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Boldog új esztendıt Kedves Káptalantótiak !
Az új esztendı indulásakor szeretném megköszönni Káptalantóti lakosságának, civil
szervezeteknek, vállalkozóknak, minden segítı kéznek az elmúlt év során adott önzetlen
segítséget.
Terveink megvalósításához, sikeréhez, együtt gondolkodásra, együttmőködésre lesz szükségünk
a falu valamennyi polgárával, szervezetével. Ezúton is tisztelettel kérem az Önök hathatós
segítségét. Káptalantóti képviselıtestülete továbbra is következetes, Tóti érdekeit szem elıtt
tartó falufejlesztést, egy élhetı környezetet kíván megvalósítani. Az eddigi évek gazdálkodása is
nehéz volt, de a gondok mindig erıt adnak ahhoz, hogy Káptalantóti valóban egy élhetı falu
tudjon maradni. Az élettıl kapott pofonok megerısítik az embert, mely pofonok további erıt
adnak a mindennapi küzdelmekhez.
A falunkért végzett munka a változások ismeretében jóval nehezebb lesz, mint a korábbi
években, de a vállalt feladatainkat tisztességgel szeretnénk teljesíteni.
Kívánom valamennyi káptalantóti állampolgárnak, hogy teljesüljenek vágyaik, terveik.
Megvalósításukhoz legyenek erısek, kitartóak. Mindehhez kívánok elsısorban nagyon jó
egészséget, türelmet és emberbaráti szeretetet.
Kérem, hogy támogassuk egymás munkáját, együtt, összefogva támogassuk a falu fejlıdését.
Bízom benne, ha falunk iránt érzett szeretetünkbıl, reményeinkbıl önzetlenül adni tudunk
egymásnak, akkor létre jöhet egy békés, bensıséges összefogás, mely mindannyiunk javát
szolgálja.
Teljes szívembıl kívánom, hogy a 2012-es esztendı hozza el mindannyiunk számára az örömteli
lelki békét.
Csengjen pohár, zengjen ének
köszöntsük az új évet,
hozzon nekünk jó íző kenyeret,
hozzon egészséget, csendes szeretetet …
BUÉK!
Csom Károlyné polgármester
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Januári jeles napok
Január 18. Piroska és Árpádházi Szent Margit napja
Piroska római nemes ember megkeresztelt lánya volt. Claudius császár pogány áldozatra akarta kényszeríteni. Hitéhez
hő maradt. Oroszlánok elé vettette, de azok lábaihoz hevertek. Máglyán akarta elégettetni, de az Isten esıvel, széllel
eloltotta. Végül legfejeztette a császár.
Szent László leánya is Piroska volt, ezért olyan kedves leánynév a magyar családokban.
Árpádházi Szent Margit IV. Béla királyunk leánya volt. Szent Erzsébet unokahúga. A tatárjárás idején a király hetedik
gyermekként engesztelésül Istennek ajánlotta. Elıször a veszprémi, majd tíz éves korában a Nyulak-szigetén a neki
emelt Boldogasszony kolostorban nevelkedett. Isten elıtt kedves, jámbor életének elsı csodái is itt történtek. Imájára
betegek gyógyultak. Margit hőségesen kitartott fogadalma mellett és egész életét hazájáért ajánlotta fel. Sírja a
Margitszigeten, ereklyéi Veszprémben a Szent Margit kápolnában találhatók.
Január 21. Szent Ágnes
Már tizenhárom éves korában vértanú lett. A fejedelem fia beleszeretett, kezét is megkérte, de Ágnes visszautasította.
Kiderült, hogy keresztény. Feslett életre akarták kényszeríteni, de Isten angyala megóvta, erre kivégezték.
Január 22. Vince
Nemesi származású hispániai vértanú. Válogatott kínzásokkal gyötörték halálra 304-ben, Diocletianus császár
idejében. A császár megtagadta tıle a temetést. Végül egy keresztény illıen eltemette. Ezen a napon pincérıl pincére
járva szoktak köszönteni a szılısgazdák. Szılıvesszıt rügyeztetnek és ennek nagyságából következtettek a termésre.
Vice a szılısgazdák védıszentje. Idıjóslás is kötıdik a napjához. Ha ezen a napon olvad, azt szokták mondani:
„Ha megcsordul Vince,
Tele lesz a pince.”,
azaz, ha olvad, jó lesz a szılıtermés. Vagy:
„Hogyha szépen fénylik Vince,
Virágos lesz szılı, pince.”
Január 25. Pálfordulás
Szent Pál apostol megtérésének ünnepe. Mint Saul nevő ifjú üldözte a keresztényeket. A Damaszkuszi úton Jézus
megjelent neki. „Az égbıl egyszerre fényesség vette körül. Földre hullott és hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá.”
„Saul, Saul, miért üldözöl engem?” İ szólott: “Ki vagy Uram? Az meg: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Nehéz
neked az ösztöke ellen rugdalóznod. Mire remegve és ámulva kérdé: Uram mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr
válaszolá neki: “Kelj fel, menj be a városba, ott megmondják majd neked, hogy mit kell cselekedned.” (ApCsel 9F, 47) A nagy fényességtıl Saul megvakult. Damaszkuszba érve 3 napig böjtölt, visszanyerte szemevilágát és Jézus
követıje, apostola lett. Mővelt, tudós ember volt. Leveleket írt keresztény közösségeknek. Bátorította, tanította ıket a
keresztény hitre Legöregebbnek halt meg az apostolok között. Üldözıi lefejezték.
Fontos idıjósló nap volt. Ha jó idı van Pál napján, ez jó termést jelent:
„Pálfordulás, ha tiszta,
Bıven terem mezı, puszta.”
„Ha fényes Szt. Pál, minden termés szépen áll,
Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel.”

