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Emlékezzünk…
'56Október 23. Mit is jelent ez a dátum. Sokaknak csak kötelezı
megemlékezéseket, kötelezı szavalatokat, kötelezı Himnuszt. Nem
egyéb, mint egy múltban történt homályos esemény, amit évrıl évre
felelevenítenek az ember számára. Mert ’56 megértéséhez,
szellemiségének átérzéséhez nem elég csak felállni a Himnusz alatt, nem
elég ledılni az iskolai padra, s hallgatni a hangszórókból recsegve érkezı
szavalatokat, idézeteket. Ennél sokkal többrıl van szó.
Akkor, 1956. október 23-án az emberek életük kockáztatásával védték a
Hazát, a nemzet és utódaik jövıjét. Több ezer ember indult meg Budapest
utcáin, szembeszállni az akkori hatalommal, bár tudták, az erıviszonyok nem kiegyenlítettek. A
megszálló csapatok mindent bevetettek, amit csak lehetett, mindent megpróbáltak, hogy leverjék a
forradalmárokat. Szabadságharcos hıseink azonban kitartottak. Beléjük lövettek, sorozatosan fogták el
ıket az utcán, sokakra rátörték az ajtót. De kitartottak, s harcoltak. Harcoltak, s gyıztek. Az oroszok
kivonultak, Nagy Imre kormányt alapított.
De aztán újra felhı borította Magyarországot. Az oroszok visszajöttek tankokkal, katonákkal, hogy
„rendet tegyenek” és „leverjék az ellenforradalmat”. Végül gyızelmet arattak, s a Molotov-koktél és a
hazaszeretet főtötte fiatalok s öregek felett gyızedelmeskedett a túlerı. Megkezdıdött a megtorlás, a
kivégzések sora. Sokak akasztófán végezték, rengeteg embert megaláztak, megkínoztak. Elkezdıdtek
a borzalmak, a vérbírók ámokfutásai. Meg kell értenünk, miért kockáztatták életüket ıseink a Kossuthtéren, a Magyar Rádiónál, vagy éppen a Széna-téren. Meg kell értenünk, min mentek át, akiket
megkínoztak a pincékben. Meg kell értenünk, milyen volt azoknak, akiket halálra ítéltek, kivégeztek.
Meg kell értenünk, miért tették ezek az emberek azt, amit 1956. október 23-án megtettek. Szembe
szálltak az akkori elnyomókkal, szembe szálltak a túlerıvel, szembe szálltak egy egész birodalommal.
Mindezt pedig a Jövıért, a Hazáért! Mert a magyarság nem csak abból áll, hogy magyarul beszélünk,
hogy zászlót lengetünk. A magyarság abból áll, hogy szívünkben érezzük a nemzet erejét, ıseink
eszméjét, s magyarul cselekszünk. Próbáljunk meg elgondolkodni ’56 igazi értelmén. Nem másért, a
JÖVİÉRT és a HAZÁÉRT!

A kultúrotthon felújítása miatt a helyi közös megemlékezés az idén elmarad.
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Októberi jeles napok
Október 15.
Szent Teréz napja. Sokfelé szüretkezdı nap volt, például Baranyában vagy a Balaton szılıtermı vidékein. Egerben
Teréz-szedés az ekkori szüret neve. Bácskában, Bánátban asszonyi dologtiltó nap volt, nem moshattak, süthettek.
Október 16.
Gál napja, Baranyában úgy tartják ettıl a naptól kezdve érik a makk, ami a sertések kedvelt eledele volt. Halászó
vidékeken Gál napján tartják az utolsó nagy halászatot, mert utána a halak a folyómeder mélyére ássák magukat, halat
fogni már nem lehet.
Október 20.
Vendel napja. A legenda szerint Vendel ír királyfi volt, a VII. században élt. Rómába zarándokolt, majd egy gazdához
szegıdött pásztornak. Ezért a jószágtartók, juhászok védıszentjükként tisztelték elsısorban a Dunántúlon. Gyakran
ábrázolták pásztorruhában, lábánál kutyával. Kultusza viszonylag újkelető, a XVIII. század során alakult ki. E napon
nem fogták be az állatokat és vásárra sem vitték ıket, nehogy Vendel elvigye az állatokat, azaz valamilyen fertızı
betegség üsse fel a fejét a nyájban. A szent tiszteletére körmeneteket rendeztek, a pásztorok pedig ünnepet tartottak.
Október 21.
Orsolya nap szüretkezdı nap a Somló-vidéken. Idıjárásjósló nap is, azt tartották, ha szép az idı, karácsonyig enyhe
marad.
Október 26.
Dömötör, keresztény vértanú napja. Az ország keleti felén a pásztorok védıszentje. Juhászújévnek is nevezeték, mert
sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászokkal, fizették ki a bérüket, meghosszabbították vagy megszüntették a
szolgálataikat. Szent Mihály napjához hasonló jelentıségő nap a hajdani gazdasági évben. Nagy állatvásárokat is
tartottak Dömötör napon. A Hortobágy környéki pásztorok nagy mulatságokat rendeztek ezen a napon, birkapaprikást
fıztek, majd táncmulatságot tartottak. Ezért juhászbálnak is nevezték.
Október 28.
Simon-Júdás napja, Hegyalján szüretkezdı nap. Az idıjárás viszonylatában azt tartották, ha ettıl a naptól kezdve
Márton napig (november 11.) szép az idı, jó jövı évi termés várható.

