Káptalantóti Önkormányzat lapja

IX. évfolyam 3. szám

2012. ÁPRILIS

Áprilisi jeles napok
Április 24. Szent György
Ábrázolása sárkánnyal történik. Nagyon híres a Kolozsvári testvérek Szent György szobra Prágában.
Közismerten magyar gyermekmondóka: „Süss fel nap, Szent György nap, kertünk alatt a kis bárány
majd megfagy.” Szent György ünnepe a tavaszkezdet szimbóluma, mintegy a fénylı napot szabadítja
ki a tél rabságából. Az istállóban telelı jószág zöldellı mezıre való kihajtásának napja. Idıjóslás:
„Szent György nap után, kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet a földbe” – vagyis végleg itt a
tavasz. „Ha a rozsvetésben elbújhat a varjú, akkor telt kamrát hoz az aratás.”
Régi néphit szerint a Szent György éjszakáján húzott harmatban van a föld ereje, zsírja. A
gazdaasszony is húzott harmatot, ebbıl csöppentett kovászába, hogy kenyerük minél szebbre süljön és
a pogácsába, amit a tehénnel etettek meg, hogy hízzék és tejeljen bıségesen. A Dunántúlon „Szent
György harmatként” emlegetik. Vele mosdanak hajnalban a lányok, hogy szépek, egészségesek
legyenek.
Április 25. Szent Márk evangélista
Ezen a napon van a búzaszentelés. Ezt körmenettel egybekötve végezte az egyház. A résztvevık saját
búzájukból is vittek szenteltetni, hogy jó termésük legyen. A szentelt búzából egy maroknyit a föld
négy sarkába ástak el, hogy jégesı ne érje a gabonát.
Ha megszólal a béka, jó termés lesz.