Zelk Zoltán: Hóember
Csillog a fákon a zúzmara,
ragyog, mint az ezüst,
s repül a sivalkodó szélben
akár a por, a füst.

Szénbıl, kavicsból kap szemeket,
hadd nézze: a világ
milyen fehér! S milyen szépek
az ezüst téli fák.

Serényen dolgozik három gyerek:
fagyos kezeikkel
gyúrják a havat, mint agyagot,
készül a hóember.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Káptalantótiak !
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati
rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a
közszolgáltatás díjáról 2012. január 01-jén lépett hatályba. Jelentıs változás a 2011. évi
szabályozáshoz képest, hogy az Önkormányzat már nem tudta tovább vállalni a lakosság helyett
ennek a szolgáltatásnak a további megfizetését, az ingyenes igénybevétel lehetısége megszőnt.
A 120 l-es edény őrítési díja 2012. évben 25.888,- Ft, melybıl az önkormányzat – szem elıtt tartva a
fokozatosság elvét – úgy döntött, hogy minden háztartástól az általa fizetendı díj 33 %-át átvállalja,
vagyis részükre ezt az összeget kompenzációként biztosítja a Szolgáltató felé.
Fentiek alapján elfogadott új rendelet lehetıséget biztosít azok számára akik nem „termelnek” 120 l
hulladékot hetente, kisebb győjtıedény beszerzésére és így a kedvezıbb díj megfizetésére is.
Tekintettel arra, hogy a díj a már több szolgáltatónál megismert alapdíjból és változó díjból épül fel,
alapdíjat mindenkinek azonos mértékben kell fizetni függetlenül a szolgáltatás igénybevételétıl és az
ürítés őrmértékétıl is.
A fizetendı díjban azonban lehetnek különbségek a választható 60 ill. 80 l-es kisebb edényzet
függvényében. Fontos, hogy az edényt mindenkinek magának kell beszerezni, amit az önkormányzat
által kiadott igazolás alapján jelenthet be a Szolgáltatónál. A fizetendı díj a bejelentést követı
hónaptól csökkenhet.
Ha valaki ingatlanát állandó lakosként nem egész évben használja, akkor saját magának kell ezt a
Szolgáltató felé bejelentenie, majd a tényleges használatba vétel elıtt újból bejelentést tenni a
szolgáltatás igénybevételéhez. 2012. év elsı negyedévében az Önkormányzat jelentette azon
ingatlanokat a Szolgáltató felé, amelyek lakatlanok, vagy idıszakosan lakottak, de minden
tulajdonosnak magának is meg kell ismételni ezt a bejelentést. Ismételten felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy alapdíjat ezen ingatlanok után is egész évben fizetni kell, mértéke 9.828,- Ft+
ÁFA/év, amelynek 33 %-át az önkormányzat szintén átvállalja.
Mindezek alapján az alábbi táblázat tartalmazza az egyes edénytípusok után fizetendı éves bruttó
díjakat:
Lakos által
Önkormányzati
Ürítési díj/év
Edényméret
Alapdíj/év
Éves díj
(52x)
fizetendı
kompenzáció
60 l
12.482,6.736,19.218,12.876,6.342,80 l
12.482,8.850,21.332,14.292,7.040,120 l
12.482,13.406,25.888,17.345,8.543,Bízunk abban, hogy az idei év régen várt megoldást hoz a hulladékszállítással és feldolgozással
kapcsolatos folyamatokban. Mi azon dolgozunk, hogy az Önök számára megfizethetı,
technológiájában modern és környezettudatos, a jövı nemzedék elıtt vállalható hulladékgazdálkodási
rendszert alakítsunk ki és mőködtessünk Káptalantótiban is.
Káptalantóti Község Önkormányzata

