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2011. AUGUSZTUS

Gondolatok a falunapról
Az elmúlt esztendık során a falunapi rendezvény már-már szokássá vált. Minden évben izgalommal és
szorgalommal készülünk, hogy minden kedves vendég jól érezze magát ezen a napon. Az idei
falunapot szerényebb, de ugyanakkor családiasabb keretek között rendeztük meg. Szeretettel hívtuk és
vártuk a helyi lakosságot, az elszármazott rokonokat, barátokat. A falu honlapjáról, a családi
kapcsolatok révén minden érintett tudomást szerezhetett a falunap idıpontjáról, valamint a tervezett
programokról. A rokonok, jó barátok és akik úgy érezték, hogy a TÓTIAK nagy családjához
tartoznak, külön meghívás nélkül is megtisztelték volt falujukat és az itt élı embereket.
Örömteli érzés volt látni, megtapasztalni, hogy
ezen a napon a helyi lakosság valóban ünnepnek
tekintette ezt a napot. Szép számmal érkeztek a
közös ebédre, az együtt töltött kellemes délutánra.
Tartalmas kulturális mősoron túl a falunap
alkalmat kínált a felhıtlen szórakozásra, a
szabadidı kellemes eltöltésére, ez alkalommal is
jelen volt az összetartozás magasztos érzése.
Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték a
rendezıket.
Ezen a közös ünnepen köszöntöttük a közügyekért,
a kultúráért, nevelésért sok-sok éven át önzetlenül
dolgozó, a falujáért tevékenykedı két kiváló közösségi embert.
A Káptalantóti Községért Érdemérmet adományoztunk Németh Imréné pedagógusnak, aki hosszú
éveken át áldozatos munkával nevelte, tanította a faluban élı gyermekeket. Példaképe tanítványainak.
Ma is kellı alázattal és tisztelettel segíti a környezetében élı embereket.
Istvándi Ferenc vállalkozó, emberközpontú gondolkodásával, szociálisan érzékeny ember, aki méltán
érdemelte ki a neki odaítélt kitüntetést. Az elmúlt 25 évben sok-sok segítséget nyújtott a falu
felemelkedését illetıen, tette ezt civil emberként is. Az elmúlt négy év során polgármesterként fejlıdı
pályára állította szülıfaluját.
„….. Jól csak a szívével lát az ember ! Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. „
İk mindketten ilyen emberek.
Végül, de nem utolsó sorban köszönetet érdemelnek mindazok, akik bármilyen módon segítették a
falunapi rendezvény létrejöttét. Anyagi segítséget nyújtottak, hogy ezen a napon senki sem maradjon
finom étkek és jóféle borok nélkül. Tisztelettel megköszönöm mindazon cégeknek, társaságoknak,
közösségeknek, családoknak és magánszemélyeknek az önzetlen segítséget, a kitartó, szorgalmas
munkát, hisz nélkülük a családias falunapi rendezvény nem jöhetett volna létre.
Csom Károlyné
polgármester
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Galériát nyitottunk
A falunap keretei között megnyitottuk a nagyközönség elıtt a TÓTI GALÉRIÁT. Ünnepi köszöntıt Kovács
Norbert a Veszprém Megyei Közgyőlés alelnöke mondott, majd Németh Dominika hegedőjátékát és
Takács Friderika tolmácsolásában Németh Dezsı versét hallgathattuk meg.
Az önkormányzati épület tetıtere egyéni támogatással és az önkormányzat hozzájárulásával jött létre. A
galériában folyamatosan láthatóak Németh Dezsı Budapesten élı, Káptalantótiban született alkotómővész
nagyrészt a magyar hiedelem világgal
kapcsolatos pasztell képei és faszobrai.
Szeretném tisztelettel megköszönni Németh
Dezsı bátyánknak az anyagi támogatás és a
felajánlott
mőveket,
melyeket
szülıfalujának ajándékozott.
„ Édesanyám sárbetonos háza
Tükör szíve kıvirágos ágya
Virágszagú hős burok magánya
Hazahívott szülıfalum tája . „
Dezidériusz, alias Németh Dezsı köszönjük,
hogy hozzánk érkezett, itt nálunk
Káptalantótiban újra otthon van, visszatért
gyökereihez.
A TÓTI GALÉRIA létrehozása lehetıvé
tette, hogy Kolop József a fantasztikus
fantáziával és ıstehetséggel megáldott szobrászmővész mőveit méltó helyen tudjuk a mővészeteket
kedvelık számára bemutatni.
Kis falunk szülöttjének alkotásaiban benne rejlik az oly egyszerőnek tőnı ember, a rafináltan összetett,
elgondolkoztató, a filozófiai magasságokba röpítı Önmaga, és a XXI. Század groteszk gondolata. A szobrok
filozófiai bonyolultsága gondolkodásra , elmélkedésre készteti a szemlélıt. Mőveit látván felmerül, hogy
ezekben a szobrokban talán több lélek lakozik, mint némely emberben.
Kedves olvasóink! Önök is gyızıdjenek meg a fenti állításokról, jöjjenek és tekintsék meg az állandó
kiállítást. Nem fognak csalódni.
Galéria nyitva tartása megegyezik a könyvtár-és teleház nyitva tartásával:
kedd – szerda: 14,00 – 18,00
csütörtök:
10,00 - 16,00
péntek:
14,00 – 18,00
szombat:
8,00 - 12,00 ( minden hónap elsı szombatja)
Belépı:
Káptalantótiaknak ingyenes.
Vendégeknek: nyugdíjas: 150,- Ft / fı ; felnıtt: 250,- Ft / fı.
A galériát felügyeli és várja a mővészetek iránt érdeklıdı vendégeket:
Hatosné Adrián Éva könyvtáros . Telefon: 06/30 590 3216

