Káptalantóti Önkormányzat lapja

VIII. évfolyam 7. szám 2011. SZEPTEMBER

Szeptemberi jeles napok
Szeptember 8.
Kisasszony napja, Szőz Mária születésének napja. Magyarországon
kedvelt búcsúnap. A hívı asszonyok kimentek a szabadba napfelkeltét
várni. Úgy tartották, aki arra érdemes, a felkelı napban megláthatja
Máriát. Bizonyos vidékeken ekkor kezdték el vetni a gabonát, melyet
kisasszony napjára virradóra kitettek a szabadba, hogy a harmat érje, "az
Úristen szentelje meg".
Mint a paraszti gazdasági élet fontos napja, sokfelé a cselédek szolgálatba
állásának napja is volt. A dió leverését a fáról is ekkor kezdték. Szép
elnevezése: Fecskehajtó Kisasszony napja arra utal, hogy ettıl a naptól
kezdve keltek útra a költözı madarak.

Szeptember 21.
Máté apostol és evangélista napja. Egyes vidékeken Máté hetében vetették a gabonát. A vetés a férfiak munkája
volt, melyhez különféle rituálék kötıdnek. A vetımagot megszentelték, a férfiak megmosták a lábukat, tiszta
ruhába öltöztek, így mentek ki a földekre. Egyes vidékeken a magvetı a nyelve alá három búzaszemet tett, és a
mővelet közben nem volt szabad beszélnie. Miután a vetést elvégezték, a vetıabroszt (ami gyakorta a
karácsonyi abrosz) a magasba dobták, hogy nagyra nıjön a gabona.
Szeptember 29.
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint Mihály a túlvilágra költözı lelkek kísérıje, ı ítéli meg az
emberek cselekedeteit az Utolsó Ítéletkor. Általában kezében karddal és mérleggel ábrázolják.
Ez a nap volt az ún. kisfarsang idıszakának kezdınapja, azaz a lakodalmak ideje, mely egészen Katalin napig
tartott (november 25.).
Gyakorlatilag az idıjárás hidegre, téliesre fordulását hozta Mihály napja. Egy göcseji mondás szerint "Szent
Mihály öltöztet, Szent György vetkıztet." Ezután már tilos volt az ágynemőt a szabadban szellıztetni. Úgy
tartották ekkor szőnik meg a legelın a fő növekedése. Az állatok viselkedésébıl a téli idıjárásra következtettek.
Ha a juhok szorosan egymás mellé feküdtek, hosszú, kemény télre számítottak. A halászó vidékeken úgy
tartották, a halak ekkor a víz mélyére (az iszapba) húzódnak.
A gazdasági év szempontjából jelentıs nap, eddig legeltették a réten a Szent Györgykor kihajtott marhákat.
Csíkban a pásztorok ekkor térnek vissza a havasokról, a jószágokat ezután a gazda gondjaira bízzák. A juhászok
is ekkor kapják meg a bérüket, és általánosan ez a nap a szegıdtetés napja, azaz a cselédek ekkor költöznek új
gazdához.
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Káptalantóti Önkormányzat képviselıtestületi határozatai
(2011. május 24-tıl 2011. szeptember 15-ig)
2011. május 24.
• 59/2011.(V.24.) Engedélyes vízkár-elhárítási és polgári védelmi program elfogadása.
