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SEGÍTSÉGRE, RENDŐRRE VAN SZÜKSÉGE?
Kántor Krisztián r. zászlós vagyok, Balatonszepezd, Monoszló település körzeti megbízottja. Kérem engedje meg, hogy tájékoztassam a rendőri segítség igénybevételéről
és a körzeti megbízott szolgálatomról.
Amennyiben az Ön sérelmére bűncselekményt, szabálysértést követtek el, vagy jogsértő cselekményt észlel rendőri segítségért hívja a 112, vagy 107 segélykérő számok
egyikét és a bejelentés rögzítését követően a legközelebbi rendőri egységet irányítják a
helyszínre. Lopás, erőszakos, garázda jellegű, testi épség ellen irányuló vagy egyéb
súlyos bűncselekmény bekövetkezését követően azonnal segélyhívást kell indítani. A
segélyhívó számot ezen felül akkor is használhatja, ha a településen gyanús
személyeket, gépkocsit lát.
A rendőrség a településeken a nap 24 órájában a rendőri lefedettséget és reagáló
képességet biztosítja!
Körzeti megbízotti szolgálatom során elsődleges célom, hogy a településén a lakosság
biztonságérzetét fenntartsam, a vagyonbiztonságot megőrizzem és a hozzám fordulók
részére minden rendőri segítséget megadjak. Igyekszem a településen napi rendszerességgel járőrözni, az önkormányzattal, és a lakossággal a kapcsolatot felvenni és
beszélgetni. A helyi közbiztonsággal kapcsolatos véleményét, kérését velem bármikor
fogadóórámon személyesen vagy mobiltelefonon keresztül is megoszthatja!

Fogadóóra helye és ideje: Balatonszepezd, Polgármesteri Hivatal,
minden hónap 3. hét szerdája 09.00-9.40
Mobiltelefonszám:06-30-630-8110, e-mail: kantork@veszprem.police.hu
Tisztelettel: Kántor Krisztián r.zls.
körzeti megbízott
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: Arany Enikő

HIRDETMÉNY
2017. január 2-től Dr. Oláh Kálmán háziorvos
rendelési ideje a következő
Minden héten
Hétfő
08.00-11.00
Kedd
09.30-11.30
Szerda
13.00-16.00
Csütörtök
08.00-09.30
(Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár betegei részére)

Zánka:

Csütörtök
Péntek

09.30-11.30
09.30-11.30

Balatonszepezd:

Kedd
Péntek

08.00-09.00
08.00-09.00

Szentantalfa:
Balatoncsicsó:

Szerda
Szerda

08.00-09.30
10.00-11.30

Zánka orvosi rendelő telefon számai:
06-87/468-181
06-30/978-7884
Dr. Oláh Kálmán telefonszáma:
06-30/283-4433

KULTURÁLIS HÍREINK
2016.12.03-án mikulás műsort láthattak a gyerekek és kedves kísérőik,
melyet a Petőfi Színház színészei adtak elő. Az aprók verset mondtak,
énekeltek és drukkoltak az egymást bolondító, Szent Miklóst váró
előadóknak. Végül minden csemetét megajándékozott az öreg egy kedves
kis csomaggal, és biztatta őket, hogy szeretetben, békességesen és jó
tettekben gazdagon töltsék a következő esztendőt is.
***
2016.12.15-én a mindenki karácsonyán a Tihanyi Bencés Gyermekkórus
lepte meg a szepezdieket lélekemelő és szívet melengető műsorával. A 40
gyermek többszólamú előadása a különböző hangszerekkel tarkítva
valóban igazi zenei élmény is volt. A muzsikáló darabok között a biblia
szövegén keresztül kísérhettük a Szent család, a pásztorok, és a bölcsek
történetét. A Polgármester úr is elmondta ünnepi beszédét és mindenkinek
békességes karácsonyt és boldog újesztendőt kívánt. Végül egy kis
elemózsiával vendégelte meg az önkormányzat a jelenlévőket, akik a
Szepezdi Öltögetőktől is kaptak egy-egy apró ajándékot. Köszönjük Sári
Ferencnek a gyönyörű karácsonyfát is.
***
Januári programjaink:
2017.01.13-án 17 órakor Péller Andrásnére, Panni nénire emlékezünk, aki
sok szép programmal, előadással gazdagított minket, valamint Putnoki
Tibor előadását hallgathatjuk meg, aki 9 percig volt a klinikai halál
állapotában és ennek lélekemelő, megnyugtató emlékeit osztja meg velünk.

