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„Semmi sem gyız meg, csak az igazság, semmi sem ment meg,
csak a szeretet . „
Kedves Káptalantótiak !
Ismét eltelt egy esztendı és aggódva várjuk, mit hoz a holnap. Reménykedünk, hogy a 2011–es
esztendı könnyebb és szebb lesz. Reménykedünk az együtt gondolkodásban, a kitőzött közös célok
megvalósításában, a kis falunkért való közös munkálkodásban.
Az elmúlt esztendı ıszén megválasztott képviselı testület teljes erejével, tudásával azon fog
munkálkodni, hogy közös vágyaink teljesüljenek. Tisztán, becsülettel szeretnénk a megkezdett úton
továbbhaladni.
A feladatok sorában talán a legfontosabb teendı az önkormányzat biztonságos mőködtetése, az
alapellátások biztosítása.
A tisztességes adófizetık pénzével való hatékony és gazdaságos gazdálkodás.
Anyagi biztonság és a költségvetés egyensúlyának megtartása.
A pályázati lehetıségek kockázatmentes kihasználása az önrész tekintetében.
Szeretnénk befejezni a kultúrotthon felújítását, az önkormányzati épület tetıtéri kialakítását, állampolgári segítséggel – állandó kiállítási teret létrehozni.
Az önkormányzati utakhoz kapcsolódván – helyi vállalkozók segítségével – pályázati támogatással a
hegyi utak javítása tekintetében is szeretnénk elıbbre lépni.
A Sabar-hegyi templomrom környékének rendbetétele, a közterületek további szépítése, virágosítása
ezen esztendı feladatai között is szerepel.
A sok-sok feladat megvalósításához szükségünk van az Önök hathatós segítségére is.
Tisztelettel kérem, hogy támogassuk egymás munkáját, segítsük, támogassuk együtt a falu fejlıdését.
Ha szeretetünkbıl, álmainkból, reményeinkbıl adni tudunk egymásnak, akkor biztosan létre jöhet egy
békés, bensıséges összefogás, mely mindannyiunk javát szolgálja.
Teljes szívembıl kívánom, hogy a 2011-es esztendı mindenki számára hozza el a lelkekbe a
boldogságot, a szívekbe a békét.
Küldök egy lángocskát szívem melegébıl,
elviszi az Angyal, ki eljön az égbıl.
Fülekbe súgja, amit szívbıl kívánok,
de leírom én is, a Képviselı Testület nevében
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK !
Csom Károlyné
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK, HATÁROZATOK
Bizonyára sokan értesültek (újság, szórólap) arról, hogy 2011-tıl megyénkben a hulladék kezelésének
módszere átalakult.
Az új rendszer mőködtetéséért lényegesen többet kell fizetni, mint eddig.
A kistérség (33 település) ajánlása alapján 2011. január 1-tıl a lakosság, mint a szolgáltatást igénybe vevı
kössön szemétszállítási szerzıdést a szolgáltatóval, a mi esetünkben a tapolcai REMONDIS-szal.
Káptalantóti község képviselı testülete úgy döntött, hogy a 2011-es évben nem kívánja átruházni a
lakosságra a szemétszállítási díjat.
1/2011. (I. 18.) számú h a t á r o z a t :
Káptalantóti község önkormányzati képviselıtestülete
2011. január 1. és december 31. közötti idıszakra szerzıdést
köt a REMONDIS Kft.-vel a hulladékszállításra.
A szemétszállítási díj éves összege:4.638.388 Ft/év,
illetve 386.533 Ft/hó.
A szemétszállítási díj mértékét az önkormányzat képviselıtestülete
elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szemétszállítási szerzıdést
kösse meg a REMONDIS Kft.-vel.
Természetesen hosszútávon nem tartható, hogy az önkormányzat fizesse a lakosság felé végzett
szemétszállítási díjat, hiszen az önkormányzatok bevételei nem határtalanok, ebbıl kifolyólag a
káptalantóti önkormányzaté sem.
Az Önkormányzat bevételei állami finanszírozásból - amelyeket célirányos, mőködési megjelöléssel
kapunk-, valamint a helyi adók bevételeibıl állnak. Fejleszteni, felújításokat elvégezni, rendezvényeket
szervezni, egyéb kiadásokat tervezni gyakorlatilag csak az adónemekbıl befolyt pénzeszközbıl lehet.
A kommunális adó fogalma:
Kommunális adó - nem egyenlı a szemétdíjjal ! A kommunális adó és a szemétszállítási díj, két
különbözı kategória.
A kommunális adó egy helyi adónem, a szemétszállítás pedig egy szolgáltatási díj.
Magánszemélyek kommunális adója: 2011. január 1-jétıl 8.000 forintról 10.000 forintra emelkedett.
Fizetésre kötelezett: aki a naptári év elsı napján a telek tulajdonosa, illetve vagyoni joggal terhelt ingatlan
esetén a jog gyakorlására jogosult, illetve bérleti joggal rendelkezı magánszemély.

