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Vége a gasztronómiai szezonnak. Szepezden is. A bevételt - a tavalyi
évhezhasonlóan - azidénis közössegi célra fordítja az Önkormányzat.
Augusztus 20-án lehúzták a rolót! Az időjárást ez mintha nem
különösebben érdekelné. Továbbra is tüz anap, a Balaton vize frissítő,
úszásta remek. A szőlő cukrosodhat tovább (miár amennyi megmaradt
belőle). Az iskoltákban becsengettek, az űj tanév új problém ák gatmadát
önti a szülők fejére.
Lassan beindulnak az őszi programok. Sziireti felvonulás
szeptemberben, Idösek Napja október elején (október 4.4n}, majd a
most miár hagyomtányos öszi önkormányzati kirandulás a Dunakanyarba
(október l2.-én).
A falukemencének is eljött a sznzsnja. Yőltozatlanul felfiitjük minden
hónap első pénteki napján. Az otthon előkészített süüriva]ókat t4.00
őrától vrárjuk a kemencénél.

Szép nyarutót, gyönyörű

kora őszi napokat kívránok mindnyájuknak!

Barátsággal:
Sebestyén Lószló

polgármester

KULTURÁLIS HÍREINK
2016.08.12-étől két hétig a Bertha Bulcsu Közösségi Hánbarl a Szepezdi

Foltvarró Klub színpompás, lenyűgöző kiállítását tekinthette meg
minden érdeklődő. A megnyitőn részt vett Melissa Shriner canadai
énekes, akit Ftilep Márk fuvolaművész kísért.A művésznő a megtanult
magyar népdalokkal bűvölte el leginkább az egybegyűlteket.

2016.08.13. 16 őrátől Vastag Csaba koncertjén vehettiink tészt, akj
közvetlen hozzáállásával nagyon családias hangulatot teremtett. A
harmadik Szepezdi Gasztronómiai Nap Lecsófőző-versenyén igen sok
induló próbálta megszerezni a 20]6-os Legjobb Lecsó - címet.
2016.08.15.

A Markuűítlház előadásában tekintetttik

meg teltházzal A

repüIés története -című darabot, ami gyereknek, felnőttnek lélekemelő
élménytadott.

2016.08.19. Komoly felhőkkel és esővel indult az idei SzepezÁi
Zsíroskenyér-parti. Szent István Búcsujanak megiinneplése mégis
fantasaikusan sikerült, mert a gondviselés ismét kegyes volt hozzránk és
egy-két óra várakozás uán kisütött a nap. A kirakodóvásar, arcfestés,

hajfonás, mézeskalács díszítés,ijazás mellett a moldvai csrángó
gyerekek hagyomrányőrző e|őadása, Fábirá.n Eva meséje és Hajnóczy

Soma (kétszeres világbajnok bűvész) interaktív bemutatója
színakoztatta a jelenlévőket.

A

tíiÁjáék, és a SZESZ által készitett

finomabbníl finomabb zsíros kenyerek, a tombola, a zsíros kenyérevő
verseny és a Blokk együttes muzsikája emelte még élvezetesebbé
legnagyobb éves rendezvényiinket. Mindenkinek köszönet, aki az idei
szsznnban bármivel is segítette, hogy Szepezden minden rendezvény
gazÁasabb, zökkenőmentesebb

és vidámabb lehetett.

2016.08.20. 11.30-kor kezdődött a Római Katolikus templomkertben a
hagyományos hálaadó Szentmise, melyen a betakarított termények is
megáldásra kerültek és ahol a magyaí Himnuszt követően a csángó

Himnusá is elénekelték a Moldvából jött vendégeink. A megáldott
kenyérosáás közben bizony látfuk a szemekben a meghatódottságot,
amit ezek a népviseletbe öltözött gyerekek okoztak. Milyen jó hogy a
Nagy-Magfarország területéről évről-évre vendégül láthatunk ilyen
kedves csoportokat! Köszönjtik

nekik az élményt!

Szeptemberi programjaink

2U,6.a9J7. Szepezdi Sziiretíinket ismét a
megfelelően fogiuk megrendezni

hagyományoknak

és szeretettel varjuk idén is

a

maskarásokat. Kértink mindenkit, tegye saját maga és a többiekszáméra
még tarkábbá ezt az alkalrmat egy különleges jelmezzel. Az est
folyamránr ismét árverezésre kertil

a

Szőlő-kosár és Grósz Zol|ín

zenéjére mulathatunk maj d.

Háziorvosi rendelés
2016. szeptember 02-től szeptember 30-ig
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!

a külterületi ineatlanok háztartási hulladékának
elhelyezését az Önkormányzat2016. augusztus l-től szeptember 30-ig
T

ájékoztatom, hogy

kísérletijelleggel, heti 1 alkalommal, előzetes bejelentés alapján, a
hulladék helyszíni átvételével biztosítja.

A külterül eti háztartási hulladék elszállítására vonatkozó igényüket
minden pénteken 8n00 őrátől 11,00 őráig jelezhetik Törekiné
Bardon Szilvia falugondnoknál a 301632-810l telefonszámon, a
tulajdonos nevének és az ingatlan helyrajziszámának megadásával.

A

hulladék begyűjtését a hétfoi munkanapon 8.00 és 10.00 óra között
végzik munkatársaink.

A

háztartási hulladékot csak (PROBIO) emblómás zsákban (Like
ABC-ben megvásárolható) összecsomagolva vesszük át. Azsákokat a
sportpálya mellett tárolj uk a közszolgáltatő

r

észétetörténő átadásug.

községtink köúisztaságának és környezetének megóvása érdekében
sámítok együttműködéstikre !
Balatonsze pezd, 20l 6. jűlius 27

.

Sebestyén Lúszló
polgármester

Felelős kiadó: dr. Sebestyén László polgármester - Balatonszepezd Község Önkormányzata
8252 Balatonszepezd,Árpaa u. 27. Telefon:

VUet-Sbt

e-mail: balatonszepezdph@t-online.hu honlap: www.balatonszepezd.hu
Szerkesztő: Arany Enikó

