
Kedves Betegeink! 
 

Dr. Hargitai Zsolt fogorvos értesíti a lakosságot, hogy 
 

2018. augusztus 6-tól 21-ig 

szabadság miatt nem rendel. 

Első munkanap 2018. augusztus 22-e szerda. 

A többi napokon, kizárólag sürgős esetben a Balatonfüredi Rendelőin-

tézet fogadja a betegeket. 

Ügyelet: 

a Balatonfüredi Szakrendelő  (8230  Balatonfüred, Csárda u. 1.)  

Telefon: 87/ 580-886, 580-887, 580-888 
 

Dr. Hargitai Zsolt  

fogorvos 
 

*** 
 

HIRDETMÉNY 

A közszolgáltatási szerződéssel rendelkező, üdülőként nyilvántartott 

ingatlanhasználót megillető szelektív hulladékgyűjtő zsákok átvehetők a 

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltségén, Árpád 

u. 27. ügyfélfogadási időben.  

Ügyfélfogadási idő:   Hétfő:  8,00 – 11,00 

 Szerda:  13,00 – 16,00 

 Péntek:  8,00 – 11,00 

A szelektív hulladék szállítás időpontja minden hónap második szerda.  
 

Üveg átvétel időpontja minden héten kedden 14-15 óra között a községi 

sportpályánál.  
 

Segítsük elő környezetünk védelmét és tegyünk meg mindent környezetünk 

tisztaságáért! 
 

 

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: Hofferné Orbán Judit 

SZEPEZDI TÜKÖR 
 

 

2018. AUGUSZTUS 

 
 

 

FELHÍVÁS LECSÓFŐZŐ VERSENYRE 

Időpont: 2018. augusztus 04. 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 2018. augusztus 2-ig. 

A verseny résztvevőinek csapatonként paprikát, 

paradicsomot, hagymát, tűzifát és vizet az 

Önkormányzat biztosítja: Bográcsról és minden egyéb 

alapanyagról, kellékekről a csapatoknak maguknak kell 

gondoskodni.  

Nevezési díj: 3.000.- Ft értékű támogatói jegy 

Az önkormányzat a rendezvény bevételét a Balatonszepezd képekben 

kiadvány megjelentetésére fordítja. 

A versenyben résztvevő csapatoknak 1 adag 

ételt a zsűri részére biztosítani kell. Az el-

készített ételt a csapatok a helyszínen 

elfogyaszthatják. (pénzért értékesíteni nem 

lehet) 

Kérjük, hogy a csapatok a kijelölt főzőhely 

környezetének tisztaságára ügyeljenek! 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://bin.sulinet.hu/ikep/2005/07/2.gif&imgrefurl=http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kjc/0/27264/1&usg=__Pb0AWfkeyKdhkbDxoIuTJ_4neHY=&h=128&w=150&sz=2&hl=hu&start=46&tbnid=tlsI0c1m8l6AsM:&tbnh=82&tbnw=96&prev=/images?q=clipart+f%C5%91z%C3%A9s&gbv=2&ndsp=20&hl=hu&sa=N&start=40
http://www.balatonszepezd.hu/
mailto:igazgatas@balatonszepezd.hu
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://free.x3.hu/dufgyive/duffuz01/Image87.gif&imgrefurl=http://free.x3.hu/dufgyive/duffuz01/duf_fuzet_01_2.htm&usg=__2V5cpaMmcJLSm6tJa45Ol5zjPGM=&h=570&w=356&sz=8&hl=hu&start=9&tbnid=OZxqb8rlRune_M:&tbnh=134&tbnw=84&prev=/images?q=bogr%C3%A1cs&gbv=2&ndsp=20&hl=hu&sa=N


KULTURÁLIS HÍREINK 

Július  

14-én Berky Péter barátunk emlékkiállítását rendeztük meg, ahol a 

felejthetetlen szepezdi arcok portréival nyitottuk meg a sort, majd kis 

falunkról és természeti csodáiról készült fotók következtek. Ezután 

ízelítőt adtunk még az alkotó díjnyertes bélyegeiből és filmekhez, 

reklámokhoz készült plakátjaiból. Jó hangulatú együttlét volt, ahol 

mindenki felidézte barátságos emlékeit, amelyeket Péterrel élhetett át.  

