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Novemberi jeles napok
November 11. Márton napja

Szent Márton 316-ban született Pannóniában. Apja római százados volt, Márton is katonaként került a mai
Franciaország földjére, ahol keresztény hitre tért, és kolostort alapított. 371-ben püspökké szentelték Tours-ban,
így Franciaországban is igen népszerő. A legenda szerint Szent Márton nem akart püspök lenni szerénysége
miatt, ezért elbújt a libák óljában. Azok azonban hangos gágogásukkal elárulták rejtekhelyét. Innen a Szent
Márton lúdja elnevezés. Ezen a napon hagyományosan libát ettek a paraszt családok, úgy tartották, aki ezen a
napon libát nem eszik, egész évben éhezni fog. Általában erre a napra forr ki az újbor, a kicsit még csípıs íző
nedőt Szent Márton boraként is emlegetik. A legenda szerint Márton egy napon koldussal találkozott.
Megszánva a didergı embert köpenyét kardjával kettévágta, és felét a koldusra terítette. Másnap ugyanazon az
úton Krisztus jött Mártonnal szemben, vállán az elızı nap kettévágott köpeny. Márton püspököt gyakran
ábrázolják a vállán átdobott fél köpennyel e történet alapján.
November 19. Erzsébet napja
Az egyik legkedveltebb névünnep hazánkban, és ehhez a naphoz is kapcsolódnak – fıként az idıjárással
kapcsolatos- népi hiedelmek és jóslatok. Amennyiben ez a nap esıs, nem kell zord téli idıjárásra számítani,
enyhe lesz a tél. A gazdák szerint amilyen idı van Erzsébet napon, olyan idı várható decemberben és
karácsonykor is.
Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, mely szerint
férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekrıl. Egy alkalommal kenyereket vitt
gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet
tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a
kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában - eszerint Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon
November 25. Katalin napja
A Katalin-nap a régi idıszámításban az elsı téli nap volt, s mindenképpen határnap: a régi idıjóslás szerint: "Ha
Katalin kopog, a karácsony locsog" azaz: ha e napon beáll a fagy, akkor a karácsony esıs, sáros, enyhe lesz,
illetve ugyanez érvényes fordítva is.
A Katalin-naphoz férjjósló praktikák és hiedelmek kapcsolódtak. Az eladó lányok e napon gyümölcsfaágat
vágnak, s azt vízbe teszik. Akinek az ága karácsonyra kivirágzik, az a legközelebbi farsang idején férjhez megy.
A kivirágzott ágat - szinte már jegyajándékként - karácsony ünnepén a jövendıbelijének adja. Miután Katalin
napja közvetlenül az adventi idıszak elıtt van, utána már sem lakodalmakat, sem táncmulatságokat nem
tartottak.
November 30. András napja
A nap a néphagyományban az advent közeledtét jelzi, mivel a hozzá legközelebb esı vasárnap advent elsı
vasárnapja. Férjjósló nap volt, így sokhelyütt elterjedt volt az ólomöntés és a gombócból jóslás. Az Alföldön a
disznóvágási idıszak kezdetét is jelölte.
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Emberi gyarlóság
Mi, gyarló emberek, mindannyian Isten teremtményei vagyunk és minden tekintetben igyekszünk
elveinket, erkölcsi normáinkat betartani. Ilyen–olyan fordulatok ugyan megzavarják egyszerő kis
életünket, de életünk során hitelességünket, sorsunk alakulását önmagunk vezéreljük, alakítjuk. Az
egyes széljárásoknak ha kell ellenállunk, vagy ha saját érdekeink úgy kívánják, tova haladunk a
szellık hátán.