Minden kedves érdeklıdıt szeretettel várunk !
Csom Károlyné
polgármester
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Jeles napok
Augusztus 15.
Nagyboldogasszony napja, legrégibb Mária ünnepünk. Ezen a napon ünnepli az egyház Mária
mennybemenetelét és egyben Magyarország oltalmazóját. Az ünnep elsı elnevezései "dormito"- elalvás vagy
"pausatio"- elpihenés utal Szőz Mária halálára. Szent István királyunk volt az, aki az országot Szőz Mária
oltalmába ajánlotta halálos ágyán, mivel nem volt a trónon utóda (Imre herceg ekkor már halott). Innen az
elnevezés is Regnum Marianum azaz Szőz Mária országa.
Sokfelé búcsúnap. Híres magyar búcsújáró helyek: Andocs, Máriagyüd, Feldebrı, Csorna, Mátraverebély...
Az ünnep vigíliáját (elıestéjét) általában virrasztással töltik a hívek, Mária énekeket énekelve, imádkozva.
Leghíresebb Mária énekünk a körmeneteken is gyakran hallható Boldogasszony anyánk címő dal. Az asszonyok
egy jelképes koporsóba Mária szobrot helyeznek, mellé virágokat, füveket tesznek, virrasztanak, majd másnap
körmenetben viszik a koporsót.
Ezen a napon szokás volt virágot, gyógynövényt szedni, majd a templomban megszenteltetni, a betegeket aztán
ezzel gyógyították, de jutott belıle a csecsemı bölcsıjébe vagy a halottak koporsójába is. Azt tartották, ha tőzre
dobják a füveket, az véd a vihar ellen. A téli holmikat ezen idıszakban kitették a napra, szellıztették, hogy a
moly bele ne menjen. Dologtiltó nap is volt, sütni például nem szabadott, azt tartották, a tőz ilyenkor kicsap a
kemencébıl. Ha szép, napsütéses volt az idı, az jó szılı vagy szilvatermést jelentett. Néhol keresztet vágtak a
gyümölcsfába, hogy bı termés legyen.
A szeptember 8-ig tartó idıszakot két Boldogasszony közének nevezték (szeptember 8. Mária nap), és bizonyos
munkák szempontjából kiemelt jelentıségő volt. Úgy vélték, ilyenkor kell ültetni a tyúkokat, hogy jól tojjanak.
A búzát is ekkor szellıztették, hogy ne legyen dohos.

Augusztus 20.
Államalapító Szent István királyunk ünnepe. 1774-ben Mária Terézia nyilvánította országos ünneppé. Szent
István jobbjának tiszteletére ezen a napon 1818 óta rendeznek körmeneteket. A paraszti életben az aratás
lezárása főzıdik ehhez az idıszakhoz. Több helyütt a templomban hálát adtak az aratás sikeres befejezésekor.
Az ıszi mezıgazdasági munkák megkezdése elıtt a faluból általában a városokba utaztak a gazdák, ahol a télire
szükséges vásárlásaikat intézték. Egyes vidékeken a legszegényebb családnak a módosabbak kenyeret sütöttek
ezen a napon.
A Tiszaháton azt tartják, Szent Istvánkor mennek el a gólyák.

