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Szeretet ünnepe
Advent ideje alatt napjainkban elég nagy a
zőrzavar: év végi zárások, karácsonyi
nagybevásárlás,
takarítás,
ajándékkészítés,
családi programok tolódnak egymásba. Mégis a
hozzánk közeledı ünnep, karácsony ünnepe
egyre nagyobb fényességgel világít ebben a
sötétségben. Várjuk
az ünnep érkezését,
csendességét még talán akkor is , ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot.
Mi tehát a karácsony titka ? Megmutassa a szeretet útját, hogy megváltsa
életünket. A szeretet nem forradalmakkal és törvényerejő rendeletekkel, nem
többségi szavazatokkal jön létre, hanem úgy, hogy rájövünk, hogy szükségünk
van egymásra. Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk
idıs embertársainkra, akiknek elintéztünk egy-egy ügyet, gondoljunk
önmagunkra, amikor sikerült elrendezni egy-egy nézeteltérést. Ha egymást
szeretettel tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömet adunk
egymás életének.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség legyen jelen
mindennapjaikban. A lélek békéje tegye széppé karácsony szent ünnepét. Kívánok
Önöknek szeretteik körében eltöltendı áldott Karácsonyt, egészséget hozó, békés,
boldog újesztendıt, amelynek legyen vezérvonala a szeretet.
„Harang csendül
Ének zendül
Messze száll a hálaének
Az én kis falumban karácsonykor
Magába száll minden lélek.”

BOLDOK KARÁCSONYT !
Csom Károlyné
polgármester
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Decemberi jeles napok
December 13.
Luca napja. A legenda szerint Szent Lucia keresztény vértanú. Neve a latin lux, azaz fény szóból származik. A
Gergely-féle naptárreform elıtt az év legsötétebb napja volt.
Ezen a napon bizonyos nıi munkákat tiltottak, nem volt szabad pl. lúggal dolgozni (mosni), fonni. Ha ezt megszegték,
Luca kóccá változtatta a fonalat, az asszonyokhoz vágta az orsót. Az udvart felszórták szalmával, szénával.
A kisfiúk lucázni jártak a házakhoz, szalmán térdepelve mondtak tréfás rigmusokat, jó kívánságokat, a háziaktól pedig
apró ajándékot, pár fillért kaptak. Ehhez a naphoz kötıdik a legismertebb hagyomány, a Luca-szék készítése. Ezen a
napon kezdték el faragni, úgy, hogy minden nap csak egyetlen mőveletet szabadott rajta elvégezni, de karácsony
szentestére készen kellett lennie. Az éjféli misére magukkal vitték, és ha ráálltak, meglátták a boszorkányokat.
Luca napkor vetik a lucabúzát. A búzaszemek gyorsan csíráznak, azt tartják, ha karácsonyra kizöldül, jó termés
várható.
Az idıjárásra a székelyek hagymából jósoltak. A vöröshagymából lefejtettek 12 réteget, ez az év egy-egy hónapjának
felelt meg. Mindegyikbe egy kevés sót szórtak, amelyikben elolvadt, az a hónap esısnek ígérkezett, a többi száraznak.
December 21.
Hitetlen Tamás apostol napja. Tamás nem hitt Krisztus feltámadásában, ezért Pünkösd után Jézus megjelent neki, és
megmutatta sebeit. A magyar néphagyományban az ezen a napon vágott disznó háját eltették, mert úgy tartották,
gyógyítja a keléseket. Másutt attól tartottak, Tamás megöli a baromfiakat, ezért ezen a napon mézet szenteltettek, azt
adták baromfivész ellen.
December 24.
Karácsony vigíliája
Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát, és ezen az estén ajándékozzák meg egymást a családtagok
Magyarországon. Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a Napkeleti Bölcsek történetére
vezethetı vissza, akik a csecsemı Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. Karácsony megünneplése a
kereszténység terjedésével az egész világon elterjedt, bár vannak természetesen különbségek az egyes országok
szokásai között. Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja.
December 31.
Szent Szilveszter pápa (IV. század) ünnepe, gyakorlatilag az újév vigíliája (elıestéje). A szilveszteri szokások közös
célja, a következı esztendıre egészséget, bıséget, szerencsét, boldogságot varázsolni. Különösen fontos szerepet
kapnak az e naphoz kötıdı zajkeltı szokások melyek célja az ártó, rontó erık távol tartása a háztól. Eszközei igen
változatosak, karikás ostor, duda, csengı, kolomp. Ismert szokás volt vidéken a nyájfordítás is, a cél az volt, hogy az
állatok felébredjenek és a másik oldalukra feküdjenek, így gondolták szaporaságukat biztosítani. Erdélyben szokás az
óév kiharangozása, és az új esztendı énekkel köszöntése.