• 60/2011.(V.24.) Képviselıtestület 2011. II. félévi munkatervének elfogadása.
• 61/2011.(V.24.) Badacsonytomaji Általános Iskola támogatása Tatay napokra 20.000,- forinttal.
2011. június 16.
• 70/2011.(VI.16.) Képviselıtestület Németh Imrénének „Tótiért” érdemérmet adományoz.
• 71/2011.(VI.16.) Képviselıtestület Istvándi Ferencnek „Tótiért” érdemérmet adományoz.
• 72/2011.(VI.16.) 308/8 hrsz-ú építési telek vételár -részletfizetésének meghatározása.
2011. július 13.
• 73/2011.(VII.13.) Háziorvos beszámolójának elfogadása.
• 74/2011.(VII.13.) Könyvtár-teleház Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása.
2011. július 25.
• 81/2011.(VII.25.) ALD Consulting Kft. által a „Káptalantóti Mővelıdési Ház felújítása” projekt tárgyában
beterjesztett ajánlatkérési dokumentáció elfogadása.
• 82/2011.(VII.25.) Képviselıtestület 10 ezer forinttal támogatja a kárpátaljai Viskén magyar óvoda
létrehozását.
2011. augusztus 09.
• 83/2011.(VIII.09.) 81/2011. (VII.25.) számú határozat visszavonása.
• 84/2011.(VIII.09.) Képviselıtestület elfogadja a Mővelıdési Ház felújítására vonatkozó módosított
ajánlattételi felhívást és megjelöl hat céget, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
• 85/2011.(VIII.09.) Képviselıtestület elfogadja Samu Géza vállalkozó árajánlatát vízelvezetı kiépítésére.
• 86/2011.(VIII.09.) Képviselıtestület hozzájárulását adja a 130 hrsz-on földkábel fektetéséhez.
• 87/2011.(VIII.09.) Képviselıtestület 300 ezer forinttal támogatja a sportegyesület mőködését.
• 88/2011.(VIII.09.) A piac mőködése miatt kialakult nagymértékő forgalom miatt 3 db megállni tilos
közlekedési táblát helyez el az önkormányzat a Petıfi utcában, vasárnapi idıkorlátozással.
2011. szeptember 06.
• 92/2011.(IX.06.) Képviselıtestület a Mővelıdési Ház felújítására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezıbbet
választja. Az SZ-L BAU Kft-vel köti meg a vállalkozói szerzıdést a munka elvégzésére.
• 93/2011.(IX.06.) Képviselıtestület 72 fı tanuló részére nyújt beiskolázási támogatást 10 ezer Ft/fı összegben.
• 94/2011.(IX.06.) Képviselıtestület a Badacsonytomajra iskolába, óvodába járó gyermekek szállítási
költségéhez havi 20 ezer forinttal járul hozzá a 2011-2012-es tanévben.
• 95/2011.(IX.06.) Képviselıtestület hozzájárulását adja a 308/10 és 308/12 hrsz-on földkábel fektetéséhez.
• 96/2011.(IX.06.) Képviselıtestület nem kívánja megvásárolni dr. Máté András által felajánlott Káptalantóti
121/3 hrsz-ú ingatlant.
2011. szeptember 15.
• 99/2011.(IX.15.) Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
• 100/2011.(IX.15.) A Körjegyzıség 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
• 101/2011.(IX.15.) Körjegyzıség alapító okirat módosításának elfogadása.

