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Márciusi jeles napok
Március 12. Gergely
Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Nevéhez főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése
(gregoriánum). A Gergely-járás is az ı nevéhez főzıdik. A középkorban ezen a napon játékosan
toborozták a diákokat.
Dunántúli szólás-mondás: „Megrázza még a szakállát Gergely” Mert ha megrázza a szakállát, akkor
még áprilisban is hó lesz. Ezért mondják:
„Gergely napja ritkán jó,
Ha hideg szeles és van hó!”
De ha nem rázza meg Gergely a szakállát azt mondják:
„Gergely nap ha világos,
Ez év se lesz hiányos.”
A néphit szerint ezen a napon ültetett tyúk tojásai nem zápulnak meg.
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.
József napja a tavasz kezdetének számít. Napja körül várjuk a gólyák, fecskék érkezését.
Idıjósló mondóka is főzıdik a nevéhez:
„Sándor, József, Benedek:
Zsákban hozzák a meleget…”
A méhtartó gazdák ilyenkor eresztik ki a szabadba a méheket e szavakkal:
„Atya, Fiú, Szentlélök, Isten nevibe
Induljatok, rakodjatok, minden mézet behordjatok!”
József napján kezdték a gabona ırlését a molnárok.
Március 21. Benedek
Szent Benedek 3 évig sziklabarlangban élt, böjtölt, imádkozott. Szent Benedek tanító rendet alapított.
A rend apátságainak legnagyobb részét az Árpád-korban alapították. Így a Szent Márton-hegyi
pannonhalmi monostort is. Szent Benedek kultusza a középkorban terjedt el. Országszerte ismert az
idıjárási regula, hogy Benedek a tavaszi napéj-egyenlıség napja.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
Szőz Mária szeplıtelen fogantatása.
Elkezdik a veteményezést. A magyar néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony napja az oltás,
szemzés ideje. Jó jel, ha erre a napra elolvad a hó.
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MEGHÍVÓ
A Káptalantóti Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját

2014. március 14-én /pénteken/ 17 órakor a
kultúrotthonban tartandó
ünnepi megemlékezésre és az azt követı koszorúzásra a
Petıfi szobornál.
A mősorban szerepelnek a nemesgulácsi Keresztury Dezsı Általános és Szakiskola diákjai.

„…Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek…”
/Ady Endre/

TÓTI HÍRMONDÓ

2014. MÁRCIUS

Farsangi forralt bor
Káptalantóti képviselıtestülete farsangi forralt bor készítésére hívta a falu lakosságát február 08-án délutánra. A
kellemes idıben megtelt a régi hivatal udvara. Öröm volt nézni a sok fiatalt, akik gyújtották a tüzet, készítették elı a
főszereket, bográcsokat, és nem utolsó sorban a finom tóti borokat. Jó forralt bort csak jó borból lehet készíteni. Hála
Istennek és a hozzáértı boros gazdáknak, községünkben igen jók a borok.
Kilenc csapat vállalta a forralt bor készítését, amit három óra körül már lehetett kóstolni, egymást kínálgatni. Minden
csapatból 1 fı kóstolta, bírálta a borokat, elkülönítve egy jó meleg szobában.
A kilenctagú zsőri tagjai egyetértettek abban, hogy valamennyi forralt bor nagyon jó.
A jók között a legjobbak az alábbi csapatok lettek:
I. helyezett: Kóborlók csapta (vörös bor)
II. helyezett: Alszegi zsiványok csapata (fehérbor)
III. helyezett: Sabari kóborlók csapata (fehérbor)
III. helyezett: Rózsadombi gavallérok csapata (vörös bor)
A helyezettek ajándékot kaptak, oklevelet pedig minden csapat kapott. Az eredményhirdetés után egy közös fotóra
álltunk össze, majd tovább folyt a borok kóstolgatása. Volt zsíros kenyér, pogácsa, kifli, sült sonka, ami kell az igazi
kóstoláshoz.
Mindenki jól érezte magát, remélhetıleg jövıre még többen kapnak kedvet a forralt bor készítéséhez.
Puskás Zoltán

Farsangoltunk
Az idén hosszúra nyúlt a farsang ideje.
Mindenki kimulathatta magát. Ezt tették a falubeli gyerekek is. Volt, aki már farsangolt az oviban, az iskolában, de
mulatságból, jókedvbıl sohasem elég.
Február 22-én, délután 16 órára a szíves meghívásra érkeztek a gyerekek, szülık, nagyszülık, érdeklıdık a
kultúrotthonba. Színes jelmezbe bújt leányok, fiúk álltak színpadra. Többen is elfértek volna, de vagy az esı, vagy
betegség miatt kevesebben voltak a vártnál. Így minden beöltözött kis jutalomban részesült.
Találkozhattunk Bob mesterrel, mentıssel, a kis indiánnal, fiú és leány egyben, ha valaki doktornıért kiáltott, hát ı is
volt.
Kiröppent két katicabogár is, így a horgász azt gondolta, itt a tavasz, hát elindult pecázni. Útközben focistával
találkozott.
A felvonulás után a Vöröskereszt Szervezet szorgos kező asszonyai finom fánkot kínáltak. Majd tombolasorsolás
következett. Sok-sok nyeremény talált gazdára. Egy kis tánc után a felnıtt farsangolók vették birtokba a nagytermet.
Mindenki jó érezte magát.

