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Kedves Szepezdiek!
Mozgalmas és eseménydús nyári

hónapok után látszólag nyugodtabb
időszak köszönt településünkre. A
nyári hónapokban mi, mint vendég‐
látó falu,nempihentünk,amunkála‐
taink folyamatosan zajlottak, mely‐
nek eredményei mára szemmel lát‐
hatóvá váltak.
Ismét dolgoznak a munkagépek,

megújul a Petőfi Sándor utcától aViri‐
us strandig tartó járdaszakasz.Termé‐
szetesen tervezzük a folytatását is,
amint az ehhez szükséges források
rendelkezésünkre állnak. Régi ravata‐
lozó épületünk a Magyar Falu Prog‐
ramnak köszönhetően új köntöst kap
és kiegészül egy szép urnafallal, mely
méltó nyughelyként szolgál majd el‐
hunyt szeretteink részére.
Iskolakezdési támogatásban részesü‐
letek településünk tanulói, így mi is
hozzá tudtunk járulni a családok isko‐
lakezdési költségeihez. Idén is csatla‐
kozunk a Bursa Hungarica Ösztöndíj‐
rendszerhez, mellyel a rászoruló fiata‐
lok számára elérhetővé válik a felsőok‐
tatásban való részvétel.
A szociális ellátásokról és szociális célú
tűzifa támogatásról szóló rendeleteink
jövedelemhatárait úgy módosítottuk,
hogy még többen válhassanak jogo‐
sulttá a támogatásokra. 37 erdei köb‐
méter tűzifára kaptunk idén támoga‐
tást, ezt a mennyiséget a saját készle‐
tünkből még ki tudjuk egészíteni,
hogy a fűtési szezonban a tűzifa bizto‐
sított legyen a rászorulók számára,

senkinek nem kell
fagyoskodni.
Karbantartó cso‐

portunk szorgal‐
mas munkájának
köszönhetően ját‐
szótereink meg‐
újultak, az elhasz‐
nálódott elemek ja‐
vítása vagy cseréje
megtörtént. A mi‐
nőségellenőr kifo‐
gás emelése nélkül
állította ki az új ta‐
núsítványokat. A
gyerekek bizton‐
sággal élvezhetik a
hintázást, mászó‐
kázást, csúzdázást.
Megújult a panorá‐
ma sétány, közsé‐
günk padjai, hírde‐
tőtáblái, valamit a
buszmegállók is új
fényt kaptak. Elkö‐
vetkező feladat
még az utca név‐
táblák festése, cse‐
réje.
A tavasszal el‐

nyert Magyar Falu pályázatnak kö‐
szönhetően Közösségi Házunk támfa‐
la isbiztonságos lesz,amunkálatokősz‐
szel kezdődnek.A Kávéház bérbeadá‐
sára pályázatot hirdettünk, jelentkező
hiányában felhívást tettünk közzé.
Várjuk az üzleti terveket, ötleteket a

jövőbeni hasznosítási elképzeléseket.
Részleteket a honlapon olvashatnak.
AzŐszikék Nyugdíjas Klub odaadóan
készült a civil szervezetekkel karöltve
a szüret i felvonulás és a falunap prog‐
ramsorozat megrendezésére. Sajnos a
korán beköszöntő őszies idő miatt a

(folytatás a következő oldalon)
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5 /2022. (V.27.) önkormányzati
rendelete
a fás szárú növények védelméről,

kivágásáról és pótlásáról (kivonat)
1. A rendelet hatálya

1. §
(1) A rendelet hatálya – a (2) be‐

kezdésben foglalt kivétellel – a belte‐
rületi magántulajdonban lévő ingatla‐
non álló fa és fa termetű fás szárú nö‐
vény (a továbbiakban együtt: fás szárú
növény) kivágására, pótlására, önkor‐
mányzat tulajdonában lévő ingatla‐
non történő ültetésére, valamint a fás
szárú növény pótlásának kompenzáci‐
ója tekintetében a belterületi magán‐
tulajdonban és az önkormányzati tu‐
lajdonban lévő ingatlanon kivágott fás
szárú növényre terjed ki.

3.Hatásköri rendelkezés
3. §

Az e rendeletben szabályozott ön‐
kormányzati hatósági ügyekben az el‐
járással kapcsolatos hatáskört a képvi‐
selő-testület a jegyzőre ruházza át.Az
eljárás során az általános közigazgatá‐
si rendtartásról szóló törvény rendel‐
kezéseit kell alkalmazni.

4. Fás szárú növény kivágása
4. §

(1) Fás szárú növényt a rendelet
1. melléklete szerinti formanyomtat‐

ványon benyújtott, vagy azzal azonos
tartalmú kérelemnek helyt adó hatá‐
rozat rendelkező részében foglaltak
szerint, a határozat véglegessé válását
követő egy éven belül vegetációs idő‐
szakon kívül lehet kivágni.
(2) Az engedély iránti kérelemnek

tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és lakcímét

(székhelyét), elérhetőségét,
b) az érintett ingatlan címét, hely‐

rajzi számát,
c) a kivágandó fával rendelkezni jo‐

gosult(ak)nak (ingatlantulajdonos) a
kivágáshoz való hozzájáruló nyilatko‐
zatát, amennyiben nem a kérelmező
az ingatlan tulajdonosa,
d) a kivágás indokát,
e) a kivágással érintett ingatlanról

készült helyszínrajzot, melyen be kell
jelölni a kivágandó és a kivágás után
megmaradó fás szárú növény(ek) he‐
lyét,
f ) a kivágandó fás szárú növény(ek)

darabszámát, faját, fényképét és a fák
1 mmagasságban mért törzskörmére‐
tét és
g) kérelmező nyilatkozatát a pótlás

módjáról, darabszám, faj, fajta és hely‐
szín megjelölésével.
(3) Amennyiben az engedélyezett

kivágást az engedélyes az érvényesség

idején belül nem végzi el, új kérelem
alapján új eljárást kell lefolytatni.
(4) A kivágás megtörténtét 5 mun‐

kanapon belül írásban be kell jelenteni
a jegyzőnek.