Májusi jeles napok
Május 1.
Május hónap folyamán, sok helyütt 1-én májusfát állítottak a természet újjászületésének
szimbólumaként. A székelyek jakabfának, hajnalfának is nevezik. A források már a XV. században is
említik ezt a szép szokást, de eredete valószínőleg még régebbi, a római Florália pogány szokásából
eredeztethetı. Ezeknek a több napig tartó fesztiváloknak a késıi utóda a majális. Eredetileg
termékenységünnep volt.
A májusfához való fát a legények éjszaka vágták ki az erdın, feldíszítették szalagokkal, virágokkal,
tojással, borral, és a lányos házak elé állították. Ezzel adták a falu tudtára, hogy melyik lány tetszik
nekik. Néhol a házakat is felékesítették zöld lombokkal. Sok helyütt pünkösdkor "kitáncolták a fát,
azaz kidöntését mulatságokkal, tánccal ünnepelték.
Május 12-13-14.
Pongrác, Szervác és Bonifác, ókeresztény vértanúk napja. Idıjárási megfigyelések kötıdnek ezekhez a
napokhoz (fagyosszentek). Az egyébként meleg májusi idıjárás általában hirtelen hővösre fordul
ilyenkor, nem ritkák az éjszakai fagyok. Védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor füstölnek. A
kényes egynyári zöldségeket, uborkát, paradicsomot csak a fagyosszentek után ültették el.
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Áldás
Ahány virágszál van
Itt künn a határban,
Ahány fényes csillag
Nyári éjszakában,
Oly sok évig éljen
Anyám boldogságban.
Ahány madár dalol
A virágos réten,
Ahány jó ember van
Széles e világon
Édes jó anyámra
Annyi áldás szálljon.
Kedves Édesanyák, Nagymamák!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket május 6-án, vasárnap a 11 órakor kezdıdı
szentmisére, ahol versekkel köszöntjük az ünnepelteket anyák napja alkalmából.
Zöldágjárás
Húsvétvasárnap a zöldágjárást elevenítették fel falunkban, felnıttek segítségével, gyermekek aktív
részvételével. A lányok – a kisebbek fehér ruhát viseltek – és a fiúk egymás kezét megfogva sorba álltak, az
elsı és az utolsó pár összefogott kezében császárkorona nevő virágot tartott. İk a megfelelı idıben mindig
magasra tartották a kezüket, a virágból így kaput alkottak, és így vonultak énekelve, játszva. A
Rózsadombról indultak és a templom elıtti térre érkeztek. A virágokat bevitték Isten házába és az oltárnál
helyezték el ıket.
Reméljük, hogy ezzel hagyományt teremtettek.
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VI. KÁPTALANTÓTI DUATLON RANGLISTA 2012. 04. 22.
Rendezık: Magyar Triatlon Szövetség, Veszprémi Triatlon Egylet, Káptalantóti Község Önkormányzata,
káptalantóti lakosok.
Védnökök: Csom Károlyné Káptalantóti polgármestere
Lasztovicza Jenı megyei közgyőlés elnöke
Kiemelt támogatók: 77 Elektronika Kft., Geoplaner Kft., Hipp Kft., Káptalantóti Község Önkormányzata
További támogatók: Szs Kft. Sédcomp Kft.
Fırendezı: Fodor András
Vezetı versenybíró: Tomor Miklós
Mősorvezetı: Vetı Péter
IDİREND ÉS PROGRAM
2012. április 21. szombat
17:00 – 20:00 Nevezési csomag átvétele a versenyközpontban. (sportpálya)
18:00
Tócsi parti borkóstolóval.
2012. április 22. vasárnap
8:00 – 12:00 Nevezési csomag átvétele a versenyközpontban. (sportpálya)
16:00
Tócsi parti annak, aki elızı nap lemaradt róla.
18:00
Eredményhirdetés
TÁVOK, IDİREND
korcsoport
Szül.idı
futás
kerékpár
futás
Rajt férfi/nı
újonc
20011 km
4 km
0,5 km
10.20
gyermek
1999-2000
2 km
8 km 2 kör
1,0 km
11.00/11.04
serdülı
1997-1998
3 km 2 kör
12 km 2 kör
1,5 km
12.20/12.26
ifjúsági
1995-1996
5 km 2 kör
20 km 3 kör
2,5 km
14.00/14.06
junior
1993-1994
5 km 2 kör
20 km 3 kör
2,5 km
14.00/14.06
felnıtt
1973-1992
5 km 2 kör
20 km 3 kör
2,5 km
14.00/14.06
senior
1972-1953
5 km 2 kör
20 km 3 kör
2,5 km
14.00/14.06
veterán
- 1952
5 km 2 kör
20 km 3 kör
2,5 km
14.00/14.06
DÍJAZÁS
Minden újonc nevezı plüss figurát, a többiek több színnel nyomott pólót kapnak ajándékba.
NEVEZÉSI INFORMÁCIÓK
Helyszíni nevezés
Újonc
2.500,- forint
Gyermek, serdülı
4.500,- forint
Sprint
6.500,- forint
A kerékpár és a futás útvonalán teljes útlezárást biztosítunk.
Kerékpár: A Káptalantóti – Badacsonytomaj úton, oda-vissza útvonalon.
Várható teljes lezárás idıpontjai:
10.20 – 10.40
11.05 – 11.25
12.30 – 13.05
14.15 – 15.00
Futás: Káptalantóti – Nemesgulács összekötı úton.
Frissítés futásnál körönként egyszer.

