
FELHÍVÁS 

HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENYRE 

Időpont: 2017. július 29. szombat 

Helyszín: Balatonszepezd, Csónakház 

 

Jelentkezés: 

06/87 468-591 telefonszámon hétfőtől péntekig 10.00 órától 

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

címen lehet legkésőbb 2017. július 24-ig. 

 

A verseny résztvevőinek csapatonként halat, tűzifát és vizet az Önkormányzat 

biztosítja! Bográcsról és minden egyéb alapanyagról, fűszerekről, kellékekről 

a csapatoknak maguknak kell gondoskodni.  

 
A rendezvény napján a tűzifa, hal és főzőhelyek elosztását az Aranyhorog 

Horgászegyesület végzi. 

 
Nevezési díj: 3.000.- Ft értékű támogatói jegy 

Az önkormányzat a rendezvény bevételét a Virius Vince emlékhely 

kialakítására fordítja. 

 
A versenyben résztvevő csapatoknak 1 adag ételt a zsűri részére biztosítani 

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

értékesíteni nem lehet) 

 
Kérjük, hogy a csapatok a kijelölt főzőhely környezetének 

tisztaságára ügyeljenek! 

 
Szervező: Balatonszepezd Község Önkormányzata az  

Aranyhorog Horgászegyesület együttműködésével 

             

 

Felelős kiadó: dr. Sebestyén László polgármester - Balatonszepezd Község Önkormányzata 

8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. Telefon: 87/468-591 

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

Szerkesztő: Arany Enikő 

SZEPEZDI TÜKÖR 
 

 

2017. JÚLIUS 

 
 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

HIRDETMÉNY 

Értesítem a Tisztelt Ügyfeleinket és a Tisztelt Nyaralókat, hogy 

a strandi idénybérletek árusításában változás történt. 

2017. július 10-től a Központi Strandon, 

a pénztár nyitvatartási idejében (9-18 óra között) 

lesz lehetőség a bérletek megvásárlására. 

 

Ezen időponttól az önkormányzati hivatalban a strandbérletek árusítása 

megszűnik. 
 

Az idénybérletek ára:  7.000.- Ft /felnőtt,  4.000.- Ft/ gyermek, nyugdíjas 
 

A bérletek elkészítéséhez igazolványkép szükséges. 

Kérjük, hogy számlaigényüket a pénztárban jelezni szíveskedjenek! 
 

Felhívjuk a strandoló közönség figyelmét, hogy a 65 éven felüli személyek 

ingyenes strandbelépése megszűnt! 
 

Kellemes pihenést, jó strandolást kívánunk!  
 

Balatonszepezd, 2017. július 6. 
 

 

           dr. Sebestyén László  

  polgármester 

mailto:igazgatas@balatonszepezd.hu


HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

A hulladékszállítást végző közszolgáltató: 

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Telefonszám: 87/342-633 

 

Kommunális hulladék szállítás: 

 

A belterületi ingatlanok esetén a kommunális hulladék szállítása 

településünkön minden héten egyszer, szombaton történik. 

 

A külterületi ingatlanok szemétszállítása bejelentés alapján történik, a 

hulladékot ezektől az ingatlanoktól csak emblémával ellátott szemeteszsákban 

szállítják el (a helyi ABC-ben megvásárolható a zsák). Bejelentéseiket pénteki 

napon fogadja Törekiné Bardon Szilvia falugondnok a 30/632-81-01 

telefonszámon. Szelektív hulladékgyűjtésre a külterületi ingatlanok esetében 

nincs lehetőség. 

Szelektív hulladék: 

 

A szelektív hulladék szállítását a közszolgáltató a tavalyi évtől házhoz menő 

rendszerben végzi, minden hónap második szerdáján. A szelektív hulladék 

gyűjtése vegyesen történhet: műanyagot, papírt és kisebb fém hulladékot lehet 

elhelyezni a kukákban (állandó lakosok esetén) illetve zsákokban (nyaraló 

tulajdonosok esetén).  

Az üveg hulladék átvétele a Sportpályánál történik minden héten kedden 14.00 

és 15.00 óra között. 

A nyaralótulajdonosok, amennyiben nincs tartozásuk a közszolgáltató felé, 6 

db szelektív hulladékgyűjtő zsákot vehetnek át díjmentesen az 

önkormányzatnál ügyfélfogadási időben. 

 

Zöldhulladék szállítás: 

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lerakójánál (Aszófőt és 

Balatonfüredet összekötő felső úton a halastónál található) átveszik 

díjmentesen a zöldhulladékot munkanapokon 7-15 óra között, szombaton 8-12 

óra között. 

Balatonszepezd Község Önkormányzata tervezi a szállítás megszervezését, 

azonban jelenleg csak a kérelmezők költségvállalásával tudják elképzelni. 

 

*** 
 

KULTURÁLIS HÍREINK 

JÚLIUSI PROGRAMOK: 
 

2017.07.15. 18.00 óra a B.B. Közösségi Házban  

Balatoni életképek című kiállítás nyílik Borsos Miklós, Csáki Maronyák 

József, Dudás Jenő alkotásaival, melyet 19 órától a Berka zenekar népzenei 

koncertje követ.  

 

2017.07.22. Sportos Szepezdért nap:  

- 18.00 óra Érdi Mária – Jó szelet Vitorlázásom története- című előadása a 

Bertha Bulcsu Közösségi Házban  

- 19.30 óra Vidék-város foci meccs a Sportpályán 

 

2017.07. 24-27. 19-21 óráig (hétfő-csütörtök) B.B. Közösségi Házban  

Gulyás Miklós tánciskolája 4 este folyamán (4x2 óra) 

 

2017.07. 28. 19.00 óra Soulwave zenekar koncertje 

 

2017.07.29. 18 órától Szepezdi Gasztronómiai Napok 2.  

- Halászléfőző verseny a Csónakháznál. Ezen a napon főszerephez a halászlé 

jut! A Balaton parti estén az élőzenés-táncos esthez a Cappucino zenekar 

szolgáltatja a zenét.  

 


