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Örömmel értesítema lakosságot és nyaraló tulajdonosokat, hogy 2016. október
27-én elkezdődött a IV/l. ütem szennyvíz csatomáaási munka.
Apályéaatot a }IYDROCOMP Kft. nyerte meg és első ütemben) azaz2076. év
végéiga falu alatti 71-es főúttalérintkező szakaszt, illetve a szepezdfiirdői'7les szakaszt építimeg. 20l7-ben folytatjrák a munkát az ltcákkal. A kivitelező

minden egyes ingatlan tulajdonossal felveszi a kapcsolatot a csatománás
bekötési helyének egyeztetésére.A munkát 2017, december 3l-ig kell
befejezrri. Minden érintettől türelmet és együttműködést kérek a minőségi
munka időben történő végrehajtásához. Együthnűködésüket köszönöm!

Barátsággal:
Sebestyén Lószló

polgármester
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KULTURÁLIS HÍREINK
2016.10.04-én ldősek Napja: Galambos Ferenc volt a vendégünk, aki
bűvész trükkjeivel elvarázsolta a kíváncsi és aktív közönséget. A karikák,
és kötelek kavalkádja, megtörése, elszakítása és újra "összeolvasztása"
tejesen elbűvölte a tisáes koru publikumot. Később Titz Tibi és kedves
párja lépett fel a Nagy-Magyarország területének legvirtuőzabb tráncaival.
Így bthattűnk például kalotaszegi tiáncokat és somogyi eszközöst is, ami
mindig büszkeséggel tOlt el minket, hiszen ilyen népi hagyománya nem sok
az idei évfordulósainkat
nemzetnek van. Természetesen megköszöntöttik
és vacsorával vendégelte meg az önkormányzat a kedves megielenteket.
***
201.6.10.12-én kiránduláson vehet etí tészt a lakosság, az űti cét Esztergom-

Visegrád és Szentendre volt.
é

A

kiránduláson

a

résztvevők reméljük

lményekkel gazdago dtak.
***

2016.10.22-én megkoszoruztuk a Gulyás Lajos emlékművet és a
Polgármester Úr verses köszöntése uán a Petőfi színház színészei:Módri
Györgyi és Kőrösi Csaba adtak elő egy zenés, verses műsort, ami
mindenkiben meggyújtotta a tettvágy és az em|ékezés lángiát. A 60-as
évfordulónak a kiemeléséreMaléter Pál özvegyét, Gyenes Juditot hívfuk
meg, hogy meséljen személyes érintettségérőlés az akJrrot történtekről.
Gyönyöni és borzasáó emlékeiről mesélt nekünk, amelyek mindenkit
megdöbbentettek. Egészen új oldaláról ismerhettük meg íw az '56-os
történéseket. Sokkal közelebb jött mindannyiunk számára iw, egy asszony
történetén keresztül az egész esemény és kézzelfoghatőbbá, szívbe
markolóvá vált. A háromnegyed órás előadás uüín, egy kis harapni és
innivaló mellett még több, mint fél órán keresáül faggattuk Judit nénit.
neki, hogy vállalta ezt a hosszú utat gyenge egészségi állapota
ellenére. Vass Gyulának hála a kábel tv-n és a honlapon megtekinthető az
egész előadás.

Köszönjük

Novemberi programjaink
2016. november 10. 17.00 óra - Töklámpás felvonulás
2016. november 18. 18.00 óra - Szepezdi Téli Esték
Nagy Attila: Ugyanakkor sorozat 2. A renesánsz

csízmazia kenéz
művelődésszervező
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ertesit3ilt a tisztelt lakosságot, hogy a Könyvüár Zarc" október 29-tőN űj
helyen, az Árpfi utca 5. sxfun alatt (Paókia opüldt II.) megrljult
környezrtben vrörja a látogatókat. A könylrhár berondezóséhez az
önkormányzat a Nernzeti Kultrar.ális Alap által kiírt pátyázaton 768,693"forint trfunogaüási összeget rryert.

A nyiwa

tarkás változatlanul:

közöft
§zombatonként 9"0CI- 1 2.0CI ldizöű
látogatókat továbbra is Hegyiné Ha,vasi Valéria könyvtáros
§zerdánként l

A

5"CI0- l

8"00

várja

szeretettel.

Balctonszrpezd Község
Önkormányzata
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Október I2-én újabb kirándulást szervezett az önkormányzat. Az esztergomi
Bazilikát, a visegrádi Fellegvárat tekintettiik meg, majd Szentendrén kiki saját
elképzelése szerint fedezhette fel a város szépségeit.
Esztergomban tárlafuezetéssel csodálhattuk meg a Bazilikát, mindenki új,
eddig nem ismert információval gazdagodhatott. A tartalmas program után
Visegrádon csillapíthattuk éhségünket, a Kovácskert Etteremben. A visegrádi
vár ,,bevétele" után csodálatos panoráma tárult elénk. A Fellegvár kiálliíásai
közül a panoptikum nyerte el a csapat tetszésétlegjobban. A vár
,,meghódítása" után elindultunk utolsó úti célunk felé. Szentendrén napsütésben barangolhattunk a város utcáin, mely kellemes levezetése volt a tartalmas
napnak. A kirándulás jó hangulatban telt, már a visszaút alatt ötleteket kaptunk
a következő kirándulás helyszíneit illetően.
Sándor Gyulóné
alpolgármester

Háziolvosi rendelés 2016. november 04-től december 02-ig

BALATONSZEPEZDEN

RendeI:
Dr. Varga István háziorvos
061203393942
November
November
November
November
December

04. péntek

13.00 órától

-

15.00 óráig

l. péntek 08.30 órától - 11.00 óráig
18. pentek
13.00 órától- 15.00 óráig
l

25.péntek 08.30 órától * l 1.00 óráig
02. péntek 13.00 órától - 15.00 óráig

Felelós kiadó: dr. Sebestyén László polgármester - BalatonszepezdKözség Önkormányzata
8252 Balatonszepezd, Arpád u. 27, Telefon: 87 / 468-591
e-mail: balatonszepezdpb@t-online,hu honlap: www.balatonszepezd.hu
Szerkesztő: Arany Enikő

