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Tisztelt Polgárok!

A mai közmeghallgatáson számot kívánok adni a 2022. 
évben elért eredményekről, a Képviselő-testület munkájá-
ról és 2023. évi terveinkről.

1./ A képviselő-testület működése
A képviselő-testület a 2022. évben október 31-ig 10 ülést 

tartott.
Az önkormányzati határozatok száma október 31-ig: 102 

határozat
Az önkormányzati rendeletek száma október 31-ig: 12 

rendelet
Az Ügyrendi Bizottság október 31-ig: 0 ülést tartott

2./ A 2022. év során megvalósított projektek, beruházások
Szepezdfürdői Szabadidőpark 
mellékhelyisége felújításának 
befejezése

2022. 02. 17.

Falugondnoki busz beszerzése 2022. 02. 22.
Külterületi utak pályázat 
megvalósítása

2022. 02. 14 - folyamatban

HÉSZ módosítás 3 lépcsőben 2022. 05. 23 - folyamatban
Szepezdfürdői strand új vízvezeték 
építése
Szepezdfürdői strandhoz vezető út 
megépítésének bonyolítása
Központi Strand Büfé építése 2022. 07. 31.
Központi Strand fejlesztése 
Kisfaludy II. ütem

2022. 06. 30.

MFP által felajánlott ingatlan 
átruházása hrsz. 1467

2022. 08. 30.

Játszótéri eszközök, Fitnesz parkok 
felújítása, tanúsítása

2022. 09. 02.

Honvéd u.-i gyalogátkelőhely 
Forgalomba helyezése, járda 
építési engedélyezése, megépítése

2022. 09. 14.

71.sz,főút melletti járda építése 
Petőfi u.
Irattár felújítása és iratrendezés 2022. 09. 15.
Ravatalozó felújítása urnafal 
építésével

2022. 10. 28.

Bertha Bulcsu Közösségi Ház 
támfalának felújítása

2022. 10. 03. - folyamatban

Orvosi rendelő felújítása 2022. 10. 28.
Központi Strand zöldterület 
felújítása

2022. 10. 18. - folyamatban

Temetői összekötő járda 
megépítése

3./ A 2022-ben elnyert támogatások, főbb költségvetési 
adatok, adó és egyéb bevételek, kiadások

A 2022. évi pályázatok, elnyert támogatások a követke-
zők:
Lakossági víz- és csatorna támogatás    6.237.400 Ft
Szociális célú tüzelőanyag támogatás       775.335 Ft
Szabadvízi strandok fejlesztésére   29.570.412 Ft
Ravatalozó külső-belső felújítása, előtető 
felújítása, építése, új urnafal építése

  24.625.996 Ft
Támfal építés     4.999.990 Ft
Külterületi helyi közutak fejlesztése 126.135.233 Ft
Összesen_ 192.344.366 Ft

Ez évi települési költségvetési előirányzatunk 375.890 
ezer Ft. 2022. szeptember hó végéig az adatok a bevételi 
oldalon 239.768 ezer Ft-os teljesítést mutatnak, ami 64%. 
A kiadási oldalon 203.563 ezer Ft a teljesítés, ami 54%.  

Ebben az évben a strandi belépőjegyekből és bérletek-
ből bruttó 29.113 ezer Ft bevétel realizálódott. A vállalko-
zók által befizetett strandi terület bérleti díjból nettó 5.049 
ezer Ft volt a bevétel.

Az adóbevételek a következőképpen alakultak:
Módosított 
előírás e/Ft

Befolyt összeg 
e/Ft

2022.09.28-ig

Teljesítés

%

Építmény adó 38.820 40.231    104%
telek adó  15.180.- 16.174    107%
Idegenforgalmi 
adó

 4.020 6.298    156%

Iparűzési adó 15.500 18.296   118%
Késedelmi pótlék - 201
ÖSSZESEN:    73.520 81.200 110 %

Polgármesteri beszámoló 2022
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Az építményadó többlet adóbevétel a 2021. év végén in-
dított végrehajtásoknak, a telekadó növekmény a 2021. év 
végén indított végrehajtásoknak, ill. telekadó felülvizsgálat-
nak köszönhetően emelkedett.

Az idegenforgalmi adó befizetések emelkedése a maga-
sabb vendégéjszaka számnak, az ellenőrzéseknek és szál-
lásadók fegyelmezettebb nyilvántartásának és befizetései-
nek köszönhető.

A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. 
Hitelállománnyal az Önkormányzat nem rendelkezik. 

4./ Települési támogatások, szociális ellátások

Települési támogatások: 
Települési támogatás megállapítására szeptember 30-ig 

11 alkalommal került sor, az alábbiak szerint:
Rendkívüli települési támogatásban 7 fő részesült egy-

egy alkalommal 20-51.300 forint/fő/alkalom összegben.
Születési támogatásban 1 fő részesült 50 ezer forint/fő 

összegben.
Temetési támogatásban 2 fő részesült 50-70 ezer forint/

fő összegben.

