Petőfi Sándor
SZEPTEMBER VÉGÉN
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

SZEPEZDI TÜKÖR
2018. SZEPTEMBER

Kedves Szepezdiek!
Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
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„A bajban ismerszik meg az igazi barát!” tartja a közmondás.
Tájékoztatom a tisztelt olvasókat, hogy júniusi motor balesetemből felépültem
– majdnem gyógyultan – folytatom hivatali munkámat. A bokám szilánkosra
törött, de szerencsés vagyok sem a fejem, sem a gerincem nem sérült.
Köszönöm a hivatali munkatársaimnak szilárd helytállásukat a nehéz nyári
időszakban. Köszönöm alpolgármesteremnek, Sándor Ildinek a helyettesítő
munkáját. Köszönöm a veszprémi kórház traumatológiájának a lelkiismeretes,
magas szakmai ismeretekről tanúskodó operációk sorozatát. Drótok, lemezek,
csavarok. Köszönöm mindenkinek, akik a kórházban látogattak meg.
Képviselőknek, a kirendeltség vezetőnek, a gondnokság dolgozóinak. A
járókeretet külön köszönöm a Bardon családnak. Köszönöm a sok e-mailt, az
írásos vagy telefonon érkező jókívánságokat. Köszönöm az együttértő emaileket a rajzszakkör tagjaitól és vezetőjétől.
A privát gondolatok után örömmel értesítem a lakosságot és a nyaralókat a
most induló őszi munkákról.
Szeptemberben újabb kormányzati támogatás elköltésébe kezdtünk bele. A
múlt évben a szepezdfürdői település részen építettünk szennyvízcsatornát.
Az idén a falu belső utjai és a 71-es melletti járda szakaszai újulnak meg. A
Via Vomito Kft már el is kezdte a 100 millió forintos útfelújítást. Terveink
szerint október végére el is készülnek az utcák.
A munkálatokkal együtt járó átmeneti kényelmetlenségekért türelmet kérünk.
Barátsággal
Sebestyén László
polgármester

Tisztelt Érintett Balatonszepezdi Lakók, Ingatlantulajdonosok!
Balatonszepezd Község Önkormányzata a nyertes pályázata alapján
fejleszti a település úthálózatát. Cégünk – VIA VOMITO Kft (8200
Veszprém, Kádártai út 27.) – nyerte el ezen feladatok kivitelezését.
Az érintett út- és járdaszakaszok:
- Kisfaludy utca burkolat felújítása
- Jókai utca burkolat felújítása
- Napsugár utca burkolat felújítása
- Révfülöpi utca burkolat felújítása (Kossuth-Arany)
- Arany János utca burkolat felújítása (Dobó-71 fkl. út)
- Kerteki utca 1 (Arany-Honvéd)
- Kerteki utca 2 (Csokonai-Őzike)
- Kerteki utca 3 (Rákóczi-Akácfa)
- Sellő utca felújítása (Széchenyi utcától lefelé)
- Nyár utca felújítása (Kerteki-Csuki)
- Csuki utca felújítása (Nyár-71 fkl. út)
- Ifjúsági strandhoz vezető út
- Járda felújítás 71-es út mellett (Petőfi utca és Révfülöpi utca között)
- Buszöblöknél peronok felújítása 2db (71 fkl. út mellett
Vasútállomásnál ás Víriusz telepnél)
A vállalt szerződés szerint időkorlátok között - 2018. szeptember eleje
és 2018. október vége között készülnek a fenti munkálatok.
Megértésüket és türelmüket köszönjük a munkák elvégzéséhez.
Felhívjuk az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy cégünk vállalja az új
útburkolat mellé aszfaltos burkolatú kapubejárók kiépítését is az
ingatlantulajdonos saját költségére. Egyedileg felmérjük a feladatot,
ajánlatot adunk és megrendelés esetén elkészítjük azt.
Jelentkezni Busch Péternél lehet 2018. október 15-ig. Utána
ütemezetten végezzük el a megállapodott feladatokat.
Helyi elérhetőségünk: Dénes Zoltán ügyvezető 30-981 0509
Busch Péter építésvezető 30-526 2122
Veszprém, 2018. augusztus 22.
Dénes Zoltán
ügyvezető

KULTURÁLIS HÍREINK
augusztus
4-én

11-én

12-én
15-én

19-én

20-án

A lecsófőző-versenyen Hajas Szilárd fuvolaművész előadásában
hallgathattunk csodálatos jazz zenét, majd Grósz Zoltán
muzsikájára táncolhattunk.
A Szepezdi Öltögetők kiállítását nyitottuk meg, melyet a
Tallabille zenekar új CD- anyagának muzsikái követtek egy
koncert erejéig, Végezetül pedig sötétedésig folyt a néptánc
oktatás, mely komoly sikernek örvendett.
Az Invokatio musicalis lélekemelő és fergeteges koncertjét
hallgathattuk meg idén újra.
A Márkus Színház előadásában nézhették meg kicsinyek és
nagyok a"Mátyás király szárnyai" darabot, mely idén is
teltháznak örvendett.
Falunk búcsújának előestéjén a Kajárpéci Vízirevű előadását
tombola és eredményhirdetés követte. Idén is kipróbálhattuk a
Fanyűvők népi gyerekjátékait, elmehettünk arcfestésre és
kézműves foglalkozásra, valamint kóstolhattunk a SZESZ által
készített finomabbnál finomabb zsíros deszkákból. A tűzijáték
sem maradt el és újabb mintájú szepezdi pólót és napszemüveget
is vásárolhattak az érdeklődők. Az est folyamán a Búgócsiga
zenélt és a zsíros kenyérevő versenyt idén először egy hölgy
nyerte meg.
Szent István ünnepét az újonnan készített kültéri oltárnál áldotta
meg Sándor atya a betakarított terményeket és mindenki vihetett
haza a megszentelt kenyérből is.

szeptember
21-én Közmeghallgatás 15 órakor, helyszín: Bertha Bulcsu Közösségi
Ház
22-én Szüreti mulatság 14,30 órától
27-én „Balatonszepezdért” kitüntetés átadási ünnepség 14 órakor,
helyszín: a Bertha Bulcsu Közösségi Ház
29-én Virius Vince emlékgúla avató ünnepség 15 órakor,
helyszín: Virius utca és Dózsa Gy. u. sarok