Karácsony

Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívében.
/Pálfalvi Nándor/
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új évet kívánok minden kedves könyvtár
és teleház látogatónak.
Hatosné Adrián Éva
_____________________________________________________________________________________
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Elızzük meg a sértetté válást
Az ünnepek közeledtével sokan vásárolnak ajándékot szeretteiknek, ezért nagyobb
pénzösszegeket tartanak maguknál. Tisztában vannak ezzel azok a bőnözık is, akik szinte
mindig forgalmas helyeken bukkannak fel, így a zsúfolt tömegközlekedési eszközökön,
valamint a karácsonyi vásár forgatagában, szupermarketekben és parkolóikban, valamint a
növekvı utasforgalomra való tekintettel a vasútállomáson és a buszpályaudvaron.
Néhány jó tanáccsal szeretnénk segíteni annak elkerülésében, hogy ilyen típusú
bőncselekmények áldozataivá váljanak.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy tömegben csomagját, táskáját tartsa zárt állapotban és sőrőn ellenırizze,
ajánlatos a válltáskát maga elıtt fogni!
Értékeit, iratait ne tartsa egy helyen és mindig – más által – nehezen hozzáférhetı
helyre egye!
Csak annyi pénzt tartson magánál, amennyi feltétlenül szükséges!
Bankkártya használata során PIN kódját ne írja fel sehova, ne hagyja, hogy ellessék
pénzfelvételkor vagy fizetésnél!
Tranzakciónál fokozottan figyeljen, gyanús körülménynél szakítsa meg a pénzkivételt,
helyezze biztonságba kártyáját, a bizonylatot tegye el!
Legyen tudatában annak, hogy hol tarja a kártyáját, a letiltás telefonszáma, pedig
legyen mindig azonnal elérhetı!
Éljen bátran a technika vívmányaival, például kérjen SMS értesítést pénzmozgásáról!
Bőncselekmény esetén azonnal értesítse a legközelebbi rendırt vagy tegyen
bejelentést a 107-es vagy 112-es (ingyenesen hívható) segélyhívó számokon!

Nemcsak a zsebek és a táskák, de az autók is kedvelt vadászterületei a bőnelkövetıknek. Az
utastérben látható helyen hagyott táska, pénztárca vagy telefon megszerzéséhez kevés idıre
van szüksége a tolvajoknak. Általában a jármő ablakát törik be, kiveszik a kiszemelt tárgyat,
majd villámgyorsan elmenekülnek a helyszínrıl. A bosszúságon, a lopási káron túl a betört
ablaküveg pótlása is súlyosan terheli a tulajdonos pénztárcáját. Éppen ezért még üres táskát
sem érdemes a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármő feltörése után veszi észre, hogy
nem zsákmányolt semmit. Kiszálláskor az iratokat, a kocsi papírjait, a forgalmi engedélyt
vigyék magukkal! Forduljon bizalommal a rendırséghez, ne fordítson hátat, ha
bőncselekményt lát, mert Ön is lehet sértett! Amennyiben iratait lakáskulcsaival együtt
tulajdonították el, célszerő zárat cseréltetni a bejárati ajtón az esetleges betörés elkerülése
érdekében.
Ne hagyjanak égısort, csillagszórót, égı gyertyát a lakásban ırizetlenül!

Mindenkinek kármentes, nyugodt, békés karácsonyi ünnepeket kíván a
káptalantóti polgárırség.
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Cipısdoboz akció
Hogyan csatlakozhatom a “Tízezer gyermek karácsonya akcióhoz”?
1. Keressen egy jó állapotban lévı, üres cipısdobozt. Amennyiben a doboz típusa megengedi, akkor a tetejét
és az alját is külön-külön vonja be színes csomagolópapírral.
2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánja ajándékát.
3. A cipısdobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint:
Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy hangot adó játékok (extra elemmel!)
Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestık, jegyzettömbök Higiéniai eszközök:
fogkefe, fogkrém, szappan, féső Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, játék ékszerek,
hajgumik, óra, kis képeskönyv. Kedves lehet még: egy családi fotó néhány üdvözlı sorral, jókívánsággal.
4. A dobozba NE TEGYEN:
Agresszivitásra késztetı képeket, játékokat: játékpisztoly, kés, pc-játék. Konzervet, romlandó ételeket,
gyümölcsöt. Folyékony dolgokat: sampont, testápolót (vagy ezeket gondosan csomagolja be egy zárható
tasakba, hogy sérülés, szivárgás esetén se tegye tönkre a doboz tartalmát). Gyógyszereket.
Törékeny tárgyat: tükröt, porcelánbabát
Erotikus vagy pornográf tartalmú újságokat, eszközöket, tárgyakat
Semmilyen alkohol tartalmú italt
5. Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be színes csomagolópapírral, (lehetıleg külön a tetejét és külön
az alját), majd ragassza le átlátszó cellux ragasztó szalaggal!
Végül pedig a dobozra, jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánja ajándékát!
Figyelem! A doboz tetejét, átlátszó cellux ragasztószalaggal, vagy erıs zsineggel gondosan rögzítse le, hogy
a csomag szállítás közben szét ne essen!
Végül a doboz tetejére jól látható módon írja rá, hogy az ajándék milyen korú és nemő gyermek számára
készült, pl. így: “fiú 12″ vagy “lány 8″.
6. Az elkészült ajándékcsomagot legkésıbb december 20-ig juttassa el a cipısdoboz begyőjtı helyek
valamelyikébe!

