
HIRDETMÉNY 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata állást hirdet strandi pénztáros 
munkakör betöltésére. 

Jelentkezési határidő: 2017. május 26. (péntek) 

Jelentkezés helye: Polgármesteri Hivatal (Árpád u. 27.) Hétfő: 8 órától 15 

óráig, péntek: 8 órától 12 óráig. 

A felvételnél előnyben részesülnek az aktív korú nem foglalkoztatott 
személyek! 

Balatonszepezd, 2017. május 03. 

Sebestyén László 
polgármester 

 
*** 

 
Május utolsó vasárnapján 1950 óta tartják meg a GYERMEKNAPOT 

Magyarországon! 
 

 
Ezen alkalomból Beney Zsuzsa alábbi soraival kívánunk nagyon boldog 
gyermekéveket, a közelgő vakációhoz vidám élményeket, sikeres, hosszú 
életet minden gyermeknek községünkben. 

„Nem tudom, mit rejt a sorsod, mosolyt hoz-e vagy könnyeket. Tanuld meg hát 
feledni a rosszat, s őrizd meg a boldog perceket.” 

 
 
 

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. MÁJUS 
 
 

 
HÍREK 

 

Anyák Napi Köszöntő 

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. 
Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Anya, mama – ezek azok a 
csodálatos szavak, amit életünkben elsőként kimondunk. A gyermekek és a 
felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal el. Ő az, aki számára 
kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak, Ő az, 
akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig 
bízhatunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között képes összetartani 



a családot, akinek jelenléte, gondoskodása, életünk fontos része, aki aggódik 
miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk. 

Örkény István nagyon találóan fogalmazta meg az anyák szeretetét, amikor ezt 
írta: „Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, 
s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik a 
gyermekük.”  

Az édesanyák tápláló, vigyázó szeretete egy életen át végigkísér minden 
embert. Ez a szeretet az, amely nem szab feltételeket, nem követel, nem 
kételkedik. Ez a szeretet az, amely úgy tart meg magának, hogy közben el tud 
engedni.  

Várnai Zseni így ír az édesanyákról: „Az otthon melegét az anya varázsolja 
olyanná, hogy mikor megtér a család, minden ragyog.”  

Május első vasárnapján valamennyien, pár szál virággal a kezünkben álljunk 
oda édesanyánk elé, s egy öleléssel, néhány szívből jövő szóval mondjunk 
köszönetet mindazért, amit értünk tettek.  

Anyák napja alkalmából kívánok minden édesanyának hosszú, boldog életet. 
Kívánom, hogy gyermekeikben leljenek sok-sok örömet.  

 
Barátsággal: 

dr. Sebestyén László 
polgármester  

 
*** 

 
KULTURÁLIS HÍREINK 

Májusi  programjaink 

2017. május 19. 19,00 óra Varga Károly a klasszikus zene lovagjának 
előadása a Bertha Bulcsu Közösségi Házban 

Balatonszepezd Község Önkormányzata  

BUSZOS KIRÁNDULÁST SZERVEZ  

SOPRONBA és FERTŐDRE 

Időpont: 2017. május 24. szerda 

 

Indulás a balatonszepezdi buszmegállóból 7.00 órakor. 

Programok: Sopronban szervezett városnézés kisvonattal 

Ebéd Sopronban, utánna választható program: 

Taschner Bor és Pezsgőházban borkóstoló vagy Csokoládékóstoló a  
Harrer Csokoládéműhelyben 

A KÉT PROGRAM KÖZÜL A JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK 
VÁLASSZANAK! 

A gasztronómiai élmények után továbbindul a csoport Fertődre az Esterházy 
kastélyba, ahol nem csak a kastély, de a kastély parkja is szemet 
gyönyörködtet. 

Költségek: belépődíjak: felnőtt 5.200.- Ft, diák- nyugdíjas 4.400,- Ft 

Ebéd fizetése a buszon történik! 

A buszköltséget az Önkormányzat finanszírozza. 

Jelentkezni személyesen a belépő díjak összegének befizetésével az 
Önkormányzatnál Arany Enikő ügyintézőnél lehet, munkanapokon 9 és 11 óra 
között. 

Jelentkezési határidő: legkésőbb 2017. május 17.  

Szeretettel várunk mindenkit! 


