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Jelentkezés:
06/20/823-1233
telefonszámon
hétfőtől
péntekig
vagy
a
kenezhanna@gmail.com e-mail címen lehet legkésőbb 2019. július 15-ig.
A verseny résztvevőinek csapatonként halat, tűzifát és vizet az
Önkormányzat biztosítja! Bográcsról és minden egyéb alapanyagról,
fűszerekről, kellékekről a csapatoknak maguknak kell gondoskodni.
A rendezvény napján a tűzifa, hal és főzőhelyek elosztását az Aranyhorog
Horgászegyesület végzi.

Nevezési díj: 3.000.- Ft értékű támogatói jegy
Az önkormányzat a rendezvény bevételét a strandok felújítására fordítja.
A versenyben résztvevő csapatoknak 1 adag ételt a zsűri részére
biztosítani kell. Az elkészített ételt a csapatok a helyszínen
elfogyaszthatják. (pénzért értékesíteni nem lehet)
Kérjük, hogy a csapatok a kijelölt főzőhely
környezetének tisztaságára ügyeljenek!

Szervező:
Balatonszepezd Község Önkormányzata az Aranyhorog Horgászegyesület együttműködésével

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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FIGYELEM
Tisztelt Balatonszepezdi
lakosok!
A belterületi vadjelenlét csökkentése a község közös érdeke, mely érdek
a lakosság, a vadásztársaság és az Önkormányzat szoros együttműködése
során érvényesíthető!
Surányi Péter tájegységi fővadász javaslata alapján, a belterületi
vadjelenlét csökkentése érdekében kérjük, hogy:
o Az elhanyagolt saját tulajdonban lévő belterületi részeken számolják
fel a búvó- és táplálkozó helyre alkalmas növényzetet!
o Ne etessék szándékosan vagy véletlen (élelmiszer hulladék, lehullot
gyümölcsök) a vadakat, valamint a itatásra alkalmas területeket
számolják fel!
o Az illegális hulladék, zöldhulladék lerakása bel- és külterületen
TILOS!
o Ingatlanukat megfelelő kerítéssel védjék a vadaktól!
o Ajánlott a kereskedelmi forgalomban kapható vadriasztó szerek
használata!
o Ha vadállattal találkoznak, mindenképp hagyjanak az állatnak
menekülési lehetőséget. Ne álljanak az útjába, próbáljanak
eltávolodni tőle.

További hasznos információk és tippek:

www.parkerdo.hu/parkerdo/tudnivalok/vaddiszno-gyik/
Vadkár és vadgazdálkodással kapcsolatban a területileg illetékes
vadásztársaság:
Csobánc Földtulajdonosi Vadásztársaság (cím: 8300 Tapolca,
Gyulakeszi utca)
Elnök: Baracskai Lajos
Balatonszepezd Község Önkormányzata

zenei koncertjét hallgathattuk telt házas érdeklődés mellett a
Bertha Bulcsu Közösségi Házban.
o 29-én Marha Gulyás Vacsorát rendeztünk a Balatonszepezdi
Gesztenyevirág Nőegylet segítségével a Csónakháznál. 18
órakor a Soul and Emotion zenekar funky koncertjét
hallgathattuk meg, majd 19 órától pedig élőzenés mulatság
kezdődött az Elixír zenekarral. Megkóstolhattuk a szepezdi
marhagulyást, melyhez a húst a Halker Kft biztosította.
Köszönjük szépen a nagylelkű támogatást. A sétányzenés
programunk is elindult, melyen a Hódos testvérek hegedű és
fuvola duett zenéje bűvölte el az arra járókat.

***

KULTURÁLIS HÍREK
Június
o 22-én Évadnyitót rendeztünk. 18 órakor megnyitottuk a Bertha
Bulcsu Közösségi Házban a Balatonszepezdi AlkotóKör
kiállítását, ahol 2019.07.05-ig megtekinthették Lakos Józsefné,
Sándor Gyuláné, Jakab Gyuláné, Tarr Judit, Zsoldos Beáta,
Bakos Anna, Voss Olga, Kozma Szilveszterné, Borsi Gergely,
Bódi Józsefné, Hibácska Gyuláné, Tar Imréné, Sebestyén
László, Fazekas Árpádné alkotásait. A megnyitón
közreműködött Pózna Melinda, gitáron játszotta el nekünk
Morel: Danza Brasilera darabját. Eközben már a Fanyüvők népi
játékait próbálhatták ki kicsinyek és nagyok a Központi
Strandon. Aztán elkezdett zuhogni az eső és minden programot
a Művelődési Házban rendeztünk meg. Itt lehetett korongozni,
agyagozni Nagyné Pannikával, amit a gyerekek mellett sok
asszony is örömmel kipróbált. Majd 19 órakor a Bazsi and
Brothers impozáns break előadását nézhettük meg, melyet a
Koktél Band zenekar élőzenés estje követett.
o 28-án a Budapesti Vonósokból alakult négyes „Válogatás az
1900-as évek kezdetének európai zenéiből” – című klasszikus

Július
o 5-én, pénteken 20 órakor a Bertha Bulcsu Közösségi Házban a
Filmklub keretén belül a Mici néni két élete című filmet
nézhettük meg.
o 13-án, szombaton 19.00 órakor a Bertha Bulcsu Közösségi
Házban lesz Szablyár Zsuzsa kiállításának megnyitója, melyet 20
órakor a „Fuvola és Tánc” előadás követ, Fülep Márk, Farkas
Zoltán "Batyu" és Tóth Ildikó "Fecske" előadásában. (A kiállítás
július 26-ig tekinthető meg naponta 18 és 20 óra között)
o 20-án, szombaton 18 órakor a Csónakháznál Halászléfőzőversenyt rendezünk, melyen fellép az Írisz zenekar és Gaál
Szabolcs szolgáltatja az élőzenét.
o 23 - 26-ig 19.00-21.00 között a Bertha Bulcsu Közösségi Házban
tánciskola lesz Gulyás Miklós vezetésével, jelentkezni lehet a
20/980-6010 –es telefonszámon.
o 26-án, pénteken 20 órakor a Bertha Bulcsu Közösségi Házban a
Filmklub keretén belül a Talpalatnyi föld című filmet
tekinthetjük meg.
o 27 -én szombaton 18 órakor a Bertha Bulcsu Közösségi Házban
Csáki-Maronyák Éva kiállítását nyitjuk meg, 19 óratól TurósMáté Kinga Réka (táncos és koreográfus) Mese a nőről, aki… című előadása követ.

