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BEHARAN cozó MARIIAGur,yÁs vacsonÁna

A messze fdldön híres gulyás marhalábsziárból készül, kellően bezöldségelve,
há"zzi fűszerekkel. A vacsorát szepezdi ínyes mesterek készítik. Az ételbez
jőfEta balatoni rizling fröccsöt korlyolhat a szomjazó vendég. A
gasáronómiai élvezeteket üáncosok |áWénya fokozza. Vacsora utín tánczene!
A bevételekből falukemencét építünk, melyben a jövó nyáron már sültek is
készülnek.
A rendezvényt 2015. jtúlíus 4-én 18,00 ótától
Csónakháznál (a vasútállomás alatt).
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dr. Sebestyén László
polgármester

öNronnnÁNyzarr rrínBr

Megalakult a szepezdi polgárőrség.
A fiiredi rendőrség üámogatja a térfigyelő rendszer kiépítését (a
szomszédos településeken mrár létezik).
Szervezzük a rendőrséggel eryüttmüködve a rendszeres járőrözést.

Kérjük, hogy aki gyanús, idegen autót észlel, írja fel a rendszámát!
A rendőrséget a leggyorsabban a 107-es hívószámon érhetik el.
Beindultak a strandok. A Szepezdfiirdői és a Víriuszi starndon még
vannak tennivalók.
Készül a Kerteki utca közvilágítás terve.
P ály ázatot adtunk be utak felúj ítására.

Készül az elmaradt szennyvízcsatorna terv a szepezdfiirdői
településrészre.
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Miért emelkedtek az idén a strandbérlet árak?

A tavalyi évben a Központi strandon elkészült a mederhomokozás bruttó
I2,956e Ft, a vizesblok& felújítás bruttó 2,603e Ft értékben. Az Ifiúsági
strandon elkészült az űj játszőtér bruttó 3.I71e Ft és a vizesblokk felújítás,
melynek költsége bruttó 2.603e Ft volt.
Az idei évben űj játszőtér készül, melynek költsége a Központi strandon 4.467
eFt és a Víriuszi strandon 3,092 e Ft. A Központi strandon idén virágosítás
történt, a fű locsolása is megoldódott és napelemes LED-es lámpak
kihelyezését is tervezzük, A 2015. évi költségvetésben szerepel a Központi
strand partrendezése, melynek költsége bruttó 25.000 e Ft, Ennek kivitelezése
az ősz folyamán kezdödik meg, Mindhárom strandra beszerzésre kerültek az
online pénztérgépek 348 e Ft értékben,

Épür,lmr A BUsZvÁRóK

Sajnos csökken a lelkesedés a üírsadalmi munka iránt.,Legutóbb hfuman
voltunk kertész Józseffel és kovács sándorral. Erthetetlen ez az
érdektelenség.

FIGYELEM!

Kérem, ne rakjanak ki jelöletlen szemetes zsákokat! A hétvégi - ugrásszerűen
feldlzzadt - szemét elszállttását nem győzi a falugazda csapata. Nincs
tökéletes megoldás. Lehetőség, hogy a kukába már nem férő szemetet
hazaviszikmagukkal és otthon dobják ki.
A kitett szemetes zsákokat az állatok éjszaka széttépik, szétszőtják, amit
keserves dolog összeszedni.
A falu tisztántartása közös érdekünk, közös ügyünk és közös feladatunk!

dr. Sebestyén László
polgármester

KULTTIRÁLIS HÍREINK

Idén végre sikerült egy régi vágyat beteljesíteni. A Szepezdhez kötődő
Művészeknek egy közös kiállítást szerveztünk, ahol minden alkotó egy-egy



paravánon mutatkozott be és művészetének pár produktumát aful * a

látogatók figyelmébe. 16képző- és iparművész mutatta be alkotasait
l Ba|ás Eszter szobrász, Bánkúti István szobrász, Berky Péter grafikus, Erdős
Júlia textilművész, Hegyiné Havasi Valéria festő, Kauker Szilvia kerarnikus,
Kisteleki Dóra grafikus és illusztrátor, Kisteleki Margit selyemfestő,mÉvész,
Kopócsy Judit festö, textilművész, Kőrösi Papp Kálmán fes&im&ész,
Meszlényi János szobrász, Meszlényi-Molnár János szobrász, Molnár Báer
festőművész, Nagy Attila festő, Pusztai Agoston szobrász, keramikus, Tassy
Béla grafikus / A megnyitót színesítette Bazsika Eszter gitar és Ciiznrazia
Villő fuvola muzsikáj a.

A kiállítás két hétig (iúnius 20 - július 3.) lesz megtekinthető mindén Eap
16-20 őráig.