Az évek múlásával az ember mindig változik, egyre bölcsebb lesz, de erkölcsi tartását, elveit nem
sőrőn változtatja. Természetesen az élet viharai mindnyájunkra ilyen-olyan hatással vannak
(voltak), de alapnormáink tekintetében nagy-nagy fordulatok nem következhetnek be. Az élet
kemény és kiszámíthatatlan. Minden embert a szavai és cselekedetei alapján ítélnek meg. Néha
túlságosan szigorúan, és igazságtalanul. Tetteivel az ember önmagát minısíti. Tévedhetetlen ember
még nem született a földön, még Káptalantótiban sem. Az egymás iránti tisztelet arra kell, hogy
sarkalljon mindnyájunkat, hogy a sokrétő emberi
kapcsolataink, emberbaráti szeretetünk
helyezıdjenek elıtérbe. Mindenki olyan, amilyen. Azonban pozitív hozzáállással a problémák
közös megoldását elı kell segítenünk és békességre kell törekednünk. Ez közös feladatunk. Ha
segítı-építı jellegő megnyilvánulásaink nem szívbıl és szeretetbıl fakadnak, akkor a rosszindulatú
bejegyzések, megjegyzések mind-mind a győlölet irányába viszik az emberi kapcsolatokat. A
barátok ellenséggé válnak. Nem gondolnám, hogy erre bárkinek is szüksége van a településen.
Tegyük félre a gúnyos megjegyzéseket a másik embertársunk vagy embercsoportok (képviselıtestület, melyet valóban a falu választott ) - elleni negatív megnyilvánulásokat, hiszen
véleményét bárki elmondhatja személyesen is , bántó szavak nélkül is. Civilizált ember módjára
minden probléma orvosolható, csak tiszteletben kell tartani a másként gondolkodást. A jó többféle
úton is megközelíthetı, győlölködés nélkül is.
A képviselıtestület a saját szerény eszközeivel teszi a dolgát , minden igyekezetével a falu
fejlıdéséért tevékenykedik. Tisztában van az emberi érzésekkel, tudja és ismeri a nemzeti ünnepek
jelentıségét. A Tóti Hírmondó hasábjain méltóképpen emlékeztünk a forradalom évfordulójára,
de úgy gondolom a jelenlegi helyzetben nem tehettünk másként. Lehet, hogy tévedtünk, hiszen a
képviselık is hajlamosak a tévedésre, azaz MI is gyarló emberek vagyunk, épp úgy, mint sokan
mások. Szívbıl remélem, hogy aki 25 -30 évvel ezelıtt nemzeti ünnepeink megünneplésének tiltása
ellenére is - külsıségek nélkül - lélekben tudott emlékezni „56” hıseire, ezt a nemes és felemelı
érzést most is átélhette, mert - akkor is ott élt , és most is ott él - lelkében ötvenhat magasztos
szelleme.
Kedves Káptalantótiak ! Tisztelettel kérem Önöket, fogadjuk el a másságot, a másként
gondolkodást. Gondoljunk csak bele, hogy az emberi kéz is különbözı formájú ujjakból áll, és
mégsem teszünk különbséget az ujjaink között, mert mind az összes a miénk, hiszen a mi testünkbıl
fakad. Közös céljaink elérésének érdekében a falu lakosságának is eggyé kell válnia, még akkor is,
ha különbözıek vagyunk.
Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a nézeteltéréseket személyesen, civilizált ember
módjára képesek legyünk megbeszélni, mert mint tudjuk, a harag nagyon rossz tanácsadó. Bízom
benne, hogy Káptalantótiban élı emberek lelkében csak szeretet és megértés lakozik és továbbra is
együtt, békességben dolgozhatunk kis falunk fejlıdéséért.
Csom Károlyné
polgármester
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Titkokkal teli advent
Ebben a múlandó életben megáll az idı egy pillanatra a fény ünnepén. Nincs olyan emberi
kultúra, amely ne szentelne idıt a fény dicséretének, mert gyertyáink meggyújtásával a
megsokasodó fényben önmagunk megújulását reméljük.
Advent havában az adventi koszorún a négy gyertya advent négy vasárnapját jelenti. Ezek
jelzik az idı múlását, hiszen ahogy közeledik a karácsony - a szeretet, a család, Jézus
születésének napja - minden vasárnap egy újabb gyertyát gyújtunk meg. Így karácsony
estére mind a négy gyertya teljes fényében pompázik. Minden család életében fontos
szerepet kapnak az ünnepek, ki-ki a maga módján ünnepel, másként éli meg ezeket a
napokat, mint a hétköznapokat. Ha karácsony közeledik, mindannyiunkat örömteli
várakozás tölt el. Várjuk az ünnepélyes szép estét, a tündöklı fát, a gondtalan együttlétet, az
ajándékokat. De mindenkinek szüksége van a szeretet ajándékára is, mert szeretet nélkül
még a boldogságunkat sem találjuk meg.