ÉRTESÍTÉS
Az önkormányzat 2007-ben a szennyvízcsatorna beruházás lakossági hozzájárulás részének részletre történı
fizetéséhez lehetıséget adott lakástakarék-pénztári szerzıdés keretében. Ezeket a szerzıdéseket 2007. július
és 2007. október között lehetett megkötni. A júliusban kötött szerzıdések hamarosan lejárnak. Errıl az OTP
Lakástakarék Pénztár minden szerzıdınek értesítı levelet küld. (49 db részlet volt, 2.720,- forint/hó
befizetéssel). Az összeget a Víziközmő Társulatnak utalják, a hozzájárulás 135.000,- forint. A fennmaradó
részrıl a kiküldött nyomtatványon nyilatkozni kell (célszerő megjelölni, hogy nem lakás célú felhasználás
lesz, ekkor nem kell tulajdoni lapot, számlát bemutatni). A kiutalás átfutási ideje több hónap. A nyilatkozatot
levélben lehet beküldeni, vagy személyesen az OTP Bank fiókban leadni.
Ácsné Varga Renáta
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Tisztelt Káptalantótiak!
Ez évben is megrendezésre
kerül a szüreti felvonulás,
immár a VII. Három község /
Gyulakeszi,
Káptalantóti,
Nemesgulács/ összefogásával
és részvételével.
Idıpontja: 2011. október 8.
szombat.
A káptalantóti felvonulókat
várjuk 12 órára a polgármesteri
hivatal elé, ahonnan autóbusz
visz
át
bennünket
Gyulakeszibe.
A három község felvonulói gyülekeznek a gyulakeszi autós pihenınél /Nádas/
12,30-tól 13-ig. /kocsik díszítése, táblák elhelyezése, elhelyezkedés, sorba állás, stb./
13 órakor felvonulás Gyulakesziben, megállás a templom melletti téren, ünnepi
megnyitó, a szılıharang megáldása és rövid kulturális mősor után indul a szüreti menet
Káptalantótiba.
Káptalantóti útvonala: Csobánc utca, Petıfi utca, Rózsadomb, Badacsonyi utca,
megállás a buszmegálló elıtti téren, rövid köszöntı és mősor, ez kb: 15,30-ra várható,/
de az idıpontban csúszás elıfordulhat/ és a Petıfi utcán folytatva utunkat átvonulunk
Nemesgulácsra. Tehát a szüreti felvonulók menete, a községünkbe való beérkezéskor
folyamatosan halad, nem áll meg,/ hiszen a Csobánc utcáról az emelkedı miatt a
Petıfi utcára való kanyarodás a lovas kocsiknak nehézkes és kell a lendület/ csak ha
a Rózsadombról ideérünk a buszmegálló élé, akkor lesz megállás. Nemesgulácson
felvonulás a faluban és megérkezés a nemesgulácsi sportpályára, ahol a felállított
rendezvénysátor ad otthont a szüreti mulatságnak. A felvonulók, rendezık, segítık,
szereplık, vacsorajegy ellenében kapnak vacsorát a beérkezést követıen. Egyébként
lehetıség szerint 500 Ft-ért vásárolható egy adag vacsora az érdeklıdıknek.
A felvonulókat, érdeklıdıket, bálozókat autóbuszok szállítják haza térítésmentesen
Káptalantótiba és Gyulakeszibe.
Tisztelettel kérjük a felvonulás résztvevıit és az érdeklıdıket, hogy saját és mások
testi épségére mindenki nagyon vigyázzon!
Ezúton is megkérjük a község lakosságát, gyerekeket, fiatalokat, középkorúakat és
idısebbeket egyaránt, hogy öltözzenek maskarába és vegyenek részt a szüreti
felvonuláson! Bármilyen felajánlást, segítséget várunk és köszönettel veszünk!
Tisztelettel hívjuk és várjuk községünk lakosságát a szüreti felvonulásra és
mulatságba és ezúton is mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
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Labdarúgó Bajnokság
A 2011-2012-es labdarúgó szezonban is a megyei III. osztályban játszanak labdarúgó csapataink. Mindössze
11 csapat tudott nevezni. Csapatunkból nem tudott nevezni Gyulakeszi és Sümegprága csapata. Helyettük
két új csapat érkezett, a Dörögd-Halimba SE és a Pécselyi SE. Erre a bajnokságra teljesen átalakult
csapatunk. 5 fı meghatározó játékosunk eligazolt tılünk. Szabó Zsolt és Csík Zsolt Révfülöpre, Vágó Ádám
és Farkas Dávid Zalahalápra, Barcza Gergely Balatonedericsre.
Sajnos már a második mérkızésünk elején súlyosan megsérült Horváth Gábor, védelmünk és csapatunk
erıssége, így már rá sem számíthatunk. Helyükre nagyobbrészt nagyon fiatal, 15-20 éves játékosokat
tudtunk idecsábítani, igazolni. Egy igazi ütıképes csapat kialakításához idı kell, ezért kérném szurkolóinkat,
hogy buzdítsák, támogassák játékosainkat és újra nagyon jó együttesek alakulhatnak ki. Továbbra is
Blaskovics Gábor és Horváth János edzi és irányítja fiataljainkat.
Összesen 12 fı játékost igazoltunk, nevüket nem sorolom fel, majd mérkızéseken megismerik ıket
szurkolóink. Még sikerült 6 fı, magukat idısnek érzı játékost is itt tartani. Nagy szükség van
tapasztalatukra, rutinjukra. Szükség esetén valamelyik csapatba beállnak, segítenek fiataljainknak.
Eddig négy fordulón vagyunk túl, ingadozó teljesítménnyel.
Nagy csapat
Tartalék csapat
Elsı forduló: Révfülöp-K.tóti
1: 1 Nagyon jó játékkal.
Második ford.: K.tóti-L.istvánd-Uzsa
2: 1 Küzdelmes, jó játék.
Harmadik ford.:B.szepezd-K.tóti
3: 2 Szerencsétlen vereség.
Negyedik ford.: K.tóti-Balaton SE (Szigliget)3: 4 Sajnálatos vereség,
gyengébb csapatjáték.