Augusztus 24.
Bertalan napja, idıjárásjósló nap. Megfigyelések szerint ıszkezdı nap, ekkor vége a kánikulának. A halak már
nem nınek tovább, a szılıben elszaporodnak a seregélyek. A Bertalan napi idıjárásból az ıszi idıre
következtetnek, az e napon köpült vajat betegségek gyógyítására használták.
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Hárs Ernı: Vége a vakációnak
Kopog már
a barna dió,
véget ért
a vakáció.

Patak vize,
erdı zöldje
zsong szavukkal
körbe-körbe.

Vidám ruhák,
fénylı szemek,
gyülekezı
gyereksereg.

Hozzá annyi
napfény vakít,
elég lesz
az új tavaszig.

Mint a fecskék
messze délre,
készülnek
az új tanévre.

hogy se szél,
se fagyos utak
ne lopják el
mosolyukat,

Villanydrótjuk
iskolapad,
kedvük alatt
majd leszakad.

s mindegyikük
bátran
szálljon
át a bető-óceánon.

Fiú, leány
cseveg, csipog,
csupa emlék,
csupa titok.

FAKANÁL ROVAT
Nyárvégi rakott burgonya
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 4 db tojás, 8 db zöldpaprika, 1 hagyma, 6 db
paradicsom, 30 dkg gomba, 4 dl tejföl, 5 dkg margarin, csipetnyi bazsalikom és
rozmaring, só és bors ízlés szerint
Elkészítés: Margarinnal kikent tepsibe, rétegenként felkarikázzuk a héjában fıtt
megtisztított burgonyát és a fıtt tojást. Rétegenként megsózzuk, rárakjuk a
felszeletelt paprikát és paradicsomot, valamint az elızıleg hagymával
megpirított gombát.
A tejfölben elkeverjük a csipetnyi bazsalikomot, rozmaringot és borsot.
Rétegenként meglocsoljuk az olvasztott margarinnal és tejföllel.
Sütıben szép pirosra sütjük, nyers salátával is tálalhatjuk.
(mindmegette.hu)
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Hírek, észrevételek röviden

► Mammográfiai szőrés
Az Önkormányzat és a helyi Vöröskereszt szervezésében június hónapban 21 fı élt a veszprémi
kórházban történı csoportos mammográfiai szőrés lehetıségével.
Az autóbusz költségeit az
Önkormányzat finanszírozta.
► „AKI VÉRT AD? ÉLETET AD !
A Vöröskereszt szervezésében falunapjaink szerves része lett a véradás lebonyolítása. A futballpályán
lévı sportöltözıben szépszámmal jelentkeztek az „életet adók .” İk 24-en megértették a véradás lényegét.
Tisztelettel és alázattal köszönjük véradóinknak, hogy a falunapi vidám forgatag perceiben is gondoltak
beteg embertársaikra.
►Egészségügyi szőrés
A tapolcai ANTSZ hathatós segítségével szintén a falunapi rendezvényen került sor az egészségügyi
szőrésre. Szép számmal érkeztek az érdeklıdık : a prosztata , a vércukor, vérnyomás, és az egyéb hasznos
tanácsokat adó egészségügyi szakemberhez az udvarház melletti sátorba. Köszönjük a lehetıséget.
►Vigyázat fertızés veszély !
Településünket átszelı Séd patak medrét sikerült teljes hosszában kitisztítani, nyomatékosan kérnénk a
patakmenti telektulajdonosokat ne szennyezzék a patak medrét, mellızzék a szennyvízaknák és egyéb
szennyek ürítését . Legyünk tekintettel egymás egészségére ! Óvjuk kis falunkat a mérgezı, fertızı
gócoktól ! Törıdjünk többet környezetünkkel !
Hulladékgyőjtı sziget
A Petıfi utcában (Séd-part) létrehozott hulladékgyőjtı sziget létrehozásával remélhetıen csökkenni fog a
hulladék okozta környezetterhelés és ezzel párhuzamosan növekszik az újrahasznosítás aránya. A szelektív
győjtés ısrégi dolog, de most új formában jelenik meg. Tartozunk annyival magunknak, de legfıképpen
gyermekeinknek, hogy próbáljunk egészséges, tiszta környezetben élni. Oda kell figyelnünk, hogy ne
borítson el bennünket a szemét és ne pazaroljuk fölöslegesen a szőkös természeti forrásokat. Mindehhez a
legegyszerőbb út akkor vezet, ha élünk a lehetıséggel, a szelektív hulladékgyőjtéssel. A szelektív
hulladékgyőjtés mára már a mindennapok gyakorlatává vált. Kérjük a lakosságot, éljen a lehetıséggel,
hiszen a saját lakóterületünkrıl, gyermekeink egészséges környezetének formálásában nekünk,
felnıtteknek élen kell járnunk. A mindennapi példamutatás elengedhetetlen az élet minden egyes területén.
Tegyünk közösen a saját környezetünkért!
Képeslap kisfalunkról
Képviselıi felajánlás révén ismét sikerült a településrıl készült képeslapot megjelentetni. A kisfalunk iránt
érdeklıdı turisták több alkalommal érdeklıdést mutattak csodaszép településünkrıl szóló valamifajta
emléktárgy vásárlási igényükrıl. A helyi képeslap megjelenésével eleget teszünk az igényeknek, elérhetı
áron (100,- forint) a könyvtárban, boltokban, presszóban megvásárolhatók a képeslapok.
CsKné
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MEGHÍVÓ
Káptalantóti Község
Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és Családját:
2011. augusztus 19-én, pénteken 18 órakor
a templom elıtti Szent István szobornál tartandó ünnepi
megemlékezésre és kenyérszentelésre.

