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Balatonszepezdnek
csatornázásra!
Előzmények:
Balatonszepezd (Szepezdftirdői településrész) csatomázása évtizedekkel
ezelő§ félbe szakadt. Az Önkormányzat saját erőfonásból érthető
módon képtelen volt a még csatornázatlan területeit felzárkőztatni. Az
EU pályánatok szigoru előírásainak pedig nem feleltünk meg. Az
Önkormányzattobbszőr is próbálkozott, de a viszonylag nagy terület és
az ott élő állandó lakosok alacsony léleksáma nem tette lehetővé a
pály ázaton való részvételt.

Hivatalba lépesem idején a fenti tényekkel szembesültem. Úgy
gondoltam, hogy az EU pályazatnak az említett ktzátő tényező miatt
továbbra sem fogunk megfelelni, eúrtkát időt és pénz pazarolni újabb
pály éuat e lké szítésére.

Igyekeztem feltérképezni a szóba jöhető lehetőségeket,

a hasonló
gyakorlatait.
Több a
parti
Önkormányzatok
problémával küzdő Balaton
témában jártas polgármesterrel folytattam tájékoződő célú
megbeszélést.

Mindezek eredménye képpen úgy ítéltemmeg, hogy a Égőta hilződő
csatoma fejlesztés megoldásához közvetlenül fordulok a Kormányzathoz ssgítségül. A kitartó szervező munka végül elnyerte jutalmát.
Kérésünk meghallgatásratalált, s mi több ámogatást nyert.

Megkockáxatom, hogy Balatonszepezd története során talán még soha
nem kapott ilyen nagyságrendű célzott kormányzati támogatást, de
infrastrukíúra-fejlesztésmegvalósí&ásátra az elmúlt fél évszázadban
biztosan nem!

Ezzel a kivételes lehetőséggel új fejezet nyílhat településünk életében:a

jelenleg szetrtyvízcsatorna-hálózattal nem rendelkező településrész
kiépítésévelnemcsak a Balaton vízminőségének
javitásához, a tennészetes környezetünk védelméhez járulunk hozzá, de
az infrastrukturális fejlesztést követően Balatonszepezd kétségtelenül
magasabb minőségű turisztikai értéketképvisel majd.
E fejlesztéssel a Balaton-part egyik legnyugodtabb, legenűsan tiszta
levegőjű települése ezekutőn büszkén vállalhatja a megmérettetéstés az
összehasonlítást regionális szomszédaival.

közműhálózaának

BalatonszepezdKözség Önkormányzata, a szepezdi polgárok és üdülőtulajdonosok képviseletében, valamint jómagam is eáton fejezem ki
köszönetemet a Kormány döntéséért,mellyel - a200612015. (XII. 29.)
számű határozatban - szennyvizcsatorna kiépítéséhez300 millió forint
támogatást biztosított településünknek.

Barátsággal:

dr. Sebestyén Lószló

polgármester

KULTURÁLIS HÍRDINK

A

2015. évi adventi ryertyagyújtásainkra is eljött a helyi három
felekezet lelkipásztora, utolsó alkalommal pedig a polgármester úr
osztotta meg a gondolatait a jelenlévőkkel!
2015. november 29-én Csizmazia Sándor római katolikus plébános
gondolatai, 2015. december 6-án Gondos Gábor református lelkész
gondolatai, ,2015. december 13-án Veress Isfuán evangélikus lelkész
gondolatai, 2015. december 20-án Sebestyén Lászlő Balatonszepezd

polgármestere gondolatai hangzottak el.
2015.12.05. 16 órakor volt a Mikulás ünnepségünk, ahol a gyerekeket

egy különleges mese világba varánsolák el

a

veszprémi szinhán
színészei,majd az ajándékcsomagokat is megkapüík a lelkes csemeték
személyesen a Mikulástól.
2015.12.12.
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4 órakor Karác sonyi

J

átszólláz v olt.

2015.12.17. 16 órakor ünnepeltük a Bertha Bulcsu Közösségi }{ázban
,,Mindenki karácsonya" alkalmát Polgármester úr köszöntötte az
egybegyűlteket, majd pedig Sándorné Ildikó mondott el egy szivhez
szóló, szívből jövő verset. Majd a keszthelyi családiskola diákjai és
tanárai adtak elő egy tartalmas, népi énekekkel átszőtt, humoros betlehemest. Folfuarróink idén is maguk általkészített díszekkel ajándékoztak meg mindenkit. Forralt bor melegítette a kint tartózkodókat, bent
pedig pontypatkó és egyéb finomságokat kóstolhattak a vendégek.

Januári programjaink:
20ló.aL22. 17.00 Téli esték keretében - Filmvetítés.
Kovács György Gábor ELFELEJTETT
PARANCSNOK című filmje Kratochwill
Károlyról
Helye: Bertha Bulcsu Közösségi Ház
201ó.01.30.09.00 Disznóvágás

Helye: Bertha Bulcsu Közösségi Ház

csizmazia kenéz
művelőüsszervező

Újévi köszöntő
Adjon Isten egészséget,
kenyeret, bort, tehetséget,
tiszta szivet, éles elmét,
hitet adjon, jószerencsét!
Adjon Isten boldogságot,
szeretetet, bátorságot,
s elviselni

ajövőt

mosolyt adjon, nagy erőt!

Adjon Isten hű családot,

ne tul sok, dejó barátot,
önzetlen és szép szerelmet
s adjon hozzá békességet!

Garai Laszló verse

Háziorvosi rendelés 201ó. január A-től február 5-íg

BALATONSZEPEZDEN

Rendel: dr. Varga István háziorvos 06120 339-3942
Január 15. péntek

l3.00 órától

-

15.00 óráig

22.péntek

08.30 órától

-

l1.00 óráig

Janurár 29. péntek

13.00 órától

-

15.00 óráig

Februiár 5. péntek

08.30 órától

-

11.00 óráig

Janurár

Felelős kiadó: dr. Sebestyén László polgármester - BalatonszepezdKözsegÖnkormrinyzata
8252 Balatonszepezd, Arpádu. 27. Telefon: 87 /468-59l
e-mail: balatonszepezdph@t-online.hu honlap: www.balatonszepezd.hu
Szerkesztő: Sánta Helga

