
FELHÍVÁS

LECSÓFŐZŐ VERSENYRE
Időpont: 2017. augusztus 12. 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. augusztus 10-ig.

A verseny résztvevőinek csapatonként paprikát, paradicsomot, hagymát, 
tüzifát és vizet az Önkormányzat biztosítja! Bográcsról és minden egyéb 
alapanyagról, fűszerekről, kellékekről a csapatoknak maguknak kell 
gondoskodni. 

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 

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

2017. AUGUSZTUS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZEPEZDI VENDÉGLŐK

Aki egy jó kis balatoni falatozásra vágyik vagy megéhezne az úton követve a 
partot, ne lassítson Szepezden. Fölösleges! Nálunk ugyanis – a strandi büféken 
kívűl – nincs Vendéglő! Mármint működő étterem. Sokan emlékszünk még a 
legendás Sellőre. A víztől alig 100 méterre panorámás vacsora volt jutalma 
annak, akinek jutott hely ebben a patinás kis étteremben. Alul borpince, igazi 
balatoni hangulatú éjszakákkal. Mindez már a rég múlté! Mi van ma? Illetve 
mi nincs? Két éve még üzemelt az Öreg Halász Vendéglő az állomásnál. A 
szokásos sztori, kikopott a személyzet, a bérlő nem győzte egyedül. Bezárt. 
Most eladó, de vevő láthatóan nincs. Reméljük mielőbb lát valaki fantáziát 
benne. Tavaly megújult a Magnólia Panzió. Melegkonyhával, mindenki nagy 
örömére! Azonban még a nyár vége előtt bezárt az étterem, munkaerőhiány 
okán. Mi van még? Önkormányzati tulajdonú étterem a parton az Aranyhíd. 
Csakhogy. A hosszú évek során lelakott belső terek felújításra várnak. Az 
önkormányzat távlatokban gondolkodó vendéglősre vár, akinek különösen 
előnyös ajánlatot kínál. Színvonalasan felújított vendéglőt szeretnénk látni, 
cserébe a befektetés teljes költségét bérleti díjként fogadjuk el. Várjuk az 
érdeklődőt! 

Egy mondat még a Sellőről. Tudomásunk szerint a tulajdonos eladná az 
azóta védetté nyilvánított korai Makovecz épületet……

Barátsággal:
dr. Sebestyén László 

polgármester

SZEPEZDI TÜKÖR



Gyülekezeti Nap Balatonszepezden
A Kővágóörs – Révfülöp – Kapolcs Társult Evangélikus Egyházközség az 
anyagyülekezet presbitériuma szervezésében, ezúttal Balatonszepezden 
rendezte meg 2017. évi Gyülekezeti Napját. 

Az evangélikus templomban Veress István lelkész üdvözlő szavai után Dr. 
Galli István c. egyetemi docens, egyházfelügyelő tartott magas színvonalú 
előadást. Új megközelítésben mutatta be Luther Márton és családja küzdelmes 
életét. 

A megemlékezés szeretetvendégséggel folytatódott, a Bertha Bulcsú 
Közösségi Ház udvarán, ahol egyházi zenét is hallgathattunk.

A kitűnő ételek és italok fogyasztása közben kötetlen beszélgetésekre 
került sor. Szóba került többek között a kereszténység kaotikus állapotba 
kerülése, valamint a gyülekezetek építése és rombolása napjainkban. 

Biztató jel ilyenkor, az ökumenikus összefogás és a hívekkel megtelt 
templom. 

A presbitérium köszönetet mond Dr. Sebestyén László polgármester úrnak, 
aki kezdeményezte a balatonszepezdi helyszínt, továbbá felajánlotta a 
szeretetvendégség megrendezéséhez a közösségi házat. Köszönet az 
önkormányzat dolgozóinak az aktív segítségnyújtásért és minden 
megjelentnek, akik nem csak szerettek volna eljönni, hanem azt meg is 
valósították. 

Szabó Gyula
Kővágóörs

KULTURÁLIS HÍREINK

AUGUSZTUSI PROGRAMOK:

2017. augusztus 4. péntek Bertha Bulcsu Közösségi Ház

17.00 óra Békásmegyeri Öltögetők kiállítása megnyitó

18:00 óra Moldvai Csángó gyerekek előadása

2017. augusztus 11. péntek Bertha Bulcsu Közösségi Ház

18.00 óra Szepezdi Foltvarró Klub kiállítása megnyitó

19.00 óra Petőfi színház: Egyedül nem megy című humoroselőadás

2017. augusztus 12. szombat Csónakház

18.00 óra Lecsófőző – verseny, zenél Grósz Zoltán

2017. augusztus 18. péntek Bertha Bulcsu Közösségi Ház

19.00 óra Színházi előadás gyerekeknek Gay Tamás és Zsámár Katalin 

előadása

2017. augusztus 19. szombat Csónakház

16.00 óra Zsíroskenyér party – kirakodó vásár, arcfestés, népi játékok, 

kézműves foglalkozások, tűzijáték, táncos előadás, este zenél a Blokk együttes

2017. augusztus 20. vasárnap Római Katolikus templomkert

8.00 óra Új kenyér áldása


