
egy fásítási programjuk is, ráadásul az 
akkori MÁV vezetésével kötöttek egy 
együttműködési megállapodást, mi-
szerint a MÁV vasúti megállót létesít 
Szepezdfürdőn. Cserébe az egyesület 
megépítette a vasúti peront. – Szintén 
önerőből egy strandot épített az egyesü-
let, amely most is létezik. Szabadidőpark 
a neve, de gyakorlatilag szabadstrand-

ról van szó. Itt kiépítették a kabinokat, 
az illemhelyiségeket, ráadásul egy söntés 
is volt a közepén, ahol az egyesületi ta-
gok felváltva árusítottak nyáron a spric-
cert, ami egy ujjnyi bor a többi pedig szó-
da volt, de gondoltak a gyerekekre is, ők 
málnaszörpöt kaptak. Fent tartották ezt 
a strandot, szívükön viselték. Érdekesség 
még, hogy minden kabinajtónak más szí-
ne volt, ráadásul két darab kertiszéket el-
helyeztek a kabinokba – folytatja tovább 
a múlt elemzését Sebestyén László. 
Öröm hallgatni a szavait, hiszen az 
ember csak csodálkozik, hogy előde-
ink mi mindent voltak képesek együtt, 
közösen megcsinálni. Ami még érde-
kesség volt a működésükre, hogy már-
cius 15-én a Rákóczi közben, ahol ösz-
szegyűltek, ünnepélyes keretek között 
felvonták a magyar zászlót és elénekel-
ték a Himnuszt. Augusztus 20-án pe-
dig levonták a zászlót. Mindez tartott 
1945-ig. Az államosításoknak köszön-
hetően az egyesület létjogosultsága is 
megszűnt. 

- 2004-ben újból megalakítottuk az 
egyesületet, mely az én ötletem volt, nyil-
ván ez köszönhető a családi tradíciónak. 
Ekkor én lettem az elnök. Amit vállal-
tunk, hogy a szepezdfürdői strandnak a 
gazdái leszünk. A tagdíjak befizetéséből 

karbantartjuk a strandot. 2014-ig vol-
tam az egyesület elnöke, majd miután 
polgármester lettem, lemondtam az elnö-
ki tisztségről.  Ezután lett az egyesület 
elnöke Sey-Pacor Ferenc, aki a mai na-
pig ellátja ezt a tisztséget, segíti munká-
ját Prof. Dr. Szikora István, valamint 
az egyesület motorja, Simon Viktória – 
folytatja tovább a beszélgetést Sebes-
tyén László. A dicső múlt arra kötelezi 
az egyesületet, hogy folytassák elődeik 
munkáját. Sebestyén László szeretné, 
ha a jövőben belépnének a pályázati 
rendszerbe, hogy ezzel még hatéko-
nyabban tudjanak működni. Sikeres 
pályázatok, fejlesztések esetén pe-
dig Balatonszepezd járna jól. Szeret-
nének minél szorosabb, jobb kapcso-
latot kialakítani az önkormányzattal. 
Sebestyén László úgy gondolja, hogy 
a mostani képviselő-testülettel mind-
ez lehetséges. Továbbra is az egyesü-
let tagjai végzik a medertisztítást, a 
fűnyírást, a stégek festését. A jövő-
ben pedig szeretnének nyitni a Veszp-
rém-Balaton 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa felé, korrekt, együttműkö-
dést kialakítani velük. Mindezzel pe-
dig csak és kizárólag Balatonszepezd 
járna jól. 

Szendi Péter
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Újra megnyílt a bűnmegelőzési
minicentrum Balatonfüreden

A látogatók prevenciós kiadványo-
kat vehetnek át és hasznos tanácso-
kat kaphatnak az áldozattá válás el-
kerülésének lehetőségeiről.

A Balatonfüredi Rendőrkapitány-
ság több évre visszanyúló hagyomány 
folytatásaként idén nyáron is – július 
elejétől augusztus végéig – bűnmeg-

előzési minicentrumot működtet. A 
rendőrök az információs ponton bűn- 
és baleset-megelőzési tanácsokkal, 
prevenciós kiadványokkal hívják fel az 
érdeklődők figyelmét, hogy vigyázza-
nak értékeikre, önmagukra, és ne vál-
janak áldozattá. A minicentrum tehát 
2022. július 1-jétől augusztus 19-ig 
minden héten hétfőn, szerdán, pén-

teken 9 óra 30 perc és 
15 óra 30 perc között 
tart nyitva a Kisfaludy 
strandon, rossz időjá-
rás esetében a MÁV- 
pályaudvaron.

A Balatonfüre-
di Rend őrkapitányság 
az alábbiakra hívja fel 
a nyaralóvendégek fi-
gyelmét:

Amennyiben gép-
járművel érkeznek a 

strandhoz, az autóikat mindig zár-
ják be, az ablakokat húzzák fel, érté-
ket soha ne hagyjanak bennük jól lát-
ható helyen!

Ne hagyjanak gyermeket, házi ked-
vencet még rövid időre sem a gyorsan 
felmelegedő gépkocsiban!

Strandoláshoz csak a legszüksé-
gesebb dolgokat vigyék magukkal, 
értékeiket inkább hagyják a szál-
láshelyükön vagy az erre alkalmas ér-
tékmegőrzőkben!

Csak annyi készpénzt vigyenek ma-
gukkal a strandra, amennyi feltétlenül 
szükséges!

Fürdőzés vagy egyéb szabadidős te-
vékenység alatt se hagyják őrizetlenül 
értékeiket, amennyiben van értékmeg-
őrző, azok szolgáltatását vegyék igény-
be!               Szabó Zoltán

megelőzési előadó
Balatonfüredi Rendőrkapitányság
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