Káptalantóti Önkormányzat lapja

IX. évfolyam 2. szám

2012. MÁRCIUS

„Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság !
„ Talpra , Petıfi ! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról ! „
A forradalom és a szabadságharc, amelyre most
emlékezünk, oly igen régen történt, hogy általában
mindig misztikusan beszélünk róla. Dagályos szavak,
ma már nem igazán természetesnek tőnı érzelmek és
indulatok jutnak eszünkbe. Nehéz nem történelemnek,
hanem valamiféle valóságnak, magyar valóságnak
tekintenünk. Mai, modern világunk alapjait tette le
akkoriban a magyar polgárság, a reformerek - ezért
nevezzük reformkornak a 19. század elsı felét. A
családok gyarapodtak, megjelent egy komoly vagyonnal rendelkezı réteg.
Már kilátásban volt a szegényebbek sorsának rendezıdése is, sokat tárgyaltak
az új földtörvényrıl és a közteherviselésrıl a magyar országgyőlésben. Azt
gondolnánk, jó volt akkoriban Magyarországon élni. Jól mentek a dolgok.
És mégis, 1848 márciusában már fegyverek dörögtek
Pest-Budán, és másfél évnyi véres harc, a ma szabadságának nevezett idıszak következett hazánk és
nemzetünk életében. Miért ? - kérdezzük ma, a tények ismeretében, a magunk világából kiindulva. Vajon
miért volt szükség erre, mi volt az az erı, amely a márciusi ifjakat rendbontásra, majd a fél országot
fegyverforgatásra késztette egy egyébként szép reményekkel kecsegtetı, általános fejlıdést hozó korban ?
Mi az, ami fontosabb családunk, gyermekeink jóléténél és boldogságánál, a gazdasági fejlıdésnél, anyagi
biztonságunknál ? A szabadság………. Mert ennek az országnak és a benne élıknek leginkább a szabadság
hiányzott 1848-ban. Közteherviselést, politikai jogegyenlıséget, népképviseletet és független kormányt
akartak. Mit is jelent ez ? A magyarok arra vágytak, hogy maguk vehessék kezükbe sorsukat.
Szabad, önálló életet élhessenek. A tudatra volt szükségük, hogy egy szabad ország szabad polgáraiként
élhetik le életüket, nemcsak ık, hanem gyermekeik és unokáik is………. És ezért akár fegyvert is fogtak,
vagy az életüket is áldozták. A mi fülünknek talán túlontúl patetikusnak tőnnek Petıfi szavai a szabadságról
és a szerelemrıl, de ı nemcsak mondta, hogy életét áldozná a szabadságért, hanem valóban meg is tette:
elesett a segesvári csatamezın a magyar szabadságért vívott egyik csatában. Nem üres póz, nem hitel
nélküli fogadkozás tehát részérıl, amikor azt írja: csatamezın akar meghalni, nem ágyban és párnák közt.
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember kimondja és megtegye, amit Petıfi, aki életét áldozza egy
eszméért, a szabadság eszméjéért.
„ Oh szabadságunk, édes kedves újszülött, légy hosszú élető e földön, élj addig, míg csak él egy magyar, ha
nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szemfedı gyanánt………..s ha elıbb jön rád a halál, rántsd magaddal
sírodba az egész nemzetet, mert tovább élnie nélküled gyalázat lesz, veled halnia pedig dicsıség!
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Márciusi jeles napok
Március 12.
Gergely napja, eredetileg a diákság ünnepe, a nap megünneplését IV. Gergely pápa rendelte el, ezen a
napon emlékeztek I. Gergely pápára, az iskolák patrónusára. Eredete a XVI. századra nyúlik vissza, amikor
a tanulók maguk és tanítóik számára adományokat győjtöttek. Tulajdonképpen az iskolaév lezárását
jelentette, a szeptemberi tanévkezdést csak a XIX. századtól vezették be. Ezen a napon a gyerekek vidám
jelmezes felvonulással, köszöntık éneklésével és dramatikus játékokkal emlékeztek Gergely pápára,
bemutatták az iskolai életet, az új tanulókat iskolába hívogatták, kosarukba pedig adományokat győjtöttek.
Március 18.
Sándor napja, a néphit szerint az elsı meleghozó nap. "Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a
meleget." Bizonyos vidékeken a zab és árpa vetésére legalkalmasabb napnak tartották.
Március 19.
József napja, kedvelt névnap, ünnep. József, a názáreti ács, Jézus gondviselıje. Az elsı meleg tavaszi
napnak tartják falun. Erre a napra várják vissza a gólyákat, és a méheket is ekkor eresztik ki. Mura- vidéken
a marhákat is kihajtják a legelıre. Számos termésjóslás is kötıdik a naphoz. Azt tartják, amilyen az idı
Józsefkor olyan lesz nyáron a szénahordáskor is. Ha az égen szivárvány látható, jó lesz a búzatermés.
Március 21.
Benedek napja, a csillagászati tavasz kezdete. A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Egyes
vidékeken fokhagymát szenteltek ezen a napon, amelynek aztán csodatévı, betegségőzı erıt
tulajdonítottak.
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus Szentlélektıl való fogantatásának napja. Az évszázados
megfigyelésekre alapuló népi bölcsesség szerint ezen a napon indul meg igazán a mezık növényeinek
növekedése, ekkor érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni.

