Szepezdi Téli Esték
Péller Andrásné: Bertha Bulcsu élete című előadása
2015.02.20. 17.00 óra
A Balatonszepezdi Népfőiskola programjai:
2015. február 12. 17 óra: Pénzügyi iránytű: Mit érdemes tudni, ha a
biztonsági szolgáltatásokat vesszük igénybe?
Tóth József az Allianz Biztosító üzletkötője
2015. február 19. 17 óra: Pénzügyi iránytű: Mit érdemes tudni, ha a
banki szolgáltatásokat vesszük igénybe?
Péringer Jánosné a Kinizsi Bank révfülöpi fiókjának ügyfélreferense
FARSANG vízkereszttől (jan. 6.) hamvazó szerdáig
A népi hagyomány úgy tartja, ha Gyertyaszentelő Boldogasszony
napján (február 2-án) süt a Nap, nagyobb hideg lesz azután, mint azelőtt
volt. Ha a február meleg, akkor a Húsvét lesz igen zord. Február
másodikához kötődik a barnamedve ébredése is, de erről bővebben a
későbbiekben írunk.
Azt azonban szinte mindegyik szentencia megállapítja, hogy ha február
elején szokatlanul meleg az idő, akkor annak meglesz a böjtje, az igazi
tavasz ugyanis nagyon sokáig fog váratni magára.
A mondás szerint jégtörő Mátyás „ha nincs, jeget csinál, elrontja, bontja,
ha talál. A jeget olvasztja Mátyás, töri és rajta likat ás..”
Ha a pacsirta Zsuzsanna (február 19-én) napján megszólal, akkor vége a
télnek, érkezik a tavasz.

SZEPEZDI
TÜKÖR
2015. JANUÁR - FEBRUÁR

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Buszvárók ötletpályázata

I. Kutlik Miklós tervező

Székely vicc
Áll a székely juhász a réten a botjára támaszkodva. Arra megy a többi juhász,
meglátják, kérdik tőle:
- Hát te meg mit csinálsz?
- Gondolkodom.
- És hol a fenébe van a nyájad?
- Azon gondolkodom…

Kiadja: Balatonszepezd Község Önkormányzata
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. Telefon: 87/468-591
e-mail: balatonszepezdph@t-online.hu honlap: www.balatonszepezd.hu
Szerkesztő: Hegyiné Havasi Valéria

II. Dr. Habil. Kertész András
DLA tervező

MEGHÍVÓ
Farsangi fánk
8 dl tej, 10 dkg porcukor, 6 dkg friss élesztő, 100 dkg finomliszt, 5 db
tojássárgája, 3 ek rum, 1 kávéskanál só, 1 citromból nyert citromhéj, 5
dkg olvasztott vaj, 3 dl napraforgó olaj (sütéshez)
Elkészítés:
1. 2-3 dl cukros, langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt. A
hozzávalókat a vaj kivételével egy tálba tesszük.
2. Jól kidolgozzuk, majd az olvasztott vajat is hozzádolgozzuk, és
legvégül lisztezett deszkára borítjuk.
3. Ujjnyi vastagra egyengetjük, kiszaggatjuk, és letakarva
pihentetjük kb. fél órát, majd nem túl forró olajban kisütjük.
4. Sütés előtt a közepét benyomjuk, ez kerül alulra, és fedő alatt
sütjük, majd a másik oldalát már fedő nélkül.
5. Papírtörlőre szedjük, és porcukorral meghintjük. A lyukakba
lekvárt vagy nutellát is tehetünk.

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt jelmezes
farsangi mulatságunkra
2015. február 14-én, szombaton 20 órától
Balatonszepezden, a Bertha Bulcsu
Közösségi Házba!
(Balatonszepezd, Szegfű köz 1.)
A jelmezben érkezők külön ajándékban részesülnek!
Tombolatárgyaknak örülünk!

A zenét a Wolf zenekar szolgáltatja.
A belépés 500,-Ft

Tombola! Játékok!

Néhány névnap februárban:
Február 3. Balázs, 6. Dóra
19. Zsuzsanna
25. Géza

14. Bálint
27. Ákos

16. Julianna, Lilla

Szervezte Balatonszepezd Önkormányzata

