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Februári jeles napok
Február 16. Julianna
Ókeresztény vértanú. Apja pogány fejedelemhez adta feleségül. Addig nem akart házaséletet élni,
amíg férje meg nem tér. Erre megkínoztatta, hajánál fogva felfüggesztette és forró ónnal telt kádba
vetette. Végül lefejeztette. A fejedelem hajóra szállt és a lefejezés pillanatában nagy szélvész támadt.
A gálya elmerült, a fejedelem kíséretével együtt a tengerbe veszett.

Február 19. Zsuzsanna
Az Ószövetség jámbor asszonya. A kertjében fürdızve, vagy kezében almával szokták ábrázolni. A
gyümölcsfák védıjének tisztelték. A néphit szerint, ha Zsuzsanna napján megszólal a pacsirta, a tavasz
közeledését, a természet újjáéledését jelzi.

Február 22. Üszögös Szt. Péter
Szt. Péter székfoglalásának ünnepe. Nagyon sok mezıgazdasági hiedelem főzıdik hozzá. Ezen a
napon történik a méhek ébresztése, kirepülésre való elıkészítése. A gazdálkodásban szerencsétlen
napnak tartották. Tyúkot, libát nem ültettek, mert üszögös lett a tojás, megfeketedik, és nem kel ki.
Semmiféle mezei munkát nem kezdtek, így vetéshez sem fogtak, mert az akkor vetett gabona üszkös
lett. Az asszonyok nem nyúltak lisztbe, hogy majd üszögös ne legyen a búza.

Február 24. Mátyás
Mátyás apostol vértanúságának eszköze és így ikonográfiai jelvénye a szekerce. A néphit szerint az
apostol szekercéjének ereje töri meg a jég hatalmát. Mátyás napjához csak idıjárási regulák főzıdnek:
„Mátyás ront, ha talál”, azaz megolvasztja a jeget. „Ha nem talál, csinál”, vagyis faggyal köszönt be.
„Mátyás a szőre ujjából ereszti ki a tavaszt.” „Ha Mátyás nem talál jeget, hoz majd akkor eleget.” „Ha
a lúd Mátyás napján tojik, akkor elvész a tojás, azaz bezápul.” „Ha Mátyás könnye csordul, könnyen
ecet lesz a borból.”
A mezıgazdaságban is jelentıs nap, mert ha az idı engedi, vetik a gabonát. A konyhakertekben
ilyenkor kell ültetni a borsót, mákot, zöldségfélét. A szobai csíráztatást is elkezdhetjük, a tulipán,
jácint gumóit sötét papírral letakart cserépbe ültetjük.
A régi kalendáriumok a szökıévrıl „Mátyás ugrása” néven emlékeznek meg, mert az apostol ünnepe
ilyenkor 25-ére ugrik elıre.
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Meghívó
A káptalantóti Színjátszó kör
tisztelettel
meghívja Önt és kedves családját:

2011. február 19-én (szombaton) 15 órakor, a Kultúrotthonban kezdıdı:

„Farsangi vigasságok”
címő elıadásra.

A mősoron szerepel vásári komédia, farsangi versek, táncok, az elıadás végén
pedig tombolát sorsolunk. A tombolatárgyakra felajánlásokat köszönettel
fogadunk, melyeket a Polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, illetve az elıadás
kezdete elıtt lehet leadni a szervezıknél.

A belépés díjtalan!
Jöjjön el és töltsünk el együtt egy vidám farsangi délutánt!
Színjátszó kör

_____________________________________________________________________________________
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Fiókgyógyszertár Nemesgulácson

Hamarosan megnyílik Nemesgulácson
katolikus
iskola
épületében
a
Fiókgyógyszertár.

a

volt
Panax

A gyógyszertár szándéka, hogy nem csupán a helyi,
hanem
a
környezı
községek
betegeinek
gyógyszerellátásába is bekapcsolódjon. Ily módon
lehetıség nyílik arra, hogy az orvosi rendelés során
felírt recepteket összegyőjtik, majd a gulácsi patikában a névre szólóan összekészített,
blokkal ellátott gyógyszeres csomagokat visszajuttatják a betegekhez.
A gyógyszertár sürgıs esetekben egyéni gyógyszerellátást is vállal.
A kiszállítás minden esetben ingyenes.
A patikában elérhetı a teljes gyógyszerpaletta, gyógyászati segédeszközök, tápszerek,
egyéb termékek (homeopátiás készítmények, kozmetikumok, vérnyomás és
vércukormérık, stb.).
A gyógyszertárban bank,- és egészségpénztáras kártyával is lehet fizetni.
A nyitvatartási idı:
Hétfı:
8.00-10.00
Kedd:
8.00-11.00
Szerda:
8.00-11.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek:
8.00-10.00