Hol és mikor adhatom le az ajándékomat?
Az akció hivatalosan 2011. december 1-tıl 19-ig tart. Egyéni változások elképzelhetıek,
azokat az alábbiakban közöljük!
Cím: Baptista Szeretetszolgálat Telephelye: 8300 Tapolca, Zrínyi u. 3.
Név: Széllné Péber Szilvia
telefon: 30/4938297
Ügyelet: Kedden és csütörtökön 10-15 óra
Mi történik a cipısdoboz ajéndékokkal?
Az elkészült és összegyőjtött cipısdoboz ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat országos önkéntesi
hálózatán keresztül fogja eljuttatni a rászoruló gyermekekhez (árvaházak, nagycsaládos szervezetek,
kórházak, fogyatékosokkal foglalkozó iskolák, egyesületek…), még az ünnepek elıtt.
Idén is, mint már sokadik éve, december közepén kétezer dobozt juttatunk el a Malév segítségével
Marosvásárhelyre, Böjte Csaba árváinak. Ezeket az ajándékokat másnap a Parajdon megrendezendı
karácsonyi ünnepségen osztják szét a gyermekeknek.
Ezen kívül minden vidéki győjtıhely szervez ajándékozást szerte az országban, megpróbálva örömet
szerezni minél több gyermeknek, akik önhibájukon kívül nem tudnak a családjukkal igazi ünnepben,
ajándékozásban részesülni: anyagi helyzetük miatt (mélyszegénységben vagy nagycsaládban élık),
egészségi állapotuk miatt (kórházban lévık), családi kapcsolatok hiánya miatt (gyermekotthonok lakói).

_____________________________________________________________________________________
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Mikulás
Ismét itt járt a Mikulás. A polgármesteri hivatal elıtti térre, két krampusza kíséretében érkezett. A
csöppségek megilletıdve fogadták, de azért verssel, dallal köszöntötték. A bátrakat cukorral,
szaloncukorral jutalmazta. Végül pedig minden gyermek mikuláscsomagot kapott ajándékul.



Idén is köszöntöttük a „szépkorúakat”

Dömötör Tibor: Karácsony
Karácsonykor:
Angyalok szállnak,
Híradást hoznak,
Béke jegyében,
Élet fényében,
Szentség lelkében,
Hívık hitében,
Krisztus képében
Földön jár az Isten.

