
Többféle témákban és eszközökkel önmagunkat képezve és egymást segítve 

dolgozunk, így mindenki megtalálhatja a saját kifejezési formájához közel 

álló festészeti technikákat.  

Most lehetőséget kaptunk, hogy bemutatkozzunk és megmutathassuk az 

elkészült alkotásainkat.  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

28-án a Budapesti Vonósok klasszikus zenei koncertjét hallgathatják 

meg 19 órakor szintén a Bertha Bulcsu Közösségi Ház kerti színpadán.  

29-én Marhagulyás Vacsorát rendezünk a Csónakháznál, ahol funky 

koncertet hallgathatnak 18 órától, majd pedig élőzenés mulatság kezdődik, 

ahol az Elixír zenekar szolgáltatja a talpalávalót. Ott lesznek a helyi borászok 

is, akiktől kiváló nedűket lehet vásárolni, megkóstolhatják az ízletes marha 

gulyást és a sétányon zenei meglepetés várja az érdeklődőket. Szeretettel 

várunk mindenkit programjainkra. 

 

*** 
 

HIRDETMÉNY 

Értesítem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a 2019. évi strandi idénybérletek 

kiváltására 2019. június 15- től a Központi strand pénztárában, 

nyitvatartási időben van lehetőség. 

Naponta: 9.00 órától – 18.00 óráig 

Idénybérletek ára:  8.000.- Ft /felnőtt 

   4.500.- Ft/ gyermek, nyugdíjas 

A 70 évet betöltött balatonszepezdi nyaralótulajdonos ingyenes bérletet 

igényelhet saját részre a Központi strand pénztárában.  

Felhívjuk a strandoló közönség figyelmét, hogy a bérlet váltáshoz 

igazolványkép szükséges ill. a meglévő bérlet matricával érvényesíthető. 

Balatonszepezd, 2019.06.05. 

dr. Sebestyén László 

polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Kirándulás Őrség-Szlovénia 
2019. május 22. 

 

7.00 órakor kigördült Veszprém megye legnagyobb autóbusza a Szepezdi 

parkolóból. Rajta a vidám sokadalom. Sebestyén László polgármester – a 

kirándulások rendszeres idegenvezetője – ismertette a napi programot, majd 

biztosított mindenkit a jó időjárásról, a kitűnő hangulatról é a ránk váró 

felejthetetlen gasztronómiai élvezetekről.  

Első állomásunk Őriszentpéter. 9 órakor érkeztünk az Árpád kori Római 

katolikus templomhoz. Már várt bennünket a helyi idegenvezető, aki nagy 

hozzáértéssel magyarázta az ősi templom különlegességeit. Majd vissza a 

buszra. Következő állomásunk Pityerszer a Skanzen. Megtudtuk, hogy a 300 

éve idetelepült székelyek a területért cserébe határvédelmet látták el 

igencsak megbízható minőségben.  

Innen tovább a Szlovén határ felé vettük utunkat. Előkerültek a buszos 

sütemények. Kialakult már, hogy kikre számíthatunk. A kínálat a 

legmagasabb igényeket is kielégítette. Kivétel talán a polgármester saját 

készítésű töltött ostyája volt, amit stílszerűen „Szepezdi szerénynek” 

nevezett.  

Első Szlovén állomásunk Dobronak volt. Itt a csoport ketté vált. 

Néhányan az Energia parkra voltak kíváncsiak, a többség az Orchidea farmra 

látogatott. Káprázatos trópusi őserdő tárult elénk az orchideák létező 

példányai között. A belépő árából vásárolni is lehetett. A busz alsó tárolói 

megteltek virágokkal.  

