
ÁLLÁSLEHETŐSÉG! 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata állást hirdet strandi 

pénztáros munkakör betöltésére.  
 

Jelentkezési határidő: 2020. április 30.  
 

Jelentkezni ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban 

lehet (Balatonszepezd, Árpád u. 27.). 
 

A felvételnél előnyben részesülnek az aktív korú nem 

foglalkoztatott személyek! 
 

Dr. Bocskov Petrov Jordán 

polgármester 
 

*** 
 

KULTURÁLIS HÍREK 
 

február 

8-án Farsangi mulatságot tartottunk, amire sokan eljöttek. A 

gyerekek lelkesen, maskarában jelentek meg és akadt egy-két 

jelmezes szülő is! A zenét Grósz Zoltán szolgáltatta mindenki 

örömére! A tombola is jól sikerült! Aki szerette volna az jól 

érezhette magát, mint mindig! 
 

március 

27-én 17.00 -kor a szepezdiek kérésére: Korzenszky Richárd: 

"Miért ír az író" - előadását hallgathatjuk meg. 
 

Felelős kiadó: Dr. Bocskov Petrov Jordán 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 
 

2020. MÁRCIUS 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A több mint 10 év óta megoldatlan Tűzoltó utcai területrendezés 

a végére ért. 

Az érintettekkel megszületett a megállapodás, a szerződések 

aláírása után elhárulnak az akadályok az utca telekkönyvbe való 

bejegyzésének. 

 

Hasonlóképpen megoldást talált önkormányzatunk a Viriusi 

strand (akár akadálymentes) megközelítésére, mely remélhetően 

ebben az évben kiépítésre kerül. 

A strand felújításának az MTÜ-től elnyert pályázat szerinti 

előkészítése folyamatban van. 

 

Március hónapban megkezdődik településünk teljes forgalmi 

rendjének felülvizsgálata, mely alapján kidolgozásra kerül a 

község közlekedési koncepciója, így megoldást fogunk találni a 

szintén több éve húzódó problémákra (71-es úton való átkelés és 

egyéb belterületi forgalomszabályozás). 

 

Március 10-én 15,00 órakor Őszikék Nyugdíjas Klub 

összejövetele 

http://www.balatonszepezd.hu/


MEGHÍVÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

   

A Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet szeretettel meghívja 

Önöket 2020.03.08-án, vasárnap du. 15 órára a Bertha Bulcsu 

Közösségi Házba Nőnapi rendezvényére. 

Meglepetés: Szepezdi Rekordtorta! 

A műsort adják: Szepezdi Pacsirták, Szepezdi Harangozók, 

Verselők. 

Minden hölgynek ajándékkal kedveskedünk! 

Mindenkit várunk! Gesztenyevirágok 

MEGHÍVÓ 

Balatonszepezd Község Önkormányzata megemlékező 

műsort tart 

2020. március 15-én (vasárnap) 10 órakor 

 

Kerteki és az Árpád utca csatlakozásánál álló 

Kopjafánál, 

(rosszidő esetén a Bertha Bulcsu Közösségi Házban) 

 

 

Szervezte Balatonszepezd Község 

Önkormányzata 

 


