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Április 7-én 17 őrátől Szepezdi Tavaszcsalogató Sonkakóstolót
rendezünk, amelyen a januári disznóvágásból erre az alakalomra eltett,
megfiistölt sonkákat lehet majd megkóstolni. Egy kis zenés együttléttel
ünnepelhetjük közösen

a feltámadás örömhírét.

Április 11-én t7 órakor a Magyar Költészet Napja atkalmából,
Jelenits István (Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, íó, magyar és
hittan szakos tanár) - Rendhagyó Irodalom őrát tart számunkra a Bertha
Bulcsu Közösségi Házban.
Ápritis 17-én 17 órakor szeretnénk a kedves érdeklődőket egy közös
mozizásra és az azt követő beszélgetésre meghívni, ahol a Radványi Géza
rendezte Valahol Európában-című filmet vetítjük le.
Tisztelt Lakosság!

A

sokak által jogosan kifogásolt elektromos vezetéket érintő gallyazással

kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom

:

Megállapodást kötött az Önkormányzat az E.ON által megbízott Presidente
szerződésben az Önkormányzat kikötötte,
Kft-vel a gallyak levágására.
hory a levágott gallyakat a kivitelezőnek 2015. február 15-ig el kell szállítania.
A határidő letelte után a jegyző felszólította a céget, hogy haladéktalanul
tegyen eleget kötelezettségének, ellenkező esetben aJárási Hivatalhoz fordul

A

köztisáasági

szabálysértési feljelentéssel.

A

megadott időpontig a

kötelezettségének nem tett eleget, ezért a feljelentés iránt intézkedtünk.

dr. Sebestyénlászlő
polgármester

visszatekintés márciusra
Március hónap programjait Németh Ferenc Szepezdi Épületek
Története című előadásával nyitottuk meg 6-án, ahol te|thánas
publikum gyönyörködhetett egy részletes képanyagban, {nely

bemutatta Szepezd különfele ingatlanainak vá|tozásait és
gazdagodhatoít az ott lakók életénekkülönleges mesterségéről és
történeteiről. Nagyon hálásak vagyunk Feri bácsinak, hogy fiíradtságot
nem kímélveutánajárt ezeknek azizgalmas adalékoknak és azokat meg
is osáotta velünk!

Március 14-én megtarthattuk Balatonszepezd első pogácsa
versenyét. A rendezvényen 20-art neveztek sajtos, tepertős, tökmagos,

káposáás és édes pogácsával. Mindannyiunk örömére a férfiakat is
képviselte valaki a versenyen, mégpedig Dr. Simon György,

gyerekorvos. A szigoru, de vidám zsűri tagiai voltak: Törekiné Bardon
Szilvia Ilona (zsúrielnök), Mécs Márta és CsizmaziaKenéz Lászlő. A
rengeteg finom, ropogós, mesteri alkotás közül az első helyet végül KisGali Edit tökmagos pogácsája nyerte, melyet Hegyiné Havasi Valéria
(káposáás), Sándor Gyulané (káposáás) ínyencsége követette.

Erről az alkalomról ,,Tökmagos és édes" - címmel, a marcius
t6-afl megielenő Naplóból is értesülhettek az érdeklődők. Úgy érzem
sikerült jó hagyomanyt teremteni ennek a zenés, beszélgetős,
kóstolgatós együttlétnek.

,rA mi Március 15-énk!"

ntőlánc az 1848-1849-es szabadságharc hőseinek emlékérefelhíváshoz csatlakoztunk az idén, amelyet a Honvédelmi Minisáérium
Nemzeti Rendezvényszewező Hivatala hirdetett meg. Az ünnepségen a
himnusz eléneklését,a felhívásban kért Petőfi Sándor: Nemzeti dalcímű költeményének közös

elszavalása követte. Maj d meghallgathattuk

Sebes§én Lászlő Polgármester Úr beszédét,melyben többek között az
összefogásra és közös cselekvésre hívta a Szepezdet szeretőket.

Megemlékeáünk név szerint a szabadságharc Balatonszepezdi
áldozaáiről, amit Módri Györgyi és Szűcs Lászlő (a Petőfi szítlház
szinészei) verses, zenés músora koronázott meg, melyben Petőfi Arany levelezéséből is hallhattunk rószleteket. Majd kopjaflínknál
elhelyezttik,a megemlékezés koszoruit.

csizmazia kenéz

Aprilis, azazSzent György hava
megújhodás ideje. Megérkeznek a fecskék, a
vándormadarak. A kis barányok is vígan ugrándoznak a gyenge, íze,s
fiivet kínáló réten, bár "a pásztorok felnek, mert még akolba
szorulhatnak a bárányok a hidegtől". A meteorológusok Tavasáó-ként
taítJák számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Szelek havanak
nevezik, eleink pedig a Báránytor (Rügyezés) hava elnevezést
használták áprilisra. A hónap régi magyar (katolikus) neve Szelek

Ez a

hónap

a

hónapja.

Amennyiben április 6-án esős az idő, akkor nagyon keserves, szűkös
esztendő várhatő.
Ha Tiburtius (Tibor, április l4-e) napjára a rétek meg nem zöldülnek, a
parasztok nem reménylik a ftrld termékenységét,ha viszont ez ahőnap
nedves, bőséget várnak.

Ha április havában Szent Máík napján a fiilemüle hallgat, akkor változő
tavaszvérhatő,ha énekel, dalával csodás tavaszt hirdet.
A Szent György (április 24-e) napi virág ha bőven terem, bőségre, ha
nem terem, őtágaságra mutat.
Benedek-napi mennydörgés szétrazságot, a Szent György nap előtti
pedig havathoz.

HúsvétMagyarországon az év egyik legfontosabb vallási ünnepe, amely
alkalmával Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek meg. Ennek tiszteletére
szerte az országban szentmiséket és istentiszteleteket tartanak, melyek
általában körmenette l zárulnak.

A

húsvétés a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgő ünnepek közé
tartoznak. A húsvétegybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott
termékenységiünnepekkel, melynek elemei a feltámadás és az újjászületés.
Húsvétnaplq az l582-ből származő egyházi szabályzat szerint a tavaszi
holdtölte utáni első vasárnapra esik: mrárcius22. és április 25.közé.
küldte: Hegyiné Havasi Valéria

Májusi előzetes
2015. május 1.: Munkával ünnepelünk! Elkezdjük építeniahat szepezdi hajót
(buszvrárókat).

2015. május 13.: Buszos kirándulást szervezünk Budapestre
Indulás: a Balatonsz epez,di buszrregállóból 8,00 órakor.

Pro8ramok: A felújított Budai vár (Várkert Bazár), a Hősök tere, VajdaHunyad vára, Feneketlen tó, a felújítottKossuth tér megtekintése, látogatás a

Parlamentbe, az ELTE planetráriumának megtekintése
Esti séta a pesti korzón - Budapest fényei....
Ebéd: kora délután Budapesten

Haza indulás: 20-21 őraközött.

Várható költségek: útiköltség: 2500-3000,- Ft a jelentkezők |étszámátől
fiiggően. Ebéd: kb. l500,- Ft.
Jelentkezri 1500,- Ft előleg befizetésévelaz Önkormányzatnállehet.
dr. §ebestyénLászlő
polgármester
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