Isten arra inti az embereket, legyen békesség közöttük. Törekedjünk tehát erre, és nemcsak a
szeretet ünnepe elıtt, hanem a szürke hétköznapokban is.
Ezekben a meghitt hetekben, pillanatokban próbáljuk önmagunkban megtalálni a csendet, a
békességet, a harmóniát.
„Ha van szívedben osztható nyugalom és béke
átjárja majd lelked a szeretet fénye. „
Az ünnepek közeledtével próbáljunk ajtót nyitni minden jónak, és köszöntsük egymást
meghitt, ıszinte és meleg szavakkal.
(cskné)

Csata Ernı: Advent
Jöjj el, várva várt
lelkek vigasza,
szeretni vágyás,
konok szívekbe
irgalom, megbocsátás.
Jöjj el közénk,
magasztos égi áldás,
ajkakon viruló
örömkiáltás.
Sőrő ködbe burkolt,
győlölet,
sötét vakság,
ne kísérts,
most
a gyertyaláng
értünk, bennünk,
velünk lobog,
amíg,
millió szív
a nagy csodáért
dobog.
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Káptalantóti Önkormányzat képviselıtestületi határozatai
(2011. október 11-tıl 2011. november 15-ig)
2011. október 11.
• 102/2011. (X.11.) Káptalantóti Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2012.évi fordulójához.
• 103/2011. (X.11.) Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésben 200.000,- forint keretösszeg erejéig
kötelezettséget vállal az ösztöndíj pályázatok fedezetére.
• 104/2011. (X.11.) Káptalantóti Község Önkormányzata elfogadja az ALD Consulting Kft. ajánlatát a
kultúrház felújítás projektmenedzsmenti feladatainak ellátására.
2011. november 08.
• 108/2011. (XI.08.) Képviselıtestület elfogadja a Körjegyzıség egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.
• 109/2011. (XI.08.) Képviselıtestület a Körjegyzıség gazdálkodásának ellenırzésérıl szóló ellenıri
jelentésben foglaltak alapján intézkedési tervet fogad el.
• 110/2011.(XI.08.) Képviselıtestület utasítja a Körjegyzıt a Körjegyzıség gazdálkodásának
ellenırzésérıl készült ellenıri jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésére.
2011. november 15.
• 111/2011. (XI.15.) Képviselıtestület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
• 112/2011. (XI.15.) Képviselı-estület a Körjegyzıség 2012. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
• 113/2011. (XI.15.) Képviselıtestület elfogadja a 2012. évi költségvetési koncepciót.
• 114/2011. (XI.15.) Képviselıtestület a téli hó-eltakarítási munkák elvégzésével Hatos József
vállalkozót bízza meg.
• 115/2011. (XI.15.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete benyújtja pályázatát a
Hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Útszéli keresztek
Kisfalunkban ıseink nemcsak a falu területén, a templom- és a
temetık szegleteiben, hanem az útszéleken is állítottak emlékezı,
hálaadó kıkereszteket.
A kereszt , Istennek az ember felé áradó szeretetének a jele. A
kıkeresztek tisztelete még a ma emberében is él.
Az elmúlt év során ezen tisztelet jeléül felújításra került a falusiak
által ismert Tapolca – Zánka - Káptalantóti útkeresztezıdésben
álló Budi-kereszt.
Bodor István Káptalantótiban letelepedett ügyes kező restaurátor
szorgalmas és állhatatos munkája folytán megszépült az elsı
kıkereszt. Ebben a nemes cselekedetében segítségére voltak:
„Badacsony” Borászati Szövetkezet jármőjavító részlege, Kalmár
István darus Tapolcáról, Csik Zsolt kımőves, Kankó Vince és fia
Bence, helyi lakosok. Köszönjük !
Bodor Úrnak tisztelettel megköszönjük az értékes felajánlást,
kívánjuk , hogy a jó Isten sokáig éltesse erıben , egészségben
kedves családjával együtt. Érezzék otthon magukat
Káptalantótiban. Munkájának dicséretét hirdesse a megszépült
Budi-kereszt.