13.00-15.00

A betegek megkeresését és hívását a nyitvatartási idın túl is szívesen várják a
gyógyszertár dolgozói.
Elérhetıségek: Nemesgulács, József A. u. 48., Telefon: 87/433-312,
06/20/377-2085.
ÉRTESÍTÉS
2011. MÁRCIUS 10-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 13-15 ÓRÁIG
VÉRADÁST
SZERVEZÜNK
A
HELYI
KULTÚROTTHONBAN.
KÉRJÜK A KÖZSÉG LAKOSAIT, HA MÓDJUKBAN
ÁLL, JÖJJENEK EL, ADJANAK VÉRT ÉS EZZEL
SEGÍTSÉK BETEG EMBERTÁRSAIKAT!
ÖNZETLEN SEGÍTSÉGÜKET KÖSZÖNJÜK!
VÖRÖSKERESZT SZERVEZET
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ÉRTESÍTÉS
Képviselıtestület döntése alapján a könyvtár-teleház nyitva tartása
megváltozott.
Hétfıtıl –péntekig: 15 órától 19 óráig.
Minden hónap elsı szombatján
9 órától 12 óráig.
A nyitva tartási idıre esı program idejében a könyvtár-teleház zárva
tart.
FELHÍVÁS
Kedves Káptalantótiak és Nyaralótulajdonosok!
A káptalantóti Polgárırség kéri adófizetı állampolgárait, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák a helyi polgárırség mőködését.

Adószámunk: 18927735-1-19
Köszönettel: Polgárırség helyi szervezete

A „Tótiért Közhasznú Alapítvány”-ról
Az Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond azoknak, akik 2010-ben is támogatták anyagilag. Továbbá
tájékoztatunk minden adózót, hogy még az idei évben sem lehet az Alapítványnak felajánlani az 1 %-ot,
majd a következı évben. Támogatni továbbra is a csekken történı befizetéssel lehet.
Ismételten köszönjük a támogatást.
Köszönjük Mondli Katalinnak is, hogy egész évben „szívén viselte” az Alapítvány könyvelését.
FAKANÁL ROVAT
Narancsos gesztenyetekercs

Hozzávalók egy nagy rúdhoz: 3 csomag gesztenyemassza (75 dkg), 2 ek. narancslé (vagy narancslikır), 1+1
dl narancslé és tej, 2 púpos ek. rizsliszt (sima liszt is lehet, akkor csapott ek. is elég), 2 ek. gyümölcscukor
(vagy cukor), 5 dkg vaj, 1 narancs, 12 dkg tejcsokoládés tortabevonó, 6 dkg vaj, kandírozott citrus darabok
A gesztenyemasszát olvasszuk ki, majd 2 ek. narancslével gyúrjuk át. A tejet a narancslével és a liszttel
fızzük besamelesre. Édesítsük, majd még melegen keverjük bele a vajat. A sárga krémet hőtıben hőtsük ki.
Töltés: A gesztenyét egy folpackon nyújtsuk ki kb. 1 cm vastagságú téglalappá. Erre kenjük rá a narancsos
krémet. A plusz egy narancs húsát vágjuk kis kockákra, és szórjuk rá a krémre.
A folpack segítségével tekerjük fel, majd tegyük fagyasztóba egy vagy másfél órára. A tejcsokis bevonót
gız felett olvasszuk fel. Hőtsük le, majd még egyszer olvasszuk fel, és keverjük bele a vajat. Még azon
melegében kenjük rá a gesztenyetekercsre, és a tetejét szórjuk meg kandírozott citrushéjakkal.
TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283. Káptalantóti, Petıfi u. 48.
Felelıs kiadó: Csom Károlyné polgármester
A Polgármesteri Hivatalban várjuk észrevételeiket, írjanak bátran a
falu életét bemutató eseményekrıl.
Lapzárta: -tárgy hó 10-én.
A megjelent írások mindenkor a szerzık álláspontját tükrözik, amely nem feltétlenül
egyezik a szerkesztıség véleményével.
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