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Onkormányzati hírek

Balatonszepezd Község Önkormrányzata állást hirdet strandi pénztáros és
takadtó munkakörök betöltésére. Jelentkezési haüáridő: 2015. május 22.
Jelentkezri ügyfélfogadási idöben a Polgármesteri Hivatalban lehet
(Balatonszepezd, Arpád u. 27 .).

A felvételnél előnyben részesülnek az aktiv
személyek!

Április 25-én került sor a Gázló Környezet- és Természetvédelmi Egyesület
minden évben megrendezésre kerülő szemétszedési akciójrára. Köszönjük
mindazoknak, akik elj öttek é s munkáj ukk al hozzájérultak Balatonszepezd
tisztaságéhozl.

Sándor Gyuláné
alpolgármester

Beszámoló áprilisi programjainkról

7-én 17 órától megrendeztük az első Szepezdi, Húsvéti
Sonkakostolót, amelyen a januari disznóvágásból ene az alakalomra eltett,
megfiistölt sonkákkal szerettük volna megvendégelni a Szepezdieket. Emellé
természetesen tarsult egy kis szalrátmi retek, haryma, torma és még sok más
finomság is. Egy komolyan laktató és gusztusos tálat 1000.-Ft-os áron lehetett
megvásárolni.
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korú nem foglalkoáatott

dr. §ebes§én László
polgrármester



A várakozásainkat felülmúló érdeklődés nagyon jól esett

mindenkinek, aki odatette magát, hogy a közös ünnepünk fenyét valamilyen
módon emelje! Olyannyira sokan voltunk, hogy a végén mar sonkából nem is
tudtunk adni, de a kedvezményes szalámis tálak iránt is volt érdeklódés. A
háttérzene melletti beszélgetések, közös tervezgetések jó hangulatban teltek.
Az asúa|társaságok elégedettségüket fejezték ki távozásukkor.

Itt szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, aki hozzátett
valamit, 

"hh:" 
a tartalmas, közösségépító programhoz..

18-án 17 órakor a Magyar Költészet Napja alkalmából, Jelenits
István (Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, irő, magyar és hittan
szakos tanár, költő) - Rendhagyó Irodalom órát tartott számunkra a Bertha
Bulcsu Közösségi }Jár;ban. Magyar költőnők alkotásait emelte most ki és

elemezte az érdeklődőknek. Nemes Nagy Agnes, Székely Magda poétikájának
nagyszerűségéről beszélt, megosztva velünk az alkotók életének azoí|
meg}tatározó történéseit, amelyek érdekes irányt, mélységet adtak
egyéniségüknek, műveiknek. Komoly előadást hallhattunk, ami mindenkit
elgondolkodtatott az evilági élet lényegéről és az Istenkeresés fontosságaról,
Lényegi módon elemeáe számunkra az atya a verseket, amiből kitűnt, hogy
szintén verseket alkotó embert hallhatunk. Bgészen biáos, hogy minden
résztvevőben újabb lendületet kapott a versek iránti érdeklődés. A megtelt

terem hallgatői az előadást követő taps után néma csöndben búcsúáatták el az

előadót, mert mindenkiben mély nyomot hagyott Jelenits István előadása.

I7-én 17 órakor a Radványi Géza rendezte Valahol Európában-
című filmet vetítetti,ik le.

Sok-sok kutatás uán sikerült megtalálni a módját, hogy miként lehet

ma te§esen legálisan, ilyen körülmények között filmklubot szeweznl Azért
eá a filmet vetítettük, mert egy éve avattuk a világháborús emlékművet és így
szeretttink volna kapcsolódni az évfordulóhoz,

A film bekerült a 2000-ben megválasáofi legjobb 12 magyar fúm
közé (Budapesti tizenkettő), 20l2-ben pedig bekerült a Magyar Művészeti
Akadémia tagsai által kiválasztott legjobb 53 magyar alkotás kOzé is.

A film érdekességeiközé tartoztk az is, hogy a gyermek főszereplóket
árvaháuakből válogatták ki. A főszereplö Kuksira azonban sokáig nem

akadtak rá, mígnem egyszer felfigyeltek a Filrngyrár takarítónőjének kisfiara,
Horváth Lacira, ő lett Kuksi. A gyerekek szinte önmagukat adták a filmben: a

való életben is igazi csínytevők voltak (almát loptak, lerészegedtek a forgatás

egyik napjrán, tinát öntöttek az egyik templom szenteltvíz-tartőjába stb.). A
Valahol Európában forgaása után ugyanezekkel a gyerekekkel forgatta Makk
Károly is elsó filmjét, -Úttorőkmunkacímű Kék nyakkendős csillagok című



művet, melyet azonnal be is tiltottak. A film gyerekszereplőinek zöme a
Gaudiopolisbő|, az Örömvárosból került ki. Egybeharrgző vélemények szerint
a miniállam léte inspirációja is yolt az alkotásnak. A külső felvételek a
cseszneki várban készültek.

