Káptalantóti Önkormányzat lapja

VIII. évfolyam 5. szám

2011. JÚNIUS

Kedves Káptalantótiak !
Június 25-én szombaton ötödik alkalommal kerül megrendezésre a már hagyományossá
vált Tóti Tócsi nap – falunap - a káptalantótiak napja. Ez évben egy kicsit szerényebb
kivitelben, de nagy-nagy szeretettel készülünk a lakosság megvendégelésére, egy szép
együtt töltött napra.
Ez a nap jó alkalom a felszabadult vidámságra, a felhıtlen együttlétre. Rajtunk múlik a
szabadidı kellemes eltöltése. A gondokkal, problémákkal folyamatosan megküzdünk,
de a falunap legyen mindenki számára örömteli esemény. Békességben, szeretetben,
egymásnak örülve teljessé válhatnak emberi kapcsolatok, barátságok, melyek a falu
javát szolgálhatják.
Örömünkre szolgál, hogy a falunap keretein belül megnyithatjuk a TÓTI GALÉRIÁT,
mely egyéni adakozás, valamint az Önkormányzat támogatásával jöhetett létre.
(Polgármesteri hivatal tetıtér). Állandó kiállítás nyílik Németh Dezsı Káptalantótiból
elszármazott alkotómővész pasztell képeibıl, faszobraiból. Régi álmunk vált valóra a
kis falunkban élı és alkotó Kolop József, a kiváló tehetséggel megáldott szobrász
mőveit is elhelyezhettük a Galériában.
Az egész napos program mindenki számára az érdeklıdésének megfelelı
kikapcsolódást nyújt.
A kondérokban fortyognak a szabadtőzön fıtt pörköltek és egyéb finomságok.
A tócsi és az ízes palacsinta sütése ( 11,00 - 17,00 ) folyamatosan történik.
Egy biztos, hogy ezen a falunapon sem marad senki éhen, szomjan.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a falunapi rendezvényre !

Csom Károlyné
polgármester
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JÚNIUS
Szent Iván hava
Június 22. Ákos
Szent Ákos ókeresztény vértanú. 10 ezer katona társával hitéért keresztre feszítették az Ararát hegyén.
Június 24. Iván
A nyári napfordulatot népünk Szent Iván éjszakáján lángoló tőz gyújtásával ünnepli, mivel János csontjait is
megégették. Szent Iván tüze kultikus, játékos célzattal gyújtott tőz. A tőz tisztító, gyógyító, termékenyítı erejébe vetett
hitbıl lángol fel. Szent Iván tüzét körültáncolják a lányok, énekelnek és átugorják és ebbıl jósolna a férjükre.
Parazsából letőznek a kertbe, vagy a szılıbe, hogy a hernyó el ne pusztítsa a gyümölcsöst. Vetés közé is tesznek, hogy
meg ne üszkösödjön.
Június 27. László
László nevét, Ladiszlávot lengyel édesanyja, Richeza választotta. Lengyel nevelésben részesült. Ifjan hazatérve harcolt
a kunok és a besenyık ellen. Lovagi híre az ismert cserhalmi csatával kezdıdött. A Képes Krónika elmondja a
Salamonnal való küzdelmeit. László uralkodása nagy jelentıségő mozzanata a keleti gyepühatár kitágítása, Erdély
végleges beépítése az ország testébe. Váradon, Zágrábban püspökséget alapít, székesegyházat építtet. László az
európai lovagkirályok egyik eszményképe. Az elsı kereszteshadjárat vezetését halála akadályozta meg. Kívánsága
szerint a váradi székesegyházban temették el.
Fejereklyéjét (hermáját) a gyıri székesegyház Hédervári kápolnájában ırzik.
Június 29. Péter-Pál
Péter-Pál napja ısi nagy ünnepünk. Az apostolfejedelem és a népek apostola a hagyomány szerint ezen a napon
szenvedett vértanúhalált. Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették fejjel lefelé. Pált – római polgár lévén – nem
feszíthették keresztre, ezért lefejezték.
Jézus az ı egyházát Péterre bízta és neki adta a Mennyország kulcsait. Ezért ábrázolják kulccsal a kezében. Szent
Péter halász volt, így érthetı, hogy a halászok patrónusukként tisztelik.

Péter-Pál napját a köztudat az aratás kezdı idıszakának tartja számon. Sok helyen ezen a napon nem
gyújtottak tüzet és Péter-Pál oltalmába ajánlották a búzakereszteket, hogy a tőzvész el ne pusztítsa.

Andók Veronika: Vakáció
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betőkkel: VAKÁCIÓ!
Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hősítı tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.
Tekergünk sokat, nem riaszt felhı,
Csalogat mezı, hívogat erdı.
Aranykalász közt pipacsok égnek,
Kék búzavirág suttog a szélnek.
Távol a gyorsvonat füttye után
Kaláccsal, cukorral nagymama vár.
Játszani, nyaralni, élni de jó!
Szeretünk, szeretünk, VAKÁCIÓ!
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MEGHÍVÓ!
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves családját,
elszármazott rokonait, közeli
barátait a
2011. június 2525-én ( szombat)
a sportpályán tartandó
FALUNAPI
rendezvényre !

