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Márciusi jeles napok
Március 12. Gergely
Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Életének legendáját az Érdy-kódexben találjuk. Nevéhez
főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése (gregoriánum). A legenda szerint a gregorián stílusát
maga a Szentlélek sugallta neki.
Ezen a napon a melegágyi magokat is elvethetjük.
Dunántúli szólás-mondás: „Megrázza szakállát Gergely”. Mert ha megrázza a szakállát, akkor még
áprilisban is hó lesz.
De ha nem rázza meg Gergely a szakállát, azt mondják:
„Gergely nap ha világos,
Ez év se lesz hiányos.”
Március 17. Patrik
Szent Patrik az írek térítıje és nemzeti szentje.
Március 19. József
József Dávid király családjából való. Szőz Mária jegyese, a gyermek Jézus gondozója, názáreti ács.
Óvja a Szent Családot, hallgat a mennyei szóra, hisz Mária szüzességében, szállást keres a kis
Jézusnak, majd menekíti Betlehembıl és Názáretben felneveli.
József napja a tavasz kezdetének számít. Napja körül várjuk a gólyák, fecskék érkezését.
Ezen a napon kezdték a gabona ırlését a molnárok.
Március 21. Benedek
Szent Benedek tanító rendet alapított. A rend apátságainak legnagyobb részét az Árpád-korban
alapították. Így a Szent Márton-hegyi pannonhalmi monostort is.
Országszerte ismert az idıjárási regula, hogy Benedek a tavaszi napéjegyenlıség napja.
Március 25. Gyümölcsoltó Nagyboldogasszony
Szőz Máriának szeplıtelen fogantatása.
Elkezdik a veteményezést. A magyar néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony napja az oltás,
szemzés ideje. Jó jel, ha erre a napra elolvad a hó.

A húsvéti ünnepkör
Virágvasárnap
Ezen a napon ünnepli az egyház Jézus bevonulását Jeruzsálembe, szamárháton. A nép ujjongva
fogadta, pálmaágakat szórtak a lába elé. Ennek emlékére van a barkaszentelés. A szentelt barkát
hazaviszik és megırzik, mert a hiedelem szerint megvédte a házat a tőztıl, villámcsapástól,
betegségtıl.
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Nagycsütörtök
Az utolsó vacsorán Jézus együtt volt az apostolokkal, megtörte és megáldotta a kenyeret és a bort, odaadta
tanítványainak (Lk. 22, 19-20).
Zöldcsütörtöknek is nevezik ezt a napot, mert minden családban zöldfızeléket esznek: spenótot, sóskát tojással. A
harangok elnémulnak a nagyszombati miséig. Azt mondják, hogy a harangok elmentek Rómába.
Nagypéntek
Ezen a napon a templomban a passiót eléneklik vagy elmondják, amelybıl megtudhatjuk Jézus szenvedésének és
halálának történetét.
Nagyszombat
Az esti szentmise alatt glóriakor megszólalnak a harangok, jelzik Jézus feltámadásának az örömhírét. Este tartják a
feltámadási körmenetet.
Húsvétvasárnap
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe.
Az ételszentelés nyugati eredető szokás. Általában sonkát, tojást, kalácsot, tormát tesznek fedeles kosárba vagy tálra.
Hímes kendıvel letakarják és a templomban a pap megáldja.
Húsvétra virradó hajnalon középkori eredető népi hagyomány a Jézuskeresés vagy Krisztuskeresés.
Húsvéthétfı
Húsvét másnapján az egyház az Emmauszba menı tanítványokra emlékezik, akik útközben találkoztak a feltámadt
Jézussal, de csak a kenyérszegésben ismerték fel.
Máig tartó hagyomány a húsvéti locsolás és tojásfestés szép szokása. A legények vödörrel öntözték a lányokat, vagy
vályúba, vagy patakba mártották ıket. Ma már megszelídült a szokás és szagos vízzel locsolnak. Szép mondókával,
verssel köszönnek be a házba. Meglocsolják a lányokat, amiért színes tojást kapnak.
Nem mindegy, milyen színő tojást kapnak a legények. Pirosat csak a kiválasztott kedves kaphat.
Zöldet, ez reménykeltı, ha a kislány még nem tudta eldönteni választottját.
Kéket rokon legény kap.
Sárgát, ha a kislány nem kíván találkozni a legénnyel. Ezt tapintatosan adja tudtára.

Kedves Káptalantótiak!
Húsvét vasárnap délután 15 órától zöldágazás
lesz, vállalkozó kedvő leányok
közremőködésével, amennyiben az idıjárás is
kegyes lesz hozzánk.
Útvonal: Badacsonyi utca, Gulácsi utca és a
fıtér a végállomás.
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk.

