
HIRDETMÉNY 

A közszolgáltatási szerződéssel rendelkező, üdülőként nyilvántartott  
ingatlanhasználót megillető szelektív hulladékgyűjtő zsákok átvehetők a 
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltségén, 
Árpád u. 27. ügyfélfogadási időben.  

Ügyfélfogadási idő: Hétfő:  8,00 – 11,00 
 Szerda:  13,00 – 16,00 
 Péntek:  8,00 – 11,00 
 

*** 
 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG! 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata állást hirdet 

azonnali munkakezdéssel 

- strandi pénztáros, 

- karbantartó/parkgondozó munkakörök betöltésére.  

 

Érdeklődni lehet munkaidőben: 
a 06/30 6328-101 vagy a 87/468-591 telefonszámon. 

 
 

Sándor Gyuláné 
  alpolgármester 

 
 

 

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 
 
 

2018. JÚLIUS 
 
 

 

FELHÍVÁS HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENYRE 
Időpont: 2018. július 21. szombat 

Helyszín: Balatonszepezd, Csónakház 
 

Jelentkezés: 
06/87 468-591 telefonszámon hétfőtől péntekig 10.00 
órától 12.00 óráig vagy az igazgatas@balatonszepezd.hu 
e-mail címen lehet legkésőbb 2018. július 16-ig. 
A verseny résztvevőinek csapatonként halat, tűzifát és 
vizet az Önkormányzat biztosítja! Bográcsról és minden 
egyéb alapanyagról, fűszerekről, kellékekről a csapatoknak 
maguknak kell gondoskodni.  
A rendezvény napján a tűzifa, hal és főzőhelyek elosztását 
az Aranyhorog Horgászegyesület végzi. 

Nevezési díj: 3.000.- Ft értékű támogatói jegy 
Az önkormányzat a rendezvény bevételét a „Balatonszepezd képekben” 
kiadvány megjelentetésére fordítja. 
A versenyben résztvevő csapatoknak 1 adag ételt a zsűri részére biztosítani 
kell. Az elkészített ételt a csapatok a helyszínen 
elfogyaszthatják. (pénzért értékesíteni nem lehet) 
Kérjük, hogy a csapatok a kijelölt főzőhely 
környezetének tisztaságára ügyeljenek! 

Szervező: Balatonszepezd Község Önkor-
mányzata az Aranyhorog Horgászegyesület 
együttműködésével 
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KULTURÁLIS HÍREINK 
 
Június: 
22-én az első filmklub alkalmából Bacsó Péter Nyár a hegyen című 
filmjét tekinthették meg az érdeklődők. 

23-án az évadnyitón a szokásos örömteli programokon kívül Galambos 
Fecó világhírű bűvész interaktív műsora fokozta a hallgatóság 
figyelmét, szórakozását.   

24-én méltó módon ünnepeltük meg Virius Vince halálának 100. 
évfordulóját, ahol sok ember áldozatos munkájának, felajánlásának 
köszönhetően igazi élmény volt az emlékév kezdő napja.  

 

28-án zsúfolásig megtelt a Tengerlépő cipők bábelőadásán a nagy 
terem, ahol Tóth Kriszta és barátai örvendeztettek meg kicsiket és 
nagyokat egyaránt egy felejthetetlenül vicces és színvonalas mesével.  
 
29-én megnyitottuk a harmadik, Szepezdhez kötődő művészek 
kiállítását 17 művész 25 alkotásával, melyet a Budapesti Vonósok egy 
kvartettjének izgalmas előadása, zenei utazása követett.  

30-án az első szepezdi gasztronómiai nap is jól sikerült. Teleki Gergő és 
Halas Adelaida Jazz koncertje elbűvölte a hallgatóságot, és jó bemelegítés 
volt az esti bulihoz, ahol Grósz Zoli szolgáltatta a zenét hajnali egy óráig. 
 

*** 
 
Július 
06-án  pénteken 20 órakor Bertha Bulcsu Közösségi Ház: Filmklub  

Makk Károly Elveszett paradicsom című film vetítése 

14-én  18 órakor Berky Péter kiállításának megnyitója,  
 19 órakor Werb Gábor Funky zenekarának koncertje a  
 Bertha Bulcsu Közösségi Házban 

21-én   18 órakor a Csónakháznál Halászléfőző verseny 

23- 26-ig  19:00 – 21:00 óra Tánciskola – Gulyás Miklós vezetésével a  
 Bertha Bulcsu Közösségi Házban 
 

Csizmazia Kenéz  
művelődésszervező 

 
 

Állandó kiállítások Balatonszepezden: 

Szepezd Galéria 
(Szegfű köz eleje) 

 
Nyitvatartási idő: minden héten péntek, szombat, vasárnap 

18:00 órától 20:00 óráig. 
A kiállítás megtekinthető 2018. augusztus 26-ig. 

 

Néprajzi Gyűjtemények Háza 
(Árpád utca 7.) 

 
Nyitvatartási idő: minden héten szombat, vasárnap 

18:00 órától 20:00 óráig. 
A kiállítás megtekinthető 2018. augusztus 20-ig. 
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