Kányádi Sándor: Októberi lakoma
Sárguló, ritkuló lombú fák,
üresen ásító fészkek.
A fák alatt egy kis legény
vidáman fütyörészget.

Elkezdıdik a lakoma.
A szomszédban lekvárt fıznek.
Süt a nap, finom szilvaíz
illata van az ısznek.

Almát tallózgat lomb között
lapító almát, körtét.
(Kár, hogy a dióágakat
a verık összetörték.)
Megrakja a zsebét, kebelét,
s kiül az ıszi napra.
Mellette dióval tele
üldögél kalapja.
Követ keres, két jó követ,
föl sem kell állni érte.
Körülötte már ott csücsül
utcája kicsi népe.

_____________________________________________________________________________________
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Tisztelt Szépkorúak !
Október elseje 1991 óta az idısek világnapja. Ebbıl az
alkalomból szeretném köszönteni Önöket .
A idısek világnapja jelzi, hogy belátjuk és vállaljuk az
öregedés, az öregkor hihetetlenül sokféle mivoltát.
Sokan gondolják úgy az idısek közül, hogy nekik már
mindegy, jöjjenek az ifjak. Én azonban nem így
gondolom, hiszen kortól függetlenül minden ember
életében kell, hogy legyenek vágyak, tervek, építı
gondolatok. A méltóság, melyet a szépkorúak
hordoznak, és a tisztelet, mellyel feléjük közelítünk nem
pénzkérdés,
hanem
egyszerően
szeretetteljes
magatartás. Szeretnénk ha éreznék, hogy nem hagyjuk
magukra Önöket, hisz fontos részei életünknek.
Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondolkodása
rengeteg erıt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük
felbecsülhetetlen kincs számunkra.
Jó egészséget, tartalmas boldog életet kívánok minden
kedves idıs embertársunknak !
Csom Károlyné
polgármester

Idısek köszöntése

Hírek, események
Értesítjük a Tisztelt
lakosságot, hogy a
kultúrotthon épületének
bıvítése, hıszigetelése
elkezdıdött. A kivitelezı
már átvette az építési
területet.
Reményeink szerint ez év
végéig befejezıdnek a
felújítási munkálatok.
A építési munkálatok ideje
alatt a helyi civil szervezetek
összejöveteleiket a TÓTI
Galériában, vagy a másik
helyiségben (volt fodrász
üzlet ) lebonyolíthatják.
A Hegyközséghez tartozó
ügyeket a Hegybíró úr már
a fent megnevezett
kisteremben intézi.
Az építkezés kapcsán
kialakult helyzet miatt egyéb
más nagyobb
rendezvényeink elmaradnak,
vagy a lehetıségekhez
igazodva áthelyezıdnek.
Megértésüket köszönjük !

Jól megtelt már vállukon az idı zsákja,
İsz hajuk tiszteletfény koronázza !
Bölcsességük, emberségük, gyakorlatuk
Jó példaként elıttünk még most is ragyog.

Képviselıtestület

Fáradt szemük tekintete irányt jelez,
Jobb és igaz útra miként lehet.
Sorsuk, munkájuk, létezésük minden perce
Jövıképünk alapjának fontos része.
Élvezzék hát az ıszi nap melegét,
Viseljék büszkén fejükön az idı derét,
Tegye ıket boldoggá a tudat, hogy megtették,
Amit az életük szerint tenniük kellett !
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ÉRTESÍTÉS
2011. október 27-én,
csütörtökön 14,00 órától
16,00 óráig váradás lesz az
orvosi rendelıben.
Tisztelettel kérjük, aki
teheti, vegyen részt a
véradáson.

