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Véget ért az utolsó szepezdi gasztro est, a Zsíros kenyér parti is. A
marhagulyás vacsora, a halászléfőző és a lecsőfőző verseny is kitűnően

sikerültek. Köszönet az önzetlen segítőknek! (Mindig ugyanazok jöttek!)

Sándorné lldi és csapata palacsintája újabb bevétellel egészítette ki a fő
attrakciót. Csokis és lekváros palacsintából kb. 700 db fogyott el.

Az idényzárónak is felfogható Zsíros kenyér parti más volt az idén, mint

korábban. Megjelentek árusok - mint a régi búcsúban - a programok már

délelőtt elkezdődtek.

Az előzményekről: Kis küldöttség keresett meg ifj. Gödry Zoltán vezetésével,

hogy besegítenének a Zsíros kenyér parti megszervezésébe, lebonyolításába,

mi több, a kenyeret, zsírt, a hozzávalók beszerzését is vállalják!

Elmondásuk szerint - igaz, hogy ők ,,csak" nyaralók - de Szepezd mindennél

fontosabb számukra! A több száz zsíros kenyeret pedig ingyen kínálják,

délelőtt pedig megszervezik a Szepezd olimpiát. A társaság - kb. 30-40 fő - a

Szepezdi Extrémsport Szövetség, azaz a SZESZ névre hallgat.

Nagyon tetsz€tt a fiatalok kezdeményezése! Volt azonban egy kis bökkenő! A

Gasztro hetek bevételét a falukemencét építésére gyűjtöttük eddig. De hát

ingyenes a zsíros kenyér!? Ekkor jött az adománydoboz ötlete, szepezdi zsíros

kenyér partis pólók, és napszemüvegek, tombola.
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Mindenkinek jutott zsíros kenyér, a vendégek megértették a nemes

célkitűzést.Akorábbitmesszemeghaladóadománygyűttössze.Ezzel(hál,
lsten) elvesztettem a fogadást ifj. Gödry zoltánnal szemben, Egy üveg rendes

italtkellátadnomneki.Akitűnőszervezésértakedves,könnyed,fiatalosés
professzionális lebonyolításért köszönetemet fejezem ki a fiataloknak, a

SZESZ-nekl Bízom benne, hogy még sok közös rendezvényt hozunk össze a

JoVoDen.

A kemencét az ősszel megépítjük!

dr. Sebestyén László
polgárnnester

Augusztusi visszaemlékezés

08.08-ánaSzepezdiöltögetők(FoltvarróKlub)pompázatoskiállításátidénis
megnyitottuk. Gyönyörű,-színben és formában egyaránt gazdag anyag jött

össze,amimindenegyestátogatótelbűVölt.EztkövetteaTörökÁdárnésa
Mini koncertje a csorr"a*ráznái ahol a Blues, Jazz és még sok más stílus szólalt

meg fuvolán, Kerekes Blanka vendégelőadó együttműködésével és rengeteg

örömjáték a többi hangszeren egyaránt,

08.09.énazlnvocatioMusica]isvoltavendégünk,akiklélekemelőnyári
koncerttel nyújtottak kiváló kutturális élményt az érdeklődőknek,

08.14.énPiláryGáborékújralevettékalábukrólagyerekeket,szülőketés
nagyszülőketis.AhősMiklóselőadásávatközelebbhozták,megelevenítették
a gyerekekhez a történelmet és a magyar irodalom egy gyöngyszemét.

08.15-énfantasztikuslecsókatkóstolhattunk.AhétversenyzőésGulyás
péter, vatamint rore1i Gyula szintén beleadtak apait és anYait, hogY mindenki

megtalálhassa a számáá legtedvesebb ízvilágot. A versenYt végÜl a Kecsó

Lecsócsapatanyerte.AhangulatrólaFestereszenekarésaRetroVoice
gondoskodott,akikazerősenváltozékonyidőjárásellenéresemadtákfel,és
dacolvaaviharralmindenenyhébbpercetkihasználtak,hogynekünkhajnali8
húzzáka talp alá valót, . ! _l

