Káptalantóti Önkormányzat lapja/ a Megyei Önkormányzat támogatásával /VII. évfolyam 3. szám 2010. MÁRCIUS

JELES NAPOK
Március 18.
Sándor napja, a néphit szerint az elsı meleghozó nap. " Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget."
Bizonyos vidékeken a zab és árpa vetésére legalkalmasabb napnak tartották.
Március 19.
József napja, kedvelt névnap. József, a názáreti ács, Jézus gondviselıje. Az elsı meleg tavaszi napnak tartják
falun. Erre a napra várják vissza a gólyákat, és a méheket is ekkor eresztik ki. A Mura vidéken a marhákat is
kihajtják a legelıre. Számos termésjóslás is kötıdik a naphoz. Azt tartják, amilyen az idı Józsefkor, olyan lesz
nyáron, a szénahordáskor is. Ha az égen szivárvány látható, jó lesz a búzatermés.
Március 21.
Benedek napja, a csillagászati tavasz kezdete. A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Egyes vidékeken
fokhagymát szenteltek ezen a napon, amelynek aztán csodatévı, betegségőzı erıt tulajdonítottak.
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Az évszázados megfigyelésekre alapuló népi bölcsesség szerint ezen a
napon indul meg igazán a mezık növényeinek növekedése, ekkor érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni.
Húsvét, húsvéti ünnepkör
Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és feltámadásának emlékére.
A húsvétot megelızı vasárnapot nevezik virágvasárnapnak, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére.
Jézus szamárháton érkezett a városba, a nép virágokat, pálmaágakat hintett lába elé, így dicsıítette. Általánosan
elterjedt szokás a nagymise elıtti 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 kereplıvel zajt kelteni, így gondolták előzni a gonoszt és így helyettesítették a harangokat.
Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú egyházi személyek mosták meg ilyenkor
tizenkét szegény ember lábát.
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bőnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt
napja. A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok némák. Ezen a napon a passiójátékok, élıképes
felvonulások világszerte ismert szokások. Rómában minden évben a pápa közremőködésével elevenítik fel a
keresztút (Via Crucis) stációit. Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok.
Legjelentısebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve tőzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a
megszentelt tőz lángjáról gyújtják meg. Az új tőz 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. Húsvéthétfı a magyar népéletben a locsolkodás napja.
Fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap a húsvétot követı vasárnap. A római katolikusoknál a húsvéti ünnepkör
zárónapja. Jellegzetes szokása ennek a napnak a komálás vagy mátkálás. A szokás a lányok (ritkábban lányok
és fiúk) közötti barátság megpecsételésérıl szól. Komatálat küldtek egymásnak gyümölccsel, borral, hímes
tojással, süteménnyel.
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Március idusán
1848-as eseményekre emlékezett a magyarság határokat átívelve.
Kisfalunkban is szép számmal érezték úgy - idıs és fiatal - , hogy együtt
emlékezzenek 1848 hıseire.
Az ünnepi díszbe öltöztetett kultúrotthon nagytermében a Himnusz elhangzása
után Németh Imréné igazgatóasszony mondott magasztos, lelket megmozgató
ünnepi beszédet. Méltatta a forradalom és szabadságharc hıseit és az események
történelmi jelentıségét. A forradalom és szabadságharc alapgondolatai, céljai,
eredményei ma is ott kell, hogy legyenek minden egyes magyar ember szívében.
1848-49 történelmi léptekkel csak egy villanás, egy rövid pillanat volt a magyar
történelem egén, de ez a pillanat tovább kell, hogy éljen minden magyar ember
tudatában.
A 162 évvel ezelıtt történt eseményeket a nemesgulácsi Keresztúry Dezsı Általános és Szakiskola diákjai zenés,
történelmi, irodalmi összeállítása idézte meg . Az események menetét igazi átéléssel, színes, fordulatos elıadással
tárták a közönség elé.
A szívet, lelket melengetı ünnepi megemlékezés befejezéseként az Önkormányzat, a Vöröskereszt és a Nyugdíjas
Klub koszorút helyezett el a Hısök kertjében álló Petıfi Sándor szobránál.

Szeretettel köszöntjük véradóinkat !
Mintha az ég is mosolyogna,
ahol ember-emberen segít,
ahol a szeretet hálója
szinte mindenkit bekerít.

