Káptalantóti Önkormányzat lapja

VIII. évfolyam 3. szám

2011. ÁPRILIS

Áprilisi jeles napok
Április 12.

Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a
nagytakarítás, mosás, tisztálkodás napja. Ilyenkor a teheneket, lovakat is leöntötték, lemosták vízzel.
Április 24.
Szent György napja, a sárkányölıé, aki a lovagok, katonák, fegyverkovácsok, vándorlegények védıszentje volt.
A legenda szerint megölte a sárkányt és kiszabadította fogságából a királylányt.
Az ókori Rómában ezen a napon ünnepelték a Paliliát, amely pásztorünnep volt. Magyarországon az állatok
tavaszi legelıre hajtásának napja, ekkor álltak újra munkába a juhászok, kanászok. Számos hiedelem élt,
melyekkel ezen a napon az állatok termékenységére, egészségére igyekeztek jótékonyan hatni. A döntıen
állattartásból élı népek életében kiemelt jelentıséget tulajdonítottak ennek a napnak, hiszen az állatok
megóvása a betegségektıl, a járványoktól, a rontó szellemektıl rendkívül fontos volt az egyén és a közösség
boldogulása szempontjából. Sok helyütt varázserejő füvek (gyógynövények) tőzre vetésével, füstöléssel
igyekeztek megóvni az állatokat a rontástól.
Az ország számos településén Szent Györgykor is gyújtottak tüzeket, amelyeket a legények körbetáncoltak,
átugrottak.
Április 25.
Márk napja, búzaszentelı nap. Márk evangelista ünnepe. Általában az ünnepet követı vasárnap mise után a
hívek a templom körüli zászlós körmenetben vonultak fel, majd a mezın a pap megszentelte a búzát. A
megszentelt búzaszálat az imakönyvbe tették, és rontásőzınek hitték.
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 elıtti vasárnapot virágvasárnapnak nevezzük.
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.
Szintén liturgikus eredető szokás a pilátusverés vagy égetés. A templomban a gyerekek éktelen zajt csaptak
(verték a padokat), vagy a falu határában Pilátust jelképezı 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 növényekbıl készült ételeket
fıztek.
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Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bőnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A
templomokban az oltárakat 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.
Nagypénteken napfelkelte elıtt 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 ıket, hogy ne
legyenek betegek. Szokásban volt a határjárás, határkerülés is. Ilyenkor a férfiak a templom elıtt gyülekeznek,
csoportosan mennek a határba, ahol zajkeltéssel, kerepléssel őzték el az ártó erıket a földekrıl.
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. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették.
Húsvéthétfı a magyar népéletben a locsolkodás napja.

Alkossunk együtt!
Szeretettel várok minden alkotni vágyó gyermeket és felnıttet
2011. április 9-én, szombaton, délelıtt 9 órától
a kultúrotthonban, tavaszi díszek készítésére.
Hatosné Adrián Éva

Balogh József
Locsolós
Jöttem árkon, hét határon,
hogy locsoljak, alig várom,
az én kölnim húsvét-harmat,
akire hull, nem hervadhat,
megöntözök minden hölgyet,
legyen éltük ettıl könnyebb,
szívvel teszem, mégis annak
örülök, ha tojást adnak,
s ha ez így lesz, egy év múlva,
eljövök majd ide újra.