Normatív támogatás:
Iskola és óvoda kezdési támogatás 695 eFt összegben ke-

rült kifizetésre. A támogatásban összesen 29 fő részesült: 
óvodások 3 fő 15 ezer Ft/fő, általános iskolások 13 fő 20 
ezer Ft/fő, középiskolások 9 fő 30 ezer Ft/fő, felsőfokú ta-
nulmányokat folytatók 4 fő 30 ezer Ft/fő  összegben. 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíj Pályázat:

Az Önkormányzat a programhoz való csatlakozásával 
lehetőséget biztosít azoknak a balatonszepezdi lakcímmel 
rendelkező nappali rendszerben felsőfokú tanulmányokat 
folytató diákoknak, akik szociálisan rászorultak.

A 2022/23-as tanévre 2 fő hallgató adta be pályázatát és 
részesül 25 ezer Ft/fő/hó támogatásban, 10 hónapon ke-
resztül.

Szociális célú tűzifa támogatás: 
Az elmúlt évben az Önkormányzat 36 erdei m3 kemény-

lombos szociális célú tűzifa vásárlására nyert állami támo-
gatást, mely 25 háztartásban került kiosztásra, háztartáson-
ként 1,44 m3 mennyiségben.

2022-ban az Önkormányzat 37 erdei m3 keménylom-
bos tűzifa támogatására nyert pályázatot. A támogatásra 
jogosult lakosok részére október hónapban volt lehetőség 
a kérelmek benyújtására. A szerdai Testületi ülésen arról 
döntött, hogy a kérelmek alapján rendelkezésre álló szemé-
lyenkénti 1,5 illetve 1,6 m3 tüzifa mennyiséget - ígéreté-
hez híven - 2 m3-re egészíti ki az elmaradt augusztus 20-
i tűzijátékra betervezett összegből. 

Közfoglalkoztatás: Közfoglalkoztatás keretén belü-
li foglalkoztatásra folyamatosan van lehetőség, jelentkező 
azonban nincs rá.

Szociális ellátások:
Falugondnoki szolgálat: ez a szociális alapszolgáltatás a 

településen 2002. január 1-től folyamatosan biztosított, az 
önkormányzat alkalmazásában lévő falugondnokkal.

A falugondnok a községben élő segítségre szorulók, fő-
ként idősek számára áll rendelkezésre. Szükség esetén segít 
a bevásárlásban, orvoshoz, szakorvoshoz eljutásban, gyógy-
szerkiváltásban, valamint feladatai közé tartozik még a szo-
ciális étkezés keretén belül biztosított ebéd házhoz szállí-
tása is.

A szociális étkeztetés: az ellátás kérők száma 28 fő, 
melyből az ellátás igénybe is vevők száma 25 fő.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot és Házi Segít-
ségnyújtást végző Szolgálat:

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat a Ba-
latonfüred Szociális Alapszolgáltatási Központtal kötött 
együttműködési megállapodás alapján biztosítja Balaton-
szepezd Község Önkormányzata, csakúgy, mint a nem kö-
telező ellátásként nyújtott Házi Jelzőrendszeri Szolgála-
tot is.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 
heti egy alkalommal, meghatározott időben tartja fogadó 
óráját, látogatja az ellátásra igényt tartókat.

A Házi Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevők részé-
re térítésköteles szolgáltatást nyújt, a BSZAK által megha-
tározott térítési díjak alapján.

5./ A 2023. évi tervek
Mit mondtam tavaly: „A 2022. (!) évi tervek között sze-

repel számos pályázaton való indulás. Ilyen pl. a ravatalozó 
felújítása. A Kisfaludy programban december 16-ig lehet 
megint pályázatot benyújtani. A három strandra lehetne 
pályázni katamaránra, mobil bejáróra, térburkolatra.” Ezek 
mind meg is valósultak! 

Nem tudjuk, hogy milyen pályázatok indulnak, de mint 
az idei évben is, a lehetőségeket ki fogjuk használni, illet-
ve kérem a _K-T tagokat, a lakosságot, hogy segítsenek ki-
tűzni a reális célokat! 

Tervek: 
A művelődési ház is felújításra szorul, érvényes építési en-

gedélyük van, de legalább 300 millió forintba kerülne. Az 
önkormányzat stabil tartalékokat képezett, annak ellenére, 
hogy semmiféle adót, díjat nem emelhetett. Senki nem sze-
ret adót fizetni, de azt látni kell, hogy Balatonszepezden 
hét éve nem volt adóemelés.

Az önkormányzat veszteséges tevékenységet nem végez-
het, így a kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodás a cél. 

A strandi fejlesztések már inkább a szepezdfürdői strand-
ra vonatkoznak. 

(folytatás a következő oldalon)(folytatás a következő oldalon)
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Kiemelten kezeljük a belterületi utak fejlesztését, legfő-
képpen azokat ahol már építési engedéllyel rendelkezünk, 
illetve van pályázati anyagunk az ismételt beadásra. Terv: 
Dobó utca, Árpád u. vége, Lomb utca szakaszai. Terveztet-
ni kell a Rózsa utcát. Belterületi utakat folyamatosan pá-
lyázzuk!

Csatornázási és közvilágítás fejlesztésére irányuló igé-
nyek vannak, van olyan településrész, ahol még egyáltalán 
nincs csatornázva, pályázati forrást kell rá szerezni. Ma-
gyar Falu Program. Vannak nagyon keskeny utcák, ahol 
már nem fér el a csatorna, ott a Hész szerinti szabályozás 
alapján meg kell szereznünk a területeket. (Málna utca pl)

Nagy projekt a most indult külterületi utas pályázat, ami 
az egész 2023-as évünket ki fogja tölteni. 

