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Az égetés szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú személy állandó
felügyelete mellett történhet, október 15-től április 15-ig, hétfőtől
péntekig 7.00 és 19.00 óra között. Az égetést végző személy a tűzrakó
hely oltásáról az égetés befejeztével köteles gondoskodni.
Égetés esetén a kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen
szabad elégetni úgy, hogy se egészségügyi, se környezeti károsodást ne
okozhasson. A lehulló falevelek, zöldhulladék megsemmisítése
elsősorban komposztálással történhet.

KULTURÁLIS HÍREINK
OKTÓBERBEN TÖRTÉNT:
2017. október 4.
Időseinket ünnepeltük 17 órakor a Bertha Bulcsu Közösségi Házban,
ahol a hévizi Happy Dixieland Band egy kamara csapata, a Happy
Swing koncertjét hallgathatta meg a kedves publikum. A fergeteges
előadás mindenkit megmozgatott, jártak a lábak az asztal alatt és
vastapssal kért ráadást a szép korú közönség.

Hangversenyeiken alaprepertoár a reneszánsz és barokk zene, de
emellett klasszikus, illetve a zenekar számára íródott XX. századi zenét
is tolmácsolnak. Az együttes korhű reneszánsz kosztümökben lép fel,
vizuálisan is igazodva az előadott zene hangulatához."
***
2017. november 17. péntek
Ismét töklámpás felvonulás 18 órától
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre!

***
2017. október 23.
10 órakor a Közösségi Házban kezdtük az ünneplést, ahol egy kép
összeállítást nézhettünk meg 1956-os felvételekből, majd pedig Módri
Györgyi és Máté P. Gábor, a Petőfi Színház ismert színészei adtak elő
egy zenés-verses összeállítást. Ezt követően emlékeztünk meg
Balatonszepezd halottairól nemzeti ünnepünk alkalmából, ahol
megkoszorúztuk Gulyás Lajos emlékművét
***
2017. október 31. Kőszegre és Szombathelyre indult a szepezdi busz, a
kirándulás a résztvevők maximális elégedettsége mellett, jó hangulatban
telt.

NOVEMBERI PROGRAMOK:
2017. november 10. péntek
18 órakor a Varga Endre vezette Musica Antiqua koncertjét hallgathatjuk meg a Bertha Bulcsu Közösségi Házban.
"A kamarazenekar jellegzetes, egyedi hangzását a furulyák és a vonós
hangszerek hangszíneinek különleges összhangja határozza meg.

Csizmazia Kenéz
művelődésszervező

TÖKLÁMPÁS
Manapság a töklámpás készítését sokan az angolszász és amerikai
ünnephez, „Halloween”-hez kötik, pedig a tökfaragás Magyarországon
is régi hagyomány.
Olyannyira régi, hogy az első erről szóló történet egészen Salamon,
Árpád-házi királyunk idejébe nyúlik vissza, aki trónviszályban állt
unokatestvéreivel: Gézával, illetve annak halála után Lászlóval. 1081ben Salamon ugyan elismerte Lászlót, mint magyar királyt, cserében
megtarthatta királyi címét és László udvartartást is rendelt mellé,
Salamon azonban a királyi udvarban is terveket szőtt a trón
visszaszerzésére. Ezek után László biztonsági okokból a visegrádi vár
tornyába záratta. Az őröknek parancsba adták, hogy sötétedés után
töklámpásokkal világítsák ki a tornyot, hogy éjszaka is szemmel
tarthassák a rabot. A különleges „fáklyák” azonban nemcsak a vár
foglyát világították meg, hanem a Dunán közlekedő hajósoknak is
támpontul szolgáltak. Innen ered a mondás: „fénylik, mint Salamon
töke”. Az eredeti vár, ahol a király egykor raboskodott, sajnos nem
maradt fenn, viszont romjainak köveiből építtetett új várat IV. Béla a
tatárjárás után. A jelenleg is meglévő Salamon-torony egykori királyunk
emlékét őrzi.

