Káptalantóti Önkormányzat lapja

VII. évfolyam 6. szám 2010. JÚNIUS

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
PROGRAM
DÉLELİTT:

Kedves Tótiak!
Immár 4-dik alkalommal rendezzük meg a Tóti
Tócsi falunapot, a Tótiak családjának ünnepét.
Az elmúlt idıszak már alkalmas arra, hogy
értékeljük a rendezvénysorozatot.
Már az elsı rendezvény után egyértelmővé
vált,
hogy
szükség
van
erre
a
kezdeményezésre,
az
elszármazottak
visszajelzéseikben hálával, büszkeséggel és
köszönettel áradoznak az „ıket” el nem felejtı
falujukról. Csodálatos dolog, hogy a Tótihoz
kötıdı mővészek önként kínálják fel
alkotásaiknak bemutatását.
A Tótiak családja nem 500 fı, ennél sokkal
több. A település fejlıdésének a XXI.
században a tudás lesz a legfontosabb eleme.
Azok a települések tudnak a jövıben fejlıdni,
termelıtıkét
vonzani,
munkahelyeket
teremteni, ha a helyi lakosság a település
jövıbeni lehetıségeit megismeri és elfogadja.
Ehhez szükség van a Tótiak nagy családjára –
akik remélem még, vagy már Tóti
lokálpatrióták – az ı segítségükkel sokkal
könnyebb lesz településünket a fejlıdés útjára
tenni. A település fejlıdésének egyik
legfontosabb erıforrása az összefogás, e nélkül
nagyon nehéz fejlıdéseket elérni.
A falunapi rendezvényünkön minden segítı
szándékú támogatást, segítséget szívesen
fogadunk, sıt igényeljük. Azt szeretnénk, hogy
ez a rendezvény hagyománnyá váljon sok- sok
éven keresztül, és nemcsak a múltról, hanem a
„jövırıl” is szóljon.
Az egész napos program minden korosztály
számára
az
érdeklıdésének
megfelelı
választékul szolgál.

11.00 Kiállítások megnyitása
• Brém Ferenc szobrászmővész
emlékkiállítás
• Németh Dezsı tóti születéső költıújságíró képkiállítása
• Tótiban
győjtött
régiségeket
bemutatja Oltványi Bíró Zita
11.00 – 15.00 Véradás az iskola tornatermében
DÉLUTÁN:
13.00
Ebéd
14.15
Polgármester köszöntıje
14.30
Barátságos labdarúgó mérkızés:
Káptalantóti – Dunaszerdahely
öregfiúk mérkızés
Mérkızés szünetében:
Labdazsonglır a pályán
(Szipıcs József „TUFCSÓ”)
15.20
Labdarúgó mérkızés II. félidı
16.30
Káptalantóti Színjátszók mősora
Káptalantóti Nyugdíjasok
mősora
17.30
Éremkiosztás, kitüntetések
átadása
18.00
Vacsora
18.00
Dóka Zsuzsa és Bısi Szabó
László operett mősora
20.00
Dóka Zsuzsa és Bısi Szabó
László nóta mősora
A mősor után bál, zene: CLUB
99 zenekar
Egyéb program:
Látványkonyha TÓTI TÓCSIVAL 10 órától 16
óráig
Szabadtéri tőzön fızött különleges ételek
Országos szürkemarha fızıverseny
Istvándi Ferenc polgármester
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Községi gyereknap
A szeszélyes május végi idıjárás közbe szólt, ezért gyermeknapi rendezvényünket a
kultúrházban tartottuk meg, így szerencsére az ünnepeltek örömét, jókedvét az esı nem tudta
elrontani. Istvándi Ferenc polgármester köszöntötte a jelen levı gyermekeket és szüleiket. A
közelgı pedagógusnap alkalmából pedig a gyermekeinket nevelı tanítók, tanárok, óvónık
áldozatos munkáját köszönte meg. Végül jó szórakozást kívánt a gyerekseregnek. A csúszdás
légvár elfért a teremben és a gyerekek fáradhatatlanul, szinte megállás nélkül ugráltak és
csúszkáltak rajta. Enid néni sorba festette az arcokat, Zsuzsa és Margitka óvónéniknél,
valamint Pordán Kati néninél papíralkotások készültek. Kolop Józsefnél agyagból formáztak
ötletes szobrokat az apró kezek. Amint az idı kiderült az udvaron vidám sportversenyekre
került sor Németh Imréné és Csom Károlyné segítségével, a jutalom természetesen édesség
volt. Támogatóinknak, a helyi kereskedıknek és vendéglátóknak / Kalmár Sándorné, Mezei
Adrienn, Czanka Dezsı, Horváthné Hosszú Erika, Tóth György/ valamint Tóth Dezsıné
arcfestés és a Vöröskereszt helyi szervezetének ezúton is köszönetet mondok, hogy üdítı,
csokoládé, sütemény, vattacukor, gyümölcs felajánlásaikkal hozzájárultak a 2010. évi
gyereknaphoz.
(hné)
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Jeles napok júniusban
Június 24. Szent Iván napja
A nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tőzgyújtás egyik jeles napja.
Keresztelı Szent Jánosnak, Jézus megkeresztelıjének az emléknapja. A Szent Iván napi tőzgyújtáshoz
számos hiedelem főzıdik. Azt tartották, ezek a tüzek megvédenek a betegségek, elsısorban a pestis
ellen, a termést pedig védik a jégveréssel szemben. Magyarországon errıl a szokásról a XV. század
óta vannak feljegyzések. A tőz körül a fiatalok termékenység és szerelemvarázsló dalokat énekeltek, a
tüzet körüljárták és szokásban volt a tőz átugrása is. Ennek általában szerencsehozó erıt
tulajdonítottak.
Idıjárási, éghajlati okokkal magyarázható, hogy Szent Iván éjjelének ünnepe az északi (skandináv és
balti) népeknél a mai napig élı, valódi ünnep. A zord, hővös éghajlaton az egyébként rövid nyár
érkezése igazi öröm az emberek számára. Ma is ezerszámra lángolnak fel a máglyák Szent Iván
éjjelén, általában valamely magaslaton, hogy minél messzebbre látszódjék. A fiatalok "páfrányvirágot"
keresnek (a hiedelem szerint ezen az egyetlen éjjelen virágzik a páfrány, aki a virágot megtalálja
boldog és gazdag lesz). Gyógynövényeket, füveket is szórtak a tőzbe, máshol a füvekbıl koszorút
fontak, ettıl remélték a jószág termékenységét, egészségét. Az észtek különös jelentıséget
tulajdonítottak a János nap hajnalán szedett harmatnak, ezt életvíznek tartották, ezzel mosták meg a
beteg szemet, úgy tartották, ettıl meggyógyul. Szokás volt még a házba nyírfaágat vinni, amely
szintén az ünnep szimbóluma északon.
A csíki székelyeknél az angyalozás szokása járta. A faluban a házak elé lombokból sátrat emeltek,
abban imádkoztak. A falubéli kislányok csoportosan jártak házról-házra, köszöntı énekeket mondtak,
a háziaktól pedig süteményt, néhány fillért kaptak cserébe.
Június 29. Péter-Pál napja
Szent Péter és Pál apostolok vértanúhalálának feltételezett napja.
Az egyik leggyakoribb idıpontja az aratás kezdetének, noha Vid (június 15.) és István napja (június
24.) ugyancsak elterjedt dátumok voltak. Kevés népszokás főzıdik a naphoz, az aratás vagy más néven
a takarás befejezését sokkal jelentısebb eseményként tartották számon. Péter-Pálkor a Dunántúlon a
gazda kezdte meg jelképesen a betakarítást, a Csallóközben pedig gyümölcsevési tilalom lépett
érvénybe.
Halászok ünnepe – a vízparton halpaprikással és túrós csuszával ünnepelnek. A néphagyomány szerint
e napon a legjobb íző az eper, ekkor tartják az eperszüretet.