A testület célja nyugodt pihenő- és lakókörülmények biz-
tosítása.

6./ A helyi környezet védelme, a település környezeti álla-
potának értékelése

Vízellátás:  Két hete voltam PM Konferencián Fonyó-
don. A DRV regionális fejlesztéseket fog végezni a Bala-
ton körül. A nyirádi karsztvíz bázis szinte kimeríthetetlen 
készletekkel rendelkezik. Továbbra is onnan fogjuk kapni 
a vizet, a mi szempontunkból változás nem lesz. Az ellátás 
továbbra is folyamatosan biztosított. 

Szennyvíz: Csatornázás 85 %-os. Néhány nyaralós öve-
zet maradt csatorna nélkül, de támogatást csak meghatá-
rozott lakosságszámra kapunk. A másik legnagyobb prob-
léma a külterületeken van, ahol hatalmas fokú a beépítési 
éhség, főleg a panoráma miatt. Meghatározott nagyságú 
szőlőterülettel lehetne csak építeni gazdasági épületet, de 
üvegpalotákat akarnak, akár engedély nélkül is. Ezeken a 
területeken a zárt rendszerű szennyvíztározó az előírás. Pár 
éven belül irtózatos szennyvízterhelést kapunk a hegyről, 
éppen ezért a HÉSz-t úgy szabályozzuk, hogy korlátoz-
zuk a külterületi építéseket is. Ki kell mondani : Szepezd 
megtelt!

Hulladék: Az illegális szemétlerakóhelyet igyekszünk 
felszámolni, a településüzemeltetés sok időt fordít a szemét 
összegyűjtésére. Az idén megszerveztük a zártkerti hulla-
dék gyűjtést is.

Nyáron probléma a zöldhulladék lerakás. A közszolgál-
tató arról tájékoztatott, hogy ha valaki érvényes számlával 
rendelkezik, akkor évi 150 kg-ot tud ingyenesen lerakni a 
telephelyükön. Megállapodást kötöttünk egy zánkai vállal-
kozóval, hogy térítés ellenében elszállítja a zöldhulladékot.

A közterületek tisztaságára tett erőfeszítéseinket segíte-
ni fogják a jövőben a pályázati támogatásból beszerzett ki-
váló minőségű munkagépeink. A karbantartó csoportunk 
két emberrel bővült, így már van emberünk a gépek üze-
meltetésre.

Növényzet, zöldterületek: megtörtént végre települé-
sünk fáinak védelme érdekében a favédelmi rendelet meg-
alkotása, mellyel szigorúan szabályozzuk a belterületi faki-
vágásokat. 

Hótolás: Vállalkozóval érvényes szerződésünk van, aki 
pár órával a hóesést követően dolgozik útjainkon minden-
ki megelégedésére. Az elmúlt években is ő végezte hóelta-
karítást. 

Zajvédelem: teherautók behajtásának korlátozása la-
kó- pihenő övezetbe,  a hétvégi zajhatással járó kertészeti 
munkák idősávjának szabályozása és  az építési tevékeny-
ség közben okozott zajhatások munkaidőre szorító korlá-
tozása még rendelet megalkotására vár. 

A beszámoló végeztével válaszolunk az 5 személytől írá-
san beérkezett kérdésekre.

Tisztelettel:

Bíró Imre
polgármester

Ha még nem tettük, téliesítsük házi ivóvízhálózatunkat!
Az éjszakai fagyok beköszöntével 

visszatérő probléma a házi vízmé-
rők elfagyása. A DRV Zrt. egy átla-
gos fűtési szezonban is több száz ese-
tet regisztrál, de például a 2017-es 
extrém hideg télen 6000 eszköz fa-
gyott el a működési területén, ami 
közel egymillió liter víz elfolyását 
okozta.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
szerkesztőségünkbe eljuttatott köz-
leménye arra is felhívja a figyelmet, 
hogy egy vízmérő elfagyása minimum 
40 ezer forintos kiadást jelent, plusz az 
elfolyt víz díja is a felhasználókat ter-
heli, érdemes hát megelőzni a bajt. A 
vízmérők rendszeres ellenőrzése és a 
házi ivóvízhálózat karbantartása a fel-
használók jogszabályban rögzített fel-
adata, így a fagyás miatt megrongáló-

dott vízmérők javítását vagy pótlását, 
az új mérők hitelesítését, valamint az 
elfolyt víz díját is nekik kell kifizetni-
ük.  A legkisebb, 15 milliméteres kül-
ső átmérőjű vízmérő cseréje a jelen-
legi díjszabás mellett bruttó 40 767 
forint, így jelentős kiadással számol-
hat, aki nem gondoskodik vízhálóza-
ta téliesítéséről.

