
HIRDETMÉNY
Kedves Betegeink!

Dr. Oláh Kálmán háziorvos értesíti a lakosságot, hogy

2017. december 4-8-ig
2017. december 18-22-ig

szabadság miatt nem rendel.

Helyettesít: Dr. Rothstädter Ágnes köveskáli háziorvos
Telefon: 87/478-047, 06/30-686-8289

Rendelés:

hétfő: 8.00-12.00 Köveskál
kedd: 8.00-11.00 Zánka
szerda: 8.00-11.00 Mindszentkálla

12.00-13.30 Szentbékkálla
csütörtök: 9.00-11.00 Köveskál

11.30-13.00 Monoszló
13.30-16.00 Zánka

péntek: 8.00-11.00 Köveskál

Ügyelet:

Délután 16.00 órától – reggel 8.00 óráig a Balatonfüredi 
Szakrendelőben (8230 Balatonfüred, Csárda u. 1.) Telefon: 87/ 580-886,
580-887, 580-888
Dr. Rothstädter Ágnest hétköznap 16 óráig lehet hívni.

Dr. Oláh Kálmán sk.
háziorvos

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

M e g h í v ó
Szeretettel várunk mindenkit

Balatonszepezd Község Önkormányzata által szervezett
Adventi gyertyagyújtásokra

a betlehemi jászolnál.

2017. december 3. (vasárnap) 17.00 óra –
Gondos Gábor református lelkész gondolatai

2017. december 10. (vasárnap) 17.00 óra –
Csizmazia Sándor római katolikus plébános gondolatai

2017. december 17. (vasárnap) 17.00 óra –
Veress István evangélikus lelkész gondolatai

 
2017. december 24. Mindenki a családja körében gyújtja meg a 

negyedik gyertyát
 

 

2017. DECEMBER

SZEPEZDI TÜKÖR



Hirdetmény
A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy Ön is 
GONDOSKODJON AZ ALÁBBIAKRÓL:

Pótolja a hiányzó aknafedlapot, vagy cserélje, ha sérült, mert a fagy 
leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő 
vízmérőket veszélyezteti, így ezek védelme különösen fontos! 
Ellenőrizze a lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő 
zárását! Javasoljuk az aknafedlapot hőszigetelő anyaggal ellátni, hogy 
ne maradjanak hézagok, ahol a kinti hideg levegő az aknába áramolhat.

A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk 
ellátni. A szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt,
az aljzatot azonban hagyjuk szabadon. A szigetelőanyag tekintetében 
fontos, hogy az nedvesség hatására se veszítsen a szigetelő-
képességéből.
A télen nem lakott épületeknél a legbiztosabb módszer a TELJES 
VÍZTELENÍTÉS, így fontos az alábbi teendők elvégzése:

Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében a nyaralók esetén a 
téli, használaton kívüli időszakra a házi vezetékhálózaton elhelyezett 
víztelenítő szerelvények segítségével víztelenítsen, és a vízmérő előtti, 
közterület felé eső csapot is zárja el! Nyissa ki és hagyja nyitva a kert-
ben, épületben található csapokat és engedje le a berendezésekből (pl.: 
bojler, WC tartály, stb.) a vizet. Fordítsa a megfelelő állásba a vízmérő 
utáni víztelenítő csapot és engedje le a házi vezetékhálózatból a mara-
dék vizet. A télen nem használt ingatlanokat rendszeres időközönként 
ellenőrizze az esetlegesen bekövetkező meghibásodások mielőbbi észle-
lése érdekében.
TUDTA ÖN, HOGY...

• …a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság 
miatt következik be?

• …a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvíz hálózat 
karbantartása a Felhasználók feladata?

• …a vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízelfolyást 
eredményezhet?

• …a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a Felhasználókat 
terheli?

• …évente több tízezer vízmérő fagy el és millió liter víz folyik 
el emiatt?

KÉRJÜK, HOGY A KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A 
SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKET ÖN IS TEGYE MEG, HISZEN A 
VÍZMÉRŐK RENDELTETÉSSZERŰ MŰKÖDTETÉSE KÖZÖS 
ÉRDEKÜNK!

DRV Zrt.

KULTURÁLIS HÍREINK

NOVEMBERBEN TÖRTÉNT:
2017. november 10-én
18.00 órakor a Varga Endre vezette Musica Antiqua koncertjét 
hallgathattuk meg a Bertha Bulcsu Közösségi Házban. Fantasztikus 
hangulat volt. Megtelt a fenti terem. Igen sokan el tudtak jönni hála 
Istennek. A zenekarról: A kamarazenekar jellegzetes, egyedi hangzását 
a furulyák és a vonós hangszerek hangszíneinek különleges összhangja 
határozta meg. Hangversenyeiken alaprepertoár a reneszánsz és barokk 
zene, de emellett klasszikus, illetve a zenekar számára íródott XX. 
századi zenét is tolmácsoltak. Az együttes korhű reneszánsz kosztümök-
ben lépett fel, vizuálisan is igazodva az előadott zene hangulatához.

2017. november 17-én 
17.00 órától idén is megtartottuk a népszerű töklámpás felvonulást kis 
falunkban

DECEMBERI PROGRAMOK:
2017. december 9. szombat 
14.00 óra JÁTSZÓHÁZ a Bertha Bulcsu Közösségi Házban

2017. december 16. csütörtök
16.00 óra Mindenki Karácsonya a Bertha Bulcsu Közösségi Házban

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre.

Csizmazia Kenéz
művelődésszervező