Szent József
József a Dávid házából származó ács, az Újszövetség szerint
Szőz Mária férje és Jézus nevelıapja.
Az evangéliumok nem adják meg sem születése, sem halála
helyét vagy idejét. Amit megtudunk belılük, hogy hosszabb
ideig a galileai Názáretben élt, néhány évig a júdeai
Betlehemben lakott, illetve Egyiptomba kellett menekülnie.
A katolikus hagyományban József a munkások védıszentje, és
számos ünnepnapja van. IX. Piusz pápa 1870-ben Szent Péterrel
együtt az egyetemes katolikus egyház védıszentjévé
nyilvánította, ezen kívül számos ország védıszentje.
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ÉRTESÍTÉS
Értesítem a lakosságot, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény változása
alapján 2012. február 1-tıl a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120,- Ft/m3-rıl 1.200,- Ft/m3re emelkedett.
Káptalantótiban a fizetendı talajterhelési díj – az 1,5 mértékő területi érzékenységi szorzó
figyelembe vételével – 1.800,- Ft/m3.
A víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 55.§-a értelmében az ingatlan
tulajdonosa - a víziközmő-rendszer üzembe helyezésétıl, vagy már meglévı víziközmő-rendszer
esetében annak bıvítésétıl számított - egy éven belül köteles az ingatlant víziközmő-rendszerbe
bekötni, amennyiben az mőszakilag elérhetı módon kiépült és rendelkezésre áll.
Ezt a kötelezettséget már mindenkinek el kellett volna végezni, végsı határidıként 2013.július 1jéig teljesíteni kell!
A rákötésekkel kapcsolatosan felmerülı fogyasztói terhek enyhítése érdekében a DRV Zrt. az idén is
felajánlotta támogatását, melynek alapján az újonnan létesült bekötések átvételét bruttó 13.970,- Ft
helyett - ingyenesen elvégzik.
Az akció idıtartama:
2012. április1. - 2012. szeptember 30.
Javasoljuk, hogy azon ingatlantulajdonosok, akik a mőszakilag rendelkezésre álló csatornahálózatra
még nem kötöttek rá, de a saját rendszer kiépítését már elvégezték, haladéktalanul kezdeményezzék a
rákötést. A rácsatlakozás feltételeirıl az Önkormányzatnál érdeklıdhetnek.
Egyúttal tájékoztatom az érintett tulajdonosokat, hogy a 2011. évi talajterhelési díjfizetési
kötelezettségüket 2012. március 31-ig kell bevallaniuk és megfizetniük.
Tisztelettel
Benczik Zsolt körjegyzı