Hogy miként előzhető meg, hogy el-
fagyjon a vízmérő? A DRV Zrt. kéri, 
hogy gondoskodjunk a vízakna búvó-
nyílásának megfelelő szigeteléséről. 
Az akna mennyezetére, vagyis be-
lülről az aknafedlapra, továbbá az ol-
dalfalakra is rögzítsünk például hun-
garocell lemezt, az aljzat szabadon 
maradhat. Fontos, hogy a lebúvónyí-
lást záró aknafedlap pontosan illesz-
kedjen, ne hagyjon hézagokat. A télen 

nem lakott épületek esetében víztele-
nítsünk minden kültéri vízaknát és csa-
pot, és zárjuk el a közterület felé eső 
csapot is. Ellenőrizzük rendszeresen 
az ingatlant, hogy mielőbb azonosít-
hassuk az esetleges hibát. Ha problé-
mát észlelünk, érdemes haladéktala-
nul értesíteni a vízmű szakembereit.

Forrás: veol.hu
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Sikeres horgászszezon, rekord 
taglétszám, pezsgő egyesületi élet

– a Balatonszepezdi Arany Horog HE beszámolója a 2022. évről –
Fogásban gazdag és közösségi ese-

ményekben bővelkedő szezont zárt a 
Balatonszepezdi Arany Horog Hor-
gászegyesület. Alig több mint két 
esztendő, és fennállásának 30. szü-
letésnapját ünnepelheti a helyi civil 
szervezet, amely 2022-ben is méltó, a 
falu életében is kiemelkedő utat járt 
be.

A 2015-ben megválasztott – és az-
óta újraválasztott – elnökség (Sán-
dor Gyula elnök, Soós Gábor elnök-
helyettes, Vághi István elnökségi tag) 
sokat tesz a helyi horgászélet felpezs-
dítéséért, kiváló szakmai kapcsolato-
kat ápol a társszervezetekkel, és rangos 
versenyeket szervez, amelyek a Bala-
ton-medence számos pontjáról vonz-
zák a horgászokat és a látogatókat.

Egyesületünk szezonnyitó esemé-
nye volt a 2022. április 10-én megszer-
vezett Tóth István Emlékverseny. Ki-
csit napos, kicsit szeles, összességében 
viszont horgászatra alkalmas idő fo-
gadta a Bakony-Balaton Horgászszö-
vetség 16 tagegyesületét, amelyek kép-
viseletében 36 versenyző jelent meg a 
balatonszepezdi Központi Strandon. 
A versenyt rendező BBHSZ, a BAL-
ZER Hungaria Kft. és az eseménynek 
helyet adó, társszervező Balatonsze-
pezdi Arany Horog Horgászegyesület 
nevében Hegedüs Ákos, a BBHSZ el-
nöke apró ajándékokkal üdvözölte a 
versenyzőket és nyitotta meg a hor-
gászviadalt. A zsákmány döntő részét 
a keszegnépség és a gardaállomány ad-
ta, de három ponty is horogra akadt, 
így kevés versenyző maradt zsákmány 
nélkül.  A jó hangulatú verseny ered-
ményhirdetésén a jól megérdemelt ér-
mék, oklevelek, díjak és jutalmak át-
adása előtt Kovács Lajos, a Balzer Kft. 
ügyvezetője emlékezett meg a verseny 
névadójáról, Tóth István horgásztár-
sunkról, a BBHSZ felügyelő bizottsá-
gának elhunyt elnökéről.

A 2022. május 7-én lezajlott éves, 
rendes közgyűlés a tagság részvételé-
vel, a tavalyi esztendő beszámolóinak 
előadásával, valamint az előttünk álló 
szezon és a 2022-es esztendő feladati-
nak, programjainak ismertetésével telt 
jó hangulatban.

Az egyesület 2022. május 14-15-én 

immár ötödik alkalommal rendezte 
meg 24 órás pontyfogó horgászviada-
lát. A versenyt 15 horgász részvéte-
lével, ragyogó időben és remek han-
gulatban tartották a balatonszepezdi 
Központi Strandon. A helyek elfog-
lalása és az etetés után 12:00 órakor 
dudaszó jelezte a rangos megméret-
tetés kezdetét, amelynek tétje a leg-
több és a legnagyobb hal kifogásá-
ért járó gyönyörű díj, trófea volt. Nem 
is sokat kellett várni az első pontyfo-
gásra, amely 13:00 órakor került az 
ügyes horgász szákjába. A nap továb-
bi részében még 26 darab halat fog-
tak a versenyzők. Szerencsére másnap 
is kegyes volt az időjárás, és minden 
résztvevő izgalommal várta a kapáso-
kat. Ezen a napon összesen 31 ponty 
esett. Nagy örömünkre sok kismére-
tű pontyot fogtunk, összesen 14 da-
rab 300-1.000 gramm közöttit, vala-
mint 23 darab 1.000 és 2.000 gramm 
közöttit. A viadal végét ismét duda-
szó jelezte. A mérlegelés előtt követ-
kezett a szepezdi főzőasszonyok kivá-
ló és ízletes babgulyása. A pontyfogó 
horgászversenyt pedig az eredmény-
hirdetés zárta.

2022. május 28-án, szombaton, szin-
tén ötödik alkalommal tartotta meg az 
„Aranyhorgocska” gyermek horgász-
versenyét az egyesület, a község köz-
ponti strandján. Az időjárásfelelős is 
figyelemmel volt a gyerekekre, a reg-
geli eső a verseny kezdetére elállt.  Ti-
zenhárom versenyző és a sok (izguló/
drukkoló) szülő enyhén borús idő-
ben vett részt a jó hangulatú esemé-
nyen. A kicsit hullámzó Balaton bőven 
adta a halakat, az ezévi zsákmány zö-
mében a keszegfélékből állt.  Az ebé-
det  (a gyerekek által közkedvelt mi-
lánói makaróni) követően került sor 

az eredményhirdetésre. Az egyesület 
utánpótlás-fejlesztése kiemelt célja és 
felelőssége Elnökségünknek, amely az 
egész térségben példamutató módon 
jár elöl.

