Káptalantóti Önkormányzat lapja

XIV. évfolyam 2. szám

2017. ÁPRILIS

Áprilisi jeles napok
Húsvéti ünnepkör
Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és feltámadásának emlékére.
A nagyhét a magyar népszokások tükrében
A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvétvasárnapig a nagyhét.
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a húsvét előtti vasárnapot virágvasárnapnak
nevezzük. Általánosan elterjedt szokás a nagymise előtti barkaszentelés, melyet a pap aztán kioszt a
hívek között.
Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai, azt tartják, a harangok Rómába mentek, ott
gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor kereplővel zajt kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt és
így helyettesítették a harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú
egyházi személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát.
Szintén liturgikus eredetű szokás a pilátusverés vagy égetés. A templomban a gyerekek éktelen zajt
csaptak (verték a padokat), vagy a falu határában Pilátust jelképező szalmabábut égettek. Elterjedt
szokás nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott.
Bizonyos vidékeken zöldcsütörtöknek is nevezték, mivel ezen a napon zöld növényekből készült
ételeket főztek (sóska, spenót...), a bő termés reményében.
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú
böjt napja. A templomokban az oltárakat letakarják, a harangok némák. Ezen a napon a passiójátékok,
élőképes felvonulások világszerte ismert szokások. Rómában minden évben a pápa közreműködésével
elevenítik fel a keresztút (Via Crucis) stációit.
Nagypénteken napfelkelte előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni, az védett a
betegségek ellen. Ezt a hajnali vizet aranyvíznek nevezték. Az állatokat is kihajtották a patakhoz itatni,
és le is fürösztötték őket, hogy ne legyenek betegek. Szokásban volt a határjárás, határkerülés is.
Ilyenkor a férfiak a templom előtt gyülekeznek, csoportosan mennek a határba, ahol zajkeltéssel,
kerepléssel űzték el az ártó erőket a földekről.
Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. Legjelentősebb eseményei
a nagyszombatnak a víz- illetve tűzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt tűz
lángjáról gyújtják meg. Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a
feltámadási körmenet szombat estéjén.

Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. A húsvéti
szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban
megszenteltették.
Húsvéthétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja.
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Kedves Gyerekek!
Ezúton értesítünk benneteket, hogy május 27-én (szombaton) egy kicsit másként szeretnénk tervezni
számotokra a gyermeknapot.
A hagyományoktól eltérően, most Rezibe, a DINÓ és KALANDPARKBA szeretnénk elvinni benneteket.
Azonban a létszámot időben be kell jelenteni, valamint kellő számú jelentkezés esetén az autóbuszt is meg
kell rendelni.
Természetesen az autóbusz költséget valamint a belépőket az Önkormányzat fizeti minden káptalantóti
gyermeknek.
Lehetőség lesz kedvezményes étkezésre is, amelyet mindenki önállóan finanszíroz, ha szeretne meleg ételt
fogyasztani. (Jelentkezéskor jelezzétek igényeteket!)
Kedvezményes étkezés (előre megrendelve): 1.200,- Ft/fő/ az alábbi felsorolt változatokban.
Igény szerint rendelhető: rántott gomba, rántott karfiol, csirkemell, karaj, csirkecomb, sajt körettel együtt
(sült krumpli), savanyúság, 3 dl üdítő, vagy ásványvíz (0.5 dl).
Amerikai HOT-DOG, üdítővel és ásványvízzel: 700,- Ft / fő
Algida fagylalt, általában tíz féle ízben kedvezményesen: 120,- Ft / gombóc
Jelentkezési határidő: május 12. (péntek)
Jelentkezés és további információ: az Önkormányzati Hivatalban és Tóth Timea képviselőasszonynál.
Indulás időpontja: 9,00 óra (buszmegálló)
Érkezés várható időpontja:15,00 órakor (a változás jogát fenntartjuk)
Beszéljétek meg a szülőkkel és jelentkezzetek!
(A szülők számára az autóbusz költség ingyenes!)
Töltsünk el együtt egy szép és tartalmas napot!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Képviselőtestület