9. Közigazgatási bírság
12. §

(1) Az a természetes személy, aki a
rendelet 4. § (1) bekezdésében, az 5. §
(2) bekezdésében, a 7. § (8) bekezdé‐
sében, 10. § (4) bekezdésében és a 11.
§-ban meghatározott kötelezettségét
elmulasztja, 50.000 forinttól 200.000
forintig terjedő közigazgatási bírság‐
gal sújtható.
(2) Az a jogi személy és jogi szemé‐

lyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely a rendelet 4. § (1) bekezdésé‐
ben,az 5.§ (2) bekezdésében,a 7.§ (8)
bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében
és a 11. §-ban meghatározott kötele‐
zettségét elmulasztja, 50.000 forinttól
1.000.000 forintig terjedő közigazga‐
tási bírsággal sújtható.
(3) A bírság kiszabása nemmentesít

a kivágott fás szárú növények 6. alcím
szerinti pótlása alól.
10. Záró és átmeneti rendelkezések

13. §
Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép

hatályba.

Balatonszepezd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

rendezvényt el kellett halasztanunk.A
lelkesedés nem tört meg, sőt fokozó‐
dott és hamar megtalálták az október
4-i dátumot, ahol az Idősek Napja al‐
kalmából a Gesztenyevirág Nőegylet
színdarabbal szórakoztatja, az Önkor‐
mányzat pedig finom vacsorával várja
a vendégeket.
Engedjék meg, hogy felhívjam a fi‐

gyelmüket a 2022. július 1. napjával
hatályba lévő rendeletünkre a Fák vé‐
delmében. Úgy gondolom, hogy ezzel
a szigorítással nagy lépést tettünk a
megőrzendő természeti környezetünk
megóvása érdekében. Figyeljünk
együtt a ma egyre inkább kincsnek ne‐
vezhető őshonos fafajtáinkra.Az isko‐
lakezdés alkalmából kedves gyerekek,
eredményes tanévet kívánok nektek,
Önöknek pedig napsütötte őszi hóna‐
pokat és jó egészséget kívánok!

Bíró Imre
polgármester



Tizedikalkalommal szervezikmeg
2022. szeptember 29. és október 8.
között aNemzetközi Balatoni Bojlis
Horgászversenyt (NBBH). Ez a vi‐
lág leghosszabb horgász megméret‐
tetése, hiszen a résztvevők 190 órán
át küzdenek a legnagyobb pontyo‐
kért.Erről kérdeztük ifj.Gödry Zol‐
tánt, a verseny szervezőjét.
– Egy évtized nagyon sok idő egy ren‐

dezvény esetében, sok minden változott
az NBBH a kezdetekhez képest?
–Hogyne! Az akali strandról, illetve

a környező néhány településről anno
elinduló baráti találkozóhoz képest
mára nagyot fejlődött a verseny. Idén
már az északi és déli parti települések
mind otthont adnak a csapatoknak, ez
alól csak a keleti medence képez kivé‐
telt.Több mint 110 horgászcsapat ne‐
vezett a versenyünkre, akik egytől
egyig komoly kihívással néznek majd
szembe. Idén is érdemes lesz követni a
fejleményeket a közösségi médiában,
hiszen nagy izgalmak várnak ránk
2022 őszén is.
–Miért lesz különleges a tizedik, jubi‐

leumi NBBH?
– A nagy behúzási távolságok, a tisz‐

teletet parancsoló vízfelület és az őszi
Balaton szeszélyes időjárása évek óta
komoly próbatétel elé állítják a ver‐
senyzőket. A X. NBBH-nak azonban
nem ez a legnagyobb kihívása.Az igazi
különlegesség, hogy 10 legnagyobb

ponty összsúlya alapján alakul majd ki
a végleges sorrend, ráadásul a csak a ki‐
lenc kilogrammos és annál nagyobb
halak súlya számít majd a versenyben.
Ezen a megmérettetésen minden a
Balaton legnagyobb pontyairól szól
majd. Szerintem nincs a világon még
egy olyan természetes tó, aminek a

halállománya lehetővé tenné, hogy
ilyen feltételek mellett a csapatok
70-80 százaléka – várhatóan – meg‐
fogja a versenybe szálláshoz szükséges
tíz pontyot, ezek nagyon komoly kö‐
vetelmények.
– Az elmúlt 10 év alatt látható vala‐

miféle fejlődés a Balaton halállományá‐
ban?
– Szinte hihetetlen a változás. Az

első versenyeken a 15 kg fölötti halak
már szenzációnak minősültek, és az
álomhatár a 20 kg volt.Aki ezt a határt
képes volt átlépni, igazi hősnek számí‐
tott balatoni pontyhorgász körökben.
Ehhez képest a 2021-es versenyünkön
50 db 20 kg fölötti pontyot fogtak a
csapatok. Volt olyan, hogy egyetlen
nap alatt 10 db 20 kg fölötti pikkelyes
vagy tükrös akadt horogra.
– Úgy tudom, hogy nagy a küzdelem a

legnagyobb hal kifogásáért is, hiszen azt
külön díjazzák.
– Így van. Tavaly fogták meg a ver‐

seny történetének legnagyobb halát.
Balatonakaliban akasztották horogra,
a súlya pedig 31,8 kg volt. Egyébként
tavaly két darab 30 kg fölötti ponty is