Legyen ez
ez a nap a káptalantótiak
káptalantótiak napja !
Programok:
11,00 – 13,00 véradás a sportöltöz ben
11,00 – 12,30 egészségügyi szőrés

12,00 órakor a TÓTI GALÉRIA ünnepélyes megnyitása
( polgármesteri hivatal tetıtere)
A galériát megnyitja:

Kovács Norbert,
Norbert, a Veszprém Megyei Közgyőlés alelnöke
Délután:
15,00 - 16,00 focigála
16,00
0 - 17,00 táncház
16,0
17,00 - 18,30 kulturális mősor
Tapolcai Musical Színpad elıadása
néptánccsoport
Badacsonytördemici néptánc
csoport mősora

18,30 – vacsora
tóti tócsi és ízes palacsinta
szabadtőzön fızött különleges vad – és sertéspörkölt
Szeretettel várunk
várunk minden kedves vendéget !
3

TÓTI HÍRMONDÓ

2011. JÚNIUS

Folytatódik a csobánci várásatás
Örömmel értesítjük valamennyi kedves Barátunkat, kiknek szívügye Csobánc várának megmentése,
feltárása és részleges helyreállítása, hogy idén nyáron izgalmas feladattal folytatódik az erısség feltárásának
folyamata. 2011. július 2-tıl (szombat) július 8-ig (péntek) tervezzük az idei ásatási szezont, amelynek során
az öregtorony alsó szintjének teljeskörő feltárása, illetve a várudvar felıli bejárati ajtó és környezetének
kiásása lesz az elvégzendı munka. Érdekes építészeti részletekre meg leletanyagra számítunk. Az ásatás
vezetıje Rainer Pál régész, a veszprémi Laczkó Dezsı Múzeum munkatársa lesz. Hétfıtıl péntekig a
délelıtti órákban velünk dolgoznak a Hungaria Nostra ezévi pályázatán helyezést elért középiskolás diákok
is.
A munka naponta reggel 8-tól délután 16 óráig tart. A feltáráson résztvevık élelmezését a Csobánc Váráért
Alapítvány biztosítja. Tekintettel a munkaeszközök korlátozott számára, kérünk mindenkit, hogy lehetıség
szerint munkáskesztyőt, csákányt, lapátot egyénileg hozzon magával.
Terjesszétek a feltárás hírét, hozzátok el a régészet iránt érdeklıdı barátaitokat és találkozzunk fenn a
várban az elsı ásatási napon! Mivel szeretnénk tudni, hogy hány fıre fızzünk, részvételi szándékotokat
mielıbb jelezzétek e-mailen vagy telefonon az Alapítvány már ismert elérhetıségein.
Üdvözlettel:
Csobánc Váráért Alapítvány, Gyulakeszi
gyulavezer@vazsonykom.hu
20/9317-446

MEGHÍVÓ
Csobánci Szentivánéj
2011. június 24. Csobánc hegy
20.00 óra Csobánci évszázadok
• Vártörténeti elıadás
Elıadó: Hangodi László történész, muzeológus
• Fegyver-és viselettörténeti bemutató
Gyulaffy László Hagyományırzı Bandérium elıadása
• Végvári életképek
Gyulaffy László Hagyományırzı Bandérium elıadása
21.00 óra Hastánc bemutató
Yaramineh hastánccsoport elıadása
21.30 óra Máglyagyújtás és ágyúlövések a csobánci hısök emlékére, valamint
Farkas Mihály gitármővész elıadása
22.00 óra Tördemic néptánc együttes és zenész barátaik mősora
Szentivánéji népszokások és játékok felelevenítése
Táncház
23.30 óra Fáklyás levonulás a Csobáncról
A helyszínen szalonnasütési lehetıséget biztosítunk. A sok színes program mellett elsı
alkalommal láthatják a megvilágított várat!
Szeretettel várja Önöket a Csobánc Váráért Alapítvány!
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Vigyázat parlagfő ! Allergia veszély !
A parlagfő július végétıl a fagyok beálltáig fertızi a környezetében élı
embereket. A parlagfő jellegzetessége, hogy leginkább az idılegesen mővelt,
vagy elhanyagolt mezıgazdasági területeken fordul elı. Veszélyes
gyomnövény !
Ezúton kérjük, hogy az allergiás megbetegedésben szenvedı sok-sok
gyermek és felnıtt egészsége érdekében – lehetıleg virágzás elıtt - irtsuk a
környezetünkben található parlagfüvet !
Törıdjünk többet egészségünkkel ! Köszönjük ! Képviselı testület

