PROGRAMOK A BERTHA BULCSU KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
2015. március 6. 17,00 óra:
Szepezdi Téli Esték keretében Németh Ferenc: A helyi épületek története című előadása
2015. március 14. 17,00 óra:
Szepezd legjobb pogija verseny
2015. március 28. 16,00 óra:
Húsvéti játszóház

Nőnapi köszöntő
Szalai Borbála: Az első hóvirág
- Hallod-e, napocska! Hol késik meleged?
Nézz csak a naptárba: Nők napja közeleg!
Hol szedjek anyunak néhány szál virágot?
Hiába keresek, egyet sem találok.
Kiskertünk dermedten alszik a hó alatt,
sarkában tőzike, hóvirág nem fakad ...
Hallja a napocska, leheli melegét ...
Reped a hópaplan, csermely fut szerteszét,
s hó alól álmosan kidugja buksiját
kiskertünk sarkában az első hóvirág.
Sebaj, hogy nem nyílt ki! Beteszem pohárba,
s hófehér szirmait nőnapra kitárja.

SZEPEZDI TÜKÖR
2015. MÁRCIUS

MEGHÍVÓ
Balatonszepezd Község Önkormányzata megemlékező műsort tart
2015. március 15-én (vasárnap) 15 órakor
a Kerteki és az Árpád út csatlakozásánál lévő kopjafánál.
Ünnepi beszédet mond: dr. Sebestyén László polgármester
A műsorban közreműködnek:
a veszprémi Petőfi Színház színészei

Székely vicc

A székely rábámul egy nagyon csúnya, agyonfestett, öreg nőre. A nőt
nagyon zavarja a dolog, ezért rászól:
- Mit bámul maga úgy rám, mint borjú az új kapura?
- No hiszen - vág vissza székely -, lehet, hogy én borjú vagyok, hanem
a kapu az már nem új!
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: Hegyiné Havasi Valéria, Keller Mónika

Rossz idő esetén a műsor a Bertha Bulcsu Közösségi Házban
kerül megrendezésre.
(Balatonszepezd, Szegfű köz 1.)

Disznóvágás

Szepezdi jelmezes farsangi bál

Felélesztettük a sok évvel ezelőtt elfelejtett hagyományt. A szakszerű
vágást követően, a 2 db 100 kg-os mangalica reggel érkezett a Bertha
Bulcsu Közösségi Ház udvarára, majd pörzsölés, bontás, kötelező
pálinkakörök. A hangulat percről-percre emelkedett. Az Inhof család
professzionális szervezése és begyakorlott mozdulatai lendítették előre
a munkát. Vagy 30-an vették körül őket keresve a segítség lehetőségét.
A profik munkáját kissé lassította és nehezítette a sok segítő kéz, de
türelemmel fogadták az amatőrök lelkesedését. Bíró Imre elkészítette a
forralt bort és teát is egy-egy bográcsban. Egyre többen lettünk.
Megérkeztek a nyaraló tulajdonosok is, karjukon pogácsás kosárka. Dél
körül látogatók érkeztek a szomszédos településekről is. Háziasszonyok
koszorúban ülve nagy halom fokhagymát pucoltak. Felköszöntöttük
Jakab Panni nénit, aki ezen a napon volt 77 éves (vagy 57?) nem tudni
pontosan. Elkészült a pecsenye is! „Ilyet csak a vágás napján lehet
enni!” Savanyúval, puha kenyérrel! Aztán a meleg töpörtyű! Ez alatt
kint már forog a kolbásztöltő nagy sebességgel. Egyre többen lettünk.
Fortyogott az orjaleves is. Beesteledett. Eljött a nap fénypontja: a
disznótoros vacsora. A Közösségi Ház csordultig megtelt. A későn
jövők, így Bíró Jancsiék és a focisták is az udvarra szorultak. A kinti
csapat nem bánkódott ezen, ott valamivel több pálinka fogyott.
Mindenki mert bőségesen az asztalra kitett orjaleveses tálakból. Azután
jött a hurka, kolbász, párolt káposzta, hagymáskrumpli-tál. Fölséges
volt! A malacok sonkái mentek a füstölőbe. A mangalica bőséges
koleszterinszegény zsírja a spájzba. A sonkát húsvétkor tálaljuk,
tormával, kemény tojással, foszlós kaláccsal, ahogy az dukál. A zsírt
pedig a Zsíroskenyér-partin fogjuk felhasználni. Aki nem tudott eljönni,
ne búslakodjon, várjuk a következő gasztronómiai összejövetelen.

A farsangi mulatság a 70-es évek nagysikerű, „A gyógyszertárban”
című bohózatának szepezdi változatával indult. A helyi színészek nagy
sikerrel adták elő a sikamlós humorú bohózatot.
Ezt követően jelmezes felvonulás vette kezdetét. Sajnálatos módon a
jelen lévők mindösszesen egynegyede volt jelmezben. Jómagam a
Besenyő családra szavaztam, amelyet Sándor Gyuláné és családja
testesített meg.
A Wolf zenekar kitűnő hangulatot biztosított. Újra kiderült, hogy
Szepezd táncos lábú falu.
A tombolán a helyi vállalkozók, egyesületek adományait lehetett
elnyerni. A szervezők tréfás páros vetélkedőkkel színesítették az estet.
A vigadalom hajnalig tartott.
Remélem jövőre még többen leszünk!
dr. Sebestyén László
polgármester

Barátsággal:
dr. Sebestyén László
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy megérkezett az új
falugondnoki autó, amelyet 2015. február 17-én vettünk át!

Balatonszepezd Község Önkormányzata felvette a kapcsolatot a zánkai
Polgárőr Egyesülettel a közös együttműködés reményében! Az
egyesület elnöke Szarka László örült a megkeresésnek és biztosított
minket egy közös együttműködés lehetőségéről. Itt szeretnénk
megragadni az alkalmat, hogy aki érez magában egy kis affinitást,
csatlakozzon
a
megalakulandó
Egyesületünkhöz!
Jelentkezni lehet a balatonszepezdph@t-online.hu címen.
Bardon Róbert
képviselő