Remondis Tapolca Kft.
telefon: 87/510-828
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Mindenki énekelt
A hagyományokhoz híven az idén is decemberben rendezte meg a Káptalantóti Önkormányzat
Képviselıtestülete a szépkorúak napját. A kultúrotthont felújítják, ezért az Istvándi család adott
otthont, biztosított szép környezetet az összejövetelhez. A szép számmal megjelent nyugdíjasokat
Csom Károlyné polgármester asszony köszöntötte. Mindenkinek jó egészséget és jó szórakozást
kívánt. Külön köszöntötte a falu legidısebb lakóit, a 92 éves Szabó Gézánét és a 85 éves Geier
Jenıt. Ezután a helyi iskolás gyerekek szép szavalatai csaltak elı könnyeket az idısek szemébıl.
Nagy sikerő mősort adott a Vivát énekegyüttes Viszt Péter, Vári Piroska, Gál Károly és Viszt
Tünde. Már ekkor együtt énekeltek a jelenlévık a kiváló énekesekkel. Hatosné Évike tréfás
vetélkedıt rendezett. Aki helyesen válaszolt egy ajándék CD-t kapott, melyen Viszt Péter magyar
nótákat énekel. A nagyon ízletes vacsora elfogyasztása után, a jó borok kóstolgatása közben
tovább fokozódott a hangulat. Aki akarta elénekelhette a mikrofonba saját nótáját harmonika
kísérettel, melyeket a jelenlévık is felszabadultan énekeltek. Valamennyi nyugdíjas társam
nevében köszönöm az önkormányzatnak ezt a szép estét!
Káptalantótiban jó nyugdíjasnak lenni!
Puskás Zoltán nyugdíjas tanár

FAKANÁL ROVAT
Sonkás fánk
Hozzávalók a tésztához: fél kiló burgonya, kb. fél kiló liszt, 1 tojássárgája, diónyi élesztı, 5 dkg vaj, kb. 1/4
l tej; a töltelékhez: 20 dkg sonka ledarálva, 1 tojássárgája, késhegynyi bors, kevés tejföl; olaj a sütéshez;
reszelt sajt.
Elkészítés: A krumplit megfızzük, meghámozzuk, majd áttörjük és kihőtjük. Hozzáadjuk a lisztet, a
tojássárgáját, az olvasztott vajat, az elmorzsolt élesztıt és apránként annyi langyos tejet, hogy hólyagos
tésztát nyerjünk. Gyúródeszkára tesszük, és ujjnyi vastagra kinyújtjuk. Fánkszaggatóval kivágjuk, majd
ráhalmozzuk a tölteléket, amit már elızetesen elkészítettünk. Kettıbe hajtjuk a fánkokat, és jól
lenyomkodjuk a tészta széleit, majd a deszkán letakarva kb. egy órán át kelesztjük. Miután megkelt, bı forró
olajban kisütjük. Forrón megszórjuk reszelt sajttal.
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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