TÓTI HÍRMONDÓ

2011. OKTÓBER

A Liliomkert maradjon
Nemrégen azt írtam egy cikkben, hogy most már nemcsak a labdarúgó csapatáról
híres Káptalantóti, hanem van egy országosan ismert piaca is.
(Megjegyzem, hogy nálam üdülı külföldiek is tudnak róla, vasárnapi programként
szerepel náluk.) A piac maradjon, de van min változtatni. A legfontosabb, hogy
kultúrált WC-mosdó legyen, amely képes ellátni ekkora tömeget. (A konténeres
WC nem megoldás.)
A piac túlnıtte magát! Nem lett volna szabad ennyi árust ideengedni. Sok a
használtcikk árusító, vajon mit keres a biopiacon a használtruha? A helyi kecskesajt
készítık rovására sok a vidéki, ellenırizhetetlen árusító. Túl sok konkrét haszna a
piacból nincs Káptalantótinak, ezért a helyi árusoktól nem volna szabad helypénzt
szedni. Ha nem szednének helypénzt a helyiektıl, Juliska néni is kivinné a
kiskertjében termett felesleges zöldségféléjét, almáját, szılıjét. Így megmaradna a
piac eredeti célja. Csak olyan árut lehessen árulni a piacon, amit igazoltan maga az
árus termelt, készített, állított elı. A piac kezdetekor a családommal mi is
árusítottunk a piacon, de a fentiek miatt ma már nem. A káptalantótiak nem
piacellenesek! Sajnos néhány árus ezt terjeszti. A vasárnapi óriási autóforgalom
ellenére helye van a piacnak Tótiban. Akár összefogással is meg kell akadályozni a
piac lebontását. A hiányosságokat lehet pótolni, a hibákat lehet orvosolni és
mőködhet tovább. Az alábbiak miatt sem lehet lebontani a piacot. Jó pár évvel
ezelıtt az akkori polgármester közremőködésével a Bács-hegyen egy külföldi
állampolgárnak engedély nélkül felépítettek egy üdülıt. Nem volt megfelelı terület,
nem kaphatott építési engedélyt. Az üdülıt lebontásra ítélték. De láss csodát! Rövid
idın belül valaki közbenjárására magyar erdıt vágtak ki, hogy a külföldinek
megmaradhasson az üdülıje, mert így már megvolt az elıírt terület szılıtelepítésre
is. Ma is jól látható a megcsonkított erdıben egy csúnya lyuk. Ha ezt meg lehetett
csinálni, semmilyen hatóságnak nincs joga lebontani egy fák között üzemelı piacot.
Inkább arra figyelnének oda, hogy községünk területén sok az elhanyagolt, gazos
szántó és szılıterület, nem gondozzák az út menti partoldalt.
Az árusok saját pénzükbıl építették fel az árusító helyeket, erre rendezkedtek be,
sokaknak ez jelenti a megélhetést.
Az Orbán kormány piacbarát, tehát a káptalantóti piacnak fenn kell maradnia!
Puskás Zoltán nyugdíjas tanár

FAKANÁL ROVAT
Gundel palacsinta
Hozzávalók (4 személyre) a tésztához: 30 dkg liszt, 3 evıkanál zsír (vagy
vaj vagy olaj), 2 tojás, 3 dl tej, 1 csipet só, a töltelékhez: 5 evıkanál
porcukor, 10 evıkanál darált dió, 2 evıkanál mazsola, 1,5 dl rum, 0,5 dl
tejszín, a csokoládéöntethez: 5 dkg étcsokoládé, 4 evıkanál porcukor
Elkészítés: Egy egész tojást és egy tojássárgáját liszttel, csipetnyi sóval, a
tejjel és egy dl szódavízzel felengedünk, és jól elkeverjük. A simára kevert
– nem túl sőrő – tésztából palacsintát sütünk úgy, hogy a palacsintasütıben
felforrósítjuk a zsírt, vajat vagy olajat, és merıkanállal a ferdén tartott, forró
zsiradékkal kikent sütıbe öntjük a majdnem folyékony tésztát. A
palacsintasütıt gyengén mozgatjuk, hogy a tészta ne ragadjon le, sütés
közben kés segítségével megfordítjuk, és a másik oldalát is átsütjük. A
töltelékhez a diót a cukorral, a mazsolával, a rummal és a tejszínnel
összekeverjük. Ezzel a töltelékkel megtöltjük az elızıleg kisütött
palacsintákat. A csokoládéöntet hozzávalóit elkeverjük, felforraljuk és
lehőtjük. Tálaláshoz a csokoládéöntetet felmelegítjük, s azzal leöntjük a
palacsintákat.
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: 8,00-17,00-ig
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8,00-12,00-ig
csütörtök::13,00-16,00-ig
péntek: 8,00 – 12,00-ig
tel: 87/433-124
Körjegyzı: Benczik Zsolt
ügyfélfogadás Káptalantótiban
minden kedd: 13,00-15,00-ig
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: Piros Ágnes
tel:06/30 935 3995
e-mail:
nemesgulacs.vedono@gmail.com
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:
Kedd, szerda, péntek: 14.00-18.00-ig
csütörtök: 10,00-16,00-ig
Hónap elsı szombatja: 9.00-12.00-ig
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