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK!
_____________________________________________________________________________________
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Káptalantóti Önkormányzat Képviselıtestületi üléseinek határozatai
(2011. január 01-tıl 2011. február 22-ig)
január 18.
• 1/2011. (I.18.) számú határozatával képviselıtestület elfogadta a 2011. évi szemétszállítási díj mértékét.
Az Önkormányzat havonta 386.533,- forintot fizet a REMONDIS Kft-nek. (A környezı településeken,
ahol az önkormányzat nem vállalta át a díj fizetését, a lakosság évente több, mint 20.000,- forint
szemétszállítási díjat fizet lakásonként! Ezen kívül fizetik még a helyi adót.
Káptalantótiban a lakosság csak évi 2.000,- forinttal több kommunális adót fizet,
szemétszállítási díjat nem kell fizetni!
• Képviselıtestület 2/2011. (I.18.) számú határozatában kinyilvánítja, hogy Németh Dezsı képeibıl és
faszobraiból állandó kiállítást rendez be a Petıfi u. 48. szám alatti épület tetıterében. (Támogatói
segítséggel.)
• Képviselıtestület 4/2011. (I.18.) számú határozata szerint 10 ezer forint támogatást biztosít a Veszprém
Megyei Mentıszervezet „04 Alapítvány” részére.
• Képviselıtestület 5/2011. (I.18.) számú határozata szerint 10 ezer forint támogatást biztosít a tapolcai
Polgári Védelmi Iroda részére.
• Képviselıtestület 6/2011. (I.18.) számú határozatában úgy dönt, hogy Káptalantóti község képviseltesse
magát Brüsszelben, a 2011. február 15-én megnyitásra kerülı „Badacsony Régió bemutatkozása a
brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben” program keretében.
február 08.
• Képviselıtestület 11/2011. (II.08.)számú módosított határozatában meghatározza a teleház új nyitva
tartási rendjét. Hétfıtıl péntekig 15 órától 19 óráig, minden hónap elsı szombatján 9 órától 12 óráig tart
nyitva.
• Képviselıtestület 12/2011. (II.08.) számú határozatában úgy dönt, hogy nem tervezi a 2011. évi
költségvetésben a „TÁMASZ” Alapszolgáltató Társulást érintı, MÁK ellenırzés során megállapított
visszafizetési kötelezettség Káptalantótira esı részét.
• Képviselıtestület 13/2011.(II.08.) számú határozatában meghatározza a 2011. évre vonatkozó
közfoglalkoztatási létszámot. 1 fıt alkalmaz hosszú távra, napi 6 órás munkaidıvel, rövid távra 4 fıt
alkalmaz, napi 4 órában 2-4 hónapra.
• Képviselıtestület 14/2011. (II.08.) számú határozatában úgy dönt, hogy anyagilag nem támogatja a
Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületét.
• Képviselıtestület 15/2011. (II.08.) számú határozata szerint 20 ezer forint támogatást biztosít a
nemesgulácsi Keresztury Dezsı Általános és Szakiskolának.
• Képviselıtestület 16/2011. (II.08.) számú határozatában hozzájárul Esztó Barnabás káptalantóti lakos
kérelmének megfelelıen elektromos kábel fektetéséhez az önkormányzat tulajdonában lévı utakon.
• Képviselıtestület 17/2011. (II.08.) számú határozatában hozzájárul a MAKÁM együttes fellépéséhez a
helyi kultúrotthonban 2011 nyarán.
• Képviselıtestület 18/2011. (II.08.) számú határozatában elfogadja a Petıfi u. 48. szám alatti épület
tetıterének kialakítására benyújtott árajánlatokat.
február 22.
• Képviselıtestület 24/2011. (II.22.) számú határozatában hozzájárul A DRV által – a révfülöpi
szennyvíztelep bıvítésére – benyújtandó pályázathoz.
• Képviselıtestület 25/2011. (II.22.) számú határozatában úgy dönt, hogy a DRV által fizetendı
eszközhasználati díjat a megrongálódott Rózsadomb utcai szennyvízátemelı javítására fordítja.
• Képviselıtestület február 22-i ülésén elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetését.
ÉRTESÍTÉS
Káptalantóti Önkormányzat lomtalanítást szervez.
2011. április 08-án (pénteken) a REMONDIS Kft konténert helyez ki a Kultúrotthon elıtti térre,
valamint a Rózsadomb utca (Hatos József háza elıtti térre).
A konténereket 2011. április 11-én (hétfın) szállítják el.
A konténerekbe háztartási hulladékot, veszélyes anyagokat, elektronikai hulladékot, építési
törmeléket, elégethetı fahulladékot tilos elhelyezni!
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Badacsony Régió bemutatkozása a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben
2011. február 15-tıl március 23-áig a Badacsony
Régió lehetıséget kapott kultúrájának és
gasztronómiájának bemutatására Brüsszelben. A
régió
hat
települése
Ábrahámhegy,
Badacsonytördemic,
Badacsonytomaj,
Káptalantóti, Salföld és Szigliget.
A február 15-i megnyitó rendezvényen köszöntıt
mondott Hernyes Zoltán belga nagykövet úr és
Dr. Reinhard Bettzuege a Német Szövetségi
Köztársaság nagykövete. A Veszprém Megyei
Önkormányzatot Kovács Norbert alelnök úr
képviselte, a régióról és településeirıl KrisztinNémeth
László
Badacsonytomaj
város
polgármestere tartott beszédet.
„A mi országunk a legszebb ország, s ez a hely, ahol állunk, a világ leggyönyörőbb vidéke. Egykor az
idegen nemzetek utazói ezren és százezren jönnek ide majd, hogy amikor már minden szépet láttak: minden
szépséget itt együtt lássanak!” (Ranolder János veszprémi püspök 1855)
A kiállítás célja bemutatni a Balaton e csodás vidékének természeti, kulturális, történeti és gasztronómiai
értékeit. A települések egyéni kiállításai megmutatják a vidék sokszínőségét, népi kultúráját, építészetét, míg
a kiállítás keretét Egry József, a Balaton festıjének képei szolgáltatják.
A Balaton és a táj szépsége sok helyi mővészember fantáziáját
ragadta meg, ezen mővészeti alkotások hívják a vidékre
kalandozni a látogatók képzeletét.
A földszinti elıadóban rövid kisfilmek utaztatták el az
érdeklıdıket a települések varázslatos világába. A
pincehelyiségben
szılészetiés
borászati
kiállítás,
gasztronómiai- és bor bemutató került megrendezésre.
A megnyitó rendezvényen változatos program, néptánc
bemutató, tárogató és klarinét zenei kiskoncertek, Kolop József
szobrászmővész szobrászati elıadása és borkóstoló várta az
érdeklıdıket. A megnyitón Badacsony Régiós tombola
ajándékok kerültek kisorsolásra.
2011. március 23-án lesz a kiállítás záró rendezvénye, ahol Szigliget település mősora várja a látogatókat.
Fáklyás felvonulásukkal népszerősítik a Badacsony Régiót Brüsszel belvárosában. A jelmezesek közt
várkapitány, testırök, középkori zenét játszó zenészek vonulnak majd fel. A program keretén belül az
érdeklıdık megismerkedhetnek a 16. század fegyvereivel, harcmővészetével és zenei kultúrájával.
A megnyitóra több mint 150-en voltak kíváncsiak, több
magyar- és külföldi médium megörökítette az eseményt. A
záró rendezvényen is hasonló érdeklıdésre számítunk.
A rendezvénysorozat legfontosabb célja, hogy a magyar vidék
is képviseltesse magát nemzetközi programokon, hogy a
vidék embere is büszke lehessen kiemelkedı értékeire.
A kiállítás február 15-tıl március 23-ig volt Brüsszeli
Magyar Kulturális Intézetben.