Július 11. 18.00 Kővágóörsi Kézimunka Szakkör kiállítását nyitjuk maj&meg,
ezt követően, ha minden igaz, meglarljuk az első ,,vizi színpadi" előadásu*at,

Klas szik us ok kamarazenéj e ny drestén címmel.
Közreműködnek a Budapesti Vonósok kamarazenekar tag|ai

Július 13-14-15. 3 napos tónciskola Gulyás Miklóssal naponta 1&21 ffiig.
Pár évig múködött ez a tanfolyam és most újra lehetőség nyílik rá. §zerefuénk
felmérni, hogy hányan szándékoznak bővíteni a lelkes szepezdí táncosok
csapatát. Kérem, e-mai len je l entkezzenek a kenezhanna@gma i l.com cíthen !

Július 18. 18.00 §portos Szepezdért napot rendezünk idén ismét, ahol
sportmérkőzések, Ós magyaí bemutató, Legerösebb Szepezdi-verse*y és még
sok más érdekesség várja az érdeklődőket a sportpályrán. Este 19 ór*or
Gosztonyi András vitorlás előadását hallgathatják meg.

Július 25, 18.00 Halaszléfőző yerseny, 19 órakor fellép a §zéll
Kulturális Egyesület, zenél az 5órai Tea * Nosztalgia Zenekar - Helyszín:
Csónakház (a vasúüíllomás alatt).

A versenyre jelentkezni lehet a 06187l468-591-es számon hétfotö.pérdekig
10,00-12,00 óráig vagy az igazgatas@balatonszepezd,hu email círnen }dret

legkésőbb 2015. július 20-ig.
A verseny résztvevőinek csapatonként 2 kg halat, alzifát é* viz* az
Önkormányzat biztosítja. Bográcsról és minden egyéb alapanyagról,
kellékekről a csapatok maguk gondoskodnak.

csizmazia lí*rnéz
művelődésszwező



Hőségriadó! Mit együnlq mit igyunk ilyenkor?

Bárkinek okoáat egészségi panaszokat, kellemetlen tiineteket, rosszullétet a kánikula,
de vannak kiilönösen veszélyeáetett csoportok. Hogy mit lehet tenni a hőség okoáa
rosszullétek ellen, cikkifurkből kiderül.
Barkinek okoáat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kánikula,
de vannak kiilönösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a csecsemők és a
fiatal kisgyermekek, a 65 évnél idősebbek, a fogyatékosok, a szívbetegségekben és
magas vérnyomásban_szenvedők.

Mire íigyeljünk?
A kánikula idején mindenkinek ügyelnie kell a fokozott folyadékbevitelre. Akár a
szokásos mennyiség többszörösére is szükség lehet. Az izzadás miatt elveszített só
pótlasa is fontos.
Ha teheti, ne legyen afuző napon 11 és 15 óra között, mivel ilyenkor fokozódik a
napszurás veszélye, és a káros napsugarak is erósebben hatrak ilyenkor. A káros UV-
B sugárzás ellen védje bőrét napvédő krémmel! Ha teheti, világos színű, természetes
alaparryagri ruhát viseljen! Széles karimájú vagy ellenzós sapkával, kalappal, vagy a
káros napsugarak ellen védő napszemüveggel védje szemeit! Otthon, ha teheti, éjjel
szellőáessen! Kisgyermeket, állatot sose hagyjon bezárt gépkocsiban!
Az állatoknak több vizet adjon, mint máskor, és sose kösse ki a kutyát a napra!
Ha a szabadban sportol, azt areggelivagy a kora esti órakban tegye!
A hőség miatt lankadhat a figyelme, és csökkenhet mások koncentrációs képessége is!
Óvatosan közlekedjen!

Mit igyunk? Ylz, ásványvizotea, szénsavmentes üdítők.
Mit együnk? Paradicsomlé, aludttej, kefu, joghurt levesek
Mit ne igyunk? Kávé, alkohol tartalmú italok, magas koffe|n- és cukortartalmú
szénsavas üdítők.

Mire utal a naptej faktorszáma?

A bőr rendelkezik saját védelmi rendszerrel, mely a napsugárzás káros hatásaival
szembeni védelmet szolgálja, bizonyos ideig védi a bőrt a kivörösödéstól és a
napégéstől. Felnőttként átlagosan 20 percet tölthetíink el a napon leégés nélkül, ez
p€rsze fiigg a bőrtípusunktól és az UV-sugárzás mértékétól is.
A fényvédő faktor (angolul SPF=Sun Protection Factor) azt adja meg, hogy az adolt
faktorszámú naptejet használva mennyi idővel tovább tartózkodhatunk a napon,
anélkül, hogy leégnénk.

Hegyiné Havasi Valéria

Feletős kiadó: dr. Sebestyén László polgrármester -Balatonszepezd Község Önkormányzata
8252 Balatonszepezd, Arpád u. 27 . T elefon,. 87 l 468-591

e-mail: balatonszepezdph@t-online.hu honlap: www.balatonszepezd.ltu
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