A Balatonon rendezik a világ
leghosszabb horgászversenyét
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Ezt a négy helyet javasoljuk, ha pontyot
szeretnél fogni a Balatonon

Ifj. Gödry Zoltánt, a X.Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny szer‐
vezőjét kérdeztük, hova érdemes leülni horgászni idén ősszel a Balatonon. –
Annyit fejlődött a tó halállománya,hogy a szabadstradokon, (szezon után pe‐
dig a fizetős strandok valamelyikén) számos jó lehetőség nyílik a parti dobós
horgászatra. 2022 őszén valószínűleg az északi parti települések adnak majd
több halat a dobós módszerrel horgászóknak. A horgászat megkezdése előtt
azt javaslom,hogy tájékozódjanak a horgászatot érintő helyi szabályozásokról
– mondta Gödry Zoltán.
Révfülöp
Az egyik leginkább horgászbarát település a Balaton körül, illetve az

NBBH versenyközpontja is. Jó fogási eredményekkel kecsegtet.
Balatonszepezd
Három stranddal és nagy partszakasszal rendelkező település a középső

medencében. Ősszel és tavasszal is szép halakat fognak ezen a környéken. A
világ leghosszabb horgászversenyének Szepezd három helyszínt is ad.A víri‐
uszi, a központi és az ifjúsági strandon is lesznek csapatok október első heté‐
ben.
Balatonalmádi
Nyugodtan említhetjük a Balaton keleti medencéjét is, mint jó pontyfogó

helyszínt.Tavasszal kifejezetten jó fogásokról számoltak be a profi és az ama‐
tőr horgászcsapatok.

Forrás: likebalaton.hu
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szákba került. A verseny a legnagyobb
halakról szól. Külön díjazzuk a napi
legnagyobb halakat az északi és a déli
parton, valamint az összetett verseny
legnagyobb halát. Van még egy “jack‐
pot” kategóriánk is, melyben az eddigi
versenyek legnagyobb pontyáért is jár
egy díj.
– Ön szerint mi várható? Megdőlhet

az eddigi rekord?
– Én titkon abban reménykedem,

hogy átlépjük a 33 kg-os határt.Abban
biztos vagyok,hogy él a Balatonban 33
kg feletti ponty, és október első heté‐
ben kiderül,hogy sikerül-e partra segí‐
teni.

– Nagyon hosszú a versenyidő, ez nem
terheli meg a csapatokat?
– Az NBBH világ leghosszabb hor‐

gászversenye, hiszen most már 190
órán át foghatják a halakat a csapatok.
Biztos vagyok benne, hogy a résztve‐
vők szerint az egyik legszebb feladat a
Balatonon pontyra horgászni, szóval
számukra ez édes teher. De ne gondol‐
ja senki, hogy könnyű dolguk lesz a
csapatoknak. Ezek a nagy halak igen‐
csak tapasztaltak,fizikailag ésmentáli‐
san is fel kell készülni a becserkészé‐
sükre. Fárasztó kihívást jelent a 8 na‐
pos folyamatos horgászat. Előfordul,
hogy a csapattagok nem alszanak töb‐
bet napi egy-két óránál.

– Korlátozzák-e a bojli etetőanyag
mennyiségét?
– 140 kg-os limitet határoztunkmeg

a verseny teljes idejére. Pelletet,mago‐
kat nem lehet használni, csak bojli le‐
het az etetőanyag. Azt gondoljuk,
hogy ennek elégnek kell lennie.A csa‐
patok rengeteg 9 kg alatti, nem mérle‐
gelhető halat is kifognak a tóból, ettől
függetlenül a legtöbben 100 kilónyi
etetőanyagot sem használnak fel. És
olyan is van, aki 25 kilóval hozza le az
egész versenyt.Bebizonyosodott, hogy
nincs szükség korlátlan mennyiségű
etetőanyagra. Ezzel úgy gondolom a
versenyzők is egyetértenek.

Krausz Andrea

Kedves Megjelentek!

„Boldog új évet!”– talán ez iskolai vi‐
szonylatban így szeptember 1-én talá‐
ló kívánság lehet. „Kezdődik a tanév!”,
olvashattuk a harmadik osztály műso‐
rának végén. Köszönöm a diákok és a
felkészítő tanító néni, Márti néni
munkáját! Tényleg elkezdődhet a tan‐
év? Vajonminden feltétel adott ehhez?
Nézzük végig az összes szükséges

feltételt az évkezdéshez. Gyermek
van? A válasz: igen! Szerencsére a lét‐
számunk annyi, mint a tavalyi, 120 fő,
köszönhetően az elsős beiratkozóknak
és a más évfolyamra jelentkezőknek.
Na nézzük végig! Nyolcadik! Hol
vagytok? Hetedik? Hatodik? Harma‐
dik? Második? És az első? Mindenki
megvan!
Másik fontos tényező a tanévkez‐