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
Véradás
………Az én vérem lüktet a szívében,
Eggyé vált örökre a vére s a vérem…….
Csoda történt ? Óh nem.
Csodát nem én tettem,
Csak a véremet kérték…..és én megértettem. „
Tisztelettel kérjük, tegye meg Ön is !
Találkozzunk a falunapon június 25-én 11,00 órakor.
Szeretettel hívjuk, és finom ebéddel várjuk !
Vöröskereszt szervezet
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk 2011. június 25-én 10,30 – 12,30 óra között a falunapon, a sportpályán tartandó
lakossági szőrésre.
• 45 évi feletti férfiak részére egy csepp vérbıl prosztata vizsgálat
• vérnyomás mérés
• vércukor mérés
Kistérségi Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Kirendeltsége Tapolca
Támogatók:
Richter G. Zrt. és Önkormányzat Káptalantóti

Hogyan elızhetı meg a kullancscsípés ?
Itt a nyár és egyre többet tartózkodunk a szabadban, erdın-mezın. Kullancscsípésre leginkább a
magas füves, sőrő bozótos területeken és a lombos erdıkben számíthatunk. Egyéni megelızéssel
csökkenthetjük a kullancscsípés kockázatát.
Nagyon fontos az öltözet megválasztása. Az öltözködés megválasztásánál szem elıtt kell
tartani, hogy a kullancsok mindig felfelé igyekeznek. A kullancs a bokrok leveleinek fonákján és a
főszálakon várakozik, és mikor a levelekhez érünk bırünkkel, vagy ruházatunkkal mintegy letöröljük a
parazitát. Fontos dolog, hogy ne tudjon bemászni a nadrág alá. A nadrágszárával „ fogott „ kullancs
vagy belül kezd el felfelé mászni, vagy kívül. Ahhoz, hogy ne tudjon belül mászni, a nadrág szárát
érdemes a térdzokni alá túrni. Így csak kívül tud mászni. Ezért a bı aljú nadrágon kívül hagyott
trikó, vagy ing alatt fogja megközelíteni testünket. Hogy ezt elkerüljük, a rajtunk lévı felsıt be kell
tőrni a nadrágba. Ha nagyon meleg van, jobb meztelenül hagyni a felsıtestet, ugyanis a kullancs
fénykerülı, ezért a fedetlen testrészen ritkán csíp. A világos színő ruhán könnyebb észrevenni a
kullancsot. A galléros, hosszú ujjú ingek, blúzok biztonságosabbak, mint a rövid ujjú, kivágott
nyakúak, vagy gallér nélküliek.
Legyünk tehát körültekintıek mielıtt erdın-mezın járunk , vagy éppenséggel dolgozunk.
_____________________________________________________________________________________
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HÍREK RÖVIDEN
„TE SZEDD” SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ

Tisztelettel megköszönjük mindazoknak, akik részt vettek az országos „ Önkéntesen a tiszta Magyarországért „
címmel meghirdetett szemétszedési akcióban. Nagy örömünkre szolgált, hogy 43 ember úgy gondolta, hogy
részt vesz közvetlen környezetének megtisztításában. Köszönjük !
AJÁNDÉKOZÁS
A Káptalantóti Község Képviselıtestülete tisztelettel
megköszöni a mőemlékvédelem alatt álló Sabar hegyi
templomrom Káptalantóti külterület 03/2 hrsz.-on
nyilvántartott terület felajánlást magánszemélyek részérıl.
Hatosné Adrián Éva (1.626 m2), Szegi Zoltán (2.198 m2),
Samu Ferenc (605 m2),
Vajai Péter (2.576 m2), Tóth Dezsı (4.006 m2), Takács
Zoltán ( 591 m2 ).
A testület ajándékozás címén a területet elfogadta. Hálás
köszönet az ajándékozóknak.
Képviselıtestület

FAKANÁL ROVAT
Zöldséges rétes, sajtmártással
Hozzávalók: 1 csomag réteslap, 2 db TV-paprika, 1 db cukkini, 2
db sárgarépa, 1 db kisebb zellergyökér, lilahagyma, zsemlemorzsa,
2 db tojássárgája, 10 dkg sajt, vaj, só, bors, bazsalikom, kakukkfő
Elkészítés: A zöldségeket vágjuk apró kockákra, majd vajon
pároljuk meg. Olvasszunk kevés vajat a serpenyıben, majd a
következı sorrendben egy-egy percenként tegyük rá a sárgarépát,
zellert, lilahagymát, cukkínit, TV-paprika. Itt ügyeljünk arra, hogy
ne legyen túl szószos, mert eláztatja a tésztát. Ha kész, akkor húzzuk le a tőzrıl és hagyjuk, hogy kihőljön, majd
keverjük össze a tojássárgájával és a reszelt sajttal. Hajtogassuk ki a réteslapot, kenjük meg olajjal, majd szórjuk
meg kicsit zsemlemorzsával és tegyünk rá egy másik lapot, amit szintén kenjünk meg olajjal. Vizezzünk be egy
konyharuhát, majd alaposan csavarjuk ki, hogy csak épphogy nedves legyen. Tegyük rá réteslapokat és kenjük
rá a tölteléket egy csíkban. Tekerjük fel közepesen szorosan. Kenjük meg a tetejét felvert tojássárgájával!
Elımelegített sütıben 15-20 perc alatt 180C°-on készre sütjük.
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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