
Szeretettel meghívjuk Balatonszepezd és szomszédos községeinek 
lakosságát, vendégeit 

2017. március 15-i megemlékező műsorunkra 

 

Szerdán 10 órakor találkozunk a kopjafánál, ahol 1848 Hőseire és 
Balatonszepezd honvédeire emlékezünk:  

Baranyai Istvánra, Csere Józsefre, 
Erős Bálintra, Gerencsér Mihályra, 
Jósa Györgyre, Kiss Péterre,  
Pörhendy Istvánra, Szász Istvánra, 
Téglás Mihályra 

 
ünnepi beszéd:Sebestyén László polgármester úr 

a Kerteki és az Árpád út csatlakozásánál lévő Köztéren 
 

a műsorban közreműködnek: 
Szabad Ötletek Színházának színészei 

 

SZERVEZTE BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 

 
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 

SZEPEZDI TÜKÖR 
 
 

2017. MÁRCIUS 
 
 
 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Minden kedves hölgy lakosunknak  

Boldog Nőnapot kívánunk! 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 



F e l h í v á s 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 32/2005. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletével elismerő cím és helyi kitüntetés alapításról 
döntött, szabályozva egyidejűleg ezek adományozásának rendjét. 

 

A Balatonszepezd Község Díszpolgára cím adományozásának célja, 
hogy a település kitüntető címmel ismerhesse el azok érdemeit, akik 
kiemelkedő közéleti munkásságukkal hozzájárultak a község 
fejlődéséhez, hosszú időn át kifejtett tevékenységükkel hírnevet és 
elismerést szereztek Balatonszepezdnek. 

A díszpolgári cím évenként egy alkalommal, legfeljebb egy személy 
részére adományozható. 

Balatonszepezd  Község  Képviselő-testülete  a  település  gazdasági    
és társadalmi  fejlődése,  valamint  a  lakosság  érdekében  hosszabb 
időn át végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére 
„BALATONSZEPEZDÉRT” kitüntetést alapított. 
A kitüntetésre különösen az válhat érdemessé, aki kiemelkedő 
eredményt ért el szakmai felkészültsége alapján az oktató-nevelő 
munkában, vagy kitűnik a közéletben való részvételével, illetve a 
község közéletében, közszolgálatában hosszú időn át magas színvonalú 
munkát végzett, vagy példaértékűen tevékenykedett az 
egészségvédelem és a szociális ellátás területén, s ezzel általános 
elismerést vívott ki. A kitüntetésben elsősorban magyar állampolgárok 
részesíthetők, de különösen kimagasló érdem esetén külföldi 
állampolgárnak is adományozható. 
A kitüntetésből évenként legfeljebb egy darab kerülhet adományozásra. 

Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek a Képviselő-testület és a 
bizottság tagjai, társadalmi szervezetek, helyi közösségek, Balatonszepezd 
község polgárai.  

Az indoklással ellátott javaslatokat 2017. március 20-ig kell 
benyújtani Balatonszepezd Község Polgármesteréhez. 

Az elismerés adományozásáról a Képviselő-testület dönt. A kitüntetések 
átadására 2017. augusztus 20. napja alkalmából ünnepélyes keretek között 
kerül sor. 

Balatonszepezd, 2017. február 27. 

dr. Sebestyén László 
polgármester 

 
*** 

 
KULTURÁLIS HÍREINK 

Balatonszepezdi Tavaszi Esték 

Meghívó 

Szeretettel várunk mindenkit 
a Balatonszepezd Község Önkormányzata által szervezett 

Gulyás Lajos Emlékestre, 
melyet 

Erdős Kristóf 
a NEB tudományos kutatója tart számunkra 

 

 

 

 
Időpont: 2017. március 10-én (pénteken) 16 órától 

Balatonszepezden a Bertha Bulcsu Közösségi Házban 
 

A belépés díjtalan! 