2/2011. (I.18.) számú h a t á r o z a t :
Káptalantóti község önkormányzat képviselıtestülete
kinyilvánítja, hogy a Káptalantóti, Petıfi u. 48. szám alatti
önkormányzati tulajdonú épület tetıterének egy meghatározott
részén Németh Dezsı 1211. Budapest, Ady E. út 5. 3/10. szám
alatti lakos költı pasztellképeibıl és faszobraiból állandó
kiállítást rendezhet be.
Felhatalmazza a Polgármestert a kötelezettségvállalás aláírására.
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2010. évi „Karácsony” községünkben
Már sok-sok éve advent utolsó vasárnapján összejövünk a feldíszített kultúrházba, hogy
részesei lehessünk egy meghitt, karácsonyi ünneplésnek. Így történt ez most is.
Polgármester asszony szeretetteljes karácsonyi gondolatait követıen a képviselıtestület
köszöntötte és megajándékozta a faluban ez évben született három kisgyermeket.
Óvodásaink betlehemes játékot mutattak be, iskolásaink versekkel készültek, leányok,
fiatalasszonyok táncoltak, elhangzott egy mese és két iskolásfiú furulyázott. Az igazán
szívet, lelket melengetı ünnepi mősor után a szervezık bejglivel, forralt borral és teával
kínálták a jelenlevıket. Köszönet illeti a szereplık és szervezık áldozatos munkáját,
hogy ismét egy csodálatos, meghitt karácsonyi mősort varázsoltak elénk.

Adjon az Isten minden jót,
békességet, búzát, bort!
Ha éhes vagy kenyeret,
ha szomjas vagy hős vizet!
Télire kabátot, ha meleg van árnyékot!
Örömben, búban hő társat!
Baj, betegség elkerüljön,
s az új év derősen kezdıdjön.!
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Januári jeles napok
Január 22.
Vince napja, a bortermelı vidékeken fontos nap. Ekkor metszették a vincevesszıt, amit a meleg szobában
hajtattak, ebbıl az adott évi termés mennyiségére következtettek. Azt tartották, ha ezen a napon jó idı van,
jó lesz a szılıtermés is.
Farsang
Vízkereszttıl (január 6.) a húsvétot megelızı 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart.
Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeibıl nıtt ki, gyakorlatilag a zajos
mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás
idıszaka. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása
érvényesült bennük. A városi polgárság elsısorban a német hagyományokat vette át, míg az arisztokrácia
körében az itáliai és francia szokások terjedtek inkább el. De fellelhetık pogány germán vagy éppen ókori
görög, római motívumok is.
Magyarországon már Mátyás korában divatban voltak bizonyos itáliai mintákat követı álarcos mulatságok,
sıt II. Lajos udvarában harci játékokat is rendeztek.
Már a XVI. századtól vannak adataink az egyik legnépszerőbb alakoskodó játékról, az ún. Cibere vajda Konc király párviadaláról. Az egyik szereplı a böjti ételeket (cibere), a másik a húsételt személyesíti meg,
az ı viszálykodásukról szól a játék.
A legismertebb alakoskodó szokás magyar nyelvterületen a mohácsi busójárás.
Kedves Tótiak!
A Keresztúry Dezsı Általános Iskola tanulói nevében fordulok kéréssel Önökhöz. Az Univer cég hirdetett
egy „Mi iskolánk” nevő akciót, melynek célja, hogy a termékeiken található „Sulipontokat” kell győjteni. A
legtöbb pontot győjtı iskolák nyereményekben részesülnek.
A ketchup, mustár, majonéz dobozán található zöld papírkarikákat kell óvatosan lehúzni és pld. egy
alufóliára vagy lapra ragasztani. Ha ezt megteszik és a hivatalban Évikének leadják, növelik az esélyét
annak, hogy az iskola tanulói értékes nyereményekben részesüljenek. İk ezért nagyon hálásak lesznek.
Köszönettel: Kiss Anita, az iskola pedagógusa
FAKANÁL ROVAT
Fahéjas fánkkarikák
Hozzávalók: 1,5 dl tej, 1 tojás, 5 dkg olvasztott vaj vagy sütımargarin, 2 ek. porcukor, csipetnyi só, 45 dkg
liszt, 0,5 tk. fahéj, 1 csomag szárított vagy 2,5 dkg friss élesztı
sütési idı: 1 perc
Elkészítés
Az élesztıt kevés tejben egy kis cukorral felfuttatjuk. Egy tálba öntjük a lisztet, a közepébe mélyedést
csinálunk, beleöntjük a felfutott élesztıs tejet, majd a többi hozzávalót. Az összegyúrt tésztát kb. fél óra alatt
a kétszeresére kelesztjük. Ezután kinyújtjuk a tésztát kb. 1-2 cm vastagra, majd köröket szaggatunk belıle
(pl. pohárral), a közepét kis átmérıjő pohárral lyukasztjuk ki. A tésztát letakarjuk, majd megint fél óráig
pihentetjük. Forró olajban sütjük ki, majd miután lecsöpögött az olaj a kész fánkokról, 3 ek. cukor és 1 ek.
fahéj keverékében megforgatjuk.

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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