Szeretettel meghívjuk Balatonszepezd és szomszédos
községeinek lakosságát és vendégeit

2017. szeptember 16-án, szombaton
Szüreti mulatságra Balatonszepezdre

SZEPEZDI TÜKÖR
2017. SZEPTEMBER

A szüreti felvonulás 14.30-kor indul a Polgármesteri
Hivatal elől, a menetet az Eszterlánc népi zenekar kíséri.
Felvonulás állomásai:
Dózsa György utca – Pápai utca kereszteződése,
focipálya, Árpád utca – Honvéd utcasarok,
Árpád utca – Arany János utca kereszteződése, piactér.
Szeretettel hívjuk és várjuk az idősebbeket, a fiatalokat
egyaránt. Kérjük, fantáziájukat ne fogják vissza, öltözzenek be
minél ötletesebb maskarába!
17.00 körül érkezünk vissza
a Bertha Bulcsu Közösségi Házba
ahol az Eszterlánc zenekar koncertet ad.

Vacsora: 1000,- Ft/adag

Az Önkormányzat a rendezvény bevételét
a Virius Vince emlékhely kialakítására fordítja

Az élő zenét Kardos József szolgáltatja
22.30-kor a szőlőskosár is gazdára talál
Szervezte Balatonszepezd Önkormányzata
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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Itt van az ősz, itt van újra…
A nyár, ahogy jött, már indult is tovább…
Itt hagyta nekünk az emlékeit a hajnalig tartó beszélgetésekről a csillagos ég
alatt és a nyaralások emlékét, amikor gondtalanul telt az idő, hogy szinte azt
sem tudtuk, éppen melyik napja van a hétnek.
Szeptembertől minden visszaáll a megszokott kerékvágásba, a gyerekek is
visszaülnek az iskolapadba. A diákok számára kicsit elszomorító lehet, hogy
ilyenkor kezdődik a tanulás is, sokan talán mégis szeretik és élvezik, hogy újra
találkozhatnak osztálytársaikkal.
Mindenki más is visszatér a dolgos hétköznapokhoz. Ez így van jól, hiszen bár
szükségünk van a nyári hosszabb pihenésre és a lazább napirendre, alapvető
emberi természetünk mégis a folyamatos munka, az alkotás és a tanulás.
Amellett, hogy az ősz munkával és tanulással telik, a kellemes időjárás
lehetőséget teremt arra, hogy a szabadban töltsük időnk egy részét. Az ősz az
az évszak, amely nyugalmat, az elgondolkodást, a természetben való járás
szépségét is elhozza számunkra. A színek ilyenkor a legszebbek, a zöldnek, a
barnának és a sárgának mindenféle árnyalata megtalálható. A kirándulásra
talán ez a legalkalmasabb idő, az erdőben terméseket lehet gyűjteni, makkot,
gesztenyét és a színekben pompázó táj is szemet gyönyörködtető. Nincs már
olyan meleg, kellemesen enyhe az idő, itt a szüret ideje is.

A „vénasszonyok nyara” csak most kezdődik.
Használjuk ki ezeket a gyönyörű őszi napokat, gyűjtsünk élményeket és
napsugarat, hogy a hosszú hideg téli napokat könnyebben átvészeljük a négy
fal között.
Barátsággal:

Sándor Gyuláné
alpolgármester

***
KULTURÁLIS HÍREINK
AUGUSZTUSBAN TÖRTÉNT:
2017. augusztus 4. A Békásmegyeri Öltögetők kiállítását nyitottuk meg.
Fantasztikus alkotásokat láthattunk a legkülönbözőbb technikák segítségével.
Majd Moldvai Csángó gyerekek előadását hallgattuk meg, akik népdalokkal,
táncaikkal és tréfás népmesével örvendeztették meg a hallgatókat.
2017. augusztus 11. A Szepezdi Öltögetők hatodik kiállítására került idén sor.
Ismét pompás, forma-, és mintagazdag alkotásokban gyönyörködhettünk.
Majd Módri Györgyi és Kőrösi Csaba, a Petőfi Színház színészeinek az
„Egyedül nem megy” -című csipkelődős, humoros darabja vidította fel a
közönséget.
2017. augusztus 12. Lecsófő-versenyt rendeztünk ebben az esztendőben is.
Idén a „Mácsó Lecsó” csapata nyerte el az első helyet immár második
alkalommal. Az élőzenés-táncos esthez Grósz Zoltán szolgáltatta a zenét.
2017. augusztus 18. A gyerekeket Gay Tamás, és Zsámár Katalin Marcipán
Cica című interaktív koncert-mesejátéka varázsolta el.
2017. augusztus 19. Szent Istvánra emlékezve megtartottuk falunk búcsúján a
hagyományos Zsíros kenyér Partinkat. A vesszőfonás és csuhézás mellett a

Gyerkőc-népijátékokon próbálhatták ki magukat a vállalkozó kedvűek.
Gyönyörűen kifestett arcú gyerekek nézhették végig a Hemowinner
táncosainak koreográfiáit, majd a Bab társulat – „Fenevadak az utcán”- című
óriásbábos előadását. Ezt követte a SZESZ sportvetélkedők díjazása és a
tombolahúzás, majd tűzijáték kápráztatta el a lelkes publikumot. Az este
folyamán ismét a Blokk zenekar pörgette fel a hangulatot muzsikájával.
Kicsivel később olyannyira neki eredt az eső, hogy sajnos vége szakadt a jól
indult mulatságnak.
2017. augusztus 20. A Római Katolikus templomban hálaadó Szentmise volt,
melyen idén is megáldotta Sándor atya a betakarított terményeinket, és a
kenyeret, melyet mindenki megkóstolhatott. Hálát adtunk a nyár minden
ajándékáért.

***
SZEPTEMBERI PROGRAMOK:
2017. szeptember 16. szombat Szüreti felvonuláson vehetünk részt, mely
14.30 órakor indul a Polgármesteri Hivatal elől, ahol az Eszterlánc népi
zenekar fog muzsikálni a néptáncosok talpa alá, majd koncertet ad a Bertha
Bulcsu Közösségi Ház udvarán. Ezt követően Kardos József fog muzsikálni
egész este és új gazdára talál a szőlőkosár is.
Kérünk mindenkit, hogy maskarával és jókedvével is támogassa a
rendezvény vidámságát.
2017. szeptember 29. péntek Bertha Bulcsu Közösségi Ház
17.00 óra Dr. Dabóczi Andrea táplálkozásterápiás orvos tart előadást
számunkra „10 meglepő tény fogyásról és betegség megelőzésről” - címmel.
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre.
Csizmazia Kenéz
művelődésszervező