Kedves olvasóinknak meghitt, békés karácsonyi ünnepeket kívánnak a Tóti Hírmondó
szerkesztıi.
_____________________________________________________________________________________
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Befejezıdött a 2011-2012-es labdarúgó bajnokság ıszi szezonja
A június 28-án megtartott közgyőlésen, ahol elsı számú vezetıink lemondtak, nagyon nagy terheket, feladatokat
hagytak az új vezetésre. Volt sportkör elnökünk búcsúzó cikkében csak a védelem szétesésérıl írt, de sajnos
kiderült, hogy a csapat gerincét alkotó 6 fı kiesése után teljesen új csapatot kell építenünk. Szerencsére a
vezetıség és szurkolóink nagy része mellettünk maradt, és edzıink segítségével megpróbáltuk és folytatjuk is az
új ütıképes gárda kialakítását. A bajnokság kezdetén és közben 14 új játékost, nagyon fiatalokat igazoltunk.
Sajnos vannak köztük olyanok, akik nehéz helyzetünket látva egyszer sem jelentkeztek.
Ennek ellenére úgy érzem szégyenkezni valónk nincsen, minden mérkızésen derekasan helyt álltunk,
vereségeink nagy része rutintalanságunknak köszönhetı. Több játékosunk munkahelyi elfoglaltság és egyéb
okok miatt edzésekre nem jár. Így játékosaink csak mérkızéseken találkoznak, de sajnos ott is minden
mérkızésre több helyen cserélıdtek, mert mindig voltak hiányzók. Ennek ellenére utolsó bajnoki
mérkızésünkön, Balatonedericsen többször harsogott a „Hajrá Tóti” buzdítás.
Felnıtt csapatunk jelenleg 5 ponttal a 10. helyen áll. Tartalék csapatunk sokszor kisegítette játékosokkal a
felnıtt csapatot, de ık így is 18 ponttal a 4. helyen állnak. İszi sorsolásunk is rosszul sikerült, mert hazai pályán
négyszer, idegenben pedig hatszor szerepeltünk. Ennek talán tavasszal hasznát vehetjük. November 04-én
kibıvített vezetıségi ülést, 12-én pedig ünnepi záró ülést tartottunk játékosainkkal együtt. Mindkét
összejövetelen nagy örömömre szolgált, hogy aki tudott jelen volt. Nagyon nagy aktivitással vettek részt,
elmondták nyíltan véleményüket és megbeszéltük a jövı teendıit. Célul tőztük ki a középmezınybe való
felzárkózást, amit reális lehetıségnek látunk. Bajnokság végén kettı Liga Kupa mérkızést is játszottunk.
Zalaerdıdön 4 : 1 arányban nyertünk, Zánkától sajnos hosszabbításban 3 : 2-re alul maradtunk. Sajnos itt késın
vettük észre és a játékvezetı sem figyelt rá, hogy több felsıbb osztályban szereplı játékos játszott ellenünk
hamisan! Fellebbezésünket nem fogadták el. A tavaszi kupa szereplésre így is tovább jutottunk. Jelenleg a
Batsányi János tornatermet béreljük minden pénteken 17,00 – 18,00-ig. 10-18 fı vesz részt, ha lehetısége van
rá, nagyon színvonalas és játékos edzéseket tartanak. A csapat összekovácsolódása, egymással való összjáték
javítása érdekében kérném a játékosokat, hogy lehetıség szerint, aki tud feltétlen jöjjön el, nagyon hasznos
mindenkinek.
December 18-án Tapolcán a Rendezvénycsarnokban „Arany Kupa” torna kerül lebonyolításra, amelyre
beneveztünk. Sorsolás és mérkızés idıpontja december 13-án estétıl lesz olvasható az interneten.
A bajnokság végén már kezdtük megkeresni azon játékosokat, akik jelenleg nem futballoznak egyesületekben,
de csapatainknak hasznos tagjai tudnának lenni, ezért szeretnénk leigazolni ıket. Jelenleg 5-6 fı leigazolásával
foglalkozunk. 2 fı már a tornatermi foglalkozásokon is részt vett. Kérném a falu lakosságát, hogy aki olyan
futballozni tudó fiatalokról tud és szeretnének Káptalantótiban futballozni, küldjék ıket, szívesen fogadjuk
mindnyájukat. Ha egységesen azt akarjuk, akkor terveink beteljesülhetnek. Összefogással nem fogunk odajutni,
hogy „ a jó múltú labdarúgásnak is vége lesz” községünkben.
A vezetıség és nálunk futballozó játékosok megígérték, hogy minden tılük telhetıt megtesznek, hogy minél
több szurkolót szórakoztassanak kis falunkból és a vidékrıl is idejárók közül.
Év végéhez közeledve mindenkinek nagyon jó erıt, egészséget, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánok.
Novák László SE elnök

Gesztenyetekercs
Hozzávalók (kb. 12 szelethez): 2 csomag mélyhőtött gesztenyepüré (50 dkg), 6 dkg porcukor, 2 evıkanál rum;
a töltelékhez: 10 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 2 tasak vaníliás cukor
Elkészítés: A gesztenyepürét 1 evıkanál porcukorral, a rummal összegyúrjuk, és cipót formálunk belıle. A
vajat habosra keverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral.
A gyúródeszkát beszórjuk porcukorral, rátesszük a gesztenyemasszát, majd egy kb. akkora darab folpack fóliát,
amekkorára a gesztenyemasszát nyújtani szeretnénk. A fólia alatt a gesztenyemasszát kb. fél cm vastagra
kinyújtjuk. A kinyújtott gesztenyemasszáról levesszük a fóliát, megkenjük a vajkrémmel, majd óvatosan
feltekerjük. A tekercset szorosan alufóliába csomagoljuk, 1-2 órára a hőtıbe tesszük. Amikor kivesszük a
hőtıbıl, levesszük az alufóliát, megszórjuk porcukorral, és szeletelve 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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