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Dr. Kontrát Károly Országgyűlési Képviselő Úr 2018.04.04-én
átadta Szepezd eddigi legnagyobb beruházását, a szepezdfürdői
településrész szennyvíz csatornázását.
A szepezdi zászlón ez áll: Fejlesztés! Ez egyrészt azt jelenti, hogy
hozzuk be a lemaradást a környékbeliekhez képest. Elemi igény a
Balaton partján a zárt rendszerű szennyvízkezelés. Annak idején a
szepezdfürdői település rész teljes egészében kimaradt a csatornázásból,
tervek azonban készültek. Leporoltuk a régi terveket. Korszerű műszaki
megoldásokra cseréltük ki a korábbi elképzeléseket. Először nem hittük,

de az új még olcsóbb is lett. A megújult tervekkel aztán pályázati
megoldáson gondolkodtunk. Rövidesen rá kellett döbbennünk, hogy
uniós pályázat szóba sem jöhet „gazdaságtalan” okokból. Az alacsony
állandó lakos létszám miatt nem fértünk bele a feltételrendszerbe.
A fentiek okán a kormányhoz fordultunk segítségért. Szerencsére
azonnal megértették környezetvédelmi érvelésünket és a 2015.
decemberi kormányhatározat jóváhagyta a szükséges 300 millió
forintot.
Ezt követően elkezdődhetett a közbeszerzési eljárás 2016-ban. A
győztes pályázó a zalaegerszegi Hydrocomp Kft lett. A munka nagy
lendülettel haladt és a határidőt pontosan betartva 2017. decemberében
be is fejeződött. Elkészült 3450 méter csatorna, 173 ingatlan
bekötésével.
Nagy eredménynek tartjuk, hogy a kötelező félpályás úthelyreállítás
helyett teljes szélességében aszfaltoztattuk le az utcákat. Ezt a
közbeszerzés „maradvány pénzéből” sikerült kigazdálkodnunk.
Köszönettel tartozunk a 100 %-os kormányzati támogatásért, hiszen
sem az önkormányzatnak, sem az ingatlantulajdonosoknak nem kellett a
beruházáshoz tenniük egy fillért sem.
Ezzel a jelentős infrastrukturális fejlesztéssel hozzájárultunk
környezetünk védelméhez, a Balaton vízminőségének megőrzéséhez.
A szepezdi zászló jelmondata továbbra is érvényes! A falu fejlesztése
nem áll meg.
Sebestyén László
polgármester

***
KULTURÁLIS HÍREINK

ÁPRILISI PROGRAMOK:
2018. április 13-án PÉNTEKEN 16.00 órai kezdettel szeretettel várunk
mindenkit a Költészet Napja alkalmából megrendezendő előadásunkra a
Bertha Bulcsu Közösségi Házba.
2018. április 20-án PÉNTEKEN 17.00 órai kezdettel szeretettel várunk
mindenkit a Tavaszi Esték keretében Üveges Gábor biogazdálkodásról szóló
előadására.

Csizmazia Kenéz
művelődésszervező

***
HIRDETMÉNY
Dr. Oláh Kálmán háziorvos értesíti a lakosságot, hogy
2018. április 12-én és 13-án
továbbképzés miatt nem rendel.
Helyettesít: Dr. Rothstädter Ágnes köveskáli háziorvos
Telefon: 87/478-047, 06/30-686-8289
Rendelés:
csütörtök:
péntek:

9,00-11,00
11,30-13,00
8,00-11,00

Köveskál
Monoszló
Köveskál

MÁRCIUSBAN TÖRTÉNT:

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

2018. március 14-én 17 órakor emlékeztünk az 1848-, 1849-es eseményekre.

Dr. Rothstädter Ágnest hétköznap 16 óráig lehet hívni.

2018. március 23-án 17 órakor Dr. Nagy Mihály (szepezdi nyaraló) tartott
számukra előadást a kabai meteoritról.

Zánka, 2018. április 5.

2018. március 24-én Játszóházat tartottunk a Könyvtárban, melynek
keretében húsvéti díszeket készíthettek kicsik és nagyok.

Dr. Oláh Kálmán sk.
háziorvos

