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ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII  HHÍÍRREEKK    
************************* 

A 2012. évi nyári 
szezonban a 
strandbevételek a 
tervezetthez és az előző 

évi teljesítési adatokhoz viszo-
nyítva is kedvezően alakultak. 
Nettó bevételként terveztünk a 
strandjegyek értékesítéséből 
11.200 eFt-ot, ezzel szemben 
12.364 eFt bevétel teljesült.  
Az időjárás egész nyáron kedve-
zett a nyaralóknak. A strand 
bevételek növekedése az óvatos 
tervezésnek és a jegyárak emelé-
sének volt köszönhető. A szezon 
elején általános karbantartási 
munkákat végeztünk a strandokon. 
Az Ifjúsági strandot főleg a 
közeli ifjúsági táborok lakói láto-
gatják, illetve látogatták, mert 
több tábor idén nem működött.  
A Központi strandunk a leg-
népszerűbb. Az idelátogató 
családok örömére elkészült a 
homokozó feletti árnyékoló.  
A Víriuszi strand látogatói szinte 
csak környékbeliek. Szép, árnyas, 
méreteinél fogva is jók a fürdő-
hely adottságai. Még mindig 
népszerű a kedvezményes 
szezonbérlet vásárlása a nyaralók 
körében, ezt bármelyik stran-
dunkon felhasználhatják. Mind a 
három strandról elmondható, hogy 
a vendégek megvárják a fél öt 
utáni időpontot, amikor már 
gyermekjeggyel lehet belépni, 
illetve sokan csak hat óra után 
fürdenek, amikor már nincs 
pénztár. 
A strandok rendje, tisztasága és a 
vízminősége is megfelelő volt. A 
Vízirendőrség ellenőrzése során 
mindent rendben talált, hiányos-
ságot nem állapítottak meg. A 
szokásos szúnyogirtást is elvé-
geztette az Önkormányzat a 

Balatoni Szövetség közremű-
ködésével. 
A strandi mentőőri feladatokat a 
Vízimentők Balatoni Szakszol-
gálatával láttattuk el szerződés 
alapján. 
Több helybeli munkavállalónak 
tudtunk munkát biztosítani a 
strandokon a jobb munkarend 
beosztás miatt, így aktív korú, 
állás nélküli helyi lakosok is 
jövedelemhez jutottak a nyári 
hónapokban. 
A nyári programok szervezése és 
rendezése a művelődésszervező 
hatáskörébe tartozik, lebonyo-
lításában az Arany Horog Horgász 
Egyesület segített. A szezonnyitó, 
az augusztus 20-i ünnepség, 
kiállítások, gasztronómiai, és 
egyéb rendezvények színesítették 
a község kulturális életét. 
A hulladék elhelyezés és kezelés 
folyamatos probléma. Sajnos 
egyre több a szemét egy-egy 
hétvége után. Hétfőnként nem 
győzi a karbantartó-csoport a 
rengeteg, nem szabályosan tárolt 
hulladék összeszedését a faluban. 
A hulladék udvar létrehozása 
valamit enyhített a helyzeten, de 
teljes megoldást nem tudott 
nyújtani. Több teherautónyi 
szemetet kell szállítanunk a 
tapolcai lerakóhelyre, ami többlet 
költséget jelenti az Önkormány-
zatnak. Ennek ellenére sok a 
reklamáció a nyaralótulajdonosok 
részéről. 
Az idén ismét részt veszünk az 
Idegenforgalmi Közfoglalkoztatási 
programban, 2 fő helybeli 
munkanélküli alkalmazását tudjuk 
így megvalósítani 4 hónapra. 
Ehhez az Önkormányzat 92 eFt-tal 
járult hozzá a költségvetéséből.  
Összefoglalva elmondható, hogy 
az Önkormányzat a 2012. évi 
nyári szezonban a szükséges 

feladatait megoldotta, a strandok 
üzemeltetése zavartalan volt. 

  Márton JózsefMárton JózsefMárton JózsefMárton József    
polgármester 

 (www.balatonszepezd.hu)  
************************************************************  

RÁKERÜLTÜNK A 
BALATON-FELVIDÉKI 
INTERAKTÍV TÉRKÉPRE 
Elkészült az Éltető Balaton-
felvidékért (LEADER) Egyesület 
gondozásában a Balaton-felvidék 
interaktív térképe, melyhez az 
Együttgondolkodók Balatonsze-
pezdért Klub tagjai szolgáltattak 
adatokat, leírásokat. A 
www.balatonfelvidekitura.hu 
linkre kattintva három túraútvonal 
mentén kérhetők képek, videók és 
szöveges leírások településünk 
látnivalóiról. A térkép program 
könnyen kezelhető, gyors és 
bármilyen internet kapcsolódási 
lehetőséggel rendelkező 
készülékről, számítógépről, mobil 
telefonról elérhető. 
Balatonszepezd is virtuálisan 
felkereshető az interaktív 
térképen, bízunk benne, hogy szép 
fekvésű, kellemes, nyugalmas 
községünk látnivalói idevonzzák a 
természeti és épített környezet 
szépségeit értékelni tudó 
látogatókat. 

