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nuszvÁnóx sznpnzDEN

-l;4i ez? Yirágfartő?
- Inkább vasaló!
- Sose készül el!
- Túl kicsi!
- Ide meg minek?!

Tisztelt §zepezdie§ tírdekeltek!

Még az ósszel ötletpályénatot írtam ki lefenyképezve és közzétéve az északi
part míves buszvráróit Csopaktól Vonyarcig.
"Ilyen minőséget szeretnék, de ne hasonlítson egyikre sem!" A mi imagunk a

halászfalu! Ehhez kapcsolódó motívumok szerepeljenek a terveken.
Három pályánat érkezell, helybéli lelkes nyaralótulajdonos építésáől, akik
ingyenesen készítették el terveiket. Eá követően a tervek közszemlére
kerültek. A "közízlés" végül Kutlik Miklós tervét fogadta el. Majd következett
az engedélyezési procedúra végeláthatatlan sofa. A mérnök úr idejét,
energiáját nem kímélve sokat segített az előkészítésben is.
Kitűáük a 2015. május l-jét határidönek a kezdéshez. Megpróbáltuk minél
kevesebb pénzbő| megvalósítani a szép elképzelést.

I. ütem: Alapkiásás-betonozás társadalmi munkában, Nagy siker! Sok dolgos
kéz, képviselők, nyaralók, falubéliek, Nőegyleti pogácsák, védővíz, helyi TV!
Jó hangulat!



Elkészült az első alap Víriuszon! Ezt követte a második Fürdőn. Itt már lohadt
a lelkesedés. Az embereknek menniük kellett a dolgukra! Hárman fejeáük be
rekkenő hőségben, ki lehetett bími. Jött a harmadik alapozás. Megérkezett
Kovács Sanyi, aki mindig készen ál1 a segítésre, majd egy megftzetett dolgozó
és jómagam, Elkészült a harmadik alap is.

A faluban késik a munka. Ennek az az oka, hogy a buszváróba beépített
reklámtábla.tulajdonosával meg kell egyeznünk a fenl,tábla sorsáról, és a
szerződés módosíüása időbe telik.

A szakmunkráról:
A nyári hónapokban építési vállalkozót szinte lehetetlen találni. aki mégis
dolgozna, az házat akar építeni, kis munkára legyintenek. A buszvrárók

terméskő lábazatai ilyen kis munka, ugyanakkor minőséget igényel. Ugyanez
a he|y zet a f akazeítás fe lépítménnye 1.

A 71-esen közlekedö autósok tömege első benyomásaikat a faluról lehet, hogy
éppen a buszvárókról szerzik!

Végül sikenel jártunk, mara három buszváró terméskő felépítménye elkészült,
(A kő ingyen vo|t, eú. egy romokban lévő önkormányzati tulajdonú kőfal
bontásából biztosítottuk. )

Most jön az aszta\os munka. Tekintettel a különleges hajóformájú kazettás

famunkára, kevesen álltak kötélnek. Akik mégis, azok honibilis összegért
vállalták volna. Végül személyes kapcsolatok és hosszas egyezkedések
vezettek oda, hogy elfogadható áron minőségi munkát várhatunk. Apályénatot
nyert asztalosmester kihínő referenciákkal rendelkezik.

A buszvárók méretiről azt is tudni kell, hogy a Víriuszi és a Fürdői állomások
kisebbek, a faluban lévők - nagyobb forgalmuknak megfelelően - nagyobbak
lesznek.

Aki a ryakorlatiasság mellett a szépet is szereti, annak úgy gondolom, nagy
örömöt fog okozni a szepezdi buszvárók (halászhajók) csinos megjelenése.

dr. §ebes§énLászlő
polgármester



FELHÍVÁS LECSÓFŐZÓ VER§ENYRE!

A versenyre jelentkezni lehet a 06l87l468-591-es számon hétfőtől péntekig
10,00-12,00 óráig vagy az igazgatas@.balatonszepezd.hu email címen lehet
legkésőbb 2015. augusztus 10-íg. A verseny résztvevőinek csapatonként
paprikát, paradicsomot, hagymát,tűzifát és vizet az Önkormányzatbiztosítja:
Bográcsról és minden egyéb alapanyagról, kellékekről a csapatoknak
maguknak kell gondoskodik. Nevezési díj: 3.000.- Ft értékű támogatói jegy.

Augusztusi programok

08.08. 19.00 óra: Szepezdi Foltvanó Klub kiállítása, Török Áaam és a Mini
koncert B.B. Kultúrház

08.14. 19.00 óra: PiláT, Gábor bábszínháui előadása: Toldi B.B. Kulturház

08.15. 18.00 óra: SZEG 3. Lecsófőzés, Szepezdi Borbarát nap,
...Kardos József zenél B.B. Közösségi Ház

08.16. 19.00 óra: Tóth Vera 45 perces koncertje B.B. KözösségiHáz

08.19. 15.00 óra: Szent István Búcsú: Zsíros kenyér parti: kirakodósok,
zenekar, i,lztláték, táncosok, Blokk együttes Csónakház

08.20. 8.00 óra: Hálaadő Szentmise - betakarított termények megáldása Római
Katolikus templomkert

csizmazia kenéz
művelódésszervező



A Balatonszepezdi Községi Könyvtár látogatói a

szabadpolcokon elhelyezett könyvállományban önállóan és

könyr.táros segítségével igazodhatnak el. A szépirodalom
betűrendben, a tudományos és ismerettedesáő irodalom
témák szerint csoportosítv a találhatóak me g. Külön polcon
van elhelyezve a krimi és a gyermekirodalom. Az

állományt folyamatosan frissítjük, az űj beszerzésekre külön is felhívjuk
olvasóink figyelmét,

A dokumentumok kölcsönzése olvasójegyhez kötött. Az érvényes

olvasójeggyel rendelkezö látogatóink egyszerre 7 kötetet vehetrrek ki, mindezt
4 hétre kölcsönözve. Meghosszabbítás 2 alkalommal személyesen vagJ
telefonon is lehetséges.

Balatonszepezdi KÖZSÉcr xÖnlwrÁn

Ideiglenes helye: Bertha Bulcsu Közössségi IJáz (Szegíű köz 1.)

Nyitva:
szerda: 15.00 és 18.00 óra között
szombat: 9.00 és 12.00 óra kőzőtt

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik elhozták a Könyvtárba az

otthon már megunt és elolvasott könyveiket és felajánlotték, azokat a

Balatonszepezdi Községi KönyWár állományába!

köszönettel:

Ilegyiné llavasi Valéria
könyvtáros

Tet.: 201397 -47 54

Felelős kiadó: dr, Sebestyén László polgármester -BalatonszepezdKözségÖnkormányzata
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. Telefon: 871468-591

e-mail : balaton szepezdph@t- online.hu honlap : www.balatonszepezd. hu

Szerkesáő: Hegyiné Havasi Valéria, Keller Mónika