Az egyesületi támogatók bőkezűsé-
ge folytán a MOHOSZ és a HE ál-
tal biztosított díjakon túlmenően az 
oklevelek/emléklapok mellett  Sán-
dor Gyula  egyesületi elnök nemcsak 
a dobogós helyezetteknek, hanem va-
lamennyi versenyzőnek adott át díja-
kat. A BBHSZ különdíját Császár Er-
zsébet ügyvezető elnök a legnagyobb 
halat kifogó versenyzőnek adta át. Dr. 
Táncsics Aladár tiszteletbeli elnök pe-
dig a verseny legfiatalabb résztvevőjét 
a saját különdíjával köszöntötte.

A horgászegyesület minden év nya-
rán, a balatonszepezdi főszezon kö-
zepén az önkormányzattal együtt-
működésben vállalja a Szepezdi 
Gasztronómiai Napok Halászléfőző 
Versenyének lebonyolítását. Idén ösz-
szesen nyolc csapat 24 résztvevője in-
dult a megmérettetésen, amely kiváló 
hangulatban, szórakozásban, és nem 
utolsósorban finom ételekkel telt.

A szervezet 2022. szeptember 10-
én rendezte meg a már hagyományos 
horgászversenyét a balatonszepez-
di Központi Strandon. A versenyhez 
tartozó fontos teendők után - regiszt-
ráció, sorsolás, szabályok pontosítása és 
persze az esélyek és az aznapi időjárás 
furfangjainak latolgatása – 8:00 órakor 
bedobásra kerültek a felcsalizott szere-
lékek és elkezdődött a tíz óra időtar-
tamú VII. Szepezd Kupa Horgászver-
seny. A kezdeti esős, szeles, már-már 
őszt idéző időjárás csak egy vigaszt 
nyújtott, hogy  mintegy fél óra eltel-
tével szákba került az első ponty. Ko-
ra délelőttre az időjárás kegyes lett a 

(folytatás a következő oldalon)(folytatás a következő oldalon)
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horgászokhoz, gyönyörű napsütés és 
gyenge hullámzás mellett folytatódott 
a verseny. Igaz ugyan, a kapások száma 
is alaposan megritkult, így a verseny-
zőknek volt idejük kényelmesen elfo-
gyasztani a helyükre prezentált kései 
pótreggelit. 14 órától viszont a kapá-
sok területén megváltozott a helyzet, 
a versenyszervezők szinte nem győz-
ték mérlegelni a 3-4 kg-os pontyokat.

2022. szeptember 24-én, idén első al-
kalommal került megrendezése egye-
sületünk 3 fős csapatokból álló csa-
patversenye. Az összesen 6 háromfős 
csapat reggel 9:00 órakor kezdte meg 
viadalát, miközben a szervezők regge-
livel, estebéddel látták el őket. A meg-
mérettetésen a Kovács Team csapa-
ta diadalmaskodott több mint 46 kg 
hallal, megelőzve a Koca pecások (40,8 
kg) és az Orange (20,7 kg) csapatát.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2022. 
esztendő is sikereket és eredményeket 
hozott a Balatonszepezdi Arany Ho-
rog Horgászegyesület számára. Bí-
zunk benne, hogy tagságunk szeretete, 
odaadása, valamint az elnökség elköte-
leződése, kezdeményezőkészsége még 

sokáig kitart, hozzájárulva ezzel a fa-
lu közösségi életének fellendítéséhez, 
felvirágoztatásához is, valamint a kö-
zelgő jubileum méltó megünneplésé-
hez.

Sándor Gyula,
elnök

Énekesmadár-etetés: kezdődik a szezon, 
de a vízimadarakat tilos etetni

A vízimadarakra veszélyt jelent, de 
az énekesmadár-etetés szezonja egé-
szen márciusig tart. Magyarországon 
legalább 1890-től számíthatjuk a la-
kosság madáretetési mozgalmának in-
dulását, így a 2022/2023-as tél immá-
ron a 133. szezon. Ennek kapcsán a 
Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület (MME) arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a madarakat nem 
azért etetjük, hogy azok életben ma-
radjanak, erre természetesen emberi 
segítség nélkül képesek.

A cél alapvetően a saját gyönyörköd-
tetésünk, a mintegy ötven etetőlátoga-
tó madárfaj megfigyelése egyedülálló 
élményt kínál a kertekben, a parkok-
ban és sokadik emelet magasságában 
is. Ugyanakkor az MME felhívja a la-
kosság figyelmét arra, hogy a vízima-
darakat ne etessék, mert ez tömeges 
pusztulásukat okozhatja.