déshez az iskolai alkalmazottak.A pe‐
dagógus létszámunk teljes, szakos ellá‐
tottságunk teljes, sőt! Büszkék lehe‐
tünk arra, hogy nálunk nincs pedagó‐
gushiány,minden álláshely be van tölt‐
ve. Sok más iskola irigyel bennünket!
Iskolatitkár, takarító nénik rendelke‐
zésre állnak, várják a kihívásokat! Vál‐
tozás az idei éven, hogy Ida néni he‐
lyett Sárffi Mariann néni lett a peda‐
gógiai asszisztensünk, és a rajztanár
személye is változott.Marcsi néni he‐
lyett Pajna Melinda tanár néni oktatja
majd a felsősöket.
A harmadik fontos feltétel az épület,

amiben dolgozunk. Mint azt látjátok,
az iskola épülete megvan! Sőt, meg‐
szépült! A tanévkezdés a szülők hihe‐
tetlen cselekvési kedve, segítőkészsége,
szorgalma és főleg ügyessége nélkül

nem valósulhatott volna meg! Fúrtak,
faragtak, gletteltek, gipszeltek, festet‐
tek, villanyt szereltek, takarítottak,
mostak, és még sorolhatnám tovább.
Diákok! A ti nevetekben is nagyon kö‐
szönöm a szülők munkáját!
De mi is történt a nyáron? Kincske‐

resők terem: 25 db gyári új egyszemé‐
lyes pad és szék érkezett, projektor ke‐
rült a plafonra, így létrejött egy félig-
meddig okos tábla és természetesen
tisztasági festés.Csukás István terem –
nagytakarítás, táblaigazítás, dekorálás,
díszítés, függönyök mosása, igazítása.
Panoráma terem: lábazati tisztasági
festés, javítás, dekorálás, díszítés, ha‐
talmas nagytakarítás. Benedek Elek
terem: táblák áthelyezése, lécezés,
helyreállítás és tisztsági festés, függö‐

nyök mosása, igazítása. Nagytakarítás.
A Weöres Sándor terem „lakói” meg‐
őrizték a terem tisztaságát, így egy ala‐
pos nagytakarítás, függönymosás után
az otthonoság további fokozása tör‐
tént és történik meg. Rubik Ernő te‐
rem: a nyári napközi ideje alatt az osz‐
tályfőnök, Tamás bácsi és tanítványa,
Beni, tisztasági festést végeztek a te‐
remben, ezen kívül dekoráltak, díszí‐
tettek, takarítottak és ötleteltek. Boz‐
sik József terem: tisztasági és helyreál‐
lító festés, dekorálás, díszítés, projekt‐
or beszerelése és az ehhez szükséges
villanyvezeték kiépítése. Eötvös Ló‐
ránd terem: a nyolcadikosok közös
erővel, az osztályfőnök vezetésével ké‐
szülnek a teremmég barátságosabb ki‐
alakítására.

Tanévnyitó beszéd

(folytatás a következő oldalon)
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Gyerekek! A szüleitek a szabad ide‐
jüket, szabadnapjukat áldozták arra,
hogy a tanévet szépen rendbe tett tan‐
termekben kezdhessétek el. Kérem,
hogy becsüljétek meg szüleitek mun‐
káját! Köszönetként most nagyon
nagy tapsot kérek a szüleiteknek!
A technika teremben a nyár folya‐

mán a napközisekkel és a takarító né‐
nikkel közösen egy alapos rendrakást
követően kialakítottunk egyművészeti
termet.A rajz és technika órák így már
méltó körülmények között, mászkálás
és cipekedés nélkül, erre alkalmas he‐
lyen tarthatóak.A művészeti órákat és
a kézműves foglalkozásokat is itt tart‐
juk majd. Az informatika terem töb‐
bek között állagmegóvás miatt is, lég‐
kondicionált lesz. A fedezet rendelke‐
zésre áll, a felmérés megtörtént. Re‐

mélem, a munka is elkezdődik hama‐
rosan.Ha minden a tervek szerint ala‐
kul, akkor a tavasz folyamán az 5., de
lehet, hogy a 6. évfolyam is kap tartós
használatba informatikai eszközöket.
Ezek az eszközök vagy laptopok vagy
tabletek lesznek. Jelenleg ennyi tudha‐
tó. Tovább száguldunk a digitalizáció
országútján immár veletek együtt! A
Szekeres terem a továbbiakban meg‐
tartja a díszterem funkcióját.
Az iskola udvarán az egyik hintát

baleset- és életveszélyesnek nyilvání‐
tották, emiatt le kellett bontani. A jó
hír azonban az, hogy így nagyobb lett
a homokozó! Az aszfaltos pálya körül
megújultak a padok, bárki nyugodtan
leülhet rá. Milyen feltétel kell még a
tanévkezdéshez? Tankönyv. Megvan.
Füzet. Megvetted. Toll, ceruza. Meg‐

van? A tanuláshoz tehát minden szük‐
séges és elégséges feltétel bőségesen
adott! Határozott elvárásom, hogy él‐
jetek a lehetőséggel! Az új tanévben
néhány új vagy módosított szabály is
bevezetésre kerül. Bővebben az osz‐
tályfőnökök fognak ezekről beszélni
nektek.Végezetül biztatásként: A tan‐
évben nem kell online oktatásra szá‐
mítani.Nem lesz szénszünet vagy gáz‐
szünet, nem fogunk fával fűteni. Ezek
után már csak egy feladatommaradt: a
2022-2023-as tanévet megnyitom!

