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Úgy gondolom, jól sikerült a május 13-i kirandulásunk, legalábbis ami a
visszajelzéseket illeti. Programunk a Világörökség részétképező Ybl Miklós

tewezte Vrárkert bazárban tett látogatással kezdődött, amely méltán jelenleg
Európa egyik legszebb, eredetiben feluj ított városrésze.
lnnen irány az ELTE planetráiuma, ahol naprendszerünk mellett számos
naprendszer váz|atos bemutatásának lehettíink részesei, amely újra
szembesített bennünket, hogy bizony porszemek vagyunk az univernlmban.

de mát

vártak bennünket Buda egyik legpatinásabb
A déli ebéd és kis pihenő utrán
jóvoltából
minden elképzelést
a Parlamentbe látogattunk. Sándor Péter
felülmúló és részletekbe menő idegenvezetésben volt részünk. (Még a
hétkOznapi turisták szátmára elérhetetlen Duna-parti teraszon is
Megéheáünk,

kisvendéglőjében, a Márványmenyasszonyban.

fényképezkedhettünk. )
Innen újra buszra szálltunk végig az Andrássy úton elértünk a Hősök terére. A
tér rövidesen múzeumi negyeddé alakul, így jelenlegi formájában talán most
láttuk utoljráía. A Hősök tere szobrairól, múzeumairól Sándor András tartott
kitűnő idegenvezetést.
Leszá|lt az est. Kirrándulásunk utolsó állomása következett. Kisétáltunk a pesti
kotzőta, elsétálva a nem rég felújítottVígadó előtt a rengeteg német, francia,
orosz és eryéb náció turistrájával együtt rámuldoztunk Budapest esti fenyein.
Indulás naza, Éjrcttájbanérkeáiink vissza Szepezdre,
Ósszel ta|án el|áiogatunk Pécsre a pr{ratlan Zsolnay negyedet látogatjuk meg,

dr. Sebestyén László
polgármester

Idén Bertha Bulcsu emlékéve van, mivel idén ünnepeljük a Közösségi
névadój ának 80 éves születésnapját.

Házunk

Err:e az alkalomra, május 9-ére felkértiik Péller Andrásnét, hory tartson
nekünk előadást az író munkásságáról. Atfogó képet kaphattunk Bulcsuról, és
sok humoros családi történettel is megismerkedhettünk az írő alkotásain
keresztül, Panni néni jóvoltából. Te|t hánzal fogadhattuk névadónk családját,
feleségétés lanyát. Az irodalmi előadás uán Bertha Bulcsu felesége, Nagy
Franciska író alkotását olvasta fel lánya, melyben a Balatonról és Bulcsuról ír,
Sok-sok kedves, szepezdi történetet idéáetti.ink fel közösen, mivel számos

vendégünk izgalmas kérdésekkel ösztökélte mesélésrea két írót Bulcsu
családjából, Kiderült, hogy lánya, Bertha Franciska is szülei nyomdokaiba
lépett és ír, de egyenlőre csak olaszul, igyekszik majd Magyarorságon is
publikáltatni műveit, Nagyon kedélyes este volt. A szülinapi együttlétet egy
ízletes tortával zártttk, mely tényleges ünneppé emelte a közös együttlétet.
Majd Nagy Franciska dedikálta műveit és férjénekegy pár könyvét
ajándékozta a Közösségi Háznak, a Szepezdieknek. Mindenki úgy érezte
sikerült méltó módon megünnepelnünk eá a jeles napot.
30-án rendhagyó gyereknapot szerveztiink. Idén Kislődre utaztunk a Sobri
egy kellemes, élményekkel teli napot
parkba. A jó időnek köszönhetően
tölthetttink el.

Júniusi program-előzetes

l2-én 17 órakor Sebestyén Gyula kastélyához látogatnánk el, ami ma "SIR
DAVID" Balaton Castle névre hallgat. Kis-Galiné Edit vezetne itt körbe
minket és mutatná be a hely jellegzetességeit, történetét. (Kocsival viszünk ki
mindenkit, aki nem azza| érkezik. Ezért ne maradjon senki otthon!) Majd

Németh Ferenc nyújtana bepillantást számunkra Balatonszepezd történetének
rejtelmeibe a Bertha Bulcsu Közösségi Héaba,

20. 18.00 Idén végre sikerült egy rógi vágyat beteljesíteni. A Szepezdhez
kötődő Művészeknek egy közös kiállítást szerveáiink, ahol minden alkotó
egy-egy paravnánon mutatkozik be és művészetének pár produktumát qánlja
majd a látogatók figyelmébe. A kiállíüís két hétig lesz megtekinthető minden
nap 16-20 őráig, Ezt követi az immár hagyományos Evadnyitó Balaton
Koszoruzás 19 órakor, aminek keretén belül Zsíroskenyénel vendégel meg
mindenkit a Tópart büfe és Kardos József zenéjéremulathatunk hajnalig,
Lesznek mégnépi játékosok és kézműves foglalkozások is.