_____________________________________________________________________________________
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Vidám farsangi délután
Farsangi elıadásra szólt a meghívó, még februárban. Valóban a színjátszó kör tagjai
gyerekekkel és fiatalasszonyokkal karöltve egy felejthetetlen szórakoztató mősort adtak
elı. Vidám jelenetekkel, pergıs táncokkal, farsangi versekkel szórakoztatták a közönséget,
akik dıltek a nevetéstıl és jutalmul tapsoltak-tapsoltak. Az elıadás végén pedig tombolát
sorsoltak és sok-sok ajándék talált gazdára. Az összes szereplıt köszönet illeti, gratulálunk
nekik, hogy idıt, fáradságot nem kímélve azon munkálkodtak, hogy egy vidám, nevetıs
farsangi délutánnal kápráztassanak el bennünket!

Nyílt tanítási nap 2011. április 08-án (pénteken)
Szeretettel várjuk a leendı elsı osztályos gyermekek szüleit a jelenlegi I. osztályba.
Órarendünk:
8-8,45
magyar
8,55-9,40
matematika
9,55-10,40
technika
10,55-11,40
rajz
Tanító néni: Varga Istvánné, Márti néni
Megjelenésükre számítunk!
Beiratkozás
2011. április 12-én (kedden) 7,30- 13 óráig, 14-17 óráig.
Helyszín: Keresztury Dezsı Általános- és Szakiskola
8484 Nemesgulács, József Attila u. 72.
Titkárság
A leendı elsı osztályosok beiratásakor szíveskedjenek bemutatni a szülı, illetve a gyermekének
személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ
kártyáját, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Ha a gyermeket a tanulási
képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság javaslata alapján kell beiratni, beiratkozáskor a szakértıi
javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelı határozatot is kérjük bemutatni.
Tisztelettel: Hoffmann Ottó igazgató
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Indul a tavaszi szezon
KÖZÉRDEKŐ