ÁLDOTT HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK!
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Osztálytalálkozó Káptalantótiban
A Szent György Római Katolikus Általános Iskola 1998-ban végzett tanulói 15 éves
osztálytalálkozót szerveztek. A fıszervezık Fülöp Anikó és Szabó Renáta voltak. Ezúttal is
megköszönöm nekik. A találkozóra a végzett 17 tanulóból végül is 10-en tudtak eljönni, de
11-en voltak, mert Kanadából hazajött Varga Balázs, aki a 8. osztályból év elején költözött
szüleivel Kanadába.
A találkozóra a régi iskolánál, Káptalantótiban gyülekeztünk. (Az iskola siralmas állapotáról
a végén részletesen.) Itt még velünk tudott lenni igazgatónınk, Terike is. Végigjártuk a
tantermeket, kimentünk a volt sportpályára, ahol felelevenítettük a hangulatos testnevelési
órákat. A találkozó további részét a nemesgulácsi iskolában töltöttük, köszönet érte az iskola
igazgatójának. A találkozó elején röviden mindenki elmondta, hogy mi történt vele az eltelt
15 évben, azokról is tájékozódhattunk, akik elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni a
találkozón. Hála Istennek mindenki jó erıben van.
A találkozó igen jó hangulatban zajlott. Igazgatónınk rendelkezésünkre bocsátotta a
naplókat és nagyon sok korabeli fényképet. Volt tanulóim nagy élvezettel nézegették az
osztálynaplóba írt jegyeiket, a figyelmeztetı és intı beírásokat. A fényképeket nézegetve
felelevenítettük az osztálykirándulásokat, a túrákat, táborokat. Nekem is nagy élmény volt
visszaemlékezni rájuk. A találkozó hangulatához az is hozzájárult, hogy Anikóéknál finom
pörköltet fıztek, szendvicseket, süteményeket készítettek. Nekem azért is nagy élmény volt
találkozni egyik legkedvesebb osztályom tanulóival, mert 41 év pedagógusi pályám utolsó
osztályát búcsúztattam. Nagyon köszönöm.
A beszélgetések során abban egyeztünk meg, hogy rendszeresen tartjuk egymással a
kapcsolatot, és a jövıben nem öt év múlva találkozunk újra.
Mint ahogy említettem, a találkozó a káptalantóti iskolánál kezdıdött. Osztályom tanulói
nagyon szerették ezt az iskolát, annak tanárait. Ezt bizonyította, hogy osztályomba
Káptalantótiból, Gyulakeszibıl, Kisapátiból, Badacsonytomajról és zömmel Nemesgulácsról
jöttek tanulók. Most viszont lehangoló, szomorú látvány fogadott bennünket. Elhanyagolt,
gondozatlan környezet, egyre csak romló épületek. Az iskola három épületegyüttesbıl áll.
Kettı tantermet még Klébersberg Kunó építtetett, kettı a hatvanas évek elején épült. A
rendszerváltás után épült a vizesblokk, WC-k, konyha, melyet késıbb tornaszobával
toldottak meg.
Korábban a tanítási idın kívül is volt itt élet. Ifjúsági kemping mőködött ( 5 km-re a Balaton,
volt rá igény). Éveken keresztül népzenei tábort szerveztünk a Méta együttes vezetésével.
Hosszú éveken keresztül a Balaton-felvidéki vándortábor egyik állomása volt itt. Volt élet a
falunkban és a boltok is nagyobb forgalmat tudtak lebonyolítani.
1993. szeptember elsejével a katolikus egyház, a veszprémi Érsekség átvette az iskolát,
tanáraikkal együtt. Tartalmas és színvonalas oktató-nevelı munka folyt az egyházi iskolában
közel 11 évig. A gyereklétszám fokozatosan csökkent, ezért 2004-ben bevitte az Érsekség a
gyerekeket, tanárokat Tapolcára. Azóta üresen áll az iskola. Néhány évig volt nyári
táboroztatás. Az utóbbi években azonban minden megszőnt. Két tanteremben most is ott
vannak az emeletes faágyak, laticelek, takarók. Nem lehet megérteni, hogy az Érsekségnek
miért nem éri meg itt táboroztatni katolikus iskolák gyerekeit. Szép környezet, közel a
Balaton, lehetne erdei iskolát létesíteni, ehhez is minden adott. Az Érsekség azonban hagyja,
hogy ez az értékes ingatlan az enyészeté legyen. Ha rövidesen nem hasznosítják, ez be is fog
következni.
Puskás Zoltán nyugdíjas tanár
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Folytatják labdarúgó csapataink
A labdarúgó bajnokság tavaszi sorozata április 24-én kezdıdik. Mivel a megye III. déli csoportjában 13
csapat szerepel, mi a sorsolás szerint pont szabadnaposak leszünk. Így csapataink március 31-én
kapcsolódnak a küzdelmekbe, mindjárt egy igazi csata várható az Egervölgye SE Monostorapáti labdarúgói
ellen, hazai pályán. Február 22-ig a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tornatermében készülhettek
játékosaink, azóta pedig a szabadban edzettek és játszottak felkészülési mérkızéseket.
Sajnos többen úgy érzik, nincs szükség edzésre, jó erılétre, összeszokottságra. Mérkızéseinken nagyon
megmutatkozott, hogy kik végeztek megfelelı alapozást. Edzéseket ezután megpróbálunk heti két
alkalommal tartani, szerdán és pénteken 17 órától, hogy valamelyiken talán valamennyien részt tudnak
venni. Munkahelyi elfoglaltság és iskolai kötöttségek miatt talán így sikerül mindnyájuknak bekapcsolódni.
Az átigazolások során tılünk nem igazolt el senki. Csapatunkhoz 4 fı igazolt. Tokaji Szabolcs, Farkas
Martin Zalahalápról, Cser Dávid Gyulakeszibıl, Freizinger Martin Hegymagasról. Így rendelkezésre áll egy
olyan létszámú keret, hogy a különbözı okok miatt hiányzók nélkül is biztosan megfelelı létszámot tudunk
nevezni mérkızéseinkre.
Igyekeztünk takarékosan gazdálkodni, könyvelınk jó kapcsolatai révén több cég is ajánlott fel társasági
adójából kisebb-nagyobb összeget, valamint a felajánlott 1 %-ból részletekben elkezdtük egyesületünk
felszereltségén is javítani. Most elsı körben sikerült 40 db széldzsekit, 15 db sporttáskát, 3 db
mérkızéslabdát, egy 18 db-os komplett szerelést (mez, nadrág, sportszár) vásárolni. Reméljük, játékosaink
érzik, hogy törıdünk velük és megbecsülik a használatukba adott tárgyakat, hosszú ideig fogják
rendeltetésszerően használni.
Kérném szurkolóinkat, hogy álljanak ki csapataink mellett, buzdításukkal, szurkolásukkal sokat segíthetnek.
Játékosaink ígérik, hogy méltó ellenfelei lesznek minden csapatnak, úgy küzdenek, hogy a sikerek sem
fognak elmaradni. Biztos vagyok benne, hogy már a tavasz folyamán is sokszor fog harsogni a „Hajrá Tóti”.
Ehhez mindenkinek jó erıt, egészséget kívánok.
Novák László