Az énekesmadár-etetési időszak az 
első fagyok késő őszi beköszöntétől 
ezek megszűnéséig, november máso-
dik felétől márciusig tart. Az etetők 
madárforgalma elsősorban a tél ke-
ménységétől, ezen belül is főleg a hó-
takaró vastagságától és tartósságától 
függ. Enyhe teleken az etetőket lá-
togató madarak faj- és egyedszáma 
gyakran csak fele, harmada a megszo-
kottnak. Az énekesmadaraknak té-

li eleségként adható: napraforgó; alma 
(gallycsonkokra szúrva és földre szór-
va) és bogyók (vadszőlő, borostyán, 
tűztövis, nyugati ostorfa, fagyal); álla-
ti zsiradék (háj, faggyú, főzéssel sótla-
nított szalonna, cinkegolyó) – ezek va-
lamelyike már önmagában is elegendő 
lehet; plusz ivó- és fürdővíz, a befa-
gyott itatókban a naponkénti vízcsere. 
Bármi mással kísérletezni felesleges, és 
a madarakra nézve kockázatos lehet.

Az énekesmadarak téli etetésével 
szemben a vízimadarak etetése töme-
gesen sodorhatja veszélybe, betegíthe-
ti meg és ítélheti pusztulásra az álla-
tokat, ami ellen világszerte küzdenek 
a hatóságok és a természetvédelmi 
szervezetek. A harminc éve nem ta-
pasztalt keménységű fagyokat hozó 
2016/2017-es tél szomorú hazai ta-
pasztalatai, a tömeges madárelhullá-
sok rávilágítottak arra, hogy a madarak 

és az emberek védelme érdekében Ma-
gyarországon is beszélni kell a témáról. 
A vízimadarak életmódja alapvető-
en tér el a klasszikus etetőket látogató 
énekesmadarakétól, ezért számukra az 
etetés életveszélyes kockázatot jelent, 
mert kikapcsolja a téli túlélést szava-
toló vonulási viselkedést, ami tömeges 
jégbe fagyásukat okozza. Növeli a zsú-
foltságot, a madarak közötti agressziót, 
az ebből eredő sérülésveszélyt és a fer-
tőző betegségek terjedését. A tömeges 
érintkezés ránk is veszélyes, ez külö-
nösen a madárinfluenza kapcsán jelent 
madárra és emberre egyaránt óriási 
kockázatot. Ráadásul az etetés folya-
matos kenyér diétája megbetegítheti a 
madarakat, ezek egyik formája, az an-
gyalszárny-betegség teljes röpképte-
lenséget is okozhat a fiatal madarak-
nál.

Forrás: likeBalaton.hu
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Gyalogosoknak!
Ezért kell a LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY!

A KRESZ a gyalogosok részére elő-
írja, hogy „lakott területen kívül éj-
szaka és korlátozott látási viszonyok 
között a láthatósági mellény (vagy ru-
házat) használata kötelező!” A látható-
sági – fényvisszaverő – eszközök hasz-
nálata életmentő lehet lakott területen 
kívül-belül, sötétben, és jó látási viszo-
nyok között egyaránt, így a mellény vi-
selése ajánlott azokban az esetekben is, 
amikor az éppen nem kötelező! A lát-
hatósági mellény mellett vagy helyett 
a nem sötét színű, jól látható, hétköz-
napi ruházat viselése is sokat jelent-
het egy-egy baleset bekövetkezésének 
megelőzésében.

A gépjárművek tompított fényszó-
rói 35-45 méter távolságban világítják 
meg az útfelület egy részét, azonban 
ez a távolság az esős, ködös, párás idő-
ben jelentősen lecsökkenhet. A szür-
ke-fekete, környezetbe olvadó ruháza-

tú, láthatósági eszközöket nem 
viselő gyalogos baleseti kocká-
zata megnő, így féktávolságon 
belül könnyen elüthetik őket. 
Lakott területen kívül a gyalo-
gosoknak kötelező a forgalom-
mal szemben közlekedni, mert 
így jobban látják a szemből ér-
kező forgalmat! Saját közle-
kedésbiztonságunk érdekében 
tenni kell valamit! Ennek egyik 
módja a láthatóság növelése. A 
balesetek nem történnek, azo-
kat okozzák! Figyelmetlenség, 
felelőtlenség, kockázatvállalás, 
nemtörődömség, a láthatóság 
hiánya, a nem megfelelő világí-
tás használata tragédiát okoz-
hat! A fotóval csupán egyetlen 
egy probléma van, hogy a gyalogosok-
nak bal oldalt kell közlekedniük, a me-
netiránnyal szemben. Nagy valószínű-

séggel azért lett így beállítva a kép, 
mert így jobban szemlélhető a válto-
zás, ha a gyalogos mellényt visel. 

Szendi Péter

Az elmúlt évekhez képest a bűncselekmények, 
szabálysértések mértéke csökkent Balatonszepezden

Ezúton szeretnék beszámolni az 
idegenforgalmi szezon alatti helyzet-
jelentést kiegészítve Balatonszepezd 
egész éves közbiztonsági helyzetről. 

Elmúlt az idegenforgalmi szezon, 
elérkezett az őszi és a téli idő, lassan itt 
az év vége. Balatonszepezd közbizton-
sági és közlekedés rendészeti helyzetét 
pozitívan tudom értékelni. Az elmúlt 
évekhez képest a bűncselekmények, 
szabálysértések mértéke csökkent. A 
közlekedésben sajnos adódott egy ha-
lálos kimenetelű baleset. Balatonsze-
pezd külterületi részén egy férfi a ki-
világítatlan úttesten kívánt átkelni, de 
figyelmetlenségéből adódóan egy gép-
kocsi elé lépett ki, amely már nem tud-
ta elkerülni az ütközést. Továbbiakban 
egy elsőbbség meg nem adása és va-
don élő állattal történő baleset történt 
a területen.   