Nı, férfi, gyermek, fiatal és öreg.
Kinek testében csordogál a véred ?
Sétálsz az utcán, s mosolyognak rád,
Talán İ volt ki a segítségedre várt…….
Áldod, - miközben hısiesen kaját nyújtva,
az ápoló a véradó lüktetı erét szúrja,
a Te csoportoddal azonos vért veszi.
Megmentett ! Mondhatod, mondhatja
bárki.
S fogalmuk nincs, hányszor súgják
napról – napra, éjrıl- éjre:
Köszönöm Te ismeretlen, hogy
megmentetted az életem !
(ismeretlen szerzı nyomán)
Vöröskereszt szervezet

A vérőket szívesen adják,
segítenek az embereken,
várja tılük az egész világ ,
hogy általuk felépülnek majd a betegek.
Amikor eljött az óra,
élet-halál egyszer harcba száll ,
ilyenkor az a legfontosabb,
ha a drága vércsepp készen vár.
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Hegyközségi borverseny
A Káptalantóti- Csobánc Hegyközség választmánya 2010. március 06-án rendezte meg XIX.
hegyközségi borversenyét. A borverseny az eddigieknél is hangulatosabb környezetben,
Badacsonytomajon az Aranykagyló étteremben került megrendezésre.
A családias környezet, a csinos felszolgáló hölgyek megadták az alaphangulatot. Jó hangulat
jellemezte az egész versenyt. A verseny után a gazdák újból kóstolgatták a legízletesebb borokat, ami
dalra fakasztotta a jelenlévıket annyira, hogy a különbusz vidám énektıl volt hangos egész
Káptalantótiig.
A borversenyre 80 mintával neveztek a hegyközségi tagok: 36 olaszrizling, 12 szürkebarát, 7
muskotály, 7 irsai, 4 rizlingszilváni, 4 kéknyelő, 4 házasított, 2 zengı, 3 rosé és további 8 fajtából 1-1
minta. A bormintákat 3 zsőri minısítette.
I. bizottság: Kulka Gábor elnök, Papp Anna, Csanádi Csanád.
II. bizottság: Csanádi József elnök, Ángyán Györgyné Ancika, Szabó István.
III. bizottság: Baumann Csaba elnök, Bíró Lajosné Ibolya, Tóth János Zoltán.
A borverseny eredménye: 1 nagyarany, 13 aranyérem, 30 ezüstérem, 36 bronzérem.
I.díj: Istvándy Pincészet olaszrizling késıi szüreteléső, II.díj: Elsı Magyar Borház- Szeremley birtok
muscat ottonel, III. díj: Borbély Családi Pincészet – rajnai rizling.
Aranyérmesek: Istvándy Pincészet olaszrizling késıi szüreteléső, nagy arany Elsı Magyar Borház Szeremley birtok muscat ottonel, Borbély Családi Pincészet rajnai rizling, Bütterné Bódi Ágnes Ilona
szürkebarát, Elsı Magyar Borház -Szeremley birtok kéknyelő, Istvándy Pincészet cabernet sauvignon,
Vizeli István olaszrizling, Elsı Magyar Borház -Szeremley birtok olaszrizling, Istvándy Pincészet
cabernet sauvignon rosé, Istvándy Pincészet olaszrizling I., Istvándy Pincészet sárga muskotály,
Németh Tamás szürkebarát, Bütterné Bódi Ágnes Ilona
zweigelt rosé, Port Ferenc olaszrizling.
Közönségdíjasok: Bütterné Bódi Ágnes Ilona
szürkebarát, Elsı Magyar Borház -Szeremley birtok
olaszrizling, Németh Szabina szürkebarát.
A borversenyt Kulka Gábor értékelte. A 2009-es borok
jók, ennek ellenére nincs rá kereslet, rossz a piac.
Elmondta, hogy kissé szigorúan bíráltak, mert
színvonalasak a bemutatott borok. 2009-ben jó volt az
alapanyag, pontosan ezért a gazdáknak még jobban oda
kell figyelni a borok kezelésére. A bort mindig
szobahımérsékleten kóstoljuk és rossz bort ne igyunk. Legyünk igényesek a borokkal szemben!
A borverseny után nagyon ízletes vacsorát fogyasztottak a jelenlévık. Sajnálatos viszont, hogy elég
kevesen voltunk. Hozzájárulhat ehhez a szılı és a bor egyre nehezebb értékesítése, a gazdák
elkedvetlenedése, a kilátástalanság. Remény van arra, hogy ez már nem tart soká! A FIDESZ
megígérte, hogy hatalomra kerülése esetén jelentıs intézkedéseket tesznek a szılısgazdák a magyar
bor érdekében. Megakadályozzák az olcsó külföldi borok Magyarországra való behozatalát, szigorúan
büntetik a borhamisítókat. Lehetıség van arra, hogy a gazdákat uniós pénzbıl is támogassák, hogy
legalább az önköltséget megkapják a szılıért. Az államnak igenis kötelessége, hogy beavatkozzon a
borpiac fellendítésébe!
Legyen ez vigasz számunkra és adjuk meg a lehetıséget, hogy ígéreteiket valóra tudják váltani!
Puskás Zoltán szılısgazda
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Alkossunk együtt!