Tőz Tamás: Szent István király /részlet/

Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan gyızelmi ék.
Alapkı lett, de kınél súlyosabban
vetette el az épülı falakban
toronyszökkentı, férfias hitét.
Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szılı teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!
Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ı volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ı volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midın megvirradt napunk hajnala!
___________________________________________________________________________
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Nem ilyen búcsúzásra számítottam
2011. június 28-án megtartott sportközgyőlésen lemondtam a sportkör elnöki posztjáról. Egy szezont még
szerettem volna végigcsinálni, mivel Dr. Sárkány Sándort – Sanyikát - szerettem volna Tótiba hozni, hogy
itt fejezze be pályafutását.
A közgyőlésen beszámoltam arról, hogy amikor 1967-ben családostól Káptalantótiba költöztem, Tótiban
nem volt labdarúgás. Elıtte másfél évig a megyei I. osztályban játszott Káptalantóti, köszönhetıen az
akkori, a labdarúgást nagyon szeretı, Szente Iván TSZ elnöknek. Én már 1967 ıszén elindítottam a
labdarúgást a legalacsonyabb szintő bajnokságban. Elsı meccsünkön 10 : 1 –re nyertünk Tagyonban. Elıtte
az egyik káptalantóti kiváló futballista azt mondta: Tanár úr! Ha maga itt Tótiban labdarúgást csinál, én
szobrot emeltetek magának! (Kétszer szerveztem újjá a labdarúgást, de még polgármesternek sem
választottak meg, szoborra pedig életemben nem vágyok!)
Hosszú éveken keresztül nemcsak a sportkör összes ügyeit intéztem, hanem éveken keresztül sikereiket
elérı edzıje voltam a csapatnak. Voltak kisebb hullámvölgyek, de 2000-tıl már csak a káptalantóti
labdarúgó csapat sikereirıl beszélhetünk. Kimutatás mellékelve!
A 2010-2011-es bajnokság utolsó tavaszi szezonja már nem a legjobban sikerült. A révfülöpi meccs elıtt
abbahagyta a tóti labdarúgást a védelem meghatározó játékosa, Csík Zsolt. Utána szenvedtünk az edzıvel
együtt, mert csatárokat kellett a védelembe állítani. A védelem teljesen szétesett. Kaptuk a gólokat,
mindössze egy mérkızést tudtunk megnyerni. Az ısszel szerzett pontoknak köszönhetıen még így is a III.
helyen tudtunk végezni.
Tótinak mindig a labdarúgás szerzett hírnevet. Legyen ez továbbra is így! Hajrá Tóti!
Puskás Zoltán nyugdíjas tanár
Utóirat: Illett volna valami maradandó emlékkel megköszönni, hogy kisebb megszakítással 43 évig
irányítottam a tóti labdarúgást. Terike, kedves feleségem pedig 19 évig könyvelt ingyen a sportkörnek!
Melléklet:
Felnıtt csapat
2000 – 2011
2000-2001: II. Káptalantóti
