ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Balatonszepezd Község Önkormányzata
állást hirdet
strandi pénztáros munkakör
betöltésére.
Jelentkezési határidő:
2019. május 29.
Jelentkezni ügyfélfogadási időben a Polgármesteri
Hivatalban lehet
(Balatonszepezd, Árpád u. 27.).
A felvételnél előnyben részesülnek az aktív korú nem
foglalkoztatott személyek!
dr. Sebestyén László sk.
polgármester

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: Hofferné Orbán Judit

SZEPEZDI TÜKÖR
2019. MÁJUS

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS
A májusfa felállításának legjellemzőbb, hagyomány szerinti időpontja
az április 30-áról május 1-jére
virradó éjszaka volt. A májusfát
vagy májusi gallyat világosig őrizni
kellett. A két háború között divatba
jött a szerenád, az éjjelizene május
elsején. Leggyakrabban nyárfa volt,
de állítottak vadkörtét, orgonát,
vadpiszkét is. A fákra színes
papírszalagokat akasztottak. Ezután szerenádot adtak, amit a lánynak
fogadni illett egy szál gyufa meggyújtásával. A szerenádot követően a
lány kiment és borral kínálta a legényeket.
Ez a szokás egyes falvakban még napjainkban is élő hagyományként
van jelen. A hajadon lányok kapuját bekötözik, hogy ne tudjon
megszökni, és a kerítés elé díszes (általában krepp) szalagokkal
feldíszített fát állítanak, amire kisebb nagyobb ajándékokat (italok,
ajándékcsomagok, parfüm, virág, ékszerek, lufikat stb.) is kötözhetnek
az udvarlók. Egy kerítés előtt az illendőség szerint egy fának szokás
állnia, de előfordul, hogy versengés alakul ki a faállítók között, ilyenkor
kettő vagy több fa is kerülhet a kerítés elé.
Egyes vidékeken a májusfaállítás alternatívája az udvarlók részéről a
májuskosár köttetése. Ez egy nagyobbacska kosár, teli ajándékkal és
színes virágokkal, szalaggal átkötve.

Bertha Bulcsu Közösségi Ház

Áramszünet értesítő

KULTURÁLIS HÍREI

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
2019. május 17-én, 20-án, 23-án és 24-én
az E.on folyamatos fejlesztést hajt végre.
A szolgáltatás szüneteltetéséről bővebben a www.eon.hu/ugyintezes
oldalon kaphatnak tájékoztatást.

ÁPRILIS
11-én 17.00 órakor a Magyar Költészet Napja alkalmából
rendhagyó közösségi együttlétet szerveztünk. Mindenki elhozta
magával kedvenc versét, melyet megosztott a jelenlévőkkel. Több
alkotást az internet segítségével neves színészek előadásában
hallgathattunk meg. Igazi töltekező alkalom volt ez a jelenlévők
számára.
13-án 9.00 – 12.00 óráig húsvéti játszóházat tartottunk. Sok szép
kézműves húsvéti dekorációt készítettek a jelenlévő gyerekek.
MÁJUS
10-én 17.00 órakor Zlinszky András PhD (BLI Hidrobotanikai
Osztály tudományos munkatársa) "A Balaton fentről" - című előadása
17-én 17.00 órakor Tóth Gábor Ákos író (A Balaton irodalmi
nagykövete) Irodalmi est, beszélgetés
21-én 15.00 órakor Molnár Imre bácsit 70. születésnapján
felköszöntik egykori tornász társai. Az ünnepségen élménybeszámolóra
kerül sor, ahol Molnár Imre egykori tornászbajnok sikereiről
beszélgetünk.

***

Hirdetmények
Tisztelt Üdülőtulajdonosok!
A közszolgálati szerződéssel rendelkező, üdülőként nyilvántartott
ingatlanhasználót megillető szelektív hulladékgyűjtő zsákok
átvehetők szerdánként 8-10 óra között a Bertha Bulcsu Közösségi
Ház földszintjén.
Balatonszepezd Község Önkormányzata

Balatonszepezd Község Önkormányzata

***
Kedves Vendégeink!
Várunk mindenkit sok szeretettel a Konyha-Kert Bisztró és Bárban, a
központi strand bejáratánál.
Májusban hétvégente, majd júniustól minden nap, állandó megújuló
étlappal és napi ajánlattal. Hétvégente jazz-blues élőzenével.
Asztalfoglalásért vagy további információért hívja a 06/70/883-8277-es
telefonszámot.
Tisztelettel: Schindele Botond

***
Újra megnyílt az Öreg halász Vendéglő!
Sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket, magyaros ételeink
kínálatával.
Vállaljuk ballagások, születésnapok, esküvők és egyéb rendezvények
teljes körű lebonyolítását.
Balatonszepezdi lakosoknak 10 % kedvezményt biztosítunk a
fogyasztás végösszegéből.
További információ: 06/20/371-6076-es telefonszámon.
Öreg halász Vendéglő munkatársai

