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X. évfolyam 6. szám 2013. AUGUSZTUS

Augusztusi jeles napok
(Kisasszony hava)
Augusztus 15. Nagyboldogasszony
Mária mennybemenetelének, az ország Mária oltalmába ajánlásának ünnepe.
Augusztus 16. Joachim
Joachim Szt. Anna férje. Szőz Mária édesapja. Dávid király családjából származott. Tiszteletét csak
néhány emlék idézi, azt is Szent Annával együtt említve.
Augusztus 20. Szent István király
István születését a középkori „Csodák könyve legendája így adja elı: Géza fejedelemnek, aki
kereszténnyé lett, álmában angyal jelenti fia születését, kinek a földi korona után a mennyei korona is
osztályrészül jut. Feleségének, Saroltának is ez az álombeli látása volt. Valóban megszületett fiuk 973ban. Géza fiának, Vajknak nevelését Adalbert prágai püspökre bízta. İ a keresztségben az István nevet
adta neki. István házasságát is ı közvetítette Gizella bajor hercegnıvel 995-ben. 997-ben István átvette
a hatalmat. Keresztény világnézete mélyen gyökeret vert lelkében. Az ellene felkelt törzsekkel véres
csatákat vívott. Koppány halála, Gyula és Ajtony leverése a legfıbb ellenségtıl szabadította meg.
Szerzeteseket hívott be, bencés és görög bazilita rend férfi és nıi tagjait. Szent Márton hegyén
apátságot alapított, sok kolostort, székesegyházat, tíz falu számára templomot építtetett és elrendelte a
vasárnap megszentelését. István Asztrik apátot küldte a pápához koronáért és keresztény áldásért.
Élete nagy csapása egyetlen fiának, Imrének halála volt. Így utóda nem lévén, István király az országot
és a nemzetett jelképezı koronát Boldogasszonynak ajánlotta fel.
Szent László uralkodása alatt avatták szentté 1083-ban.
Augusztus 24. Bertalan
Bertalan napját ıszkezdı idıpontja miatt a gazdasági életben máig is számon tartják. Betakarítási
hálaadás, az ıszi szántás-vetés és a szüret kezdı napja. Bertalan a szılıhegyek védıszentje. Azt
tartják, ha ezen a napon esik, jó káposztatermés lesz.
Augusztus 28. Szent Ágoston
Egyházatya (354-430). Legendáját a „Csodák könyve” írja le: „Szent Ágoston egyszer a tengerparton
sétált. A Szentháromság titkán elmélkedett. Észrevette, hogy egy gyermek kagylóval a tenger vizét
gödröcskébe meregette. Megkérdezte tıle, hogy mit mővel. A kisfiú bátran megfelelt: - Gondolod,
hogy ez sikerül? – kérdezte a püspök. – Miért ne hinném, válaszolt a kisfiú, - aki az Isten angyala volt.
– Hisz te is hiszed, hogy tudsz arra felelni, amire még senki sem tudott. Sokkal könnyebb nekem a
tenger vizét e lyukba meríteni, mint az embernek Isten lényét kifürkészni.” Ágoston megértette a
példázatot. Hazaérve egy könyvhöz sem nyúlt többé, mert a gyermektıl többet tanult, mint az
üresszavú könyvekbıl. Szent Ágoston követıi az ágostonrendiek, premontreiek, dominikánusok,
magyar pálosok. A lelkipásztorkodás mellett a belsı lelki szemlélıdés a hivatásuk.
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50 éve a jó Isten szolgálatában
„Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep kezdetén.”
Szólt az ének Szent Márton templomában július 14-én délután.
Ezen a szép napon ünnepelte fıt. Árpád atya 50 éves papi jubileumát. Hálát adott mindenért,
ahogy a meghívóban is írta:
„Hála legyen mindenért, amit adtál…”
Az egyházközségek képviselıi, hívei pedig megköszönték Atyának eddigi szolgálatát.
Továbbra is imádkozunk, és kérjük a jó Istent, hogy még sokáig adjon jó egészséget esperes
úrnak, hogy hirdethesse Isten igéjét és vezesse a rábízott hívık seregét.

