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Balatonszepezdi Tavaszi Esték
Méder Áron
óceáni szólóvitorlázó
"Egyedül körülhajózni a Földet"
Balatonszepezd, Bertha Bulcsu Közösségi Ház
2012.03.09. pénteken 17:00
"Minden 10 éves korában kezdődött, akkor kezdett vitorlázni édesapjával, és szinte
sajátították el a vitorlázás, a tengeri hajózás és a búvárkodás alapjait.
Amint kora engedte, megszerezte az összes magyar tengeri képesítést (talán ő vo
egyetlen, aki tanfolyam nélkül vizsgázott). A szükséges mérföldeket családi túráin ha
ott végezte el a csillagászati méréseket és helymeghatározásokat.
Vitorlásoktatói és rádióamatőr vizsgát is tett, tudatosan készült a "nagy utazásra", de
még lediplomázott (BME), és két évet dolgozott is.
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[ részletek...]

:: Friss hírek ::

Meghívó
Németh Ferenc
Bélyeges téglák című
állandó kiállításának
megnyitójára, 2012.
március 3-án
(szombat) 16.30-kor a
Balatonszepezdi
Népfőiskolán.
8252 BALATONSZEPEZD,
Árpád u.10.
A kiállítást megnyitja: Dr.
Herczig Béla a
"MONARCHIA" Bélyeges
Téglagyűjtők

2004-ben bukkant rá Carinára, egy hatméteres tavi vitorlásra. Az "öreghölgy" 10 év
idősebb nála, mégis szerelem lett első pillantásra.
Másfél éven keresztül csinosítgatta a több sebből vérző kishajót, széppé varázsolta, d
alkalmassá tette a Nagy Álom megvalósítására: egyedül körülhajózni a Földet! Az
európai, aki ilyen méretű vitorlással vitte ezt véghez. A 2006 és 2009 közötti 55 000
útja során 40 országot érintett, e kalandjait, élményeit osztja meg olvasóival a Bék
szelet! című könyvében.
2010 óta tengeri vitorlásokon dolgozik, szervez és vezet vitorlástúrákat
egzotikus szigetvilágokon, közeli és távoli tengereken, az Atlanti- és a
Csendes-óceánon. Egy 45 000 km-es út során jutott el az Adriától Sydney-ig
váltott legénységgel (néha legénység nélkül) egy 13 méteres vitorlással."
A szerző könyve a helyszínen megvásárolható.
http://meder.hu/Lullaby/magamrol.htm
A belépés díjtalan!
Szervezte: Balatonszepezd Önkormányzata

MEGHÍVÓ
2012. március

A Balatonszepezdi Népfőiskola szeretettel meghívja Önt az "Együttgondolkodók klubj
következő találkozójára.

Egyesületének elnöke

Tavaszvárás szepezden

Beszélgetünk szepezdieket érintő aktuális kérdésekről, tervekről, eseményekről a té
Szeretettel várjuk március 2-án (pénteken) 17 órakor a Népfőiskolán
(8252 Balatonszepezd, Árpád út 10.) A Népfőiskola munkatársai

Balatoni Közbiztonsági
Koordinációs Bizottság

INFORMÁCIÓK,
FONTOS TUDNIVALÓK,
LOMTALANÍTÁS
2012

[2012.02.22] HIRDETMÉNY
Kedves Betegeink !
Dr. Király Tünde háziorvos értesíti a lakosságot, hogy
2012. február 24-től - 2012. március 02-ig
szabadságon lesz.
Helyettesít: Dr. Rothstädter Ágnes köveskáli háziorvos
Telefon: 87/478-047., 06/30-686-8289
[ részletek..]

FELHÍVÁS

A településen a téli időjárás okozta nehézségek áthidalása
érdekében az alábbiakban számítok a Tisztelt Lakosság és
Ingatlan-tulajdonosok együttműködésére!

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testüle
helyi környezet védelméről szóló 13/2005. (VI.3.) rendel
(1) bekezdése alapján, a község területén lévő ingatlanok
tisztántartásáról, télen a síkosság elleni védekezésről
ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói köteles
gondoskodni.

Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogo
közlekedésre rendelt kiépített vagy kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárá
úttest széléig, szegélyéig terjed.
Felhívom figyelmüket, hogy baleset bekövetkezése esetén a csúszás- illetve
balesetveszélyes helyzetekért és következményeiért az ingatlan, ill. út
tulajdonosát terheli felelősség.
Balatonszepezd, 2012. február 8.
Lukács Ágnes
körjegyző

MEGHÍVÓ

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án (csüt
16.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

NYILVÁNOS ÜLÉS:
Napirend előtt: Tájékoztatás a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról
Napirend:
1. Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizeté
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben
Előterjesztő: Márton József polgármester
2. Balatonszepezd Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló rendel
tervezet
Előterjesztő: Márton József polgármester
3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormány
rendelet módosítása
Előterjesztő: Márton József polgármester
4. Támogatási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Márton József polgármester
Vegyes ügyek
NJL. Kft. bérleti ügye
Katolikus templom melletti sétánnyal kapcsolatos kérelem
Rákóczi köz parkosítása iránti kérelem
A napirendre vonatkozó írásos anyagot mellékelten megküldöm.
Megjelenésére feltétlenül számítok.
Balatonszepezd, 2012. február 9.
Márton József
polgármester

MEGHÍVÓ
Balatonszepezdi Téli Esték

Lackfi János
költő, író,
műfordító, szerkesztő

"ÉLŐ HALAK, NEHÉZ KABÁTOK"
Balatonszepezd,
Bertha Bulcsu Közösségi Ház
2012. 02. 10. péntek 17.00
[ részletek..]

[2012.02.01] HIRDETMÉNY
Kedves Betegeink !
Dr. Király Tünde háziorvos értesíti a lakosságot, hogy 2012. február 06-án (hétfőn
továbbképzésen lesz.
Helyettesít: Dr. Rothstädter Ágnes köveskáli háziorvos
Telefon: 87/478-047., 06/30-686-8289
R e n d e l é s : 2012. február 06. (hétfő): 8,00 - 12,00 Köveskál
Hétközbeni ügyelet: du. 16,00 órától - reggel 8,00 óráig és hétvégi ügyelet a Balatonf
Szakrendelőben 8230. Balatonfüred, Csárda u. 1. Telefon: 580-886, 580-887, 580-88
(körzetszám: 87)
Z á n k a , 2012. február 1.
Dr. Király Tünde sk.
háziorvos

[2012.02.01] FELHÍVÁS

Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt felkéri az ingatlantulajdonosok
kezelőket, hogy a településen lévő villamoshálózatok vezetékei mentén, a
biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítását,
gallyazását végezzék el. [ részletek..]

Felhívás

Balatonszepezd Község Önkormányzata 32/2005. (XII. 16.) KT rendeletével elismerő
helyi kitüntetés alapításról döntött, szabályozva egyidejűleg ezek adományozásának

A Balatonszepezd Község Díszpolgára cím adományozásának célja, hogy a település k
címmel ismerhesse el azok érdemeit, akik kiemelkedő közéleti munkásságukkal hozzá
a község fejlődéséhez, hosszú időn át kifejtett tevékenységükkel hírnevet és elism
szereztek Balatonszepezdnek.

A díszpolgári cím évenként egy alkalommal, legfeljebb egy személy részére adomány
[ részletek.. ]

A Bertha Bulcsu Közösségi Ház 2012. februárjának programjai

2011.02.02. csütörtökön 17:00-20:00 Foltvarrás Virányiné Horváth Anna vezetés
2011.02.03. pénteken 17:00 Péller Andrásné: Magyarország a 14. században /Sz.
2011.02.09. csütörtökön 17:00-20:00 Foltvarrás Virányiné Horváth Anna vezetés
2011.02.10. pénteken 17:00 irodalmi est Lackfi János költővel és Íróval /Sz.T.E
2011.02.11. szombaton 18:30 Farsangi mulatság Kardos Józseffel
2011.02.14. kedden 16:00 Őszikék nyugdíjas klub találkozója
2011.02.16. csütörtökön 17:00-20:00 Foltvarrás Virányiné Horváth Anna vezetés
2011.02.23. csütörtökön 17:00-20:00 Foltvarrás Virányiné Horváth Anna vezetés

TÁJÉKOZTATÓ
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes szem
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényről
[részletek..]