Itt szeretném megköszönni a pol-
gárőrség munkásságát, akik a közbiz-
tonság fenntartásában a rendezvények 
sikeres és esemény mentes lebonyolí-
tásában nagy segítségre voltak. Köszö-
nöm a segítséget és a fokozott közterü-
leti jelenlétet, amelyet Mindenszentek 
és Halottak napján teljesítettek. A to-

vábbiakban is számítok segítségükre és 
a további sikeres együttműködésre. 

Az idegenforgalmi szezon elmúltá-
val fokozottabb figyelmet fordítunk 
a szőlőhegyek, nyaraló övezetek elle-
nőrzésére. Heti rendszerességgel vé-
geztünk toborzási tevékenységet ha-
tárvadász és rendőrjárőr képzésre is. 
Felhívnám a figyelmet a megváltozott 

téli időjárási viszonyokra, a fokozot-
tabb figyelmet a közlekedésben. A kö-
dös időjárásra, a csúszóssá vált utakra a 
korábbi sötétedésre, melyek negatívan 
hatnak a közlekedésre. Figyeljünk oda 
ember társainkra, kiemelten az idős 
egyedül élő személyekre.

Kántor Krisztián,
körzeti megbízott
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Fertőző betegségek

A borongós, hűvös őszi idő bekö-
szöntével ismét gyakoribbak a fer-
tőző betegségek. Mi ennek az oka és 
mit tudunk tenni, hogy minél köny-
nyebben átvészeljük ezt az idősza-
kot? 

A fertőző betegségek jelentős része 
vírusos megbetegedés. A vírusok olyan 
biológiai organizmusok (nem sejtek!), 
melyek önállóan nem, csak parazita-
ként élőlények sejtjeiben képesek sza-
porodni. Egy fertőzés esetén a vírus be-
hatol a sejtbe, ahol kiszabadul belőle az 
örökítőanyaga (a DNS vagy RNS mo-
lekulái) és a sejt a saját alkotóelemeiből 
elkezdi futószalagon gyártani a víru-
sokat. Ennek következtében működé-
si zavarok lépnek fel a sejtben, mely-
nek eredményeként a fertőzött sejt el 
is pusztulhat. Közben százával-ezrével 
gyártotta le a vírusokat, melyek kisza-
badulva a szomszédos sejtekbe is be-
hatolnak, a leírt folyamatokat elindítva 
minden megfertőzött sejtben. A vérá-
ramban keringő és a szöveteink kö-
zött „járőröző” immunsejtjeink észle-
lik a vírusokat és a károsodott, esetleg 
elhalt sejteket, ezért jelzéseket kül-
denek a többi immunsejtnek, melyek 
azonnal odasereglenek (mint a han-
gyaboly hangyái, mikor felbolydulnak 
valamilyen külső behatás következté-
ben) és eltakarítják, elpusztítják a fer-
tőzött sejteket, a vírusokat és az elhalt 
sejt- és vírustörmelékeket. Ez az im-
munreakció maga a gyulladás. A leírt 
folyamatok következtében leszünk be-
tegek, lázasodunk be, érezzük magun-
kat rosszul. A tünetek természetesen 
attól függnek, hogy a vírus mely szer-
vek sejtjeit támadja meg. Van olyan, 
ami a légutak sejtjet fertőzi meg, felső 
és esetleg alsó légúti tüneteket okoz-

va – az orrfolyástól a tüdőgyulladásig. 
Ezek a vírusok cseppfertőzéssel terjed-
nek. Vannak olyan vírusok is, melyek a 
garatfal sejtjeiben megtelepedve nem, 
vagy csak nagyon enyhe felső légúti 
tüneteket okoznak, viszont a lenyelt 
nyállal megfertőzik a gyomor-bél-
rendszerünket – hányingert, hányást, 
hasfájást, hasmenést okozva. Ezek a 
vírusok is képesek a fent leírt okok mi-
att nyál útján, cseppfertőzéssel terjed-
ni, de mivel a székletben is megjelen-
nek, kiemelt fontosságú a székletürítés 
utáni alapos kézmosás (feko-orális ter-
jedés megakadályozása…)! Végül van-
nak olyan vírusok, melyek közvetlenül 
a véráramba kell hogy bekerüljenek, 
és így fertőznek meg különböző szer-
veket. (Pl. kullancscsípés útján a víru-
sos kullancs-encephalitis a közpon-
ti idegrendszerünket. Szexuális úton, 
vagy közvetlen vér útján terjed, illet-
ve a méhlepény keringése útján anya 
a magzatát fertőzheti meg pl. HIV-el, 
ami az immunrendszer sejtjeit betegí-
ti meg AIDS betegséget okozva, vagy 
Hepatitis-B és –C vírussal, melyek a 
májat támadják meg gyulladást, követ-
kezményes májkárosodást okozva.)

