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A Képvisető-testütet etképzelései a 2015. ősztől elv égzendő feladatokra,
valamint a folyamatban lévő fejlesztések

rnr,npÜr,pSFEJLEsZTESI koncepció kidolgozása
A régi iskola átatakítása Gyűjtemények házává (ez évben)
Az egykori könyvtár felújítása (ez évben)

STRANDOK fejlesztése
o központistrand,,lídósításának"folytatása
o világításújragondolrása,kivitelezése
. igényszerintpadokkihelyezése
. hangosbemondó, WI-FI kiépítése
. Ifiúsági strand fejlesáési terveinek aktualizálása
o víriuszi strand korábbi fejlesáési terveinek aktualizalása

,,c SÓNAKHÁ Z" r en dezlr énytér
. Új színpad építésére ajanlatkérés
o szárazf,ákkivágása, újak ültetése
o parti sétrány térkő burkolása

rözössoclB.^z
. azudvar valódi közösségi téné való kialakítása, falukemence megépítése
. az épület belső tereinek újragondolása, az emeletre való feljutrás

megkönnyítése, a padlástér hasznosítása
o Németh Ferenc téglakiállításának megvalósítása a kapubejráróban



7. SPoRTPÁLYA
o fiítéskorszerúsítése, konditerem kialakítása
o tetőtérkialakítása
o térkövezés

8. UTAK
o Az elózetes felmérés alapján a legsürgősebb karbantartási munkrák

elvégzése, új útépítésre énajánlat kérése egy Víriuszi, egy központi és egy
Szepezdfiirdői útra vonatkoóan.

9. PAIYOR(MA snrÁNy
o A sétány első ütemének elkészítése ezév végéig.

10. TEMETŐ
o növényrendezése
o padkihelyezes
o ravatalozőfelűjitása

11. PoLGÁRMESTERI HIVATAL
o külső átarozÁsa
. belső parkoló aszfaltozása

12. HULLAopxrÁnor,Ó
o Elkészült a 2db,,ketreces" hulladéktároló a külterületi ingatlanhasználők

részére, zsákos hulladék elhelyezésére.

13. HELYslEc-, nucazlIÓ rÁnr,Ár KIHELYEZÉSE

14. TERFIGYELÓ KAMERA KIIIELYEzpsn r. ütemben a 7l-es út belépo
és kilépő szakaszÁra.

dr. Sebestyén Lászlő
polgármester

KULTI,RILIS IIÍREK

Az év egyik legkiemelkedőbb, haryományos programjrának lehettiink részesei
szeptember l9-én. A szüreti felvonulás és bál idén is nagyon gazdag volt
programokban és jókedvben. 15 órakor indult el a menet, Hajdú Jiános lovasai
jöttek idén is hozzánk hrárom lovassal, egy hintóval és egy kocsis fogattal. A



bírói tisáet idén Nagy Attila szepezdi festő töltötte be, aki méltó nyugalommal
és humorral élte meg a ráruházott felelősséget. Párjául ery csinos üíncos
asszonykát válaszlotl a sokadalomból, akit a legmegfelelőbbnek talált erre a
tisztre. A kisdobos felkonferálása után és a polgármester köszöntőjének
áldásával indult űtjára a menet. Tiáncosok és fergeteges dudaszó gondoskodtak
a jó hangulatról útközben. Köszönet azoknak, aklk az állomásokon vendégül
látták a vidám e gybeg5nílteket.

Visszaérkezve Boka Gábor interaktív János vitéz meséjének lehettek
boldog nézői az érdeklődők. A babgulyás vacsorát Gulyás Péter főzte
számunkra, és sok-sok szorgos kéz segített neki. Köszönet az ízes falatokért.
Este az Adrenalin zenekar teremtett fergeteges hangulatot és a szőlőkosár is
nagyl e lkű árveré sen talált gazdár a.
Októberi programj aink:
Október l-jén ünnepeljük idén is az idöseinket! A jó Isten éltesse és tartsa meg
őket erőben, egészségben!
Október 23-án ünnepeljük az 1956-os eseményeket, amelyre mindenkit nagy-
nagy szeretettel várunk!

csizmaziakenéz
művelődésszewező

VETERÁN AUTÓK F,ELvoNt]LÁsA

2015. szeptember 26-án veterán autók érkeáek Balatonszepezlre, a
Csónakház melletti rendezvényterüIetre. Kiss György, az amerikai veterán
autós klub elnöke ajránlotta fel, hogy elhívja klubjának tagsait, amelyet
örömmel fogadtunk. Kérésemre ery autós felvonulást szewezett
Balatonszepezd Révfiilöp Kővágóörs Köveskál Zánka
Balatonszepezd útvonalon. Kereszt[ilvonultunk az emlitett településeken, ahol
nary ovációval fogadüík az űzemanyagot nem kímélő hatalmas amerikai
autókat.
A polgármesterek jeleáék, hory a következő évtől szívesen csatlakoznak ery-
egy állomást biztosífua az autós felvonuláshoz. Este marhagulyrással láttuk
vendégül a rnegfráradt csapatot a Közösségi }Jáz;ban. A gulyást Töreki Gyula
főzte, a pogácsát a Gesáenyevinág Nöerylet ajránlotta fel a rendenényte,
köszönet nekik!
A veteránosok jókedvűen búcsúztak el tőlünk, megfogadva hogy ezt a
rendezvényt jövőre megismételjük.

dr. SebestyénLászlő
polgármester
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Ezúton értesíttink mindenkit, hogy a 2015. október 2l.ére krvezeít
pécsi kirándulást megtartjuk

A várható költsépek a következők szerint alakulnak:
utiktlltseg: kb. 5000,- Ft/fió

Belépőj e gy :,,felnőtt : 39 00,- l fő, nyugdíj as : 2500,- l fő
Ebéd: min. l600,- Ft

Tervezett proeram:
Indulás a szepezdi buszmegállóból: 6,00 óra
Yárhatő érkezés Pécsre: 10,00 óra
Zsolnay Kulturális Negyed megtekintése: 10 órától kb. 12,30-ig
Ebéd: kb. 13,00-14,00 őráíg

1 4,00- 1 6,00 óráig fakultatív program, városnézés
Várható visszaindulás: 16,00 óra
Várható érkezés Balatonszepezdre: 20,00-21,00 őra
között

Kérjük, hogy 3000,- Ft előleget legkésőbb 2015. október l6,án 12,00

őráiga Polgármesteri Hivatalban befizetni szíveskedj enek.

Továbbá kérjük, hogy aki feliratkozott, de mégse jönne, jelezzen vissza
mielőbb a 87 l 468 - 59 1 -es számon y agy az igazgatas@balatonszepezd.hu
email címen!

Kb. 15 fti jelentkezését várjuk még,akár környező településekről is!
Kérjük, mielőbb iratkozzanak fel!

keller Mónika

Felelős kiadó: dr. Sebestyén László polgrirmester - BalatonszepezdKözségÖnkormányzata
8252 Balatonszepezd, Arpád u. 27. Telefon: 8'l1468-59l

e-mail: balatonszepezdph@t-online.hu honlap: www.balatonszepezd.hu
Szerkesztó: Hegyiné Havasi Valéria Keller Mónika