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2017. április 1-vel
folytatja a lakossági zöldhulladék gyűjtését.
A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és
a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk. Az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,),
komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.
2017. április 1-től a zöld hulladék elhelyezésére a Regionális Hulladékkezelő Központban kialakított
Hulladékudvar áll rendelkezésre. Kollégáink az Üzemelési szabályzatnak megfelelően a megjelölt
hulladékokat térítés nélkül átveszik.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle szennyeződéstől
mentesen szíveskedjenek elhelyezni a Hulladékudvarban kihelyezett konténerekbe (műanyagzsák, fólia stb.
nélkül).
A hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy és a vele közös háztartásban élő természetes
személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, hogy az
ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjhátraléka és ahhoz kötődő járulékos tartozása a közszolgáltató felé
nincs.
Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása: Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.
Szerda:7:00-től – 18:00-ig.
Hulladékgyűjtő udvar (8308 Zalahaláp, hrsz. 010/42) a Regionális Hulladékkezelő Központ mellett
található.
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HIRDETMÉNY
az általános iskolába történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig,
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig.
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017.
szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első
évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos
nyilatkozat.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
Az iskola neve, címe: Tatay Sándor Általános Iskola 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.
MEGHÍVÓ
Tapolcai Rendőrkapitányság
2017. április 04-én (kedden) 17.00 órai kezdettel
konzultációs fórumot tart, melyre meghívom.
A fórum helyszíne: Kultúrotthon, Káptalantóti, Petőfi u. 51.
A fórum témája: Köz-, közlekedésbiztonsággal, bűnügyi helyzettel kapcsolatos problémák
megbeszélése.
A lakosság közvetlenül kaphat tájékoztatást valamennyi rendőrséget, közbiztonságot,
közlekedésbiztonságot, bűnmegelőzést és egyéb hatósági kérdéseket érintő témákról.
Megjelenésükre feltétlen számítok.
Csom Károlyné
polgármester

FAKANÁL ROVAT
Húsvéti sonkafelfújt leveles tésztában
Hozzávalók 4 főre: 1 csomag friss, leveles tészta, 25 dkg füstölt, főtt sonka, 12,5 -12,5
dkg bébirépa (vagy párolt, sima répa), ceruzabab (mirelit, vagy konzerv), 6 dkg
olívabogyó, 2 dl főzőtejszín, 3 tojás, só, őrölt bors, szerecsendió, 10 dkg trappista sajt
Elkészítése: A sonkát, és a répát vágjuk apró kockákra.
Keverjük össze a ceruzababbal és az olívabogyóval a sonkát, és a répát.
A tejszínt keverjük ki a tojásokkal, és a fűszerekkel, végül keverjük bele a reszelt sajtot
is.
A tésztával béleljünk ki egy kenyérformát (vagy egy szögletes püspökkenyér-formát).
A lelógó végeket vágjuk le, de 1-1 cm peremet azért hagyjunk.
Kapcsoljuk be a sütőt 180 fokra!
Az alját szúrjuk meg pár helyen villával, és 6 percig süssük elő.
Ekkor vegyük ki, és kezdjük el a rétegezést.
Egy réteg sonkás keverék, majd a szósz fele. Végül a keverék másik fele, és felülre kerüljön a maradék
szósz. Tegyük vissza a sütőbe, és 35-40 percig süssük.
TIPP: Érdemes sütőpapírral letakarni, de egy kicsit így is megbarnul a tészta pereme.
Ezt, amikor elkészült az étel, vágjuk le késsel.
Langyosra hűlve már könnyebben szervírozható.
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M E G H Í V Ó
A Káptalantóti Egyházközség és az Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját a 2017. április 9-én 11 órakor tartandó ünnepi
szentmisére és a keresztút megáldására.
A keresztutat megáldja: Szerenka Miklós általános helynök

A húsvéti virágok megvásárlására adományokat köszönettel fogadunk!
Egyházközség
Kedves Gyerekek!
Hívlak benneteket kézmőves foglalkozásra, ahol anyukáknak,
nagymamáknak készítünk ajándékot, anyák napjára.
2017. április 29. /szombat/ délelıtt 9,30 kultúrház kisterme.
Hatosné Adrián Éva
HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR MISERENDJE:

Április 13. Nagycsütörtöki liturgia 19 órakor
Április 14. Nagypénteki liturgia 19 órakor
Április 15. Nagyszombat: Káptalantótiban szentmise és feltámadási körmenet az idén nem
lesz.
Salföldön 17 órakor, Mindszentkállán 19 órakor lesz a feltámadási körmenet.
Április 16. Húsvéti szentmise 11,30 órakor
Április 17. Húsvét hétfőn templomunkban nem lesz az idén szentmise.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283. Káptalantóti, Petőfi u. 48.
Felelős kiadó: Csom Károlyné polgármester
A Polgármesteri Hivatalban várjuk észrevételeiket, írjanak bátran a falu életét bemutató eseményekről.
Lapzárta: -tárgy hó 10-én.
A megjelent írások mindenkor a szerzők álláspontját tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével.
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