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Háziorvosi rendelés 2016. március7-től április l-ig
BALATONSZEPEZDEN

Rendel: dr. Varga István háziorvos 06120 339-3942

Március 1 1. péntek 08.30 őtátőI - l 1.00 óráig
Március 18. péntek 13.00 őrátől- 15.00 óráig
Március 25. péntek 08.30 őrátől- 11.00 óráig
Április 01. péntek 13.00 őtátőt- 15.00 óráig

KULTURÁLIS HÍREINK

Február 5-én fergeteges farsangi mulatságnak lehettíink részesei. A
Közért - című színdarab mindenki tetszését elnyerte. Köszönjtik a

színészeknek és mindenkinek, aki ennek a mókás fellépésnek a
sikeréhez bármit ishozzátett Sok jelmezesiink volt idén, ami komolyan
emelte az est sokszínűségét. A tombola sorsolás megint vidám
körülmények között zajlott háIa a szepezdíek humorának és

aktivitásának. Hálásan köszönjiik a felajanlott tárgyakat, nedűket,
tortákat. Az est folyamán Gaál Szabolcs muzsikált nekünk, aki együtt
mozdult az tinneplő tömeggel, és megállás nélkül játszotta a

talpaláva\őt.
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Február 19-én Hortobágyi Cirill atya OSB, pannonhalmi perjel tartott

számunkra tartalmas, felemelő előadást Szent Márton heglének soffiIe
arca -*immel. A témát történelmi, lelki, kulturáIis, gazdasági, szolgálati

és még sok más szempontból közelítette meg. Ezeket azfuányvona|akat
átfiitötte a regula lelkisége, szellemisége. A vetítéssel egybekötött

előadás Pannonhalma új arcait mutatüa meg minden kedves
jelenlévőne!, amit az előadást követő kérdések is visszatiikröztek.
Megdöbbentő volt az a tanúságtétel, ahogy az egész rendszert, a

szerzetesek életet, a gimnáziumot a szociális otthon, a főiskola, a bo-
rásr.at, a ryógynövénykert, stb. vezetésének egészét a Szent Benedek-i
hagyonr.íny imrádságos lelktilete áthatja. Az előadás végén egy rövid
bemutatófilmet néáettiink me9 az apátságról. Bízom benne, hogy

mindenki ütt magával ha7a, a tarsolyában olyan életviteli
megközelítést, amit be is fud építeni a hétkömapjaiba. Köszönet Cirill
atyának, aki ezt az elöadást ingyen ajándékonaaszspezlieknek.

Március pnogramok:

2fi6.a3" 2. l5:í}0 órakor "Fotőz" Szepezdit" fatőpályáult
eredményhirdetése, ünnepélyes űjkiosáó és a képkiá{lítás megnyffia a

Balatonszepezdi Gesztenyeviníg Nőerylet szervezésében

2016,03"15. lCI:{Xl órakor Nemreti íinnepíink a Bertha Bulcsu
Köz6ssegi Infuban" Vendégelőadónk a veszprémi színháa snnészn,

kőrösi csaba.

2ü16.03"19" t4,00 órakor Husvéü iáts?óház a Bertha Bulcsu Közössegi
Ii{ázbalrl

csizlnazia kenez
míívelődésszervező



Felhívás
Balatonszepezd Község Önkormányzata 3212005. (XI.16.)
önkormányzati rendeletével elismerő cím és helyi kittintetés alapíásról
döntött,szabá|yoz-laegyidejűlegezekadományozásánakrendjét.

A Balatonszepezd Köaég Dís4lolgdra cím adományozásának célja,
hogy a település kitiintető címmel ismerhesse el azok érdemeit, akik
kiemelkedő közéleti munkásságukkal hozzájárultak a község
fejlődéséhez, hosszú időn át kifejtett tevékenységükkel hírnevet és

elismerést szereztek Balatonszepezdnek. A díszpolgári cím évenként
egy alkalommal, legfeljebb egy személy részéte adományoáató.

Balatonszepezd Község Képviselő-testiilete a telepiilés gazdasági és

társadalmi fejlődése, va]amint a lakosság érdekében hosszabb időn át

v égzett kiemelkedő tevékenység elismerésére

,, BAIÁTuNSZEPEZD LÍRT" kitüntetést alapított.
A kitiintetésre különösen az válhat érdemessé, aki kiemelkedő
eredményt ért el szakmai felkészültsége alapján az oktató-nevelő
munkában, vagy kitűnik a közéletben való részvételével, illetve a
község közéletében, közszolgálatéhan hosszú időn át magas színvonalú
munkát végzett, vagy példaértékűen tevékenykedett az
egészségvédelem és a szociális ellátás területén, s ezzel általrárros

elismerést vívott ki. A kitiintetésben elsősorban magyaí állampolgarok
részeiíthetők, de különösen kimagasló érdem esetén külfrldi
állampol gárnak i s adom ány ozhatő.
A kitiintetésből évenként legfeljebb egy darab kerülhet adományozásra. Az
elismerések adományozásrára javaslatot tehetnek a Képviselő-testiilet és a
bizottság tagsai, trirsadalmi szervezetek, helyi közösségek, Balatonszepezd

község polgrárai. Az indoklással ellátott javaslatokat 2016. március 20-ig
kell benyújtani Balatonszepezd Község Polgármesteréhez. Az elismerés

adomiányozísénől a Képviselő-testiilet dönt, A kitiintetések átadá§áía 2016.

augusáus 20. napja alkalmából ünnepélyes keretek között kerül sor.

Balatonszep eÁ, 20l 6. január 20.

dr. Sebestyén LúszIó
polgármester



MEGHívó
szertettel várunk mindenkit

B al atonszepezd Közsé g Önkormány zata által- szew ezett
Tavaszváró vacsorára.

Időpont: 2016. április 2. szonbat |7.00 őra
Helyszín: Bertha Bulcsu Közösségi Ház,SzegfúkOz 1.

A menü:
Rántott szelet tavaszi körettel

Ital: bor, sződa, üdítő.
Vacsora ára 1000 Ftladag, melynek megvásárlásával

a falukeme nce tetőzetének építését ámogatj a.

Az érdeklődőket előzetes bejelentkezés alapján tudjuk fogadni 50 foig.
Jelentkezni lehet munkaidőben az Önkormányzatnál szemólyesen vagy

a 87 l 468-59 1 telefons zálmon.

Jelentkezési határidő : 201 6. mfucius 24.

Felelős kiadó: dr. Sebestyén László polgármester - Balaton szepezd Község Önkormarryzata
8252 Balatonszepezd,Árpád u. 27. Telefon: 871468-59l

e-mail: balatonszepezdph@t-online,hu honlap: www.balatonszepezd.hu
Szerkesztő: Arany Enikő