Tovább lendültünk Lendva felé. 13,30 órakor ebéddel vártak a Troica 

étteremben. Meglepő volt a különlegesen kedves fogadtatás a magyarul 

http://www.balatonszepezd.hu/


beszélő fogadósok részéről. Az étel bőséges és finom volt. Ebéd után 

felmentünk – ki liften, ki gyalog a 240 lépcsőfokon – az 53 m magas 

Vinarium toronyba. Álomi kilátás tárult elénk négy országgal Szlovénia – 

Ausztria – Horvátország – Magyarország. Onnan vissza a városba. Szabad 

program következett. Meglátogattuk a lendvai Bánffy várat. A feszes 

program beosztás sajnos egy kis csúszást eredményezett. A várra csak egy 

órácska maradt, amiből rohanás lett, így sok érdekes látnivaló kimaradt.  

Nagyjából este 7 óra 

tájban indultunk ha-

zafelé. Már estele-

dett amikor feltűntek 

a Balaton-felvidék jól 

ismert lankáinak szi-

luettjei. 21 órakor 

(terv szerint) fékezett 

kitűnő sofőrünk Bala-

tonszepezden. 

Úgy gondolom ez 

a kirándulás is jól 

sikerült! 

 

*** 
 

KULTURÁLIS HÍREK 
MÁJUS 

10-én Zlinszky András PhD (BLI Hidrobotanikai Osztály tudományos 

munkatársa) "A Balaton fentről" - című előadását hallgathattuk meg, 

amely sok izgalmas újdonságot és megközelítési módot mutatott be az 

érdeklődőknek. Megtudtuk többek között milyen problémákat okoz a túl 

magasan tartott vízszint, milyen jelentősége van a nádasnak, amely pusztul, 

és hogy mi mindenre jók a tudományos módszerek a mi hétköznapjainkban. 

17-én Tóth Gábor Ákos íróval „a Balaton irodalmi nagykövetével” 

tartottunk irodalmi estet. Az együttlét során részleteket hallhattunk az 

alkotó műveiből, amelyek mindenkit rácsodálkozásra, megállásra indítottak 

a sietős hétköznapjaink közepette, hogy észrevegyük milyen sok egyedi 

szépséggel találkozhatunk szürkének hitt köznapjaink során. A beszélgetést 

lényegében családias módon a publikum kérdései irányították. Sok-sok 

titokzatos rejtélyt, részletet tudhattunk meg az író életéről, motivációiról és 

látásmódjáról.   

21-én ünnepeltük a Bertha Bulcsu Közösségi Házban Molnár Imre 

tornász 70. születésnapját és megemlékeztünk sportolói pályafutásáról. 

Megismerhettük életútját és archív felvételeken megtekinthettük az 

olimpián, a világbaj-

nokságon és az Európa 

Bajnokságon bemuta-

tott tornagyakorlatait. 

A Magyar Torna Szö-

vetség kisbuszát biz-

tosította a rendezvény-

re, hogy Imre bácsi 

együtt ünnepelhessen a 

családjával, a kollégái-

val és a tornász tár-

saival.  

Isten éltesse Imre bácsit! 

JÚNIUS 

22-én Évadnyitó - Balatonkoszorúzást rendezünk. 18 órakor 

megnyitjuk a Bertha Bulcsu Közösségi Házban Balatonszepezdi 

AlkotóKör kiállítását. Majd 20 órakor megáldjuk a Balatont és 

játékarzenállal, sétányzenével, kézműves-foglalkozásokkal élőzenés-táncos 

esttel várjuk a kedves érdeklődőket, ahol zsíros kenyérrel vendégel meg 

mindenkit a Tópart büfé. Köszönjük a felajánlásukat. 

 

*** 
 

BALATONSZEPEZDI ALKOTÓKÖR 
 

Tavaly ősszel megalakult Balatonszepezden egy képzőművészeti társaság, a 

Balatonszepezdi AlkotóKör, mely heti rendszerességgel működik ősztől a 

nyár beálltáig. Az AlkotóKör olyan szakkör, ahol a festésen, rajzoláson 

kívül az együttes alkotás a fő cél. Az alkotni vágyó tagok, olyan felnőttek, 

akik régóta szerették volna kipróbálni a festészet különböző ágait. Van, aki 

munka mellett és van, aki az alkotni vágyás iránti szeretetéből jár a körbe. 