A káptalantóti labdarúgók a télen is edzésben
voltak, hiszen minden hétfın másfél órára
béreltük a tapolcai Rendezvénycsarnokot.
Indultunk a különbözı teremtornákon,
melyeken sikeresen szerepeltünk. Felnıtt
csapatunk
3
harmadik
helyet,
tartalékcsapatunk 1 harmadik helyet ért el.
Külön ki kell emelni, hogy a Körzeti Kupa
(melyen 13 csapat indult) harmadik helyért játszott mérkızésén
Révfülöp csapatát meggyızı játékkal 5 : 2-re vertük!
Most már szabadtéren zajlanak az események.
Változás a játékosállományban: Zalahalápra igazolt Molnár
István, Gyulakeszibıl hozzánk igazolt Farkas Dávid.
Puskás Zoltán elnök

FAKANÁL ROVAT
Húsvéti sonkás-tojásos kalács

Hozzávalók: (4 fıre)
Kalácshoz: 60 dkg liszt, 6 dkg vaj, 4
ek. cukor, 30 g élesztı, 3 dl tej
Megtöltéshez: 4 tojás, 6 szelet füstölt
sonka
Elkészítés:

A kalácstésztát elkészítjük: a hozzávalókat elkeverjük,
hozzáadjuk a tejben felfuttatott élesztıt és a vajat, kézzel vagy
kenyérsütıben dagasztjuk és egy 3/4 órára kelni hagyjuk. Amíg a
tészta
kel,
a
4
tojást
keményre
fızzük.
Mikor megkelt, 2 db, a tészta harmadánál kisebb gombócot
leválasztunk belıle, ebbıl 2 nagyjából egyforma, hosszúkás lapot
nyújtunk (érdemes a tepsi hátulján nyújtani, amiben majd sütjük,
így
tudjuk,
mekkorának
kell
lennie).
Az egyiket megkenjük tejjel és ráhelyezünk 3 szelet sonkát, a
sonkákra jön a 4 db fıtt tojás, majd még 3 szelet sonka. A másik
lapot is megkenjük tejjel és ráhelyezzük az egész tetejére, a szélét
villával megnyomkodjuk, hogy ne jöjjön szét, végül megkenjük
tejjel.
A maradék tésztát 3 egyenlı részre osztjuk, hurkákat készítünk és
megfonjuk, majd a fonatot ráhelyezzük a kalács tetejére. Villával
ezt
is
megnyomkodjuk,
majd
tejjel
megkenjük.
Elımelegített sütıben megsütjük.
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.

Csom Károlyné
polgármester fogadó órái:
csütörtök: 13.00-15.00-ig
Telefon: 87/471-125
Körjegyzıség és Dr. Máté András
körjegyzı ügyfélfogadási rendje:
Hétfı: zárt nap; Kedd, Szerda:
8.00-15.00; Csütörtök: zárt nap
Péntek: 8.00-12.00 Telefon:87/433-124
e-mail:
korjegyzo.nemesgulacs@vivamail.hu
Háziorvosi ellátás:
Rendel:Dr .Gauland Márton
Hétfı:13.00-14.30-ig
Csütörtök: 9.00-11.00-ig
tel: 06/30 9277 930
Ügyelet:Városi Kórház Tapolca
tel:87/411-655
Fogszakorvos
Felnıtt:Dr. Sarlós Ágnes
Tapolca, Ady E. u. 8/1.
Hétfı,szerda:12.30-18.30-ig
Kedd,csütörtök, péntek:7.30-13.30-ig
Telefon: 87/510-173
Gyerek:Dr. Csóka Cecília
Iskolafogászat,Tapolca,Alkotmány u.5.
Hétfı,szerda,péntek:7.00-13.00-ig
Kedd,csütörtök:13.00-19.00-ig
bejelentkezés:87/322-042
Ügyelet:Hétvégén, ünnep és
szabadnapokon:Veszprém szakrendelı
Halle u. 5/D.
Védınıi szolgálat: Szabóné Ferencz
Anita
tel:06/20 2874 544
Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú
Társulás Balaton-felvidéki Szociális
és
Gyermekjóléti Szolgálat
Pordán Katalin családgondozó
Polg.Hiv.hétfı:12.00-13.00-ig
gyermekjóléti szolgálat,
hétfı: 13.00-14.00-ig
családsegítı szolgálat
tel:06/30 701 7695
Gyermekjogi képviselı:
Herczeg Rita
06/20 4899 636
Rendırség: Szalai László
tel: 06/30 394 0744
Polgárırség: Hatos Tibor
tel: 06/20 964 9042
Teleház nyitva tartása:
Hétfıtıl péntekig 15.00-19.00 óráig
Hónap elsı szombatja: 9.00-12.00-ig
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