
H I R D E T M É N Y 
 

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá a Szentantalfai és 

Balatonszepezdi Kirendeltségek az alábbi napokon 
 

2019. december 7. (szombat) 

2019. december 14. (szombat) 

2019. december 23. (hétfő) 

2019. december 30-31. (hétfő-kedd) 
 

zárva tartanak. 
 

Szíves megértésüket ezúton köszönjük. 
 

Z á n k a, 2019. december 2. 

dr. Rozgonyi Viktória sk. 

jegyző 
 

*** 
 

Időközi polgármester választás 
 

Amint ezt már az egész ország tudja időközi polgármester választás lesz Bala-

tonszepezden. 14! polgármester jelölt indul a választáson 2019. december 8-án. 

Amikor Ön kézbe veszi a Szepezdi Tükör decemberi számát már megvan 

Balatonszepezd új polgármestere. 

Reméljük Balatonszepezd lakossága jól választott. 

Az új polgármesternek jó munkát, sikereket, együttműködő falut kívánok. 
 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, sikerekben gazdag Boldog Új Évet és jó 

egészséget kívánok Önöknek.  
 

   Üdvözlettel: 
 

      dr. Sebestyén László 

      polgármester 
 

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. DECEMBER 

 
 

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNK! 

http://www.balatonszepezd.hu/


KULTURÁLIS HÍREK 

November 

15-én 18 órakor Töklámpás felvonuláson vehettek részt az 

érdeklődők. Forralt borral, teával, zsíros kenyérrel, sült 

gesztenyével, sült tökkel és a résztvevők által hozott finom 

süteményekkel várták a megjelenteket a szervezők.  

23-án 17,30 órakor a Könyvtármozi keretében a gyerekek A 

Nap és a Hold története című színes magyar cigány mesét nézhették 

meg.  

29-én 17 órakor Steinbach József (a Magyarországi Református 

Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke) 

előadását hallgathattuk meg, amelyben az ádventi felkészülésre 

hívta fel a figyelmet, hogy minél tisztább, nyíltabb szívvel élhessük 

meg a karácsony örömhírét. 

 

*** 
 

December  

Adventi gyertyagyújtások a betlehemi jászolnál 

1-én 17 órakor  

Csizmazia Sándor római katolikus plébános gondolatai 

8-án 17 órakor 

Veress István evangélikus lelkész gondolatai 

15-én 17 órakor  

Gondos Gábor református lelkész gondolatai 

22-én 17 órakor 

Csizmazia Sándor római katolikus plébános gondolatai 

M E G H Í V Ó 

Szeretettel meghívjuk 2019. december 17-én (kedd) 16.00 órakor a 

Bertha Bulcsu Közösségi Házban tartandó Karácsonyi ünnepségre.  
 

A karácsonyi hangulatról a Márkus színház Betlehemi történet című 

előadása gondoskodik. 
 

Karácsonyi műsort követően desszerttel és teával várunk mindenkit. 

Jöjjön és ünnepeljen velünk! 

 

Szép a fenyő télen-nyáron, 

sose lepi dermedt álom: 

míg az ágán jég szikrázik, 

üde zöldje csak pompázik. 

Nagykarácsony immár eljő, 

érkezik az újesztendő. 

Míg a mező dermed, fázik, 

a zöld fenyves csak pompázik. 

                         Weöres Sándor: Szép a fenyő 

 

 

Szervezte:  

Balatonszepezd Község Önkormányzata 