A bakteriális felülfertőződés esetén 
szükséges csak antibiotikum, ugyan-
is vírusra az antibiotikum hatástalan! 
Ilyen pl. egy tüszős mandulagyulladás, 
egy masszív tüdőgyulladás, középfü-
lgyulladás, de egy bélfertőzés esetén 
is szükség lehet antibiotikus kezelés-
re. Vírusfertőzés esetén nagyon fon-
tos a D-vitamin bevitel (felnőttek ese-
tén 3000 – 8000 NE/nap, gyermekek 
esetén életkortól és testsúlytól füg-
gően 500 – 3000 NE/nap), a C-vi-
tamin bevitel (felnőttek esetén 1000 
mg/nap, gyermekek esetén életkor-

tól és testsúlytól függően 200 – 500 – 
akár 1000 mg/nap, bőséges folyadék-
bevitel mellett). Javasolt probiotikum 
szedése, ugyanis az immunsejtjeink 
nagy része a belünkben (és a bőrünk-
ben) van, így a normál, kiegyensúlyo-
zott bélflóra komoly hatással van az 
immunrendszerünk működésére. Láz-
csillapítóként vény nélkül kapható ké-
szítményeket alkalmazhatunk: meta-
mizol (Algopyrirn, Flamborin csepp), 
paracetamol, ibuprofen adható 6 órán-
ként, egymástól függetlenül. Talán a 
legfontosabb a bőséges folyadékbevi-
tel, főleg láz és különösen gyermekek 
és idős betegek esetén. 

Egyes vírusok a kapszidon kívül 
egy külső lipid (zsír) burokkal is ren-
delkeznek. Ha alkohollal, vagy deter-
genssel szétbontjuk a lipidburkot, a 
vírus inaktívvá válik. Ezért fontos az 
influenza és a COVID esetén is az al-
koholos kézfertőtlenítés és a szappa-
nos kézmosás, ugyanis mindkét vírus 
rendelkezik a fehérjeburkon kívül egy 
külső lipidburokkal is.

Jelenleg az influenza és a COVID 
ellen is van védőoltás. A védőoltás nem 
egy védőburok, hatására nem pattan-
nak le rólunk a vírusok. A védőoltás 
nem a kórokozóktól, hanem a beteg-
ség szövődményeitől véd meg ben-
nünket, illetve sokkal enyhébb, esetleg 
tünetmentes lesz egy esetleges fertő-
zés. Ennek nem csak az egyén szem-
pontjából van nagy jelentősége, hanem 
a környezet szempontjából is, hiszen 
ha enyhébb lefolyású a betegség, ak-
kor a fertőzött nem fog köhögni, így 
kisebb valószínűséggel fogja átad-
ni a cseppfertőzéssel terjedő kóroko-
zót. Az influenza és a COVID omik-
ron variánsa ellen is védelmet biztosító 
védőoltás ingyenesen felvehető ren-
delőnkben előzetes időpontegyezte-
tést követően. Mindkét oltást min-
denkinek javaslom felvenni, különösen 
idős és krónikus betegeknek.

Dr. Oláh Kálmán, háziorvos
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Összefogás Szepezdért Társaság 
2022-es összefoglaló

Az Összefogás Szepezdért Társa-
ság tavalyi évértékelőjét azzal a gon-
dolattal zártuk, hogy úgy érezzük 

egyre nyugodtabbak és nyitottab-
bak az emberek. Örömmel töltött el 
minket, hogy nyár végétől már min-
den több olyan rendezvény volt, ahol 
a legtöbb civil szervezet együtt, egy-
mást segítve dolgozott a közösség 
építésén. 

Azt szerettük volna, ha a 2022-es 
év az emberek és szervezetek, sőt tu-
lajdonképpen a teljes közösség ösz-
szefogásának a jegyében telik majd. 
2022-ben pedig sok olyan rendezvé-
nyen vehettünk részt közösen, ahol 
az emberek Szepezdért és egymásért 

tevékenykednek és önfeledten szó-
rakoznak és beszélgetnek. Volt olyan 
program, amit szervezőként jegyez-
tünk, illetve sok eseményen besegítet-
tünk az ötletgazdáknak. Jó szívvel gon-
dolunk vissza az éjszakai horgászatra, 
a gulyás főző versenyre, vagy éppen a 
Zsíros Kenyér Partyra. Köszönjük szé-
pen a Halker Kft-nek az alapanyago-
kat és a Konyhakert Bisztrónak, hogy 
mindig szívesen segíti a legjobb prog-
ramok megvalósítását!

Úgy gondolom, hogy idén is élmé-
nyekkel, jó programokkal és beszél-
getésekkel gazdagodhattunk az Ön-
kormányzat és a civil szervezetek 
munkájának köszönhetően. A többi 
civil szervezet közül 2022-ben kiemel-
kedően jó programokat szervezett sze-
rintünk a Nőegylet, mindig számít-
hattunk a Horgász egyesület tagjaira 
és új lendületet adtak az idei nyárnak 
a SZESZ fiataljai is.

Hálásak vagyunk a barátságért és 
köszönjük mindenkinek az egész éves 
önzetlen munkát, hiszen 2022-ben is 
jó volt Szepezdinek lenni! Mi 2023-
ban is ott leszünk a lehető legtöbb ren-
dezvényen és aktívan kivesszük majd a 
részünket a szervezésből és a szórako-
zásból egyaránt.
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