KULTURÁLIS HÍREINK
Gulyás Lajos Emlékestet tartottunk idén, melyet Erdős Kristóf, a NEB
tudományos kutatója segítségével tehettünk meg. 2017. március 10-én a
Bertha Bulcsu Közösségi Házban a lelkész lánya is vendégünk volt, aki
kérésünkre örömmel elfogadta a meghívást és így lányával, unokájával is
találkozhattunk. Erdős Úr tudományos előadása során a történelembe
beágyazottan hallgathattuk meg Gulyás Lajos élettörténetét, jelentőségét,
valamint balatonszepezdi ténykedését, kötődésének szálait. Ezt követően
Gulyás Csilla beszélt édesapjáról és szepezdi emlékeiről, majd pedig sok-sok
kérdésre adott személyes választ, amitől az est igazi mély feltöltődést jelentett
a hallgatók számára. Örülök, hogy összejött a találkozó a Gulyás családdal,
akikkel reményeink szerint június végén is találkozunk még. Azt gondolom
szépen sikerült elindítani ezzel az esttel a Gulyás Lajos emlékévet.
Köszönet mindenkinek, aki ebben segédkezett!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

***
Áprilisi programjaink
2017. április 8. 14,00 óra Húsvéti játszóház a Bertha Bulcsu Közösségi
Házban
A játszóházban húsvéti ajtódíszek készítésével és hagyományos tojásfestés
bemutatóval várják az érdeklődőket!
2017. április 28. 16,00 óra Jelenits István professzor irodalmi előadása a
Bertha Bulcsu Közösségi Házban
2017. április 28. 17,00 óra SZEPFI magyar film vetítése a Bertha Bulcsu
Közösségi Házban
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

Kedves Szepezdiek!
Elmúlt a tél!
Hosszú volt és hideg! Elszoktunk az igazi fagyoktól. A nap most újra ragyog
az égen és a lelkekben.
„Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!”
J. A.

Eljött a szokásos tavaszi kirándulás ideje is. Mi így ünnepelünk. Május 24-én
elindul a szepezdi busz Sopron irányába. A „leghűségesebb város”
megtekintése után tovább gördülünk Fertődre. Ott természetesen az Eszterházy
kastély és a romantikus kastélypark a fő attrakció.
A buszt az önkormányzat biztosítja. A belépőket és az ebédet a
résztvevőknek kell állniuk. Remek napnak nézünk elébe. A kirándulás további
részleteit a következő számban közöljük.
Még valami!
Nagy eséllyel megépítjük a (2010-ben testületi döntést kapott- de pénz
hiányában meg nem valósult) fogadóépületet a szepezdfürdői ifjúsági
strandon.

Szintén márciusban nyert ( ! ) a Panoráma sétány pályázatunk. Ennek
keretében kiépítésre kerül Nagydörgicsei Nagy Pál síremléke körüli
kilátóterasz is. A teraszok megépítésével méltó módon járulunk hozzá a
páratlan szepezdi panoráma megmutatásához.

Barátsággal:
dr. Sebestyén László
polgármester

HÚSVÉT
A húsvét a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe. A húsvét héber neve
a pészah. A húsvét egybeesik a tavaszi termékenységi ünnepekkel, melynek
elemei a feltámadás és az újjászületés.

Húsvéti népszokások, fogalmak, szimbólumok
A hagyományok jelentős része, mint falusi közösségek ünnepi szokásai
maradtak fent.

Barkaszentelés
Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét előtti, virágvasárnap.
Ekkor körmeneteket tartottak, ahol a pálma az időjárási viszontagságok
mellett a különféle varázslatoktól is megvédett. Nálunk ezt a szentelt pálmát
helyettesíti a barka.
Kiszehajtás
A kisze vagy más néven banya a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője,
amelyet a lányok énekelve végigvittek a falun, majd pedig vízbe hajították
vagy elégették.
Villőzés
A lányok villőnek nevezett faágakkal járták a házakat, ezeket a faágakat
felszalagozták, olykor kifújt tojásokkal díszítették. A kisze kivitele a tél
kivitelét, a villő behozatala pedig a tavasz behozatalát jelentette.
Tojás
A tojás az élet újjászületésének, termékenységének legősibb jelképe. A
születés, a teremtés, a megújhodás jelképe. A kereszténységben a feltámadás
szimbóluma lett.
Locsolkodás
A férfiak ilyenkor sorra járják a házakat és énekek kíséretében locsolják meg a
lányokat, asszonyokat. Az „öntözésért” cserébe a lányok piros tojást adnak a
legényeknek. EZ a szín egyrészt a szerelmet, az életet jelképezi, másrészt a
legenda úgy tartja, hogy a keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve
megszínezte az éppen ott imádkozó nő kosarában található tojásokat.
Bárány
A legősibb és a legelterjedtebb húsvéti jelkép. A húsvéti bárány Jézust
jelképezi, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az
emberiség megváltásáért. Ezért nevezik őt a mai napig Isten bárányának.
Nyúl
A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered. A legenda szerint Ostarának,
a germán istennőnek volt egy színes tojásokat tojó madara, amelyet
a gyermekek szórakoztatása kedvéért nyúllá változtatott. Más verzió szerint
pedig dühében változtatta át a szárnyast. A lényeg, hogy így kapott helyet
a különböző kultúrkörökben a furcsa nyuszi, amely fészket rak és azt
tojásokkal tölti meg.

