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Balatonszepezd Község Önkormányzata állást hirdet strandi pénztáros
munkakör betöltésére.

Jelentkezési határidő: 2016. május 20. (péntek)
Jelentkezés hetye: Polgármesteri Hivatal (Árpád u, 27.) Hétfő: 8 órától
15 óráig, péntek: 8 órától 12 óráig.

A felvételnél elónyben részesülnek az aktív korú nem foglalkoztatott
személyek!
Balatonsze pezd,2016. április 25.
dr. Sebestyén László

polgármester

Háziorvosi rendelés 2016. május 6-tól május27,ig

BALATONSZEPEZDEN

Rendel: dr. Varga István háziorvos 06120 339-3942
Május 06.
'í}

Május 13.
Május 20.
Május 27.

péntek 10.30 órától- 12.30 óráig
(helyettesít dr. Sőth Tamás)
péntek 08.30 órátó|péntek 13.00 órátólpéntek 08.30 órától-

11.00 óráig
15.00 óráig
11.00 óráig

KULTURÁtls HíRE|NK
Április 16_án, szombaton 16 órakor Jelenits lstván előadását hallgathattuk
meg a Magyar Költészet Napja alkalmából. Rónay Györgyről tartott az atya
egy lélekemelő estet. Az alkotó egyedi sorsát, valamint egész életútján
változó, íejlődő költészetét mutatta be Jelenits atya, akinek francia tanára volt
az író, A terem megtelt érdeklődőkkel és mindenki gazdagon távozott,
Köszönjük!

Májusi programok:
Május 1l-én szerdán buszos kirándulás Herendre és Pannonhalmára
Május 15-én vasárnap ll. Pünkösdi Piknik & Gesztenyevirág ünnep
Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet szervezésében
Május 20-án pénteken
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Május 21-én szombaton 18.00órakor Szepezd Galéria megnyitó

csizmazía kenéz
művelődésszervező

uÉavÁnluK A JELENTrrzórrrl!!

BaIatonszepezd Község Önkormányzata BUSZOS KlRÁNDULÁST
SZERVEZ Herendre és Pannonhalmára
ldőpont: 2016. május 11. szerda
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balatonszepezdi buszmegállóból

8.00 órakor.

Propramok: A

herendi

porcelanium

megtekintése
Minimanufaktúra és porcelán Múzeum
Látogatóközpont

megtekintése),

(

pannonhalmi

Főapátság

megtekintése vezetéssel, Pannonhalmi Apátsági pincészet megtekintése 3 bor
kóstolásával
Ebéd: kb. 13,00 órakor a Király Vendéglóben Pannonhalmán
Haza indulás: 17.30- 18.00 óra között.

Költséeek: belépődíjak: felnőtt 6.200.- Ft, diák- nyugdíjas 5.000,- Ft, Ebéd
t.700.- Ft (fizetése a buszon történik)
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Jelentkezni személyesen a belépő dúak összegének befizetésével az
Önkormányzatnál Arany Enikő ügyintézőnél lehet, munkanapokon 9 és ].1 óra
között.

Jelentkezési határidő: legkésőbb 2016. május

6,

Csoport maximális létszám 45 fő. A jelentkezés felvétele érkezésisorrendben
történik.
szeretettel várunk mindenkitI

Tájékoztató a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtéshez
lladékgazdálkodási Non profit Kft. 201,6. tavaszán
elindítja a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az
ingatlantulajdonosok részére,amelynek során a háztartásban

A Balatonfü red i
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keletkező műanyag-, fém- illetve papír hulladékok térítésmentesen
kerülnek elszállításra . Ezzel egyidejűleg a műanyag és papír evűjtő
konténerek a gyűjtőszigeteken megszűnnek, az üveg hulladék továbbra
is

gyűjtőszigeten helyezhető el.

Az állandó lakosoknak lakóingatlanonként 1db 120literes vagy 240

literes, kerekes hulladékgyűjtő edényt térítésmentesenbiztosít a
közszolgáltató, amennyiben lejárt díjtartozásuk nem áll fenn.
Az edények ürítéseelszállítása minden hónapban egy alkalommal

történik, az időpontokról az edények, zsákok átvételekor adunk
tájékoztatást.
Amennyiben az edény nem elegendő a gyűjtéshez, akkor Társaságunk
ügyfélszolgálatán vásárolható átlátszó zsákban (70,- Ft/db) lehet
kihelyezni a többlet hulladékot, azonban ha más, oda nem illő hulladék
kerül, úgy azt a közszolgáltató nem szállítja el.
A szelektív hulladékgyűjtő edények átvételi pontja: Balatonszepezd, Bertha
Bulcsu KözösségiHáz

Átvétel időpontja: 2015.05.o9.-én 9.00 és 15 óra között
2016.05.10.-én 9.00 és 15 óra között
Felelős kiadó: dr, Sebestyén László polgármester - Balatonszepezd Község önkormányzata
8252 Balatonszepezd,ÁrpaO u. 27. Telefon: 871468-591
e-mail: balatonszepezdph@t-online.hu honlap: www.balatonszepezd.hu
Szerkesztő: Arany Enikő