2001-2002: II. Káptalantóti
2002-2003: I. Káptalantóti
22
19
1
2
96:24 58 pont
Gólkirály: I. Sárkány Sándor 27 gól, III. Kövessi László 23 gól.
2003-2004: I. Káptalantóti
24
20
4
88.23 64 pont
Gólkirály: I. Sárkány Sándor 27 gól, III. Nagy Béla 17 gól
2004-2005: I. Káptalantóti
24
18
6
113:29 60 pont
Gólkirály: I. Szabó Zsolt 34 gól, II. Sárkány Sándor 33 gól
2005-2006: I. Káptalantóti
22
19
1
2
98:25 58 pont
Gólkirály: I. Sárkány Sándor 30 gól, III. Szabó Zsolt 21 gól
2006-2007: II. Káptalantóti
22
18
2
2
103:31 56 pont
Gólkirály: I. Szabó Zsolt 30 gól, II. Nagy Béla 20 gól, III. Sárkány Sándor 14 gól
2007-2008: 100 %-os bajnokság! I. Káptalantóti
22
22
111:30 66 pont
Gólkirály: I. Szabó Zsolt 32 gól, II. Dr. Sárkány Sándor 29 gól
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2008-2009: II. Káptalantóti
18
11
5
2
50:29 38 pont
Gólkirály: I. Szabó Zsolt 19 gól, II. nagy Béla 15 gól
2009-2010: III. Káptalantóti
22
11
2
9
47:36 35 pont
Gólkirály: III. Vágó Ádám 17 gól
2010-2011: III. Káptalantóti
20
9
7
4
43:29 34 pont
Összesítve: 2000-tıl: I. hely: 5, II. hely: 3 III. hely: 2, rúgott gól: 695,
kapott gól: 225
Legjobb góllövık a 11 év alatt: Dr. Sárkány Sándor 160 gól,
Szabó Zsolt 153 gól, Nagy Béla 52 gól.
Liga Kupa, Körzeti Kupa: I. hely: 13, II hely: 6
Teremtornák: I. hely: 12, II. hely: 6, III. hely: 4
Összes serleg 56 db., I. hely: 32, II. hely: 18, III. hely: 6
Tartalék
2002-2011
2002-2003: VII. Káptalantóti
22
10
2
10
88:52 32 pont
2003-2004: I. Káptalantóti
24
18
5
1
92:29 59 pont
2004-2005: IX. Káptalantóti
24
9
2
13
56:75 29 pont
2005-2006: II. Káptalantóti
22
15
2
5
69:33 47 pont
Gólkirály: II. Kalmár Ádám 28 gól
2006-2007: VII. Káptalantóti
22
9
5
8
57:49 32 pont
2007-2008: I. Káptalantóti
22
16
4
2
92:24 52 pont
2008-2009: V. Káptalantóti
18
8
7
3
45:33 31 pont
2009-2010: II. Káptalantóti
16
12
2
2
52:19 38 pont
2010-2011: II. Káptalantóti
16
10
4
2
49:32 34 pont
Összesítve 2002-tıl: I. hely: 2, II. hely: 3

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.

KÖZÉRDEKŐ
Csom Károlyné
polgármester fogadó órái:
csütörtök: 13.00-15.00-ig
Telefon: 87/471-125
Körjegyzıség
ügyfélfogadási rendje:
Hétfı: zárt nap; Kedd, Szerda:
8.00-15.00; Csütörtök: zárt nap
Péntek:8.00-12.00 Telefon:87/433-124
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:7.30-13.30ig
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
Szarka Teréz családgondozó
Polg.Hiv.hétfı:12.00-13.00-ig
gyermekjóléti szolgálat,
hétfı: 13.00-14.00-ig
családsegítı szolgálat
tel:06/30 611 7321
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: 14.00-18.00-ig
Hónap elsı szombatja: 9.00-12.00-ig
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