08.15_án este Éliás éyuta Junior kápráztatta el a hangjával és vonta be a

közönségetelragadókoncertjébe.Budaörsönlerobbantazautója,deennek



e|lenére igyekezett leérni és még mielőtt a segélyjármű megérkezett volna, -

a gondviselésnek köszönhetően - felismerték a Révfü!öpre igyekvő Balatoni
Nyár stábjának tagjai és elhozták Szepezdig! Köszönjük nekik is a példaértékű
segítségnyújtást.
08.19-én minden zsír elfogyott, még a pluszban hozott 15 kiló is. A
meglepetés előadás elkápráztatta a gyerekeket és a fogékony idősebbeket is

a lelenetek egy hőzassőgból című óriásbábos előadásával. A már
hagyományo3 programok mellett volt palacsinta, újra sikerült engedélyt
szerezni és Sári Ferenc gyors segítségével a máglyát megrakni, meggyújtani.
Külön színfolt volt a SzESz csapata, akiknek szintén mindent köszönünk,
08"20-án a Hálaadó Szentmise után gyimesigyerekek éneke érzékenyítette el
az egybegyűlteket és varázsolta meghittebbé a legnagyobb magyar
ünnepünket, amieryben templomunk búcsúja is"

§zeptellnberi programjaink

09"!.9én §züreti felvonuNást és mulatságot rendezünk, ahova szeretettel
váriuk a beöNtözni vágyókat, a jókedvű, táncos !ábri gyerekeket és felnőtteket
egyaránt. No meg azokat is, akik csak szirnplárr szeretik az igazi falusi
ünnepet,
í!9.23-án Őszi kirándu|ást szenrez az Őrségbe és §zlovéniába Péller Andrásné
Pa,nni néni. llrduiás reggel 7 órakor a balatonszepezdi buszmegállóbó!.
Utvonal: Keszthe|y-{_enti-l_endva {Szlovénia) Velernér, Xll. századi templom,
lvlagvarszorrebatfa - Őriszentpéten {skanzen),
lendva cuk család borház
,lelentkezni:
5n4-2179)

i néninéi Ea6l?O

Útlkoltseg: l[500.-Ft

E|őleg: 2000.- Ft,

Je|entkezrli 2OX.5. szeptember tr O-ig |ehet!

ff).26-án Az amerikai W-gsok a Balaton körül rendezvény kereteirr belül az
autók 15. 00-kon Balatonszepezdre futnak be.

csizmazia kenéz
művelődésszewező



Háziorvosi rendelési idő 2015. szept. 1. - dec. 31-ig:

Balatonszepezd: Kedd 8,00-9,00
Zánkaz
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csüt.:
Péntek:

8,00-11,00
9,30-10,30

13,00-15,30
.B,00-10,00

8,00-10,00

Szeptember hónap népi bölcsességei és kiskerti tanácsok

Szeptemberben még testünk-lelkünk minden sejtjében élnek a nyár szépségei-

örömei. Azonban már az őszi hónapok munkáira gondolunk, hogy elrendezzük
közvet]en-és tágabb környezetünket fizikailag. A területek rendbetételét
nagymértékben befolyásolja az időjárás, A népi megfigyelések alapján szerzett
tapaszta lata ink á ]tal végezhetjü k a kerti tenniva lókat.

Ha szeptember elsején, Egyed napján esik enyhe tél lesz.

Régen ezen időszakban fogták hízóba a disznókat, és kezdték őrizni a szőlőt,
készültek az emberek a vadászatra.
Szeptember 5. Lőrinc napján napfényes azidőjárás, a következő év jó termést ígér.

Vége a szabadban való fürdőzésnek, gyülekeznek a fecskék, és Lőrinc a dinnye
ízének megrontója lesz. Ha ezen a napon esik, akkor sem aggódnak a gazdák több
borra számítanak.
Szeptember 8. Kisboldogasszony: e nap időjárásának az ellenkezője leszigaz az ősz
további napjaira. A katolikus hívek Szűz Mária születésének emléknapját ünneplik.

Szeptember 12. Mária napja: Szűzanya tiszteletére szentelt templomok többsége
ekkor tartja a búcsúját.
Szeptember 29én Mihály napia: ha dörög szép lesz azidő, de hosszú kemény a té!,

mondja a népi jövendölés.

Hegyiné HavasiValéria

Felelös kiadó: dr. Sebestyár László polgármester -Balatonszepezd Község Önkormányzata
8252 BalatonszepeÁ,Árpaa u. 27. Telefonl 871468-59l

e-mail: balatonsz4ezÁph@t-online.hu honlap: www,balatonszepezd.hu
Szerkesáő: Hegyiné Havasi Valéri4 Keller Mónika