A közös filmnézés és az azt követő beszélgetés sokkal több, egész más
formája egy alkotás megtekintésének, mint otthon! Szeretettel várjuk Önöket a
következó filmklubra is.

'-) Májusi programjaink

9-én 19 órakor, Bertha Bulcsu 80 éves születésnapja alkalmából
szeretettel várjuk Önöket Péller Andrásné előadásara, ahol az iíő
munkásságáról hallhatunk majd. Az irodalmi előadás után Bertha Bulcsu
felesége Nagy Franciska író olvassa fel a Balatonról és Bulcsuró| írt irását. Ezt
követően kérdéseket lehet majd feltenni neki és lányának, aki szintén velünk
ünnepli majd az író születésnapját.

13-án buszos kirrándulást szewezijnk Budapestre, melyre a
j elentkezéseket április 3 O-ig tudtuk fogadni.

30-án rendharyó gyereknapot szervezünk, ahova szeretettel várjuk a
gyerekeket és az öket kísérő szüleiket. Idén Kislődre utazunk a Sobri parkba
reggel 9 órakor és 15 óra tájban jönnénk vissza! Jelentkezni május 15-ig lehet
az Önkormányzatná| személyesen, vagy a 87l468-591-es telefonszámon.
Részletekről a késöbbiekben hirdetmény formájában értesítjük a kedves
érdeklődőket.

csizmazia kenéz
művelődésszervező

Időjósló fagyosszentek

Pongrác, Szervác, Bonifác - május 12, 13., i4. - napján népi megfigyelés
szerint azidőjárás á|talíhan hidegebbre fordul, sőt a szentek gyakran fagyokat
is homak - innen a közös nevük, Viszont ha ilyenkor avárhatőnál melegebb
az idő, hűvös nyárta lehet számítani. Fagyosszentekig nem volt ajánlatos a
pa|ánták kiültetése. A fagyok a ryümölcsösökben és a szőlőkben is nagy
károkat okozhattak. A gazdák, hogy virágzó gyümölcsfláikat megvédjék,
éjjelenként fiistölték őket.

A májusi eső aranyat ér * tartja a mawar néphagyom ány. Hamájus első
hetében esett, jó termésre számítottak a gazdék.



Anyák napja

Az anyúk napját Magyarországon minden évben május elsó vasámapján
ünnepeljük. Az amerikai eredehi hagyománlt Magyarországon a Magyar
Ifiúsági Vöröskereszt honosította meg. Az elsö megemlékezést 1925-ben
szerverték.

Kinek el nemfogy soha gondja rúd,
S zeres d szívb ű É des any dd !

Mert elhagynak hűtlen mindazok,
kiket szeretve öIeIt dt karod
De drva mégsem leszel soha,

Míg el nemfog1l az ő mosolya
Hafélre ért is a világ,

S mindenki kész lesz követ vetni rdd,
Ő ród a követ akkor sem veti,

Mert Ő akkor is szeret és megfog értení!

pünkösd hava

Május a természet kibontakozásának, a virágnyilás ideje. A régi magyar
hagyományok leginkább pünkösd hava néwel illetik (mivel pünkösdöt
többnyire ebben a hónapban tinnepeljtik), de kettősök hava, ikrek hava, igéret
hava vagy tavaszutő megnevezése is ismeretes. A májusfaállítás szokása
Európa-szerte ismert. A májusi zö|d ág, a májusfa az ewőpai népeknél, így a
magyarságnál is a természet újjászületésének, a tavasznak és a
termékenysé gnek az örök jelképe. Mar az őkori görögök, etruszkok, rómaiak
is zöldellő fákat tűztek házuha és gazdasági épületeikre ilyenkor, hogy
megvédjék a bennük élőket az ártő erőktől és betegségektőLA középkori
fonásoknak köszönhetően tudjuk, hogy a magyarlakta területeken is zöld
lombokkal, fákkal diszitették a házakat.

Hegyiné Havasi Valéria
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