FAKANÁL ROVAT

Olasz húsvéti pite
Hozzávalók: 500 g liszt, 150 ml víz, 1 csomag élesztı, 3 evıkanál tej, 3 evıkanál olaj, 100g füstölt kolbász
vagy sonka, 100 g bacon, 100 kg kemény sajt, 150 g parmezán.
Só és bors ízlés szerint, és ha szeretnénk tojást is belesütni, akkor 3 vagy 4 tojás.
Elkészítés: Melegítsük elı a sütıt 200 fokra. Keverjük az élesztıt a langyos tejbe és hagyjuk állni, amíg
"buborékos" lesz. Tegyük egy nagy tálba a lisztet, az élesztıs keveréket, sót és az olajat. Keverjük jól össze
és folyamatosan amennyi vizet kíván, azt adjuk hozzá. Jöhet a dagasztás, majd mikor már szép hólyagos a
tészta, félre is tehetjük kelni, ami kb. 2 órát vesz igénybe. Foglalkozzunk a töltelékkel! Reszeljük le a
sajtokat, a bacon szalonnát és a kolbászt vagy szalámit süssük meg serpenyıben. Miután megkelt a tésztánk,
nyújtsuk ki kb. 0,5-1 cm vastagságúra, és tegyünk félre a tojások betakarásához egy kb. 1 cm széles darabot.
Szórjuk rá a kolbászos szalonnás tölteléket, majd szórjuk meg a kétféle sajttal. Tekerjük fel szorosan a
tésztát és egy kivajazott, lisztezett kerek formába tegyük bele. Hagyjuk pihenni 15-20 percet. A tojásokat jó
alaposan mossuk meg és ültessük a tésztára, majd takargassuk be X-alakban tésztával. Kenjük meg a pite
tetejét felvert tojással és 200 fokos sütıben süssük 30-40 percet. (Glazúr.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.

_____________________________________________________________________________________
4

