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Februári jeles napok
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Mária tisztulásának és Jézus templomi bemutatásának ünnepe. Hiedelem, hogy gyertyaszentelőkor a
medve, ha kijön a barlangjából és havat talál kint marad, de ha süt a nap, visszabújik, mert hideg, rossz
idő következik.
Február 3. Balázs napja
Szent Balázs püspök már a kora középkorban nagy tiszteletnek örvendett a keresztények között.
Legendája, hogy egy szegény asszony fia halszálkát nyelt, már fuldoklott, mikor a püspök
megmentette az életét. Sziklába vájt cellában élt, az asszonyok gyertyát és élelmet vittek neki. A
püspök kérte őket, hogy minden évben szenteltessenek gyertyát a tiszteletére. Innen ered a gyertyás
Balázs-áldás a torokfájás ellen.
A balázsjárás diák eredetű szokás.
Február 6. Dorottya
Ókeresztény szűz, vértanú. Apja nemes szenátor Doro, anyja Thea, e két névből keresztelik
Dorotheának. Nagyon szép leány volt, Fabriciusz fejedelem feleségül kérte, de ő hű maradt
Krisztusához. Erre forró ónnal teli kádba vettette, de sérelem nélkül maradt. Utána tömlöcbe vettette,
kilenc napig étel-ital nélkül szenvedett, a legenda szerint angyalok táplálták. Végül sok szenvedés után
lefejezték. – Időjárási rigmust mondanak Dorottya napján:
Ha Dorottya napján nagyon hideg van, akkor Juliannára, február 16-ra megenyhül, vagy fordítva.
Február 12. Bálint
Olasz ókeresztény vértanú. Az Érdi-kódex szerint egy pogány fejedelem azt mondta neki: ha vak
lányát meggyógyítja, hívő lesz. Bálint püspök imájára meggyógyult a lány, és a fejedelem megtért.
Bálint napján napkelte előtt megkerülik a szőlőt, megmetszik négy sarkán a tőkéket, hogy a tolvajoktól
és a madaraktól megvédjék. Bálint napja a tyúkok ültetésének ideje is.
Február 16. Julianna
Ókeresztény vértanú. Apja pogány fejedelemhez adta feleségül. Addig nem akart házaséletet élni,
amíg férje meg nem tér. Erre megkínoztatta, hajánál fogva felfüggesztette és forró ónnal telt kádba
vetette. Végül lefejeztette. A fejedelem hajóra szállt és a lefejezés pillanatában nagy szélvész támadt.
A gálya elmerült, a fejedelem kíséretével együtt a tengerbe veszett.
Február 19. Zsuzsanna
Az Ószövetség jámbor asszonya. A kertjében fürdőzve, vagy kezében almával szokták ábrázolni. A
gyümölcsfák védőjének tisztelték. A néphit szerint, ha Zsuzsanna napján megszólal a pacsirta, a tavasz
közeledését, a természet újjáéledését jelzi.
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MINDENKI KARÁCSONYA
Avagy „ Ha elmúlik karácsony…”
Falunkban már régóta kedves hagyomány, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével a „ nagy
család „, vagyis a falu lakói összegyűlnek, hogy együtt készülődjenek az egyik legszebb
ünnepünkre, a karácsonyra.
Így történt ez 2018. december 16-án is.
Az adventi koszorú lobogó gyertyái, a karácsonyfa csillagszóró fénye szép hangulatot
teremtett.
A Polgármester Asszony ünnepi köszöntője, majd a 2018-ban született kisgyermekek és
szüleik köszöntése következett.
Az ünnepvárás hangulatát fokozta a Tapolcai Musical Színpad igazán kedves ünnepi műsora.
A karácsonyvárás bejgli, meleg tea és forralt bor kínálásával fejeződött be.
A karácsonyfa alól minden jelenlévő „ ajándékot „ kapott.
Az ajándékból a Nemesgulácson és Badacsonytomajon működő óvodák óvodásai is
részesültek.
Bízunk benne, hogy az idei esztendőben sem marad el ez a kedves, szép hagyomány.
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MEGHÍVÓ
farsangi forralt bor készítésre
A Káptalantóti Képviselőtestület meghívja a községünkben élő mindazon
vállalkozó szellemű érdeklődőket, akik szívesen elkészítik a „testet, lelket”
melengetető, forró, zamatos italaikat.
Időpont: 2019.02. 09. /szombat/ 14 óra
Helyszín: Káptalantóti, kultúrotthon udvara

Részvételi feltételek: Minden résztvevő a saját maga által hozott bort, a hozott
cukorral, fűszerekkel, gyümölcsökkel ízesít. - A forralt bor készítéséhez
szükséges eszközöket /bogrács, állvány, merőkanál, szűrőkanál/ a jelentkezők
hozzák magukkal. Fantázia nevet választott egyének vagy csapatok jelentkezését
várjuk. A rendezők a helyet és a tűzifát biztosítják. Kérjük, hogy a részvételi
szándékot február elsejéig, délelőtt a polgármesteri hivatalban, délután a
könyvtárban jelezni szíveskedjenek! Hozzák magukkal barátjukat, ismerősüket,
rokonukat és töltsünk együtt egy felejthetetlen délutánt.

