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kirándulás pécsre

A májusi budapesti kiránduláson fogalmazódott meg a pécsi Zsolnay
Kulturális Negyed felkeresésének igénye.
2015. október 2I-én reggel 6 órakor lendült el a nemzetközi busz -

szepezdi, zánkai, révfülöpi utasokkal - a hosszú útra. Napsütötte őszi
napot fogtunk ki. Kb. 10 órakor érkeztünk az európai igényeknek is
megfelelő, felújított pompázatos Zso|nay gyárba. Először a Rózsaszín
kiállítást néztük meg, majd a Gyugyi László gyűjteményt, Ennyi szépet,
dísztálakat, étkészletet, kisplasztikát ritkán lehet egy helyen
megcsodálni. A káprázatos kiállítás után betértünk a gyár csokoládé és
cukorkakészítő manufaktúráiba, finom volt a forró csoki és a chilis
cukorka is. Az ízletes ebéd után irány a belváros. A megújult Széchenyi
tér látványa önmagában is nagy élmény. Megtekintettük a dzsámit -

amelyet a Xll. században kezdtek építeni - és amely a török - iszlám
építészet legmonumentálisabb alkotása. Ma katolikus templomként
működik. lnnen ketté vált csoportunk. Aki vállalta a lépcsőzést, az a
Püspöki palota felé fogta útját. A Palota megtekintését borkóstolás
koronázta meg a Püspökség pincéjében. A többiek a Székesegyház
pompás épületébe tértek be. Később kicsit sajnáltuk, hogy nem maradt
időnk a másik csoport programjára, de még aznap haza kellett érnünk.
Féltem, hogy túl fárasztó lesz ez a hosszú út, a programok egy napra



bezsúfolva. Félelmem hál' lstennek alaptalannak bizonyult. A

többségében nyugdíjas csapat "könnyedén vette az akadályt".

Remélem mindenkijól érzete magát és köszönöm az együttműködést.
Tavasszal új útirányt tűzünk ki magunk elé.

Barátsággal:'.,, dr. Sebestyén LószIó
polgórmester

A Falukemencéről

Beérkeztek a kemence pályázatok, amelyet a Bertha Bulcsu Közösségi

Ház udvarán építünk fel. A kemenceépítők elmondták, hogy a frissen

épített kemencében sok a víz, lassan szárad ki, ne kockáztassuk a

szétfagyás lehetőségét az őszi építéssel. A kemence sparhelttel lesz

kiegészítve, a kisebb mennyiségű szabadtéri sütés-főzés igényeinek

kielégítésére. A kemence fölé tető is készül. A tavaszi programokat már

ide szervezzük.

dr. Sebestyén LászIó
polgórmester

KULTURÁLls HíRElNK

Október !-én az időseinket köszöntöttük a Bertha Bulcsu Közösségi Házban.

Elsőként dr, Sebestyén László polgármester úr mondta el köszöntőjét,

melyben kitért a jelenlegi politikai helyzetre is, hogy megnyugtassa a joggal

aggódókat. Ezt követően a gyerekek mondták el verseiket, és közösen

énekeltünk az előttünk járó generációnak.

Műsoron voltak:
Az ,,Én kicsike vagyok.,." dalt közösen adták elő gyermek szereplőink.

Molnár Endre: Nagymamánál... Polák Vanessa

Osváth Erzsébet: Meséltél, meséltél.,. Cseh Gábor



Weöres Sándor: Buba éneke... - Hegyi Rebeka

Zelk Zoltán: Este jó, este jó... - Polák Vanessza
Aranyosi Ervin: A nagyszülők szeretete - Hegyi Rebeka

Sarkadi Sándor: Köszöntő,.. - Cseh András előadásában

Majd Bilicsi Tivadar: ,,Apu hogy megy be..." - megzenésített dalát Sándorné
lldi és Csizmazia Kenéz gitárral adták elő.
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Végül vendégelőadóink következtek, Batyi Árpád és népi zenekara, va|amint

három nóta énekes, akik élőzenés kísérettel magyar nótákat adtak elő.

