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Minden hónap első péntekén begyújtiuk a kemencétt

Délután körülbelül 1,4 órára éri el a szükséges üzemi hőmérsékletet. Ezt
követően 1,4-1,6 óra között ki-ki elhozhatja az otthon előkészített sütnivalóját.
A kemence fűtésétés a sütést Töreki Gyula ,,kemence mester" fogla végezni.
Szeretettel várunk mindenkit 2016, június 3-án 14,00 órától az ,,ELSŐ PÉNTEK"
kemence napon,

Kü|ön megátlapodás alapján családi rendezvényekhez is (névnap, születésnap,
évfordulók stb.) vállaljuk a kemence felfűtésétl

Megjegyzés: a kemence begyújtása rossz idő esetén elmarad,

dr. Sebestyén László
polgármester

Háziorvosi rendelés 2016június 3-tól június 24-ig

BALATONSZEPEZDEN

Rendel: dr. Varga István háziorvos 06120 339-3942
Június 03.
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Június 17.
Június 24.
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15.00 óráig

órától- 11.00 óráig
órától- 15.00 óráig
órától* 11.00 óráis

KULTURÁLts HíRE!NK
Május 11-én buszos kiránduláson vehetett részt a lakosság. A kirándulás úti
célja Herenden a Porcelán manufaktúra és Pannonhalmán az apátság volt. A
kirándulás jó hangulatban telt, melyet csak fokozott az Apátság pincészetében
megta rtott borkóstoló.

Május 20-án Kemenceavató ünnepséget tartottunk. Ünnepi beszédet
mondott Balatonszepezd polgármestere, majd ezt követően Sándor atya
megáldotta a falukemencét. Az este kellemes hangulatban telt a nosztalgia
leves és a kemencében sült oldalas kóstolása vo|t az est gasztronómiai
fénypontja.

Május 21-én a Szepezd Galéria megnyitójára invitáltuk a lakosságot. A
Galériában,kiállított tárgyak megtekinthetőek minden héten pénteken,
szombaton és vasárnap 18.00 és 20,00 őra között. A kiállítás 201,6.
szeptember

1"1-ig

tart nyitva.

Júniusi programok:

Június 11-én 10.00 órakor Néprajzi Gyűjtemények Háza megnyitó ( Parókia ll.
épülete, Árpád u, 5.

)

Június 18-án a Központi strandon Limes zenekar koncertje
Június 24-én Hársfavirág ünnep Szepezdfürdőn a Rákóczi közben

Június 25-én a Bertha Bulcsu Közösségi Házban ].7.00 órakor Sforzato fúvós
kamarakoncert, majd 18. 00 órakor Molnár C, Pál kiállítás megnyitó
Június 25-én 19,00 órától a Központi strandon Évadnyitó * Ünnepi beszéd,
Somogyi András humorista műsora, játékarzenál, kézműves foglalkozások,
este zenél a wolf zenekar

csizmazíd kenéz
művelődésszervező
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Önt és családját
a Néprajzi Gyűjtemények Háza megnyitójára

2016. júnlus 1l-én (szombaton} 10.00 órára.
A vendégeket köszönti:
dr. Sebestyén László polgármester

Beszédet mond:
Károlyi Ferenc Őszikék Nyugdíjas Klub elnöke
Helyszín : Néprajzi Gyűjtemények Háza Ba latonszepezd,
a Parókia ll. épületénél,Árpád u. 5.

A kiállítás megtekinthető 2016. augusztus 21i8,

minden héten szombat, vasárnap
18.00 órától 20,00 óráig

Felelős kiadó: dr. Sebestyén László polgármester - Balatonszepezd Község Önkormányzata
8252 Balatonszepezd, Arpád u, 27, Telefon: 871468-591
e-mail: balatonszepezdph@t-online.hu honlap: www.balatonszepezd.hu
Szerkesáő: Arany Enikő

