
KULTURÁLIS HÍREINK 
 

 

December 

 2-án (vasárnap) 17.00 óra – Csizmazia Sándor római katolikus 

plébános gondolatai az adventi koszorúnál 

 7-én (péntek) 18.00 óra - Szent Miklóst vártuk közösen a Bertha 

Bulcsu Közösségi Házban, közreműködtek Simonyi Krisztina és barátai.  

  8-án (szombat) 14.00 óra – Karácsonyi játszóház a Bertha Bulcsu 

Közösségi Házban, ahol mézes kalácssütés lesz.  

  9-én (vasárnap) 17.00 óra – Veress István evangélikus lelkész 

gondolatai az adventi koszorúnál 

  12-én (szerda) 16.00 - Mindenki karácsonyát ünnepeltük melyen a 

közönség örömére közreműködött Albertné Balogh Márta vezetésével a 

Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola diákjainak Harang 

Együttese. Majd az önkormányzat megvendégelte a megjelenteket.  

 16-án (vasárnap) 17 óra – Gondos Gábor református lelkész 

gondolatai az adventi koszorúnál 

 23-án (vasárnap) 17 óra – Csizmazia Sándor római katolikus 

plébános gondolatai és a balatonszepezdi gyerekek előadása az adventi 

koszorúnál és a Bertha Bulcsu Közösségi Házban 
 

*** 
 

Január  

 11-én (péntek) 17.00 óra - Takács Ferenc (gyógynövényszakértő, 

fitoterapeuta) "Felkészülés a tavaszra"- című előadása a Bertha Bulcsu 

Közösségi Házban 
  

 

 

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. J A N U Á R 

 
 

 

M e g h í v ó 
 

Szeretettel várunk mindenkit 2019. február 09-én, 

szombaton a hagyományosan megrendezésre kerülő 

farsangi bálba. 
 

Helyszín:Bertha Bulcsu Közösségi Ház, (Balatonszepezd, Szegfű köz 1.) 
 

Jelmezben érkező vendégeket itallal köszöntjük! 
 

20.00 órától Vendégvárás - Belépődíj: 500.- Ft/fő 

21.00 Humoros előadás 

21.30 Jelmezesek bevonulása 

23.30 Tombola, jelmezesek díjazása 

Tombola tárgyakat szívesen elfogadunk! 

 
Z e n e,  T á n c,  Büfé 

 

Szervező:  

Balatonszepezd Község Önkormányzata 

http://www.balatonszepezd.hu/


ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A 2018. évben tovább épült, szépült, gazdagodott 

Balatonszepezd 
 

Az elmúlt esztendőben folytatódott a település infrastrukturális 

fejlesztése.  
 

- A 100 M Ft-os kormányzati támogatással sikeresen megvalósult 

az út- és járdafelújítási projekt. Novemberre elkészült a Jókai 

utca, a Kisfaludy u., Napsugár u., Révfülöpi u., Arany János u. 

Kerteki u. Sellő köz, Nyár utca, Csuki utca felújítással érintett 

szakasza. Megújult a Szepezdfürdői strandhoz vezető út is. A 71-es 

főút melletti járda a Révfülöpi úttól a Petőfi utca csatlakozásáig 

1375 m hosszon a szepezdi vörös kőhöz illő, új színes 

térkőburkolatot kapott. Sokkal szebb és rendezettebb lett a 

településkép, a mozgássérült feljárókkal elkészült járdán a 

gyalogosok közlekedése is biztonságosabb lett. Két önkormányzati 

tulajdonú buszperon is új burkolatot kapott. A fejlesztés 

eredményeként lényegesen javult Balatonszepezd közlekedési 

hálózatának minősége. A kivitelezés a VIA VOMITO Kft. 

munkáját dicséri. A projekt megvalósításához az önkormányzat 

közel 10 M Ft-os  önerőt biztosított. 
 

 

- Az ősz folyamán kívülről teljesen új megjelenést kapott az 

Árpád u. 27. szám alatti önkormányzati épület. A Zánkai Közös 

Önkormányzati Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltségének is helyet 

adó, a településközpont egyik meghatározó épületének energetikai 

korszerűsítése az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kapott forrás 

felhasználásával és jelentős saját forrás biztosításával valósulhatott 

meg. A külső felújítás keretében új homlokzati hőszigetelés, 

tetőszigetelés, új tető és új nyílászárók készültek. A közel 6,5 M Ft-

os állami támogatáshoz a képviselő-testület több, mint 10 M Ft 

önrészt biztosított a támogatott projektelemek kivitelezésére. A 

beruházás egyéb kiegészítő munkái keretében 3,6 M Ft-ból az 

épület belső festése, akadálymentesítése és egyéb kiegészítő 

beruházások történtek. Az energetikai korszerűsítést a veszprémi 

székhelyű HAUS-Ber Kft végezte. 
                    

 

 