„Hurrá, itt a nyár!”
„Június van és tanév vége
Szabadság, barátom, itt a nyár,
a gondokkal, leckével félre,
örömünk kapuja tárva már.
Nem kell felelni, izgalom sincs,
és mindennap tovább alhatok,
enyém a tópart, s mekkora kincs,
hogy ismét, megint szabad vagyok!”

Balogh József: Most június van c. versébıl vett részlettel kívánunk a falu kis és nagy
diákjainak kellemes nyarat, jó pihenést, jó vakációt.
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Garai Gábor: Június
Tudom, meghalnék idegenben:
ott még a fák sem ilyenek:
nem virít a bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg:
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhın a csillag,
nem szédül az égtıl a táj…

Meghalok itt is, a gyönyörtıl,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld, szinte tombol,
s a kınek is illata van:
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha világot nemzene,
s e tájon az lel csak magára
ki végleg egyesült vele.

Kedves Borászok!
A Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2010. évi XX. borversenyét 2010. július 08-án (csütörtökön)
10 órai kezdettel rendezi a PE.AC. Szılészeti és Borászati Kutatóintézetében, Badacsonyban (Badacsony,
Római u. 2.)
A borversenyre azon borvidéki tagjaink nevezhetnek, akik a hegyközségi borversenyeken arany vagy ezüst
minısítést kaptak.
Nevezett mintánként 3-3 db, legalább 0,75 literes palack bort a nevezési díj egyidejő befizetése mellett
2010. július 05-én és 06-án (hétfın, kedden) 8 és 15 óra között kérünk leadni a borvidéki irodában.
A nevezési díj boronként: 1500,- forint.
Borvidéki Tanács

FAKANÁL ROVAT
Epres muffin
Hozzávalók 12 darabhoz: 20 dkg finomliszt, 12 dkg kukoricaliszt, 15 dkg porcukor, 2,5 teáskanál sütıpor,
csipet só, 15 dkg frissen feldarabolt eper, 2 dl eperjoghurt vagy kefír, 8 dkg puhított vaj vagy margarin, 1
tojás.
Elkészítés: A sütıt 175 fokra elımelegítjük. A kétfajta lisztet, a cukrot,
a sütıport és a sót összekeverjük. Egy másik tálban a lisztes keverék
felébe beleforgatjuk az epreket. Kikeverjük a joghurtot, a vajat és a
tojást. Hozzáöntjük a lisztes keverékhez, majd óvatosan belekeverjük a
lisztes epreket is. Belekanalazzuk a kikent muffin formába. Sütıbe
tesszük és 30 percig vagy tőpróbáig sütjük.

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.

_______________________________________________________________________________________
4