Köszöntjük Kedves Vendégeinket!

Köszöntöm a Balatonszepezdre látogató kedves vendégeinket,
a személyes jelenlétükkel községünket megtisztelő régi és új barátainkat.
A csak egyszerüen pihenni, jó levegőt szívni vágyókat várja a "szép vízű" Balatonsz
Márton József
polgármester

:: Helytö

Az egykori kis halászfalu a part menti dombokra
épült, szőlők, erdők és hegységek veszik körül. A
XIII. században királyi udvarnokok lakták, később
helyi nemesek, a veszprémi püspökség, majd a
somogyvári bencés apátság birtoka volt. A török
támadások miatt sokat szenvedett lakosságot
németekkel, telepesekkel egészítették ki a XVIII.
század közepén. A XX. század eleji krónikák már úgy
emlékeznek meg a településről, hogy a Balaton
egyik legkisebb pontja. Már a múlt században élénk
fürdőélet volt itt, Nagy Pál tevékenysége folytán.
Nagyobbrészt írókból, művészekből tevődött össze a
társaság, mely Bogláron és Révfülöpön át járt
Szepezdre nyaralni. A XX. század elején, amikor a vasút megépült, újra megélénkült S
iránt az érdeklődés.

A község fölött elterülő magaslatokról igen szép a kilátás a Ba
és Somogyra. Az erdővel és szőlővel borított hegyek: a Bálint
(299 m ), Kopasz-hegy (284 m ), és az Öreg-hegy (289 m). K
irányban található a Víriusz nyaraló telep, melyet a századfor
Víriusz Vince hozott létre saját birtokán, aki komoly érdemek
szerzett a filoxéra járvány idején a szőlőültetvények védelmé
új fajták meghonosításában. A Víriusz telepi Fürdőegyesület e
alapszabálya 1933-ból való. A Római Katolikus templom - a k
egyetlen fogadalmi temploma - a XIII. században épült romá
stílusban, a Balatonon viharba került halászok fogadalma alap
kis templom közvetlenül a jelenlegi központi strand, vasút és
országút feletti kis dombon áll. Fehér tornya mutatta sokáig a
halászoknak, ma pedig a vitorlázóknak a hazavezető utat. A X
század végén késő barokk stílusban épült református és evan
templomok a falu központjában, egy kedves kis köztér szélén
egymással szemben.

A község nyugati részén - Szepezdfürdőn áll
dr.Sebestyén Gyula néprajztudós angol stílusú
kastélya -, mely ma szállodaként működik, kertjében
a székely rovásírással teleírt hatalmas vörös
homokkő szikla, a Pogánykő. A község középső
részén, a vasútállomástól a dombra kapaszkodó
Árpád utcában van a Közösségi Ház és a
Polgármesteri Hivatal. Június közepén a szezonnyitó
ünnepséget lelkes helyi és környékbeli műkedvelő
csoportok részvételével a strandon rendezik. Szent
István ünnepén, augusztus 20-án búcsúztatják a
nyarat, máglyát gyújtanak a parkban lévő
csónakháznál. Egész éjszaka szól a zene, s minden jelen lévő a község vendége egy
zsíros kenyér erejéig. A község feletti domboldalon - mely ma lakó és nyaraló épülete
beépített - panorámás sétaút vezet a szomszédos Zánka és Révfülöp községekbe.

A községben lévő mintegy 1.200 hétvégi ház tulajdonos között a magyarokon kívül so
német és osztrák helyi tulajdonnal bíró állampolgár is található. A vasútállomástól - a
turista jelzésen kiindulva - a szőlőhegyen át juthatunk az Öreg-hegy tetején az erdőbe
megbúvó erdei vadak fürdő és itató tavához, a Hegytóhoz. Útközben kiváló kis pincék
hegyi nyaralóházakat találunk. Aki ezen vidékre egyszer eljön, a táj szépsége és a
vendégszeretet biztosan visszahozza.

Eddigi látogatók száma:
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