Bakonyi kirándulás
A helyi Vöröskereszt szervezet tagjai kirándultak. Az úticél Zirc és Herend volt. Zircen megtekintettük a
szépen felújított apátságot. A ciszterci atya végigkalauzolta csoportunkat a csodálatosan restaurált
templomban. Majd a Természetrajzi Múzeum következett, ahol a Bakony élıvilága elevenedett fel. Az ebéd
és a finom sütemény elfogyasztása után a következı állomás Herend volt. A porcelánmúzeumban mindenki
kedvére gyönyörködhetett a rengeteg, csodálatosan szép porcelán láttán. /Gondolatban hazahoztuk a nekünk
tetszı készleteket, szobrokat./ Hazafelé Veszprémben is megálltunk és volt vásárlási lehetıség. Végül
vacsorára Vigántpetenden különféle ízes langallókat fogyasztottunk. Tartalmasan, jó kedvvel telt az idei
kirándulás is. Köszönet érte a szervezıknek.

FALUNAP KÉPEKBEN

_____________________________________________________________________________________
2

TÓTI HÍRMONDÓ

2013. AUGUSZTUS

MEGHÍVÓ
Káptalantóti Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Családját
2013. augusztus 16-án, pénteken 18 órakor
a templom elıtti Szent István szobornál tartandó
ünnepi megemlékezésre és kenyérszentelésre.

Ünnepeljünk együtt!
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Molnos Lajos: Becsengetés
Ezerszínő, kedves nyár:
elszállt tarka lepke –
Csitri-csivi fecskék
sem ülnek az ereszre…
Hosszú, nagyvakáció:
már csak emlék, álom –
Szép volt, jó volt, s hogy eltelt,
kicsit még sajnálom.
De szólít az iskola,
s padok, térkép, tábla
ha tehetnék, futnának
elénk az utcára.
Mint egy nyüzsgı hangyaboly,
olyan lett az osztály,
s csupa kérdésekbıl állunk:
„… hát te hol nyaraltál?
…tenger? …tábor? …fenyvesek?...”

Emlékek cikáznak:
egy-egy fényes darabja
az elsuhant nyárnak.
Nézzük egymást kacagva:
„-Pityu, hogy megnıttél!...
- Kati, Palkó, te talán
kávéban fürödtél?!...”
Szép volt a vakáció,
mint egy színes álom,
de hogy eltelt, oly nagyon
most már nem is bánom.

FAKANÁL ROVAT
Nyári lepény
Hozzávalók: egy tőzhelyhez tartozó nagy lapos tepsihez:
A tésztához: 40 dkg (fehér tönköly) liszt, 1 csomag instant élesztı (7gos), 1 tojás, 1 teáskanál só, 1 teáskanál cukor, 1 evıkanál morzsolt
oregano, ½ teáskanál ırölt bors, 3 dl langyos tej és víz keveréke, 2
evıkanál olívaolaj
A feltéthez: 50 dkg paradicsom, 1 csomag újhagyma (vagy
metélıhagyma), 2-3 gerezd fokhagyma, 1 nagy pritamin paprika, 1 nagy
sárga paprika, 1 csomag mozzarella sajt (12,5 dkg), 10 dkg egyéb sajt,
bazsalikom, néhány karika száraz füstölt kolbász (elhagyható)
Elkészítés: A tésztához egy keverıtálba szitáljuk a lisztet, és a többi
hozzávalóval a robotgép spiráljával a nokedlihez hasonló tésztát
dagasztunk. Kevés liszttel meghintve, letakarva 40 percet langyos helyen
kelesztjük. Közben a tepsit bıven kiolajozzuk. A paradicsomot és a hagymát karikázzuk, a paprikákat és a mozzarellát
vékonyra szeleteljük, a sajtot lereszeljük, a bazsalikomot durvára aprítjuk. A tésztát az olajozott tepsibe öntjük, vizes
kézzel a tepsiben szétlapogatjuk. Tetejére elosztjuk a paradicsomot, a paprikát, ráreszeljük a fokhagymát, az
újhagymát, valamint pár karika kolbászt. Meghintjük bazsalikommal, és a sajtokkal beborítjuk. 200 fokra
elımelegített sütıben megsütjük kb. 20-25 percig. (www.mindmegette.hu)
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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