molesztmolesztmolesztmoleszt    

 
A NYUGDÍJAS KLUB hírei 
Augusztusban 202. klubnapját 
tartotta az Őszikék Klub. Károlyi 
Ferenc klubvezető elöljáróban 
sajnálatát fejezte ki, hogy  
Dr. Szikora István főorvos 18 
órakor (velünk egy időben) a 
Népfőiskolán a szélütésről 
tartandó előadásán a zsúfolt 
napirend, a sok bejelenteni, 
megbeszélni való miatt nem 
tudunk részt venni. A zsíros 
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kenyér partit augusztus 19-én, a 
szüreti felvonulást szeptember 22-
én az Önkormányzat rendezi. Az 
előzőekkel kapcsolatban felolvasta 
a rendezvényről való lemondását, 
amit az Önkormányzathoz nyújtott 
be és Csizmazia Kenéz műve-
lődésszervezőnek is elküldött. 
Őszre még egy kirándulásra – 
rövidebb útra – nyílik lehetőség. 
Úti cél lehetne Székesfehérvár, a 
Nádasdladányi kastély 
megtekintése, Gárdonyban egy 
rövid fürdőzés, majd vacsora a 
szabadbattyáni Pokol csárdában. 
Az időpont szeptember 15-e lenne. 
Ezután a regulák felolvasása 
következett, majd a klubvezető 
felhívta a figyelmet Németh 
Ferenc „Balatonszepezd a 
keletkezéstől a mai napig” című 
augusztus 16-i előadására, kérte 
vegyünk részt minél többen. A 
névnaposok köszöntése, majd a 
vacsora zárta az összejövetelt.  

Hibácska GyulánéHibácska GyulánéHibácska GyulánéHibácska Gyuláné    
    

  

ÖRÖMHÍR ÖRÖMHÍR ÖRÖMHÍR ÖRÖMHÍR  

Istentiszteletek, misék 
rendje 
A katolikus templomban 
vasárnap 10.00 órakor kezdődik a 
mise. 
A református templomban 
minden vasárnap 10.00 órai 
kezdettel lesz istentisztelet. 
Az evangélikus templomban 
szeptembertől szünetel az 
istentisztelet. Révfülöpön minden 
vasárnap 10.00 órakor van 
istentisztelet, melyre szeretettel 
várják a híveket. 

GGYGGYGGYGGY    

************************************************************  

************************************************************  

SZEPTEMBERI 

PROGRAMOK 

************************************************************  

BERTHA BULCSU KÖZÖSSÉGI HÁZ  
2012.09.06, 13, 20, 27, 
csütörtökön 17:00-20:00 
Foltvarró klub Virányiné 
Horváth Anna vezetésével 
Szept. 20. 17.00 Péller 
Andrásné, Panni néni előadása: 
"Mikszáth a nagy palóc 

mesemondó!"  

Szept. 22. 14:30-kor indul a 
szüreti felvonulás a Polgármesteri 
Hivatal elől, este bál! Élőzene 
Kardos Józseffel, néptáncos 
előadás és fúvósok! 
Szeretettel várunk mindenkit 
közös vigasságunkra!  
Várjuk a fiatalokat és öregeket 
egyaránt és kérjük fantáziájukat ne 
fogják vissza, hanem öltözzenek 
be minél ötletesebben! 
A legjobb jelmezeseket 
jutalmazzuk!  
************************************************************  

NÉPFŐISKOLA 

Öröm-érték-felelősség: két éves 
TÁMOP 5.5.1. program a 
családok megerősítéséért 
fórumok 17 órai kezdettel: 
Vászoly (Szept. 6.), Zánka (szept. 
7.), Aszófő (szept. 13.), Paloznak 
(szept.14.), Dörgicse (szept. 20.), 
Balatonakali (szept. 21.), Tihany 
(szept. 27.), Balatonudvari 
(szept.28.) 
Magunknak és másokért 
tanulunk. 115 órás Leader 
képzési program indítása 
szeptember 18-án. Részletes 
program szeptember 18-tól a 
honlapunkon olvasható 
(www.szepezd.hu) 
Szeptember 14. péntek, 18.00 
órakor Honismereti kör alakuló 
ülése.  

Szeptember 24. hétfő, 17.30 
órakor Filmklub: filmvetítés  
Szeptember 28. péntek,18.00 
órakor Együttgondolkodók 
klubja Balatonszepezdért.  
************************************************************ 
Őszi nyitva tartás a Népfőisko-
lán: hétfőtől - csütörtökig 09-16 
óra között, pénteken 09- 15 óra 
között 
Az internet kávézó és a községi 

könyvtár valamint a játszóház 
ugyanezen időszakokban 
látogatható. A népfőiskola esti, 

hivatali időn túli programjairól 
tájékozódni lehet a honlapunkon, 
illetve minden esetben külön 
értesí-téseket, meghívókat 
küldünk a kedves érdeklödöknek. 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ 

A balatonszepezdi piac 
szeptemberi nyitvatartási 
rendje: kedd – péntek – szombat 
reggel 7:00 – 11:00. 

 

Kányádi Sándor: Jön az ősz 

Jön immár az ismerős  
Szél lábú deres ősz.  
Sepreget, kotorász,  
Meg-megáll, lombot ráz. 

Lombot ráz, diót ver,  
Krumplit ás, szüretel.  
Sóhajtoz nagyokat,  
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.  
 