Kérjük a lakosság megértését és együttmőködését az útlezárások miatt!
Várjuk a verseny lebonyolításában segítı lakosok jelentkezését
2012. április 21-én, szombaton a sportpályán, délután 16,30 órakor!
Rendezık
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XXI. Káptalantóti-Csobánc Hegyközségi Borverseny
2012. március 09.
A hagyományos borversenyre 35 gazda 70 bormintával nevezett. 29 olaszrizling, 16 szürkebarát, kevesebb volt a
kéknyelő, hárslevelő, ottonel muskotály, rajnai rizling, juhfark, irsai olivér, királyleányka. A borversenyt Németh
István elnök úr nyitotta meg, köszöntötte a megjelent gazdákat. Sajnálatát fejezte ki, hogy néhány meghatározó,
korábban induló szılısgazda távol maradt. Borbély Gyula hegybíró bemutatta a bíráló bizottság tagjait.
I. bizottság: Kulka Gábor elnök, Bíró Lajosné, Papp Anna, Lamport Gusztáv, Lichtneckert Gyula.
II. bizottság: Baumann Csaba elnök, Lamportné, Szabó István, Csanádi Csanád, Tóth János Zoltán.
A borok kóstolása jó hangulatban zajlott. A zsőrik értékelése: a borok túlnyomó többsége jól kezelt, minıségi bor. A
borokra a gazdáknak folyamatosan figyelni kell.
Eredmény: 70 bormintából, 1 nagy arany, 15 arany, 28 ezüst, 26 bronz minısítést kapott.
Aranyérmesek: Istvándi és Társai Kft. 2006-os Hárslevelő Aszú (nagy arany), Novák László 2009-es Késıi
Szüreteléső Olaszrizling, Németh István 2011-es Szürkebarát, Borbély Családi Pincészet 2010-es Kéknyelő, 2011-es
Ottonel Muskotály, 2011-es Olaszrizling, 2010-es Rajnai Rizling, Elsı Magyar Borház Kft. 2011-es Olaszrizling, dr.
Banai Miklós 2010-es Szürkebarát, Istvándi és Társai Kft. 2011-es Olaszrizling, 2011-es Sauvignon blanc, Kiss István
2011-es Juhfark, Novák László 2011-es Olaszrizling, Sabar-dőlı Borház Kft. 2011-es Kékfrankos rosé, Istvándi és
Társai Kft. 2011-es Szürkebarát, Novák László 2011-es késıi szüreteléső Olaszrizling.
Közönségdíj: Karácsony József olaszrizling, Büttner Tamás szürkebarát.
A jó vacsora elfogyasztása után még jó sokáig beszélgettek a gazdák, kóstolgatták egymás borait. Mindenki jól érezte
magát, sajnálhatják, akik távol maradtak.
Puskás Zoltán szılısgazda

HIRDETMÉNY
Káptalantóti belterületén, a Csobánc utcában 1 db építési telek eladó.
Nagysága: 2488 m2,
vételára: 1.500.000,- forint + ÁFA.
A pályázati feltételekrıl Káptalantóti Község Önkormányzatánál,
Káptalantóti, Petıfi u. 48. címen lehet érdeklıdni.
tel: 87/471-125
e-mail: onkorm.kaptalantoti@vazsonykom.hu
FAKANÁL ROVAT
Zöldborsós, sonkás krumpli
Hozzávalók: 80 dkg krumpli, 15 dkg zöldborsó, 2 fej vöröshagyma, 3 evıkanál vaj, 2 evıkanál liszt, 2 dl tejszín, 2,5
dl húsleves, 15 dkg sonka, 10 dkg reszelt sajt, só, bors, petrezselyemzöld
Elkészítése:
A krumplit meghámozzuk, felkockázzuk és sós vízben megfızzük, majd leszőrjük. A sonkát csíkokra vágjuk, a sajtot
lereszeljük és a petrezselyemzöldet apróra vágjuk. A hagymát megpucoljuk, felkockázzuk és kevés zsiradékon
megpirítjuk, majd liszttel berántjuk. Hozzáadjuk a tejszínt, főszerezzük, majd sőrő mártássá fızzük. Hozzáadjuk a
sonkát és a borsót. A krumplit vajjal kikent tepsibe vagy tőzálló tálba tesszük, leöntjük a sonkás-borsós mártással.
Megszórjuk a sajttal és ropogósra sütjük.
(www.olcso-receptek.hu)

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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