_____________________________________________________________________________________
2

TÓTI HÍRMONDÓ

2014. MÁRCIUS

Nyílt napok és beiratkozás a
Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskolában
Az iskolában folyó munka megtekintését valamennyi osztályban lehetıvé tesszük az érdeklıdı szülık
számára.
Látogatható órák:
- felsı tagozatban: 1-4. óra
Idıpont: felsı tagozatban: 2014. március 18-19. (kedd –szerda)
Értesítjük az érintett szülıket, hogy a 2014/2015. tanévre történı általános iskolai beíratásra az alábbi
idıpontokban kerül sor:
2014. április 28. (hétfı) 8.00 -18.00 óra között
2014. április 29. (kedd) 8.00 -18.00 óra között
2014. április 30. (szerda) 8.00 -18.00 óra között
Helyszín: Tatay Sándor Általános Iskola
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.
Tankötelezettség: 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülı köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola elsı évfolyamára beíratni.
Krisztin N. Lászlóné
igazgató

Iskolai farsang 2014.
Február 28-án, pénteken az iskola
apraja-nagyja lelkesen vett részt a
farsangi délutánon. A 6-8.
osztályos lányok Nyitótáncát
követıen az elsıs kis hangjegyek
szólaltak meg.
A török és a tehenek örökzöld
meséjét a másodikosoktól
láthattuk. Ezután „Méhecskék”
lepték el az aulát, s szorgos
tevékenységük eredményeként
közönségdíjas lett a jelenetük. Két
arcukat is megmutatták
negyedikeseink az „Egy szoknya egy nadrág” címő produkciójukban. Az ötödikesek nehezen
vonszolták a tudás hajóját, majd látványos farsangi táncukkal vonták magukra figyelmünket. A
hatodikos gyári munkások fellázadtak, kivetkıztek köpenyeikbıl, s önfeledten táncoltak egyet.
Tetszett a közönségnek Barna Brigitta, Béres Kitti és Gelencsér Dávid ügyes „Rap”-je a hetedikesek
„Ma-Riska-RAP” zenés, táncos, tehenes jelenetében. A nyolcadikosok tréfásan bemutatták, hogy
milyen állapotban, ruhában, stílusban NE jöjjünk iskolába! A farsangi bemutatókat a tanárok „Uniós –
tanfolyam” jelenete zárta.
A tombolasorsolás után a felsı tagozatosok este 8-ig önfeledten táncolhattak a farsangi
DISCO-ban. Az emlékezetes mulatság után köszönjük mindenkinek, aki közremőködött
rendezvényünk sikeres lebonyolításában. Köszönet a mősorok betanulását segítıknek, a sütemények,
torták sütıinek, a tombola tárgyak adományozóinak…
Zapletál József
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Alkossunk együtt!

Szeretettel hívok minden alkotni vágyó gyermeket
2014. április 5-én szombaton, délelıtt 9,30-ra a kultúrotthonba, tavaszi
díszek készítésére.
Hatosné Adrián Éva

Értesítjük a lakosságot, hogy 2014. március 13-án (csütörtök) az orvosi rendelıben
14.00 órától 15.30 óráig véradást szervezünk.
Tisztelettel kérjük véradóinkat, segítsenek rászoruló embertársaikon. Segítségüket
elıre is köszönjük.

FAKANÁL ROVAT

Medvehagymás-sajtos rúd
Hozzávalók: 1 csomag leveles tészta, 2-3 ek. tejföl, 5-6 levél medvehagyma, só, ırölt bors, sajt
Elkészítés: A leveles tésztát szobahımérsékleten felengedjük, majd vékonyra kinyújtjuk.
A tejfölt ízlés szerint sózzuk, megszórjuk ırölt borssal és jól összekeverjük. A medvehagymát
alaposan megmossuk, lecsepegtetjük, majd apróra felvágjuk.(a leveleket papírtörlıvel letörölni,
hogy ne legyenek nedvesek) A vékonyra nyújtott leveles tészta egyik felét megkenjük az ízesített
tejföllel, majd ízlés szerint megszórjuk az apróra felvágott medvehagymával. A tészta másik felét
ráhajtjuk, hogy teljesen befedje a tölteléket.
Ezután éles késsel, vagy derelyevágóval, ízlés szerinti mérető
rudakra felvágjuk.
Egy tepsit kibélelünk sütıpapírral, és ráhelyezzük a töltött
rudakat, majd mindegyik tetejét megszórjuk reszelt sajttal.
Elımelegített forró sütıbe tesszük, majd pár perc alatt szép
pirosra, ropogósra sütjük.
(receptek.laptopkonyha.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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