E-mail cím változás
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy Nemesgulács- Káptalantóti Községek Körjegyzıségének régi
elektronikus levelezési címei: (nemesgulacs@vivamail.hu; korjegyzo.nemesgulacs@vivamail.hu;
polgarmester.nemesgulacs@vivamail.hu) 2012. február 29-én megszőntek.
Új elérhetıségeink a következık:
hivatal@nemesgulacs.hu
penzugy@nemesgulacs.hu
anyakonyv@nemesgulacs.hu
ado@nemesgulacs.hu
Tisztelettel
Benczik Zsolt körjegyzı
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Káptalantóti Község Önkormányzata
2012. évi költségvetés számadatai
BEVÉTELEK:
Normatív támogatás:
11.475.073,Helyi adók:
Építményadó:
300.000,Kommunális adó
2.200.000,Idegenforgalmi adó
40.000,Iparőzési adó
2.600.000,Átengedett központi adók:
Személyi jöv.adó településre kimut. 8 %-a
2.100.640,Személyi jöv.adó jövedelemdiff.mérs.
12.177.014,Gépjármő adó
3.000.000,Adó bevételek összesen:
22. 417.654,Átvett pénzeszközök:
Többcélú társulástól átvett pénzeszköz:
450.000,Munkaerı-piaci alapból közcélú fogl.
977.916,MVH támogatás kultúrotthon felújításhoz:
14.699.430,Kamat bevétel:
10.000,Sírhely bevétel:
86.000,ÁFA bevétel:
86.000,Átvett pénzeszköz összesen:
16.309.346,
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek:
Telekértékesítés:
1.250.000,Önkormányzati lakás ért. részlete(Hoózné):
240.000,Koncessziós díj (csatornahálózat haszn.díj):
320.000,Felhalmozási bevétel összesen:
1.810.000,2010. évi pénzmaradvány:
2.400.000,OTP Pénzpiaci befek.jegy értékesítés:
9.180.618,-.

Bevételek mindösszesen:

63.592.691,-

KIADÁSOK:
Igazgatási tevékenység:
Személyi juttatások.
3.741.000,Szociális hozzájárulási adó:
1.010.070,Dologi kiadás:
4.220.424,-.
Mőködési célú pénzeszköz átadás:
Körjegyzıség támogatása:
6.000.000,Sportegyesület támogatása:
900.000,Polgárırség támogatása:
200.000,Nyugdíjas klub támogatása:
80.000,Vöröskereszt szervezet támogatása:
100.000,Polgárvédelem tám.:
10.000,Csobánc Várért Alapítvány tám.:
50.000,Badacsony Céh Turisztikai Egyesület tám.:
50.000,Tám.ért.mük, pedagógiai szolgálat tám.:
150.000,Tatay Napok támogatása (B.tomaj iskola):
20.000,Tatay Sándor ált. iskola – iskolába járás tám.:
200.000,Tapolcai mentıállomás :
487.000,Veszprémi mentık:
10.000,Tartalék:
4.000.000,Igazgatási tevékenység összesen:
21.228.494,Községgazdálkodási szolgáltatás:
Személyi juttatás:
1.171.000,Munkaadói járulék:
316.200,Dologi kiadások:
1.453.424,összesen:
2.940.624,Közutak, hidak( kommunális adóból finanszírozva):
Karbantartás:
10.000,Hegyi utak javítása:
500.000,összesen:
510.000,-

2012. MÁRCIUS
Óvodai nevelés:
Óvodai ellátás (társulási szerzıdés alapján):
523.533,Óvodai étkeztetés:
470.000,összesen:
993.533,Általános iskolai ellátás:
Iskolai ellátás ( társ.szerz.szerint):
1.280.077,Iskolai étkeztetés:
238.000,összesen:
1.518.077,Közvilágítás: (kommunális adóból fizetve):
Háziorvosi alapellátás:
Háziorvosi ügyeleti ellátás:

1.524.000,116.000,336.400,-

Falugondnoki szolgálat:
Személyi juttatás:
Munkaadói járulék:
Dologi kiadások:
összesen:

1.342.000,346.100,903.924,2.592.024,-

Rendszeres szociális segély:
Lakásfenntartási támogatás:
Ápolási díj alanyi jogon:
Ápolási díj méltányossági alapon:

3.279.000,855.000,354.000,283.200,-

Átmeneti segély:
Pénzbeni átmeneti segély:
400.000,Beiskolázási támogatás:
750.000,összesen:
1.150.000,200.000,Temetési segély:
Köztemetés:
100.000,Egyéb eseti pénzbeni ellátások:
BURSA támogatás:
150.000,HPV vírus oltóanyag (méhnyakrák megelızés): 100.000,Újszülött támogatás:
100.000,Gyermek étkeztetés (hátrányos helyzető ):
10.000,összesen:
360.000,Közgyógyellátás:
Közcélú foglalkoztatás:
Lakossági hulladék szállítási hozzájárulás:

150.000,1.222.395,1.546.400,-

Közmővelıdési intézmény mőködtetése:
Dologi kiadás:
431.800,Felhalmozási kiadások(kultúrház felújítása): 19.946.330,összesen:
20.378.130,Könyvtári szolgáltatás:
Személyi juttatás:
885.750,Munkaadói járulék:
239.150,Dologi kiadás:
191.424,összesen:
1.316.324,Sportlétesítmény mőködtetése:
Dologi kiadások:
279.400,Felhalmozási kiadás ( fedett szín térkövezés) :
100.000,összesen:
379.400,Köztemetı fenntartása(komm.adóból finanszírozva):
Dologi kiadás:
59.690,Felújítás (temetı kerítés kiépítés):
200.000,összesen:
259.690,-

Kiadások mindösszesen:

63.592.691,Képviselıtestület

_____________________________________________________________________________________
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KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNYEK
Keresztury Dezsı Általános - és Szakiskola
8284. Nemesgulács, József A. u. 72.
Telefon: 87/433-268, 87/533-007

Nyílt tanítási nap
2012. március 27-én
(kedden)
Szeretettel várjuk a
leendı elsı osztályos
gyermekek szüleit a
jelenlegi II. osztályba.
Órarendünk:
8,00-8,45 magyar
8,55 -9,40 magyar
9,55-10,40 környezetismeret
10,55-11,40 matematika
Tanító néni: Varga Istvánné, Márti néni

Nyílt tanítási nap
2012. március 27-én
(kedden)
Szeretettel várjuk a
leendı elsı osztályos
gyermekek szüleit a
jelenlegi I. osztályba.
Órarendünk:
8,00-8,45 matematika
8,55-9,40 magyar
9,55-10,40 magyar
10,55-11,40 testnevelés
Tanító néni: Kovács Andrea
Megjelenésükre számítunk!
Hoffmann Ottó igazgató

Iskolai beiratkozás
2012. április 12-én (csütörtökön)
730- 13 óráig,
14-17 óráig.
Helyszín: Keresztury Dezsı Általános- és Szakiskola
8284 Nemesgulács, József Attila u. 72.
Titkárság.
A leendı elsı osztályosok beíratásakor szíveskedjenek bemutatni a szülı, illetve a gyermekének
személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJkártyáját, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Ha a gyermeket a
tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság javaslata alapján kell beíratni,
beiratkozáskor a szakértıi javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelı határozatot is kérjük bemutatni.
Tisztelettel: Hoffmann Ottó igazgató

A badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. március
12-én 17 órakor a Polgármesteri Hivatalban tartja tájékoztatóját az intézményrıl, melyre a
leendı elsı osztályosok szüleit és minden érdeklıdıt szeretettel vár.
Csizmarik Béláné igazgató
_____________________________________________________________________________________
5