Sánta Lajos
igazgató

Bozzay Pál Általános Iskola
A balatonszepezdi tanulók száma eb‐

ben a tanévben 9 fő.Ez majdnem 10 %-
a diákoknak, tekintve, hogy az összlét‐
szám: 120 fő. (Sz.P.)

Hatodéves gyakorlati helyemenöt
gyülekezetben szolgáltam úgymint:
Köveskál, Balatonhenye, Szentant‐
alfa, Monoszló és Mencshely. Lehe‐
tőségem nyílt a felügyelő lelkipász‐
torom Gondos Gábor Nagytisztele‐
tű úr gyülekezeteiben is szolgálni,
például:Balatonszepezden,Zánkán,
Balatonakaliban, Révfülöpön és Ba‐
dacsonyban.

Kihívásokkal teli időszak volt a ha‐
todév az életemben, de összességében
a helyemen éreztem magam. Nagyon
szerettem a Pápai Református Teoló‐
giai Akadémiát, nagyon szép éveket
tölthettem el falain belül kudarcokkal,
sikerekkel, konfliktusokkal, sok tanu‐
lással,életre szóló barátságok és testvé‐
ri kapcsolatok kialakulásával és ápolá‐
sával.
Amikor közeledett az idő, hogy ki

kell lépnem e falak közül, volt bennem
némi félelem és egyfajta gyászfolya‐
mat indult el bennem,de a hatodév vé‐
gén arra a következtetésre jutottam,
hogy mégis felüdülés volt gyülekezeti
munkát végezni.Másfajta terhelést je‐
lentett ellátni ezeket a gyülekezeteket,
mint Pápán református teológusnak
lenni (tanulni, órára járni… stb.). A
teológushallgató egy ideális gyüleke‐
zetet és környezetet képzel maga elé,
amikor a szolgálatról gondolkodik a
tanulmányi évek során, én magam is
így voltam ezzel.
A valóságban azonban szembesül‐

nöm kellett azzal, hogy nincs ideális
gyülekezet. Szentantalfán az első is‐
tentiszteleti alkalmon két ember vett
részt, nehéz volt először ezt meg‐
emészteni. Azonban rátámaszkodtam
Isten igéjére és ígéreteire, ez adott erőt
ahhoz, hogy Mencshelyen egy ember‐
nek is hirdessem Istennek üzenetét. A
legnagyobb kihívást ezek a pillanatok
jelentették.De hadd ejtsek szót az örö‐
mökről is: a fent említett Szentantal‐
fán az év végére a gyülekezet száma
kettőről nyolcra- tízre növekedett és a
monoszlói gyülekezetben is növeke‐
dést tapasztaltunk. Igyekeztem a hit‐
tanos gyerekek szüleivel kapcsolatot
teremteni és a családlátogatások alkal‐
mával megismerni őket. Ennek ered‐
ményeképp növekedtek a Református

Gyülekezetek, amit nem a magam
ügyességének könyveltem el, hanem
tudatában vagyok, „hogy Jézus Krisztus
a világ kezdetétől annak végéig, az egész
emberi nemzetségből, Szentlelke és igéje
által az igaz hit egységében,magának egy
kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt
oltalmazza és megőrzi…”(Heidelbergi
Káté 54).
Hálás vagyok Istennek azért, hogy

ennek a csodálatos szolgálatnak a szol‐
gatársaimmal együtt részese lehettem
a hatodéves gyakorlati helyemen és
megtapasztalhattam, hogy lehetek
eszköz Isten kezében.Ha Isten engedi
és éltet, teológiai tanulmányaim befe‐
jezése után szeretnék életem végéig
megmaradni ebben a csodálatos szol‐
gálatban, ami tapasztalataim szerint
nem mindig könnyű, de amelynek el‐
végzéséhez maga Isten adja meg az
erőt és ad közben nagyon sok örömöt.
Kívánom minden keresztyén ember‐
nek, hogy tapasztalja meg a szolgálat
örömét.

„Ezek után az Úr szolgálatba állított
másokat is, hetvenkét tanítványt, és el‐
küldte őket maga előtt kettesével min‐
den városba és helységbe, ahova menni
készült. Így szólt hozzájuk: Az aratni‐
való sok,de a munkás kevés,kérjétek te‐
hát az aratás Urát, hogy küldjön mun‐
kásokat az aratásába.” (Lk 10, 1-2.)
Tisztelettel és testvéri köszöntéssel:

Kádár Roland
segédlelkész

Rátámaszkodtam Isten igéjére...
...és ígéreteire, ez adott erőt ahhoz, hogy egy embernek is hirdessem Istennek üzenetét
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Szendi Péter Úr kérésére bemutat‐
kozom a SzepezdiTükör olvasóinak.
Szakács Péternek hívnak, 1971-ben
születtem, 2004-ben szenteltek pap‐
pá. Egyházi tanulmányaimat a
veszprémi Hittudományi Főiskolán,
majd Rómában a pápai Lateráni
Egyetemen végeztem. Itt diplomáz‐
tam, majd morálteológiai licenciá‐
tust szereztem.
A római évek után egy rövidebb ide‐

ig Keszthelyen voltam káplán, ezt kö‐
vetően a Budapesti Központi Szemi‐
náriumban volt rám szükség, a papnö‐
vendékek nevelésében.Amikor vissza‐
térhettem egyházmegyémbe,DrMár‐
fi Gyula érsek úr felkérésére az érseki
hivatalban dolgoztam, elsősorban
BódiMáriaMagdolna, az életszentség
és vértanúság hírében elhunyt mun‐
káslány boldoggáavatásának egyház‐
megyei szakaszát kellett koordinál‐
nom. A számos munkaterület közül
most ezt szeretném kicsit részleteseb‐
ben ismertetni. Ebben egy sokrétű
egyházi eljárásrend szerint tanúvallo‐
másokat vettem fel szem- és fültanúk‐
tól, illetve olyan személyektől, akiknek
van valamilyen kompetenciájuk az
egyházban kialakult tisztelettel kap‐
csolatban.Ezen felül helyszíni szemlé‐
ket tartottam és számos körülményt
tártam fel a munkáslány életével kap‐
csolatban. Sokezer oldalnyi archív
anyagot is felkutattam és feldolgoztam
ezzel kapcsolatosan.Az egyházmegyei
szakasz lezárult, a többezer oldalas
iratanyag átadásra került a római
Szentek Ügyeinek Kongregációjának.

Most a római szakasz
következik, melyed Dr.
Udvardy György érsek
úr koordinál és irányít.
Ebben a szakaszban je‐
lenleg Magdi életének
további kutatásával és az
iránta való tisztelettel
foglalkozom. A folya‐
mat előrehaladtával plé‐
bániai szolgálatba ke‐
rültem Tapolcán, majd
Badacsonytördemicen,
most pedig Révfülöpön,
Szepezden-Zánkán és
Kövágóörsön.
Talán néhányan tud‐

ják, hogy idén éppen
100 éve, hogy Bódi Má‐
ria Magdolna családja

Szepezden lakott,méghozzá 1922. új‐
évtől ugyanazon év áprilisáig. Ezt kö‐
vetően egy évig Kővágóörsön laknak,
majd egy hosszabb ideig Köveskálon.
Magdi Kővágóörsön bérmálkozott
testvérével, Gyulával együtt, Rott
Nándor veszprémi püspök bérmálta
1931. április 26-án. Ezt megelőzően
volt elsőáldozó. Köveskálon járt elemi
iskolába és RáczGyula kántortanító úr
vezetésével színjátszókörben is részt
vett. Azért is írom le mindezt, mert
szeretnémmegkérni a Szepezdi Tükör

tisztelt olvasóit,ha van esetleg ebből az
időből régi fotójuk elsőáldozásról, bér‐
málkozásról, vagy más emlékük, ami
segíthet Bódi Mária Magdolna élet‐
történetének, életkörülményeinek
mind részletesebb feltárásában, ezzel
szíveskedjenek megkeresni engem,
hogy részét képezhesse a Magdi életé‐
vel kapcsolatos kutatásoknak. Magdi
egy nagyon kedves, vidám lány volt,
szerette a zenét, az irodalmat, de cse‐
lédsorból származott és felnőttként
gyárban dolgozott. Sokat segített a
plébánián, kortárs munkáslányok szá‐
mára több csoportot létesített,ők bete‐
geket ápoltak, időseknek segítettek,
fronton megsebesült katonáknak vit‐
tek élelmiszert a füredi katonakórház‐
ba.A mi vidékünkön töltött évei gyer‐
mekkorához kötődnek. Előre is kö‐
szönök minden jószándékú segítséget,
hiszen ez településeink érdeke is, hogy
az itt élt és mára már széles körben is‐
mert és méltán tisztelt személyek éle‐
tét megismerjük.
Plébánosi munkámban elsősorban a

szentmisék bemutatásával, kereszte‐
léssel, esketéssel tudok segíteni Önök‐
nek. Remélem, hogy a rengeteg admi‐
nisztrációs teendő után sikerül mi‐
előbb megismernem Szepezdet és a
szepezdi embereket.
Isten áldását kérem az újság olvasói

számára!
Szakács Péter

plébános

Tisztelt Olvasók!

A szepezdi hívek elbúcsúztak Csizmazia Sándor atyától.Megköszöntük
a 22 év szolgálatot, és jó egészséget kívántunk számára.

Szakács Péter, plébános



SZEPEZDI TÜKÖR –7– 2022. SZEPTEMBER

www.balatonszepezd.hu

Közepes szőlőtermés, alacsony
savtartalom várható, fokozatosan

ügyeljünk a mustgázra
Csiszár Péter a Csopak és Környé‐

ke Hegyközség hegybírójával nyár
elején beszélgettem utoljára, akkor
még kedvező hírekről számolt be a
várható szőlőtermést illetően.
Ahogy azt megjósolta, az aszályos
nyár sajnos hatással lesz az idei szü‐
retre.
- Az aszály különösképpen a késő