Szeretettel várok minden kreatív gyermeket és felnıttet, 2010. március 20 – án szombaton,
délelıtt 9, 30 - tól a kultúrotthonban, húsvéti díszek készítésére.
Hatosné Adrián Éva
Devecsery László:
Húsvét
Szellı fut, szellı száll,
csókot ad szellı lány.
Nap melenget, fény mesél,
mikor a tél véget ér.
Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a Húsvét is közeleg.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Minden Kedves Olvasónknak!
FAKANÁL ROVAT
Hagymás-sonkás pite
Hozzávalók:
A tésztához: 50 dkg finomliszt, 25 dkg margarin, 1 dl
tejföl, 1 kávéskanál cukor, 2,5 dkg élesztı, 1 tojássárgája, 1
mokkáskanál só
A töltelékhez és az öntethez: 1 kg hagyma, 2+2 evıkanál
olaj, só, bors, 25 dkg füstölt, fıtt sonka/tarja, 45 dkg sajt
(gouda, edami), 4 dkg liszt, 3 dl tej, 2 dl tejszín, 4 tojás
Elkészítés:
A lisztet elmorzsoljuk a vajjal/margarinnal. A tejfölt
meglangyosítjuk, elkeverjük a cukorral, élesztıvel, tojássárgájával és a sóval, majd a liszthez adjuk, és
összegyúrjuk. Cipót formálunk belıle, letakarjuk, 30 percig kelesztjük. Közben a töltelékhez a hagymákat
meghámozzuk, uborkagyaluval felkarikázzuk. Két részletben, 2-2 evıkanál felforrósított olajban
megfonnyasztjuk-pirítjuk, erıteljesen sózzuk, borsozzuk, hagyjuk kihőlni. A sonkát/tarját vékony csíkokra
vágjuk, a sajtot megreszeljük. Az öntethez a lisztet simára keverjük az apránként hozzáadott tejjel,
beledolgozzuk a tejszínt, a tojásokat és a sajt kétharmadát, ízlés szerint sót, borsot. Egy kb. 5 cm magas,
30x40 cm-es tepsit kibélelünk sütıpapírral. A sütıt elımelegítjük 200 fokra. A tésztát lisztezett munkalapon
kinyújtjuk, a nyújtófára feltekerve a tepsibe ejtjük-fektetjük, szegélyét szabályosra igazítjuk, és kissé
felmagasítjuk. Alját villával megszurkáljuk. Egyenletesen elsimítjuk rajta a hagymát, megszórjuk a
sonkával/tarjával, és néhány tekerésnyi frissen ırölt borssal, bevonjuk az öntettel, végül megszórjuk a
maradék reszelt sajttal. Középsı rácsálláson 1 órát sütjük (tőpróba). A tepsiben hagyjuk kihőlni, aztán kb.
5x5 cm-es kockákra (vagy szeletekre) vágjuk, és tálra csinosítjuk.
Tritikálé és búza eladó. Ára: 4.500,- Ft/q
Balogh József Káptalantóti, Csobánc u. 1. tel: 20/4583171
TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283. Káptalantóti, Petıfi u. 48.
Felelıs kiadó: Istvándi Ferenc 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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