23. 19.00 Szent Iván éji ttízugrást rendezünk idén először, amelyen Navratil
Andrea és Demeter Lász|ő [oncertjét hallgathatjrák meg, Ú3 helyszín fog
otthont adni ennek a rendezvénynek még pedig a Víriusz Strand. Ha minden
igaz egy boszorka bábut is elégetünk majd Németh Ferencnek köszönhetően.
27. 18.00 Immár harmadik alkalommal lesz Hrársfavirág-ünnepünk. A tavalyi
termésből a helyszínen hársfateát készítünkés fogyasáunk, finom helyi
virágmézzeL Megválasájuk Szepezd legfinomabb sütijét! Hozzunk
magunkkal egy kis tálca süteményt, amire büszkék vagyunk. A zsűri
kiválasztja ,h legfinomabbat. Aki sütötte, megkapja a SZEPEZD
LEGFINOMABB SÜTIJE CÍVPT. Várjuk az aktív szepezdi lakosokat és
nyaralókat!

Klasszikus zenei koncertet is hallhatunk majd, ahol közreműködik
Tamás gitáron. Helyszínül a Szepezdfiirdői Strand szolgál.

Bánó

csizmazia kenéz

művelődésszervező

Balaton fagyija 201§.
Szövetség (Balatoni Regionális TDM Szövetség) 2014ben indította iftjára a Nyitott Balaton programsorozatot, amelynek célja új
évszakos balatoni turisáikai termékkínálat
turisáikai szezonoko
megteremtése volt.
Ennek az eseménynek a kapcsán került először a tavalyi évben meghirdetésre
a Balaton fagytla verseny, amelyre a Balaton régióban működő fagylaltozók
és cukrászdák nevezhettek.
szervezők arra, hogy
versenykiírásnál nagy figyelmet fordítottak
természetes alapanyagokból, hagyomrányos kézműves farylaltok készülj enek,
amelyek közül a gyöaes fagyi megkapja az adott év ,,Balaton faryija" címet
és a receptet megosztva a Balaton partsántöbb helyen is megkóstolható.
A balatonfoldvári Kárpáti Farylaltozó nyerte 2015-ben a Balaton Turizmus
Szövetség Balaton fagyija díjat, A napraforgós faryi remélhetőleg sok örömöt
ad majd a kóstolóknak és nevéhez híven egy napsütéses és sikeres nyaruthoz
idén a Balatonnak. A zsűri különdíjban részesítette a tavalyi győztes Florida
Szilágyi Cukrászda
Fagyizó (Balatonmáriafiirdó),,Gesáenyés álom,

A Balaton Turizmus
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(Zatakaros) ,,Alma szimfónia" (Muskoályos sült alma) és az Arnaretto

F

agylaltoző,,Almádi házi krémes" fagylaltjéú.

védekezésa kullancsok ellen

Amikor tavasszal eglre jobb az idő, a hőmérséklet emelkedésével az emberre is
veszélyt jelentő vérszlvó kullancsok egyre nagyobb számban vannak jelen a
környezetiinkben. A hiedelmekkel ellentétben nem csak erdőben, de kiskertben vagy a

is elszenvedhetjtik a paraziták
egy egyszerű kullancscsípés által komoly
betegségeket lehet elkapni, éppen ezért érdemes megelőzni a bajt. A hazánl<ban élő
kullancsfajok,. márciustól júliusig, valamint szeptembertől novemberig a
legaktívabbak, de egész évben jelen vanrrak. A kullancsok nem rovarok, a
panelhéaak zöldövezeteiben,

tóparton, játszótéren

csípéseit. Egyre gyakoribb, hogy

pókszabásúakhoz sorolt ízelt|ábűak, Erős ellenálló képességű atkák, fejlődési ciklusuk
akár 8 évig is eltarthat.

A vérrel szívott, kifejlett kullancs szakszerű eltávolítását kedvencállatból és
emberből a kullancs-eltávolító csipesszel végezzűk, mert €z az eszköz nem
ragadja meg a kullancs testét. Tehát a kullancs-eltávolító csipesz nem okoz
irritációt a kullancsnak, ezért nem jelent fertőzésveszélyt a használata! Azonban,
ha kullancsot találunk magunkban, érdemes orvoshoz fordulni!

Amennyiben €gy napon belül eltávolítjuk a vérszívót, akkor nem valószínú, hogy
brármilyen kórokozóval fertőződnénk. Ha viszont esetleg napokkal később távolítja
csak el az orvos a kullancsot, addig jelentósen növeltíik a várakozással az esetleges
fertőzés veszélyétis. A legfontosabb szabály: amint kullancsot látunk magunkban
vagy háziállatunkban, minél hamarabb távolítsuk el.

Hegliné Havasi Valéria
Tájékoáatjuk

a

lakosságot, hogy

a

napi/heti strandbelépó áíak 2015-ben nem

változtak.

Az idénybérletekára: felnőtt:

7.000o- F't, kedvezményes: 4.000,-

Ft (ide tartomak:6-

14 éves koru gyermekek, a nappali tagozatos középiskolai és felsőfoku okt, intézmény

tanulói, nyugdíjasok,).
Idénybérlet kiváltásrának helye: Önkorm ényzatBalatonszepe zd, Árpád tl. 27

.

Hétfőn: 8,00-10,00 őráig,szerdén: 13,00-16,00 óráig, pénteken: 8,00-13,00 óráig.

Felelős kiadó: dr. Sebestyén László polgármester -BalatonszepezdKözségÖnkormiárryzata
8252 Balatons zepezd, Arpád u, 27, T elefon:.

87 l 4 68-59

l

e-mail: balaton szepezdph@í-online.hu honlap : www.balatonszepezd.hu
Szerkesáő: Hegyiné Havasi Valéria, Keller Mónika