érésű szőlőket viselte meg. Ugyanak‐
kor az augusztus végi csapadék jókor
jött, szinte az utolsó huszonnégy órá‐
ban. Közepes termésre számítok, de a
minőség az sajnos nem lesz jó. A cu‐
korfok még nagyjából tartja magát, de
a savtartalom alacsony lesz – kezdi
Csiszár Péter, aki elmondta,hogy azok
a borászok, akik nem tudták a szőlőjü‐
ket vízzel öntözni, fokozatosan figyel‐
jenek oda a jövőben a talajművelésre.
Nem szabad füvesen., gazosan hagyni
a sorközöket. Minden 10 milliméter
alatti csapadék, ha füves területre esik,
az a füvet táplálja, nem a szőlőt. A
Csopak és Környéke Hegyközség tag‐
jai több szőlőnemesítővel beszéltek az
elmúlt időszakban, hogy olyan szőlő‐
fajtákat nemesítsenek, amelyek vi‐
szonylag jól tűrik a meleget és a szá‐
razságot.
- Amennyiben már megtörtént a

szüret, és a hordókba bekerült a must,
fokozatosan figyeljünk oda a mustgáz‐
ra. A gondatlanság és figyelmetlenség
miatt minden évben több baleset vagy

haláleset következik be országszerte
mustgázmérgezés következtében. A
mustgáz a must erjedése során felsza‐
baduló szén-dioxid, színtelen és szag‐
talan gáz.A levegőnél körülbelül más‐
félszer nehezebb, tehát a mélyebb te‐
rületeken, például pincékben a föld
közelében terül el, összegyűlik, a leve‐
gőt kiszorítja, ezáltal oxigén-hiányos
állapotot teremt. A mustgáz adott
koncentrációban fontos életfolyama‐
tokat befolyásol. A szén-dioxid belég‐
zése, illetve az oxigénhiányos állapot
hat a központi idegrendszerre, aminek

jele a szédülés, hányinger, illetve men‐
tális zavar. Utóbbi azért jelent külön
veszélyt, mert még ha fizikailag képes
is lenne a mustgázt belélegzett ember
menekülni, a szellemi funkciók zavara
megakadályozza a helyiség elhagyásá‐
ban. A balesetek megelőzése érdeké‐
ben javasolt a pincék megfelelő szel‐
lőztetése, a hordók lehetőség szerint
nagy térben való elhelyezése, gázérzé‐
kelő riasztóberendezés használata.Ta‐
nácsos úgy lemenni a pincébe, hogy
magunk előtt botra erősített, égő gyer‐
tyát tartunk legfeljebb a derék magas‐
ságában.Ha a gyertya elalszik – ez jelzi
az oxigén hiányát – azonnal el kell
hagyni a helyiséget! Gyakori problé‐
ma, hogy a balesetet szenvedő szemé‐
lyek segítségére megfelelő védelem
nélkül próbálnak sietni,azonban amá‐
sik segítségére siető ember az oxigén‐
hiányos helyiségbe lépve maga is a
mustgáz áldozatává válhat – folytatja
tovább Csiszár Péter, aki elmondja,
hogy érdemes a must savtartalmat el‐
lenőrizni. Amennyiben az nem éri el a
hét ezreléket,akkor aztmindenképpen
pótolni kell, még pedig borkősavval.
Ezzel azt érjük el, hogy a borunk nem
lesz kénhidrogénes, záptojás szagú.
Ezzel kapcsolatban célszerű szakem‐
berhez fordulni, de ő is nagyon szíve‐
sen áll a szőlőtermesztők, borászok
rendelkezésére.

Szendi Péter

Hozzávalók:nagyobbszeműszőlő,
és kilogrammonként 30dkg cukor,
vagy ennek megfelelő édesítőszer,
üvegenként 4 szem szegfűszeg.
A szőlőt alaposan megmossuk, a

szemeket kisollóval vágjuk le a szárról,
az nem probléma, ha marad rajta egy
kis szárdarabka. 1 literes üvegeket ki‐
forrázunk, és a szemeket úgy tesszük
bele, hogy a tenyerünkkel alulról min‐
dig ütögetjük az üveget, ezáltal jól ösz‐
szetömörítjük a szőlőt. A cukrot a
szegfűszeggel együtt a szemek tetejére
szórjuk, vizet forralunk, felöntjük az
üvegeket úgy, hogy ellepje a szemeket,
tetőt csavarunk az üvegre, tehetünk

előtte rá celofánt is, úgy még
jobb, majd beleállítjuk a be‐
főtteket egy gőzölőfazékba.
Amikor a víz elkezd gyön‐
gyözni, onnantól számítva
5-6 percig gőzöljük az üvege‐
ket, tovább ne, mert a szőlő‐
szemek megrepedhetnek. A
fazékban hagyjuk teljesen ki‐
hűlni, csak utána tegyük a he‐
lyére.
Nagyon szépen lehet vele

díszíteni, vagy más befőttek‐
kel összekeverve gyümölcssa‐
látába is remek. Jó munkát, jó étvágyat
kíván a Gesztenyevirág Nőegylet!

Lakatosné Horváth Krisztina
Nőegylet elnöke

Szezonális csemege szőlőbefőtt
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A bűncselekmények száma csak
minimálisan emelkedett – ősszel kiemelt

figyelmet szánjunk ingatlanjainkra
Ahogy azt megszokhatták az el‐

múlt években,VancsuraMiklóssal, a
Balatonfüredi Rendőrkapitányság
kapitányságvezetőjével, szeptember
közepén beszélgetek az idei szezon‐
ról, illetve hasznos tanácsokat kér‐
tem,minekután beköszöntött az ősz.
- Milyen volt az idei nyár Balatonfü‐