A két legidősebb köszöntöttünk ezen a napon Belák lrénke néni, akit

otthonában kerestük fel másnap, mivel betegsége miatt nem tudott eljönni.
A másik pedig Dr. Szabó lstván, Ezúton is jó erőt, egészséget kívánunk nekik!

Az önkormányzat dolgozói pedig egy fantasztikus vacsorával vendégelték
meg a megjelenteket.

Október 23-án a Bertha Bulcsu Közösségi Házban kezdődött a megemlékező
műsor, ahol Polgármester úr beszédét Albert Camus-Magyarok vére (okt.

t957, ?árizs) című művével zárta.

Ezt követően a Szabad Ötletek Színházának zenés, prőzai összeállítását
hallgathattuk meg, mely igazán megindító volt.

Majd hagyományos módon, közösen megkoszorúztuk a Gulyás Lajos

emlékművet.

Novemberi programjaink:

2015.11.06. 16.30

2015.11.11. 17.00
2015.11.13. 17,00

Téli esték: Pálfy Margit színművész ,,Annak, aki
szeret" című előadói estje
Töklámpás felvonulás
Téli esték - közös kincsünk a káli medence:
vókó László előadása

csizmazia kenéz
művelődésszervező



Mindenszentek és Halottak napja

A november L-i és november 2-i egymás utáni napokon ünnepelt
mindenszentek és halottak napja közül, egyértelműen az utóbbi dominál,
annak ellenére, hogy a megemlékezés később alakult ki. Mindkettő a

halottakra való emlékezés ünnepe. Mindenszentek napja azoknak a

szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg.

,,Van egy nQp, amikor kimegy a falu a temetőbe, viróggal és fénnyel, ami
elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs mór ezen a napon

fójdalom, csak enyhe tóvoli szomorúsóg úszik a tój felett, mint maga az ősz
bánatos, ködös ólomra készülő ragyogása."

Fekete lstván

Melyek a legfontosabb novemberi kerti teendőink?

Jóllehet, ez a hónap nedves és hideg, nem szabad elcsüggednünk, talán nyílik
még egy pár őszirózsa és liliom, talán lesz még néhány díszcserje és díszbabér
bogyó az ágakon, amik felvidítják a zord napokat. Ebben a hónapban
értékeljük a legjobban az örökzöld növényeket, amelyeket ültettünk. Ha az

időjárás nem volt túl zord, talán még van időnk bemenni az ősz színeiben
pompázó kertünkbe. Lehet, hogy ez a legmozgalmasabb hónap, ami a kerti

munkákat illeti, de ne feledjük, hogy a mostani munkával sok időt és energiát
takarítunk meg tavasszal.
A hónap vége felé metsszük meg a lombhullató fákat és cserjéket, beleértve
ebbe a gyümölcsfákat és bokrokat is. A fás dugványokat, amiket a tavaly
ősszelvágtunk, most ki lehet ültetni az állandó helyükre. Ha nincs hunyorunk,

menjünk és vegyünk! Ültessük el, hogy télen, illetve kora tavasszal is legyen

virág a kertünkben. Még mindig nem késő eltenni a tavaszi gumós virágokat -
rakjunk liliomot és tulipánt a következő évre. Ha szeretjük a rózsákat, akkor
most van itt az ideje, hogy szabadgyökeres rózsákat vásároljunk. Sokkal

olcsóbbak, mint az elültetettek, és jobban megtelepszenek a meleg őszi

talajban,
Hegyiné Havasi Valéria

Felelós kiadó: dr. Sebestyén László polgármester - Balaton szepezd Község Önkormányzata
8252 Balatonszepezd, Arpád u.27. Telefon: 871468-59l

e-mail : balaton szepezdph@-online.hu honlap : www.balatonszepezd.hu
Szerkesztő: Keller Mónika