Képviselıtestület
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Véradók napja
November 27. a véradók napja, különleges ünnep. Az emberség,
az emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. Ha felebaráti
szeretetrıl beszélünk, akkor Önökrıl, véradókról kell beszélnünk.
A vér a vérembıl, mondjuk szeretteinkrıl, gyermekeinkrıl, és
Önök nemcsak elvont, hanem fizikai értelemben is önmaguk egy
részét, vérüket áldozzák fel embertársaikért. Könnyebb adni
barátnak, rokonnak, könnyő segíteni annak, akit szeretünk. Önök
az embert szeretik, ismeretlen embertársaikat. Ez az igazi
humánum. Önzetlenül, köszönetet nem várva - nem ismerve kik
ık - vérükkel segítenek embereknek életben maradni.
A véradók erkölcsi gyıztesei egy olyan világban, amikor sokak szemében a gyızelem, siker, pénz vagy
hatalom helyezıdik elıtérbe.
Önök, tisztelt hölgyeim és uraim, és minden véradó, példái az összetartásnak és a segítıkészségnek,
egymás tiszteletének és elfogadásának. Hálás köszönet az áldozatért, amit embertársaik érdekében
hoztak.
Köszönet mindannyiunk nevében.
Vöröskereszt szervezet



Kedves Káptalantóti Gyerekek!
A Mikulás értesít benneteket, hogy
2011. december 3-án, /szombaton/
15 órakor érkezik a Polgármesteri Hivatal elıtti térre.
Aki szeretné İt látni és verssel, dallal köszönteni, az jó
melegen felöltözve jöjjön el! Várunk benneteket!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk az „Idısek napja” rendezvényre, mely
2011. december 0404-én (vasárnap) 15 órai
kezdettel lesz az Istvándi Kft. telephelyén található vendégházban.
Kérjük, hogy az Önkormányzatnál jelezze, ha egészségi állapota miatt szükséges a helyszínre szállítása a
falugondnoki gépjármővel.
Minden kedves érintettet szeretettel várunk!
Töltsünk el együtt egy szép és tartalmas délutánt!
Képviselıtestület
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Felhívás!
A nemesgulácsi általános iskola tanulói javára
használtruha börze lesz
2011. december 1-jén /csütörtökön/ 15 órától –
17 óráig a volt fodrászüzlet helyiségében.
FAKANÁL ROVAT

Libapecsenye aszalt gyümölcsös raguval
Hozzávalók: 1 db pecsenye liba, só, ırölt bors, majoránna, 3
gerezd fokhagyma, 50 dkg libazsír; a gyümölcsraguhoz: 30 dkg
vegyes aszalt gyümölcs, 5 dkg vaj, 1 kávéskanál ırölt fahéj, ırölt
szegfőszeg, reszelt gyömbér, 2 evıkanál méz, 1,5 dl száraz
vörösbor, 1 dl narancslé, 1 csapott evıkanál étkezési keményítı.
Elkészítés:
A libát szétbontjuk, az aprólékot
félretesszük, késıbb levest
fızhetünk belıle. A mellet és a
combokat megmossuk, szárazra
töröljük. Sóval, borssal,
majorannával és a zúzott fokhagymával bedörzsöljük. 1-2 órát
állni hagyjuk.
Felolvasztjuk a libazsírt. A húsokat tepsibe rakjuk, a
megolvasztott libazsírt ráöntjük úgy, hogy ellepje. Elımelegített,
110 fokos sütıben 2,5 órát sütjük, majd a zsírt leöntjük róla.
Magasabb hıfokon pirosra sütjük.
A gyümölcsraguhoz az olvasztott vajon karamellizáljuk a mézet,
majd beleszórjuk az aszalt gyümölcsöket, és kb. 5 percig pároljuk
együtt, majd felöntjük a borral és a narancslével. Gyömbérrel,
fahéjjal, szegfőszeggel ízesítjük, jól összeforraljuk. A keményítıt
kevés vízzel elkeverjük, és besőrítjük vele a ragut. A libát az
aszalt gyümölcsökkel és hercegnı burgonyával kínáljuk.

HIRDETÉS
Eladó 6 db tyúk.
Érdeklıdni: Baloghné Tölli Valériánál,
a boltban.
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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