red és vonzáskörzetében „rendőrségi
szemmel”?
- Az elmúlt évben úgy fogalmaztam,

hogy visszatért az élet a Balaton-part‐
ra, most azt mondom, hogy a Balaton
ismét betöltötte azt a szerepét, amiért
szeretnek ide járni az emberek.A tele‐
püléseken a kulturális fesztiválok, ze‐
nés- és sportprogramok vonzották a
látogatókat, az időjárás pedig kegyes
volt, hiszen jelentős volt a napsütéses
napok száma. Az idei nyárról is el‐
mondható, hogy főleg a hétvégéken
volt nagy tömeg a parton és nagyon
erős volt a gépjármű- és kerékpárfor‐
galom. Sajnos sérüléses kimenetelű
balesetek az idei nyáron is történtek,
azonban idén sem halt meg senki köz‐
lekedési balesetben a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság illetékességi terü‐
letén. Az éjszakai szórakozóhelyek is
nagy forgalmat bonyolítottak le, ami‐
ket rendszeresen ellenőriztünk.
- Az elmúlt évekhez képest volt valami

változás? Nőtt vagy csökkent a bűnesetek
száma?
- A nagy turistaforgalom ellenére a

bűncselekmények száma csak mini‐
málisan emelkedett az elmúlt évekhez
képest. A strandlopások és gépkocsi‐
feltörések nem voltak jellemzőek,gép‐
kocsilopás egyáltalán nem történt,
ezen eredményekért sokat tettünk, hi‐
szen az elmúlt években több, ezekkel a
bűncselekményekkel foglalkozó elkö‐
vetőt fogtunk el, akiket a bíróság letar‐
tóztatott. Az idei nyáron is több olyan
lopást követett el ismeretlen tettes,
hogy a sértettek gondatlanságát ki‐
használva a nyitott ajtón, ablakon ke‐
resztül bejutott az ingatlanokba és kü‐

lönféle értékeket tulajdonított el. A
garázdaságok száma stagnál, ezeket
főként az éjszakai szórakozóhelyeken
követték el, és kialakulásukban nagy
szerepet játszott az alkoholfogyasztás.
A kábítószerbűnözés felszámolására
nagy hangsúlyt fektetünk és a nyár vé‐
gén sikerült is ezen a téren egy nagyon
szép eredményt elérnünk.Nagymeny‐
nyiségű kábítószert foglaltunk le a ter‐
mesztés helyszínén és a kábítószer-
terjesztő személyt is sikerült elfogni a
helyszínen
- Beköszöntött az ősz. Mire hívná fel

az olvasók figyelmét?Gondolok itt a nya‐
raló- és pincetulajdonosokra?
- Az idegenforgalmi szezont köve‐

tően a Balaton-parti nyaraló- és pince‐
tulajdonosok egyre ritkábban keresik
fel ingatlanjaikat, a fagytalanítási
munkálatok után hetekig, hónapokig
nem ellenőrzik azok állapotát. Az el‐
néptelenedett nyaralóterületeken a be‐
törők szinte zavartalanul dolgozhat‐
nak. Sok esetben azonban megelőzhe‐
tő a betörés a megfelelő vagyonvéde‐
lem alkalmazásával. A nyílászárókon
alkalmazzanak megfelelő minőségű
mechanikai berendezéseket! Zárak,
redőnyök, betörésvédelmi fóliák, rá‐

csok felszerelésével jó eséllyel megaka‐
dályozható a behatolás. Az ingatlanok
környezetének rendben tartásával, így
a sűrű bokrok és az épülethez közeli
fák megritkításával a betörőnek nem
biztosítunk fedezéket, és nem alkal‐
mazhatja ezeket mászó eszköznek.
Éppen ezért a létrát is tartsák zárható
helyen! Értékesebb és könnyen moz‐
gatható műszaki és egyéb használati
tárgyaikat ne hagyják ott a hosszabb
időre felügyelet nélkül maradó ingat‐
lanban! Biztonságosabbá tehetik in‐
gatlanjukat, ha a mechanikai védelem
kialakításán túl elektronikai védelmi
eszközöket (riasztó) is alkalmaznak.
Néhány tanács a közlekedésben részt‐
vevőknek. Egyre hűvösebb, csapadé‐
kosabb lesz az idő, hajnalban pedig
megjelenik a köd, az erős pára. Erre
fontos magunkat és járműveinket is
felkészíteni, hiszen a latyakos utakon
vagy a romló látási körülmények miatt
jobban kell figyelniük az autósoknak.
A helyes sebesség megválasztásával és
egy jól felkészített autóval, gondolok
itt a téli gumiabroncsok használatára,
vagy indulás előtt a szélvédő fagy- és
párátlanítására, könnyebben elkerül‐
hetők a balesetek.

-Mennyire tartja fontosnak, hogy a te‐
lepüléseken legyen polgárőrség? Mennyi‐
ben könnyítik meg az önök munkáját?
- A Balatonfüredi Rendőrkapitány‐

sághoz tartozó 22 településen 11 pol‐
gárőr egyesület működik. Célunk az,
hogy az egyesületek számát növeljük
és a működő egyesületek taglétszámai
is bővüljenek. Főleg fiatalok jelentke‐
zését várják az egyesületek,hiszen a ta‐
gok jelentős része az idősebb korosz‐
tályhoz tartozik. Nagyon fontosnak
tartom a polgárőr egyesületek munká‐
ját,mert nélkülük sokszor kevesen len‐
nénk egy-egy feladat végrehajtásához,
de önálló szolgálataik is nagyon sokat
segítenek egy település biztonságának
fenntartásához.

Szendi Péter


