
A farsang története 

Évente ismétlődő ünnep a farsang, mely hagyományosan január 6-án 

kezdődik, és a Húsvétot megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart. 

Az ünnep érdekessége, hogy az eredetileg 

pogány hagyományokra épülő, mára 

keresztény ünnep semmilyen jelentős 

keresztény eseményhez nem kötődik. 

Pusztán a gazdag pogány hagyományok 

miatt került át a keresztény vallás ünnepei 

közé is. A farsang hangos, vidám ünnepét 

az a középkori hiedelem hívta életre, mely 

szerint a tél végével a Nap ereje gyengül, 

és ártó, gonosz szellemek kelnek életre. A 

zajos mulatozással, boszorkánybábúk 

égetésével éppen ezeket a szellemeket kívánták elűzni a falvakból. A 

hiedelmek, szokások és jelmezes felvonulások rendszerint a farsang 

végére csoportosulnak, vagyis a „farsangfarkára”, mely magába foglalja 

a farsangvasárnapot, hétfőt és a Húshagyó keddet is! A régi időkben a 

mezőgazdasági munkálatok szüneteltek, így ez az időszak vált a fő 

mulatozási idővé. A telet végre felváltja a tavasz! A 40 napos böjtkezdete 

után egy nappal a hagyomány szerint felfüggesztik a böjtöt, hogy a 

farsangi maradékokat elfogyasszák, ez a torkos csütörtök. 

Magyarországra valószínűleg német 

közvetítéssel érkezett a farsang, 

mely hagyományosan a párválasztás 

és az esküvők időszaka volt.  A 

legények bálokat szerveztek, a fiatal 

lányok pedig ismerősök által 

bokrétát küldtek a kiszemelt 

legénynek, akik a farsangi időszak 

végén, nyilvános színvallásként a 

kalapjukra tűzték azt. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt pályázatra, a 

szabadvízi strandok fejlesztésének harmadik ütemére 2019. 

november 30-ig lehetett pályázatot benyújtani.  

Balatonszepezd Község Önkormányzata élt a pályázati 

lehetőséggel és a Viriusi strandon lévő vizesblokk felújítására 

nyújtott be pályázatot. 

Az MTÜ 2020. január 

23-án egy személyes 

egyeztetés során tájé-

koztatta Dr. Bocskov 

Petrov Jordán polgár-

mesterurat, hogy az ön-

kormányzati pályázat 

sikeres volt.  

Az igényelt 17 millió 

forint helyett 23 millió 

forintot kapott az 

önkormányzat. A Támogatói Okirat aláírása után kezdődnek a 

beszerzési eljárások. A meglévő vizesblokk elbontása után 4 db 

szaniterkonténer megvásárlására kerül sor.   

http://www.balatonszepezd.hu/


KULTURÁLIS HÍREK 

Bertha Bulcsu Közösségi Ház programok: 

 

január 

 25-én szombaton 17 órakor a könyvtárban a Filmklub 

keretében a Riza éjszakája című színes magyar mese került 

levetítésre. 

 31-én pénteken 16 órától Dr. Fornai Katalin 

(gyermekgyógyász, allergológus, bőrgyógyász, 

homeopata) "Téli betegségek megelőzése, kezelése 

homeopátiával" - címmel tartott számunkra előadást. A 

nézősorok megteltek és egy igazán hasznos estnek lehettünk 

részesei. A bevezetőben a homeopátiához kötődő téves 

elképzeléseket tette helyre a doktornő, majd pedig részletesen 

elmagyarázta a legfőbb betegségek homeopátiás gyógymódját, 

ellenszerét. Köszönjük, hogy megosztotta velünk több 

évtizedes tapasztalatait, tudását! 

 

*** 
 

február  

8-án szombaton Farsangi mulatságot tartunk, amire 

szeretettel várunk mindenkit, természetesen maskarában! A 

zenét Grósz Zoltán fogja szolgáltatni!  

 

22-én szombaton Arany Horog Horgászegyesület 

közgyűlése. 

 

11-én kedden Őszikék Nyugdíjas Klub összejövetele. 

 

M e g h í v ó 
 

Szeretettel várunk mindenkit  

2020. február 08-án (szombaton) 20 óra 

a hagyományosan megrendezésre kerülő 

farsangi bálba. 

 

Helyszín: Bertha Bulcsu Közösségi Ház 

(Balatonszepezd, Szegfű köz 1.) 
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