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Megújult a falu karbantartó csapata!

A falugazda szolgálat sok évre visszamenően folyamatos külső- és belső

bírálat mellett döcögve működött. Lehetne sorolni az okokat...

Hirdetés útjrán kerestiink szakembereket _ közel és távol _ hogy saját erőből

minőségi létsámbővítéssel tudjunk megfelelni a sokasodó feladatoknak.

Megfelelö ember es/ sem jelerrtkezett. Az űj testiilet hivatalba lépése óta

keresi a megoldást. A falu ,,üzemeltetésére" már a karbantartó csapat

létrehoásakor is kevés volt a saját erő.

A nagyobb munkákat, ott ahova gépek kellettek vagy ütőképes szaktudás,

külsö vállalkazóval végedetttik. Másfél éves huza-vona után kirajzolődtak az

elképzelések, egyetértésre jutott a képviselö testiilet. Eryértelművé vált, hory

a feladatokat sem mennyiségberr, sem minöségben magunk nem tudjuk

elvégezni. Szrámba vettük, összegyűjtöttiik azakat a feladatokat _ az év 365

napjára lebontva - amelyeket el kell látni ahho4 hogy a falu élete

gördülékenyen működjön. A munka elvégzesére pályázatot írtunk ki
vállalkozók részére.

Jelenleg csökkentett létszámű szorgalmas csapat végzi a napi teendőket egy

rátermett falugondnok ir ány ításáv al.

Szerzödéses megállapodrásban vállalkozók látják el a strandok folyamatos

üzemeltetését, a falu közel 7 km hosszúságú területének zöldterület

karbantartását, valamint a műszaki kmbantartást. A munka minden esetben a

falugondok ellenőrzése mellett történik!
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No comment
Sajnos! A múlt nyáron kihelyezett strandi sétányt szegélyező állőlámpákat
ellopták.
Sajnos! Loptak az Árpádutcát újonnarr szegélyező levendula bokrokból.
Ellopták a strandra kihelyezett virágok jelentős részét. Eltulajdonították a
buszvrárókat sze gély ező muskátl ikat.

A virágokat minden esetben pótoltuk, de vannak anyagi korlátaink!
Szörnyű! Nsm először találunk a szelektív hulladékban feldarabolt vaddisznó
tetemet.

A központi strand előtt - a behajtani tilos tábla ellenére - rendszeresen
parkolnak szennyezve a környezetet, akadályozva a strandra igyekvőket a

közlekedésben.
Kérem, ne hajtsanakbe az említett területre!

Barátsággat:
Sebestyén LószIó

polgórmester
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rÚlrusr PRoGRAMOK:

Július 9. (szombat) 18 órakor Marhagulyás vacsora a Csónakhámát. Zenét:

Gaál szabolcs
Júlíus 1ó. (szombat) 18 órakor Puskrás Piroska Síkszövés kiállítrás megnyitó
(megtekinthető: 2016.07 .29-ig, naponta 1 8-20 óráig)
Júlíus 18-20. naponta 18-21 óniig Gulyás Miklós Tránciskola a Bertha Bulcsu
Közösségi }Já,z;ban

Július 23. (szombat) 10 órakor Sportos Szepezdért Nap a sportpályán
Július 23. (szombat) 18 órakor UEFA Labdarúgó EB - Csillag Péter

előadása a Berha Bulcsu Közösségi Hávban
Július 30. (szombat) l 8 órako r Halászléfoző-verseny a Csőnakhápnál

csízmazia kenéz
művelődésszervező



Szeretettel meghrvjuk Balatonszepezd és

szomszédos községeinek lakosságát, vendégeit

2016. iúlius 9-én. szombaton

Balatonszep ezdre, a Csónakházhoz

@ső esetén a Bertha Bulcsu Közösségi Házba)

Marhagulyás vac§ora

18 órakor

Előzenés mulatság:
Gaál szabolccsal

Az Önkormányzat a rendezvény bevételét a

rÖzÖSSÉ Gl H^Z udvarának felújítására fordítja.

Srnw ezte Balato nszepezd Önko rmányzata
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Időpont: 2016. július 30. szombat

Helyszín: Balaúonszepezd, Csónakház

Jelentkezés:
06187 468-591 telefonszámon hétfőtől péntekig 10.00 órától

12.00 őtáig vagy az igazgatas@balatonszepezd.hu e-mail

címen lehet legkés őbb 2016. jűlfus 22-ig.

A verseny résztvevőinek csapatonként 2 kghalat, {úzifát és

vizet az Önkormány zat biztositja: Bográcsról és minden eryéb
alapanyagról, kellékekről a csapatoknak maguknak kell
gondoskodik.

Nevezési díj: 3.000.- F't értékű támogatói jegy

Az önkormányzat a rcndezvény bevételét a Közösségi Hán udvarának

felúj ítására fordítj a.

A versenyben résztvevő csapatoknak 1 adag ételt a zsűri részére biztosítani

kell. Az elkészített ételt a csapatok a helyszínen elfogyaszthatják. (pémért

értékesíteni nem lehet)

Kérjük, hogy a csapatok a kijelölt főzőhely környezetének

tiszlaságár a ü gy e lj enek !

Szerv ezőz Balatonszepezd Község Önkormányzata

Felelós kiadó: dr. Sebestyén László polgáLrmester - Balatonszepezd Község Önkormtárryzata

8252 Balatons zepezd, Árpád u. 27. Telefon: 87 1468-59|

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


