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Felgyorsultak az események. A megkezdett fejlesztések a megvalósulás

stádiumába érkeztek.

1. Elkészült a ,,Múzeum" épületének felújítása. A korábbi

Gyűjtemények Háza új helyszínen a volt lskola épületében megnyitja

kapuját a nyári hónapokra. Károlyi Ferenc szorgalmasan újítja fel a régi

tárgyakat, amellyel berendezzük az új épületet. Miklós Tamás történész

megtisztelő segítségét örömmel fogadtuk. Az ő segítségével egy év

múlva helytörténeti kiállításra bővítjük a gyűjtemények házát. A régi

tárgyak mellett helyet kapnak Balatonszepezd hírességei is. A falak a

régmúltat idéző táblákkal, régi térképekkel bővülnek. Várjuk mindazok

segítségét akik ehhez a nemes hagyományőrző munkáhozhozzá tudnak
járulni. Felajánlotta segítségét Sándor András is, aki szakdolgozatát

Balatonszepezd helytörténetéből írta, amely nagyszerű alappal

szolgálhat.

2. Gőzerővel készül a Könwtár épületének felújítása a Múzeum

mellett. A mostani ideiglenes Bertha Bulcsu Közösségi Ház emeleti

helyiségből a nyárra egy korszerű, tágas, világos épületbe kerül.

Terveink szerint itt lesz lehetőség könyvtári rendezvényekre, kulturális

összejövetelekre is.
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3. A volt Gvűiteménvek Háza új funkciót kap. A Szepezdi kötődésű

művészek 2015 nyarán megrendezett kiállítása sok művészt ért el és

nagy sikert aratott. Ezen fellelkesedve úgy gondoltuk ne csak ezen a két

héten legyenek láthatóak a kiállított festmények, szobrok, kisplasztikák,

iparművészeti alkotások, Állandó kiállítást rendezünk be nyitvatartási

időben tavasztól- őszig látogatható lesz a Szepezd Galéria.

4. Végre céleevenesbe érkezett a három szepezdi buszváró építése.

Tavaszra átadhatjuk a novemberi átadási határidőre tervezett kis

,,hajókat". Az építés kálváriája jó lecke volt. A még előttünk álló

központi buszvá rók megvalósításáná l körü lteki ntőbben fogu nk eljárn i.

5. A tervünknek megfelelően épül a falukemence a Bertha Bulcsu

Közösségi Ház udvarán. Tavasszal kemenceavató ünnepség keretében

adják át egy ünnepélyes kemencés ételek kóstolásával összekötve.( A

megépített kemencének az első felfűtés előtt kiszáradási időt kell

hagyni) Terveink szerint hétről_hétre rendszeresen felfűtjük. A falu

lakossága és az üdülőtulajdonosok az otthon előkészített,

megkelesztett ételeket, kenyereket elhozzák, a pék mester ,,betölti" a

kemencét. Amíg a finomságok készülnek addig a várakozók

kávézgatnak, spriccelt iszogatnak és átbeszélik a falu dolgait.

6. A Csónakház elöregedett, kiszáradt fáinak kivágása elkerülhetetlen

volt. Atermészetet, a fákat óvni kell és csakvégső esetben kivágni! Ezt

a Képviselő-testület íev gondolja. Azt pedig, hogy melyik fa

menthetetlen nem a testület dönti el. A Kővágóörsi jegyző szakértői

vélemény alapján helyszíni szemlét követően adta ki a kivágási

engedélyt.

Sebestyén Lószló
polgármester
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Március 19-én Húsvéti játszóházat rendezett az Önkormányzat a

Közösségi Házban. A gyerekek Hegyiné Havasi Valéria és jómagam

ötletei alapján -és segítségével- különféle ajándékokat, díszeket
készítettek. Csináltunk nyuszit fonalból, papírból, ajtódíszt
szőlővesszőből, tojást,,festettünk" szalvétával és alkottunk húsvéti

faliképet. .§ gyerekekkel és szüleikkel szép, tartalamas délutánt
töltöttünk együtt. Köszönjülk a Balatonfüredi Könyvtár anyagi
támogatását és Károlyi Ferencnének a gombolyagokat!

Sándor Gyuláné
alpolgármester

Március L2-én 15 órakor "Fotózz Szepezdit" fotópályázat
eredményhirdetése, ünnepélyes díjkiosztó és a képkiállítás megnyitója a

Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet szervezésében.
Március 15-én 10 órakor az alpolgármester asszony ünnepi beszédével
kezdődött a megemlékező műsorunk. Ezt követte a veszprémi színház

színészének, Kőrösi Csabának vendégelőadónknak, a versekke1, akapella

dalokkat felépített előadása. Petőfi életén ment végig, így jutottunk el a

színész ifjútól a március 15-ei események egyik legfőbb alakjáig! Ezek után

megkoszorúztuk a kopjafát és fejet hajtottunk Szepezd hősei előtt.

Áprilisi programok:

Április 16-án, szombaton 16 órakor Jelenits lstván előadását hallgathatjuk

meg a Magyar Költészet Napja alkalmából.

Április 29-én, péntek 17 órakor - Kratochwill Károly emlékévünk első

állomásán Nagy Szabolcs {főlevéltáros) A "tiszte|etbeli székely" - előadását

hallgathatjuk meg, valamint Kovács György rendező "Elfelejtett parancsnok"

fi lmjét néznén k meg közösen, M indenkit szeretettel vá runk !



2016. május 1l-én önkormányzat! buszos kirándulást szervezünk. Úti cél:

Herend, Pannonhalma. Részleteket a kirándulással kapcsolatban a

későbbiekben teszünk közzé.

csízmazia kenéz
művelődésszervező

HIRDETMENY

Balatonszepezd Község Önkormányzata áIIást hirdet strandi pénztáros
munkakör betöltésére.

Jelentkezésí határidő: 2016. április 29. (péntek)

Jelentkezés hetye: Potgármesteri Hivatal (Arpád u. 27.) Hétfő: 8 órától

15 óráig, péntek: 8 órától 12 óráig,

A felvételnél elónyben részesülnek az aktív korú nem foglalkoztatott
személyek!

Balatonszepezd, 2016, április 0'1 .

Sebestyén László
polgármester
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