Majd a szabadtéri színpadon a Dávid Roland Akusztik Trió rockzenei 

időutazásán vehettünk részt. 

21-én 9 csapat nevezett a halászléfőző-versenyre, melyet idén is az 

Aranyhorog Horgász Egyesülettel rendeztünk közösen és a Halker Kft 

idén is ingyenesen biztosította a főalapanyagokat a csapatok és az 

önkormányzat részére is. A három tagú zsűri, melynek elnöke Gödry 

Zoltán volt az alábbi eredményt hirdette ki. 1. helyezett az Écsi Öreg 

Halászok csapata, 2. a Nyugdíjas Horgászok 3. pedig a Penetelei Kivert 

Kutyák baráti társasága lett. Gratulálunk minden induló csapatnak a jó 

hangulatú versenyhez és a finom halászléhez. Az est folyamán fellépett 

a Gulyás Miklós tánciskola és a Wolf zenekar szolgáltatta a zenét. 

23-tól 26-áig naponta 19-21 óráig intenzív társastánc tanfolyamot tartott 

Gulyás Miklós Balatonszepezden a Bertha Bulcsu Közösségi Házban az 

érdeklődők számára. Az érdeklődők megtanulhatták a klasszikus és 

divatos társastáncok, többek között keringő, tangó, slowfox, cha cha 

cha, salsa, rumba, rocky alaplépéseit. 

28-án Meszlényi Molnár Eszter kiállítását nyitottuk meg, ahol a 

szepezdi ihletettségű képeken megelevenedett a régi daráló; Zsuzsi néni, 

aki a kuglizókat figyeli; a váratlanul felbukkanó róka; a piros kapu; a 

kocsma élete és még sok más kedves életkép a régi Szepezdről. A 

kiállítás augusztus 9-éig látogatható minden nap 18-20 óráig. Ezt 

követte a Hévízi Happy Dixieland Band vidám koncertje, ahol 

mindenkinek ritmusra mozdult a lába, sőt többen táncra is perdültek. 

Háromszoros vastapssal hívta vissza a lelkes közönség újabb és újabb 

számokra a hévízi muzsikusokat.  

Augusztus 

4-én 15.30 -tól Lecsófőző-verseny lesz a Csónakháznál. 18 órától haj-

nali egy óráig Grósz Zoltán barátunk muzsikál nekünk, 18.15 -től Hajas 

Szilárd fuvolaművész ad jazz koncertet, 19 órától lesz a lecsóosztás.  

11-én a Szepezdi Öltögetők kiállítását nyitjuk meg 18 órakor, melyet 

hétkor a Tallabille zenekar népzenei koncertje és táncháza követ a 

Bertha Bulcsu Közösségi Házban. A kiállítás augusztus 24-ig 

látogatható naponta 18-20 óráig. 

12-én 18 órakor az Invokatio Musicalis koncertjét hallgathatjuk meg 

a Bertha Bulcsu Közösségi Ház udvarán 

15-én 19 órától a Márkus Színház – Mátyás király szárnyai - című 

bábelőadását tekinthetjük meg a Bertha Bulcsu Közösségi Ház udvarán. 

19-én 16 órától lesz a Szepezdi Zsíroskenyér Party – a falu Szent István 

Búcsú-jának alkalmából a Csónakháznál. Kirakodó vásár, arcfestés, 

kézműves foglalkozások, népi játékok, tűzijáték, táncos előadás, és még 

sok izgalmas lehetőség várja az érdeklődőket. Zenél a Blokk együttes. 

20-án 8 órakor hálaadó Szentmise lesz a Római Katolikus Templom-

kertben, ahol betakarított terményeinket is megáldják.  
 

Csizmazia Kenéz 

művelődésszervező 

 

Állandó kiállítások Balatonszepezden: 

Szepezd Galéria 
(Szegfű köz eleje) 

Nyitvatartási idő: minden héten péntek, szombat, vasárnap 

18:00 órától 20:00 óráig. 

A kiállítás megtekinthető 2018. augusztus 26-ig. 
 

Néprajzi Gyűjtemények Háza 
(Árpád utca 7.) 

Nyitvatartási idő: minden héten szombat, vasárnap 

18:00 órától 20:00 óráig. 

A kiállítás megtekinthető 2018. augusztus 20-ig. 


