Gyászjelentés

Tudatjuk a község lakóival, nyaraló tulajdonosaival, hogy Gizi néni (Kertész
Istvánné) Balatonszepezd legidősebb lakója életének 101. évében örökre
megpihent.
Nyugodjék békében

***
Kirándulás
Tata – Komárom - Komárno
Időpont: 2019. szeptember 25. szerda
Indulás:
a balatonszepezdi buszmegállóból
7,00 órakor.
Programok:
Tata - Öreg-vár, városi kisvonatozás, Tata nevezetességeinek bejárása
Komárom, Komárno – városi kisvonatozás, szabadprogram
Ebéd: Tatán
Költségek: 5.200.- Ft
A buszköltséget az Önkormányzat finanszírozza.
Jelentkezni személyesen a belépődíjak összegének befizetésével az Önkormányzatnál Hofferné Orbán Judit ügyintézőnél lehet ügyfélfogadási időben, hétfőn és pénteken 8 és 11 óra, szerdán 13 és 16 óra között.

Jelentkezési határidő: legkésőbb 2019. szeptember 20.
Szeretettel várunk mindenkit!
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
2019. SZEPTEMBER

Balatonszepezd kiadvány
A kiadvány hangulat füzér aprócska balatoni településünkről Balatonszepezdről.
Képekkel szeretnénk megmutatni magunkat.
A fotókat Katona Zita, a festményeket Nagy
Attila készítették.
A hazai idegenforgalom fejlesztésének
egyik főiránya a Balaton márkanév kimunkálása, megfelelő minőségben történő bevezetése. Mindenesetre azon leszünk, hogy Balatonszepezdet „saját jogán” emlegessék az erre járók.
dr. Sebestyén László
polgármester

A strandok fejlesztésére az 1.000.- Ft-os támogatói jegy
még kapható az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben:
hétfő: 8-11 óráig
szerda: 13-16 óráig
péntek: 8-11 óráig

KULTURÁLIS HÍREK
Augusztus
2019.08.03-án, Lecsófőző versenyt rendeztünk, ahol meghallgathattuk az
Írisz zenekar koncertjét, majd Grósz Zoltán szórakoztatta a közönséget hajnalig.
A lecsófőző versenyen 10-en indultak. Első helyezett lett Hutai Eszter csapata,
a Lecsó és más semmi név alatt, második helyen végzett a Balatonszepezdi
Arany Horog Horgászegyesület, a dobogó alsó fokára pedig Sándor Péter
Nimfász Corporation baráti társaság állhatott fel. Gratulálunk minden kedves
résztvevőnek! A zsűrizésben Kristóf Márta, Bácsi Lóránt és Máriási Gábor vett
részt. Köszönjük! A sétányon Pózna Melinda gitármuzsikáját hallgathattuk.
2019.08.09-én, a Községi Könyvtárban a Butaságom története című
magyar romantikus filmvígjáték vetítésére került sor.
2019.08.10-én, Szávay Eníd kiállítását nyitottuk meg, 20 órakor pedig az
Eszterlánc zenekar népzenei koncertjét hallgathattuk meg, melyet táncház
követett.
2019.08.11-én az Invocatio Musicalis koncertezett.
2019.08.17-én, az Álomzug Társulás jóvoltából Tóth Krisztina
bábszínjátékát tekinthettük meg, melyen a „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő
barack” –című mese kelt életre, ezt követően egy kedves felajánlásnak
köszönhetően minden gyermek kapott egy zacskó pattogatott kukoricát.
Köszönjük!
2019.08.18-án, a Központi strandon az V. Szepezdi Olimpiai játékokat
nagy sikerrel rendezte meg a Szepezdi Extrém Sportszövetség.
2019.08.19-én, Zsíroskenyér partit rendeztünk a Szepezdi Extrém
Sportszövetség közreműködésével, ahol a Sakk Matt Company Zenekar zenélt.
Arcfestésen vehettek részt a gyerekek Hegyiné Havasi Valéria jóvoltából, a
vesszőfonást és a bőrözés kismesterségét próbálhatták ki az érdeklődők,
gyerkőc népi játékokon lehetett ügyesedni és még hajfonás is volt. 19 órakor a
többszörös világ és Európa bajnok Bánhegyi Adrienn és testvére Kata ugrókötél
előadását nézhettük meg, majd a gyerekek örömére ki is lehetett próbálni az alap
ugrásokat. 20 órakor az olimpiai játékok eredményhirdetése volt, melyet
tűzijáték és máglyagyújtás követett. Végül hagyományos zsíros kenyérevő
versenyünket is megrendeztük, melynek idén Török Gyula, Tolnai Zsombor és
Rácz László voltak a résztvevői. A sétányon Druvics Gergely Hang-játékát
hallhattuk.
2019.08.20-án, évadzáró Szent misénk keretén belül megáldottuk az Új
kenyeret és a betakarított terményeket is. Így adtunk hálát az egész szezonért
Szent István búcsúnk alkalmából.

Szeptember
2019.09.21-én, szombaton 16 órától Szüreti mulatság és bál lesz, a zenét
Grósz Zoltán szolgáltatja.
2019.09.27-én, pénteken 17 órakor Bereczky Zoltán (református lelkész):
Ősképeskönyv 2. előadását hallgathatjuk meg.

***
VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS
Értesítem a Tisztelt ebtartókat, hogy a község területén az ebek veszettség elleni
kötelező védőoltására összevezetéses oltást tartok.
Akik a tulajdonukban lévő ebek oltásának ezen a módon kívánnak eleget tenni,
kérem az alábbi helyszínre és időpontra vezessék fel kutyáikat:

2019. 09. 11. 09.30 – 10.00
BALATONSZEPEZD
SPORTPÁLYA
ÖSSZEVEZETÉSES EBOLTÁS SZABÁLYAI:
Az ebek évenkénti veszettség elleni oltása és féregtelenítése kötelező és a
tulajdonos kötelessége.
Nem oltható az eb, ha
két héten belül megharapott valakit, ezért hatósági megfigyelés alatt áll
betegségre utaló tünetei vannak
A félős, nehezen kezelhető, agresszív, támadó kutya csak szájkosárral vezethető fel.
Az összevezetéses oltás csak önálló veszettség elleni vakcinával végezhető.
Az összevezetéses oltás helyszínén gyógykezelést végezni nem lehet.
Microchipes jelölés hiányában a védőoltás nem adható be. Microchipes
jelölés kizárólag rendelőben, vagy háznál végezhető.
A veszettség elleni oltás díja:
5000 Ft/ kutya
féregtelenítés díja:
500 Ft/10 kg
új oltási könyv ára:
1000 Ft/db
Háznál: előzetes megbeszélés és időpont egyeztetés után: 9000 Ft/kutya
dr. SzabóBéla
magán-állatorvos
20/4752965

