Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!
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BOLDOG ÚJ ÉVET!

2020

„Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük számba a feladatainkat,
fogalmazzuk meg álmainkat, készítsünk terveket,
dolgozzuk ki azokat részletesen,
és álljunk neki kitartó akaraterővel azt jó végre vinni!”

Kedves Szepezdiek!
Böjte Csaba testvér fenti útmutatásait figyelembe véve kívánunk az új év
teendőihez látni képviselőtársaimmal.
Szélesre tárjuk Községházánk kapuját képletesen és a gyakorlatban is.
Otthona legyen községünk minden polgárának és otthona legyen azoknak is,
akik jó szándékkal építeni érkeznek közénk.
Olyan települést szeretnék, ahol biztonságban érezzük magunkat, ahol
odafigyelünk egymásra, óvjuk környezetüket, ahol büszkén mondhatjuk,
Balatonszepezd a mi otthonunk!
Kívánom, hogy minden szepezdi aktív részese, ne csupán szemlélője legyen
az előttünk álló fejlődésnek!
Békés, boldog új esztendőt kívánok!
Dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester

KULTURÁLIS HÍREK
December
Az adventi gyertyagyújtások a betlehemi jászolnál idén is gazdagították a
gyermek Jézust várok lelkületét! Köszönjük december 1. és 22 én – Csizmazia
Sándor római katolikus plébános, 8-án – Veress István evangélikus lelkész, 15én – Gondos Gábor református lelkész gondolatait és szolgálatát.
5-én Szent Miklós püspök segédje látogatott el gyermekeinkhez és
megajándékozta őket egy izgalmas műsorral és egy kis tárgyi ajándékkal is.
13-án méltó módon ünnepeltük meg Kratochvil Károly Székely Hadosztály
parancsnok szobrának avatását! Ehhez komoly előkészületekre és összehangolt,
koncentrált, tevékeny kivitelezésre, részvételre volt szükség! Mindenkinek
köszönjük, aki bármivel is hozzájárult az ünnepség fényéhez!
17-én a Márkus színház hagyományőrző, de rendkívül humoros Betlehemi
történetével készülhettünk közösen a karácsonyra!
30-án 16 órakor a könyvtárban a Filmklub keretében A tűzpiros kígyócska
című színes magyar mese került levetítésre.

***
Január

***

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2020. januártól kezdődően a képviselő-testületi tagok fogadóórái az alábbiak
szerint alakulnak:
Dr. Bocskov Petrov Jordán

polgármester

Varga József

képviselő

Bíró Imre

alpolgármester

Kovács Sándor

képviselő

Inhof Tamás

képviselő

ügyfélfogadása: 9-11 óráig
minden páros hét kedd
ügyfélfogadása: 8 – 9 óráig
minden hónap első péntek
ügyfélfogadása: 8 – 9 óráig
minden hónap második péntek
ügyfélfogadása: 8 – 9 óráig
minden hónap harmadik péntek
ügyfélfogadása: 8 – 9 óráig
minden hónap negyedik péntek

31-én 16.00 - Dr. Fornai Katalin (Gyermekgyógyász, allergológus,
bőrgyógyász, homeopata) "Téli betegségek megelőzése, kezelése homeopátiával " - címmel tart számunkra előadást

***
Februári előzetes
1-én disznóvágás
8-án Farsangi mulatság, ahol Grósz Zoltán szolgáltatja a talpalávalót.
Mindenkinek áldott, békességes, egészségben és humorban gazdag új
esztendőt kívánok!
Csizmazia Kenéz
programszervező

