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DISZNOVAGAS

Enyhe levegőjű január végi reggel Balatonszepezden.
6.30 Megérkezik a 180 kilogrammos óriás a BB udvarára.
Nem a saját lábán és nem őnszántáből( a gasztrokultúra tésze, hogy a
disznóölés a lehető leghumánusabban, eurokomform módon induljon).
Pálinka kínálás: ki-ki a magáétl.
7.30 Pörzsölés, kaparáso mosás, bontás
Két profi böllér érkezett a közeli ,,húskombinátbő|". A segítők hazaiak.
készül a forralt bor és a citromos tea is.
Segítő megjegyzések a lelkes amatőrök szájáből:

- Mi azértnagyobbra vágiuk...
- Nem inkább úgy kellene...
- Én eztegészenmáshogy láttam...
- Nálunk a megyében...
- Gyerekkoromban sza|mával...

Szerencsére a hivaásosok kitartanak a bevált fogásokná|. A pálinka
gyorsan fogy.A borotvaéles bontókés szakszerűen kanyarodik, külön a

karaj, a combo a fej kocsonyának, oldalas a kemencébe, csülök főzéste,
félre a pecsenyének való na és persze az orjalevesnek. Előkerül az ipari
villanydaráló és a 100 méteres belek. Sose látott sebességgel készülnek a
feltekert locsolóslaghoz hasonlatos kolbász tekercsek. Szokásos magyar
kép:



Ketten dolgoznak, 15-20 fő körben áll. Tudálékos megjegyzések tovább:
- Mi felfújjuk előtte a belet...
- A műbél nem jó, azigazi...
- Ki kell fordítani,űw kaparni...

Itt már többen befogiák az omlkat ahogy maguk elé képzelik az ősi
módszereket.
10.00 Most mát tele a BB udvara. Az emberek nevetgélnek a régi
disznótoros adomákon, barátságosan kortyolgatják a szomszéd pálirkáját.
Igazi kellerrres együttlét.
A nyaralók is megérkeznek. Ők az intemetről ájékoződtak. Úgv döntöttek
órdemes beftiteni erre az alkalomra. Szemmel láthatőan a kutyák is jól
érzik magukat.
12.00 Itt a pecsenye a sült máj ideje!
Az asszonyok szépen megterített asáalokhoz hívják a segítőket.
,,Ilyet csak dismóvágáson lehet enni!"
Az épületet az udvart belengi a fokhagymás pecsenye és a friss töpörtyű
illata. Az ebéd szép csendben fogy el, az emberek némán falnak (falunk).
14.00 Már látbatő a munka vége.
A böllérek elégedetten nézrek végig a konyhakész árutól roskadozó teli
asztalokon. A hurka és kolbász tekercsek szep sorjábart, szakszerű rendben.
16.00 Kezdenek szállingózni a Vendégek. A kis terem gyorsan megtelik.
Jönnek a végelaől is víriuszról, fiirdőről, néhányan a szomszédból
Záttkátől és Révfiilöpről.
Egy ezrest kell fizetrri a lakomáért, arri baúti ár. Finom orjaleves
bezöldségelve cémametélttel, ahogy kell. Utána a disznótoros á: egy szál
kolbász, a véres hurka, hagymás krumpli halom, a ányér még maradék
felszínére párolt káposzta. Osztatlan a siker.
Vacsora uüán jön a tombola. Kisorsoljuk a malac fiilét, farkát, utolsó
porcilcáját is.
Minden elfogyott. Az emberek jóllakott elégedettséggel nyuglárzák az
estét.
19.00 Szedelődzködés!
A vacsora véget ért...
Jó éjt Kedves Szepezdiek!

Baútsággal:

Sebestyén Ldszló
Polgármester



Háziorvosi rendelés 2016. február l-től február 26-ig
BALATONSZEPEZDEN

Rendel: dr. Varga István háziorvos 06120 339-3942

Februar 05. péntek 08.30 őrátől- 11.00 óráig
Február 12.péntek l3.00 őrátől- l5.00 óráig
Február 19. péntek 08.30 őratől- 11.00 óráig

" Február 26. péntek 13.00 őrátől- 15.00 óráig

KULTURÁLIS HÍREINK

Január 22-én Gosáony András előadását hallgathattuk meg a
medj ogorj e-i Mária j elenésekről és azok hatásár ől.

Az est folyamán egy rövid filmet is megnéáetttink András bácsi kint
tettutazásának élményeiről. Nagyon sok érdekes kérdést érintetttink az
est folyamán, ahova igen szép számban érkeztek az érdeklődők!
Mindenkit megérintett a saját módján aztéma, ami elgondolkodtató és
felemelő is volt egyaránt. A legfontosabb kérdés talán mégis az volt,
hogy miként élhetnénk meg lényegibb módon ahétköznapi életiinkben
az Istenbe vetett hittinket. köszönet András bácsinak és mindenkinek,
aki hozzájárult valamivel althoz, hogy ez az izgalmas program
létrejöhessen.

Február 5, péntek - farsang: Zenél Gaál Szabolcs

Február 19, péntek 17 őrakor - Kratochwill Károly emlékéviink első
állomásán Nagy Szabolcs (fiólevéltáros) A "tiszteletbeli székely"
előadását hallgathatjuk ffiog, valamint kovács György:"Elfelejtett
parancsnok" filmjét néznénk meg közösen. Mindenkit szeretettel
várunk!

csizmazia kenéz
művelődésszervező
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Felelós kiadó: dr. Sebestyén László polgármester - Balatonszepezd Község Onkormányzata
8252 Balatonszepezd, ArpaO u. 27. Telefon: 871468-59l

e-mail: balaton szepezdph@t-online.hu honlap: www.balatonszepezd.hu
Szerkesztó: Arany Enikó


