
Délután 17 órakor már nem annyira 

frissen, de élményekben gazdagon 

szálltunk fel a buszra. Senki nem 

maradt le, úgyhogy az indulási lét-

számnak megfelelően kb. 20 órára 

visszaérkeztünk Szepezdre.  

Remélem mindenki jól érezte magát 

és várjuk a tavaszi kirándulást. 

dr. Sebestyén László 

       polgármester 

*** 

Balatonszepezdi AlkotóKör 
 

Október végétől a Könyvtárban heti rend-

szerességgel, szerda délutánonként ismét 

megkezdődnek a Balatonszepezdi Alkotó-

Kör foglalkozásai. Az előző évben begya-

korolt grafikai, akvarell és pasztell techni-

kák után most a klasszikus olajfestészet 

technikájával fogunk megismerkedni. Fog-

lalkozunk az olajfestést segítő speciális 

anyagok alkalmazásával (oldószerekkel, 

festékekkel). Megtanulhatjuk az alapozást, a színkeverést, az ecsetkezelést és a 

festőkés használatát. Mindenki kialakíthatja saját stílusát! Az elkészített 

festmények örök emlékek maradnak, csak légy nyitott és hagyd, hogy 

elragadjon az alkotás öröme! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

Balatonszepezdi AlkotóKör  

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Molnár Imre 

2019. szeptember 25-én, életének 71. évében elhunyt. 

Felejthetetlen halottunk hamvainak búcsúztatása és szórása 

2019. október 21-én 9:00 órakor 

a Fiumei úti sírkert szóró-parcellájánál lesz. 

 

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. OKTÓBER 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Önkormányzati választások Balatonszepezden 

2019.10.13.: kizárólag egyéni listás képviselő választás történik. 

2019. december 8. (vasárnap) napjára tűzte ki az időközi polgármester 

választást a Helyi Választási Bizottság.  

2019.10.19.: a jelölt állítás kezdete 

2019.11.04.: ajánlóívek leadásának határideje 

2019. december 8. napjáig a polgármester választás időpontjáig a 

jelenlegi polgármester, dr. Sebestyén László vállalja a polgármesteri 

feladatok ellátását, tehát a képviselő-választás után az alakuló ülést ő 

hívja össze és vezeti. Polgármesteri tisztsége az új polgármester 

megválasztásáig tart. 

A fentiek alapján Balatonszepezd Község egy napra sem marad 

polgármester nélkül. 

A részletes határidők az önkormányzat honlapján 

(http://www.balatonszepezd.hu/onkormanyzati-valasztas-2019-10-13/) 

olvashatók. 

    Balatonszepezd Község Önkormányzata 

http://www.balatonszepezd.hu/
http://www.balatonszepezd.hu/onkormanyzati-valasztas-2019-10-13/


KULTURÁLIS HÍREK 

Szeptember 

21-én, szombaton 16 órától szüreti mulatság volt kis falunkban, melynek 

színhelyei idén második éve a piactér és a Közösségi Ház volt. Az első 

helyszínen a Garabonciás óriásbábosait nézhettük meg, a Közösségi Házban 

pedig Zsongi bohóc szórakoztatta a publikumot zsonglőr mutatványaival, illetve 

szaxofonos muzsikájával. A vacsorát a Konyha-Kert Bisztró és Bár készítette. 

Az est folyamán Grósz Zoltán szolgáltatta a talpalávalót. 

 

27-én, pénteken 17 órakor Bereczky Zoltán (református lelkész): 

Ősképeskönyv 2. című előadását hallgathattuk meg.   

28-án, szombaton 18 órakor a Filmklub keretén belül a gyerekeknek a 

Bíborcsiga című színes magyar animációs film került levetítésre a Könyvtárban.  

 

Október 
3-án, csütörtökön 17 órakor az idősek napján a Sramli Kings ad műsort az 

egybegyűltek számára a Bertha Bulcsu Közösségi Házban. 

6-án, vasárnap 15 órakor a Könyvtárban az Országos Könyvtári Napok 

keretében Kapcsolódás az egyházakhoz, felekezetekhez című előadást hallgat-

hatjuk meg, Csizmazia Sándor római katolikus plébános előadásában. 

23-án, szerdán 10 órakor közösen emlékezünk nemzeti hőseinkre a Bertha 

Bulcsu Közösségi Házban és a Gulyás Lajos emlékműnél. 

KIRÁNDULÁS Tata - Komárom - Komárno 

2019.09.25. 
 

Eljött az őszi kirándulás 

ideje. Terveinkben Ta-

ta, Komárom, Komárno 

szerepeltek úticélként. 

Szokás szerint teli 

busszal indultunk szep-

tember 25-én reggel 7 

órakor, egy ködös reg-

gelen. 

Tatára 10 órakor érkez-

tünk. Remek idegen-

vezetőt fogtunk ki. A 

vár bemutatásán kívül történelmi adalékokkal, érdekes részletekkel színesítette 

a vári sétát.  

Innen városi kisvonatra szálltunk, amely körbe vitt a város nevezetességein. A 

sétahajózás sajnos szünetelt. Megálltunk a Kálvária dombnál, ahol Sándor atya 

nagy lendülettel indult neki a dombnak. Sokan követték. Fentről panoráma fotók 

készültek a környékről. Ekkorra már a köd fel szállt és kisütött a nap.  

Az útiterv szerint 12 órakor érkeztünk a Mahagóni étterembe. Finom ebédet 

kaptunk, nagy mennyiségben, 

amelyből a délutáni uzsonnára is 

maradt elegendő. 

14 órakor indultunk tovább 

Komárom irányába. 

Monostori erődöt csak kívülről 

tekintettük meg. A teljes körű 

idegenvezetés kb. 2 órát vett 

volna igénybe, amelyet az 

idősekre való tekintettel nem 

vállaltunk be. Újra kisvonatozás 

következett. Körbejártuk Komáromot, majd át a hídon. Komárno belvárosában 

volt a végállomás. Itt szabad program keretében jártuk be az óvárost.  

Az Európa udvar gyönyörűen felújított házai mindenkit elvarázsoltak. Volt, aki 

a finom szlovák sört kóstolta, mások kávéztak vagy fagylaltoztak. 