7 : 0 Nem tudott összeállni a csapat.
2: 0 Jól helytálltak, szép eredmény.
3: 0 Végére elfogytunk.
0: 1 Rengeteg gólhelyzet,
ellenfél egy szerencsés találata.

Bízunk benne, hogy hamarosan egyenletesebb, jobb lesz teljesítményünk és ahogy egyik szurkolónk szokta
bekiabálni a pályára, újra „helyre áll a rend”, mikor már gyızelemre áll csapatunk.
Reméljük, újra egyre hangosabban zeng majd a: Hajrá Tóti!
A 2011-2012 ıszi forduló hátralévı mérkızései:
5. forduló
6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló

szeptember 18.
szeptember 25.
október 02.
október 09.
október 16.
október 23.
október 30.

15 óra
15 óra
14 óra
14 óra
13,30 óra
13,30 óra
13,30 óra

Dörögd-Halimba SE – K.tóti LC
K.tóti LC – Egervölgye SE Monostorapáti
Nemesgulács-Kisapáti SE – K.tóti LC
K.tóti LC – Pécselyi SE
Bakonyalja 4x4 SE (Csabrendek) – K.tóti LC
Balatonederics SE – K.tóti LC
szabadnapos

A tartalékmérkızések idıpontjai kettı órával elıbb lesznek. Következı heteken Liga Kupa mérkızések lesznek,
melyeket az ıszi fordulók után sorsolnak ki.

A következı mérkızésekhez sok szerencsét és jó eredményeket kívánok!
Novák László SE elnök
FAKANÁL ROVAT
Almás csirkemell füstölt tarjával
Hozzávalók 4 személyre: 2 csirkemellfilé, 8 szelet füstölt tarja, kb. 3 savanykás alma, pici fahéj, 2 evıkanál
liszt, 2,5 dl tej, 10 dkg reszelt sajt, 5 dkg margarin
Elkészítés: A csirkemell szeleteket gyengén kiverjük, picit sózzuk, lisztbe forgatva hirtelen átsütjük. A
tarjaszeleteket tepsibe rakjuk, mindegyik tetejére 1-1 csirkemell szeletet, majd az almát lereszeljük,
kinyomkodjuk, a húsra egyenlıen elosztva, rárakjuk. Pici fahéjjal megszórjuk, majd a margarinból, liszttel,
tejjel besamelt fızzünk, a reszelt sajtot belekeverjük és az almára kenjük. Sütıbe téve, kb. 40-50 percig 180
fokon sütjük. Az almás csirkemellet párolt rizzsel vagy vajas burgonyával tálaljuk.
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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