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KEMENCE
Felhívom a tisztelt lakosság és üdülőtulajdonosok íigyelmét,hory a
már korábban bejelentett kemence üzemeltetést folytatjuk
augusztus hónapban is.
Ez aztjelenti, hogy 2016.08.05.-én 14 és 16 óra között várjuk az otthon

előkészített sütnivalót (kenyér, pogácsa, langalló). Yáltozatlanul a vendégek
segítségérelesz a hely sz inen tartőzkodó,,kemence mester".

Barátsággal:
Sebestyén Lószló

polgórmester

KULTURÁLIS HÍREINK
A

2016.07 .09. Szepezdi Gasáronómiai Nap
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- Marhagulyás vacsorával

Csónakhánnál pompás vacsorát kóstolhatfunk és fergeteges volt a buli is,
amútez Gaál Szabolcs szolgáltatta a lelkesítő muzsikát. Az aprők mindjárt
használatba vették azűj, profi színpadot, amihez már készül a fedés is, hogy
rossz idő esetén se kelljen a zenekarnak összepakolni. Nagyon esztétikus
látványtjelent a faházacskák sora, ahol többféle bor, üdítő és rágcsálnivaló is
vártaakedves vendégeket. A gondviselés kegyes volthozzánkigy az időjárás
sem hiúsította meg a közös ti{ncos mulatságot, kikapcsolódást.

A

Közösségi Házban Puskás Piroska Sftszövés kiállíását
nyitottrrk meg, ami igazán lélekemelő alkotások gyűjteménye. A naplóban
is megielent róla egy kedves cikk. Mindannyiunk számára példakép
Piroska néni, aki idős fejjel kezdett neki a szövésnek és nem csak ő leli
örömét benne, hanem másoknak is töltekezést jelentenek már megszőtt
2016.07.16.

témái. Az est további részében az immár hagyományosnak mondható
Invocatio Musicalis adott koncertet, amit a jelenlévők óriási lelkesedéssel
hallgattak és mindenkinek elindultalábában a bugi!

A

Gulyás Miklós üínciskola 3 estén kereszttil tartott
idén is, amit a Part FM is kisárt a balatoni programok közül, mint

2016.07.18-19-20.

kiilönleges ötletet, így aztán interjút is készítettek a tránctanárfural.Idén 10
páü gazÁagithatta klasszikustánc-fudását a parketúen, természetesen már
vannak visszajárók is, akik minden évben újabb figurákkal tarkítják közös
tránckultuníjukat!

20t6"07"23-án

& SpoÉos §zepezdért Nap újabb programpontokkal,

lehetőségekkel bővü|t lden 13 ffivel indult 8 órakor Sári Ferenc erdész

tűra a Hegrtóhoz. A lelkes kis csapat a sok-sok
koníbbi asőzés ellenére, napsütésben kirándulhatott. Közben a
spor@lyánal pinglong, tofllaslabda, és eryéb iz$almas játekok váfiík a
üested#sre éhes jelentlrezóket, rnelyet §ándonré Ildi és Csizrnazia Kenéz
vezetett. l0 ónától a Vírirasz és a Dózsa Györry utca sarlcánál bemutatót,
lóid,orní,tást" frildi fiászatot, lovas íjászatot HúLatOtt a közönség" Majd

vezetósévol a közös

rnindenki feilülh,etatt egy lovaglásra és kiprohálhaüa rnagát ae íjazásban is.
Mindczt a barnagi .§zrnrecxímyi úörzsrlek köszönhetjtik. 11 ónától a

Központi strandon

a

Szepezdi Exfoém-sport §zövetség szervezett egy

röplabda versenyt. Majd este trE órakor a Bertha Bulcsu Közösségi Házhan

Csillag Féter, a Nernzeti Sport újságírójá"uk előadását hailgathaffilk fireg a
F'rancia EB-n megélt élményeiről.

Augusztusi programjaink
201,6.08.12. 18.00 a Bertha Bulcsu Közösségi Házban a Szepezdi Folfuarró

Klub kiállítrása lesz, majd Melissa Shriner canadai énekes koncertje, kíséri
Fülep Márk fuvolaművész. A kiállítrás két hétig minden nap 18-20 óráig
megtekinthető.
',1

2016.08.13. tó.00 őrátől Vastag Csaba koncertje lesz, valamint a harmadik

szepezdi Gasztronómiai Nap Lecsófőző-versenye Balatonszepezden

a

Csónakháznál és az Adrenalin zenekar szolgáltatja majd a zenét.
2016.08.15. 19.00 órakor MárkusZínhán előadása

A repülés története

.-

címmel lesz látható a Bertha Bulcsu Közösségi Ház;ban.

2016.08.19. 1ó.00 őrátőt Szepezdi Zsíroskenyér Party - Szenti Isfuán
Búcsúiinneplése lesz Balatonszepezden a Csónakháznál. Kkakodó vásár,
arcfestés, kézműves foglalkozások, népi játékok, tílzijáték,tiáncosok, és
még sok izgalmas lehetőség várja az érdeklődőket. Zenél a Blokk együttes.

2016.08.20. 8.00

órakor Római Katolikus templomkertben

hálaadő

Szentmise lesz, melyen a betakarított termények is megáldásra kerülnek.

Háziorvosi rendelés
2016. augusztus S-től auguszfus 26-ig

BALATONSZEPEZDEN

Rendel: dr. Sőth Tamás háziorvos 06/30 624-3780

péntek 10.30 órától - |2.30 őráig
12.péntek l3.00 órától - 15.00 óráig
péntek 08.30 őtátől- 11.00 óráig
26.péntek l3.00 órától - l5.00 óráig

Augusztus 05.
Auguszfus
Augusztus 19.
Augusáús

vÁLTozÁs!
Tisztelt Ingatlan-tulajdonos

!

hogy a külterületi ineatlanok hazíartási hulladékrának
elhelyezéséü az Önkorm ány zat 2016. augusztus 1 -től szeptember 30-íg
kísérletijelleggel, heti 1 alkalommal, előzetes bejelentés alapján, a
hulladék helyszíni átvételével bíztosítja.
T ájékoztatom,

A külterül eti háztartási hulladék elszállítására vonatkozó igényüket
minden pénteken 8,00 őrátől 11,00 őráig jelezhetik Törekiné
Bardon Szilvia falugondnoknál a 30/632-8101 telefonszámon, a
tulajdonos nevének és az ingatlan helyraj zi számának megadásával.

A

hulladék begyűjtését a hétfiói munkanapon 8.00 és 10.00 óra között

v é gzik

munkatrársaink.

A báztaúási hulladékot csak (PROBIO)

emblémás zsákban (Like
ABC-ben megvásárolható) összecsomagolva vesszük át. Azsál<okat a
sportpályamellettároljukaközszolgáltatőrészéretörténőátadásáig.

Községünk körtisztaságának és környezetének megóvása érdekében
sztímítok együttműködéstikre

Balatonszepezd,

201, 6.

!

július 27.
Sebestyén Ldszló
polgármester
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