FARSANGI MEGHÍVÓ
FARSANGI MULATSÁGOT TARTUNK A KÖZSÉG
GYERMEKEINEK
2019. FEBRUÁR 23-ÁN, SZOMBATON
15,30 ÓRÁTÓL A KULTÚROTTHONBAN
PROGRAM: GYERMEKEK JELMEZES BEMUTAZKOZÁSA
A LEGÖTLETESEBB JELMEZEK ZSŰRIZÉSE
TOMBOLA HÚZÁS
MINDEN JELMEZT VISELŐT AJÁNDÉKBAN RÉSZESÍTÜNK!
TOMBOLA ÁRA: 50 FT/DB
BELÉPÉS DÍJTALAN!
TOMBOLA FELAJÁNLÁSOKAT KÖSZÖNETTEL FOGADUNK.
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
__________________________________________________________________________________
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Biztonságos Online Vásárlás és a CHARGEBACK Eljárás
Az online áruházakból történő vásárlás, rendelés esetén körültekintően kell eljárnunk a fizetési mód
kiválasztásánál, hogy véletlenül se járjunk pórul egy felmerülő probléma során.
Az egyik legbiztonságosabb fizetési mód, ha utánvéttel kérjük a szállítást. Ez is csak abban az esetben,
ha olyan online áruháztól vásároltunk, amelyik a futár céggel szerződést kötött arra vonatkozóan, hogy
a csomagunkat a futár jelenlétében, még FIZETÉS ELŐTT ellenőrizhetjük. Amennyiben nem azt
kaptuk, amit rendeltünk, vagy hibás, sérült az áru, egyszerűen nem vesszük át, nem fizetjük ki, s a
futár ránk nézve minden következmény nélkül viszi vissza a küldeményt.
A másik jó választás, ha a bankkártyás fizetés mellett döntünk. Bankkártyás fizetéskor nem az
internetes bolt felületén, hanem egy bank vagy fizetési szolgáltató fizetőoldalán adjuk meg
bankkártyánk adatait (soha nem a PIN kódunkat!), így a kereskedő ezeket nem látja, csupán arról
értesül, hogy a tranzakció sikeres volt-e vagy sem.
Ha bármi probléma merülne fel a bankkártyás fizetést követően: nem jön meg a termék, nem azt
kaptuk, hibás, hiányos stb. akkor jön szóba a CHARGEBACK – eljárás.
A lényege, hogy a fent említett esetekben a bank egy már létrejött tranzakciót a számlatulajdonos
utasítására visszavon, ami igényléséhez a banktól kérhetünk űrlapot. A chargeback során a vásárlót
semmilyen banki költség nem terheli, mindent az online áruháznak kötelessége állni.
Amennyiben ezt az eljárást a tranzakciót követő 30 napon belül kérjük bankunktól, a törlés azonnali, a
kártyaelfogadó cég megkérdezése nélkül történik. Ugyan chargeback- műveletet a tranzakció után
összesen 180 napig kérhetünk, ha túlléptük a 30 napot, a bank mielőtt a pénzt vissza helyezné a
vásárló számlájára, lehetőséget biztosít a kártyaelfogadónak annak bizonyítására, hogy a szolgálatatást
teljesítették.
Fontos tudni, hogy a chargeback nem arra való, hogy ha meggondoljuk magunkat vissza
követelhessük a pénzünk! Kizárólag arra az esetre, ha kereskedő cég nem teljesítette a szolgáltatást
maradéktalanul.
Ha csupán arról van szó, hogy a termék nem felel meg, vagy egyszerűen meggondoltuk magunkat,
éljük a 14 napon belüli elállási jogunkkal, mely akkor is érvényes, ha az online megrendelt árut
személyesen az üzletben vettük át!
Juhász Kinga megelőzési főelőadó
Tapolcai Rendőrkapitányság

FAKANÁL ROVAT
Gyors fánk málnapürével
Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró, 25 dkg liszt, 2 tojás, 10 dkg porcukor, 2
cl rum, késhegynyi szódabikarbóna, reszelt citromhéj, csipetnyi só, a
kisütéshez olaj, a szóráshoz fahéjas porcukor.
A málnapüréhez: 30 dkg friss vagy mélyhűtött málna, 1 dl tejszín, 4
dkg porcukor
Elkészítése: A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját kikeverjük a
porcukorral és a reszelt citromhéjjal. Végül hozzáadjuk a kemény habbá vert tojásfehérjét. Az
átpasszírozott tehéntúrót kikeverjük a liszttel, sóval és a szódabikarbónával. Az egészet
összevegyítjük, és tésztává dolgozzuk. Lisztezett deszkán 1 cm vastagra nyújtjuk és fánkszaggatóval
kb. 6 cm átmérőjű köröket szaggatunk belőle. A fánkokat bő, forró olajban kisütjük, a felesleges
zsiradékot lecsöpögtetjük. Még melegen megszórjuk fahéjas porcukorral. Málnapürével is tálalhatjuk.
Ehhez a megtisztított, alaposan megmosott málnát össze turmixoljuk. A tejszínt a porcukorral
félkemény habbá verjük és belevegyítjük a gyümölcspürébe. Azonnal fogyasztjuk.
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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