TÓTI HÍRMONDÓ

2012. MÁRCIUS

Káptalantóti Ranglistaverseny
Szervezı Bizottsága
8200 Veszprém Lóczy u. 9/B

Tisztelt Káptalantóti Polgárok !
Hat évi szünet után ismét rangos országos duatlon versenyt rendezünk az Önök szép és vendégszeretı
falujában. A verseny idıpontja 2012. április 22 vasárnap.
A verseny helyszíne a sportpálya és a környezı utak az eddigi 5 versenyhez hasonlóan.
Megtiszteltetés számunkra, hogy az ország legjobb amatır és profi triatlonistái ismét az Önök
falujában versenyezhetnek. Az utolsó 2004-es verseny óta sokat emlegetik a vendégszeretı falujukat, a
drukkolást, sétakocsikázást, a finom lángost, a zamatos borokat és természetesen az izgalmas versenyt.
Reményeink szerint idén is felejthetetlen lesz a verseny és az azt megelızı nap.
Arra kérjük a falu lakosságát, hogy ismét fogadják be a versenyt, drukkoljanak és együtt ünnepeljük a
gyızteseket a verseny központjában a sportpályán. Várjuk a polgárırség és önkéntesek jelentkezését a
verseny rendezéséhez és a „káptalantóti tócsi” elkészítéséhez. Március közepére a részletes programot
elküldjük Önöknek.
Tisztelettel
Fodor András
fırendezı

Labdarúgó bajnokság
Március 18-án folytatódik a 2011-2012-es megyei III. osztályú bajnokság a
tapolcai körzet csapatai között. A mérkızések ugyanolyan sorrendben
következnek, mint az ıszi szezonban, csak a pályaválasztó jog felcserélıdik.
A tél folyamán játékosaink a tapolcai Batsányi János Általános Iskola
tornatermében kaptak lehetıséget a felkészülésre. Akik idıt tudtak szakítani,
majdnem minden alkalommal lelkesen részt vettek. Márciustól már saját
pályánkon gyakorolunk, játszunk elıkészületi mérkızéseket, próbáljuk összekovácsolni ismét
jelentısen átalakult csapatunkat.
Eligazoltak: Szabó Zoltán tapolcai Öregfiúkhoz, Patus Márk, Berta Dominik és Viola András
Nemesgulácsra.
Helyükre igazoltuk: Bognár Bálintot, Rózsa Dávidot, Cser Mátét, Szemerédi Attilát Tapolcáról, Sikos
Attilát Nemesgulácsról és új játékosként elıször játszhatnak igazoltan Szántai László Káptalantótiból
és Kamondi Roland Tapolcáról. Tovább fiatalodott keretünk, de bízunk benne, ha összeszoknak és
elérik a megfelelı edzettségi állapotot, méltó ellenfelei lehetünk minden csapatnak. Kérném
szurkolóinkat, legyenek türelemmel alakuló, fiatal, lelkes csapatainkkal. Minél többen buzdítsák,
támogassák játékosainkat és akkor újra örömük lehet a káptalantóti futballban. Reméljük, hogy nem
feleslegesen ismétlem magamat, hogy újra egyre hangosabban zeng majd a : Hajrá Tóti! Elsı
mérkızésünk mindjárt hazai pályán az egyik legerısebb ellenfél, Révfülöp csapata ellen lesz 18-án
13,00 és 15,00 órakor. További mérkızéseink minden alkalommal ki lesznek plakátolva.
A következı mérkızésekhez sok szerencsét, sérülésmentes játékot és jó eredményeket kívánok.
Novák László SE elnök
___________________________________________________________________________
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MEGHÍVÓ
Káptalantóti község Önkormányzata
Tisztelettel meghívja Önt
2012. március 14-én 17 órakor, a
Petıfi szobornál tartandó
Nemzeti Megemlékezésre

„…Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek…”
/Ady Endre/

Március 8. nemzetközi nınap
Jókai Mór szerint „a férfi sorsa a nı”. Azt hiszem, ha egyetlen
mondatban kellene összefoglalnunk a nınap lényegét, mi sem
tudnánk ezt pontosabban megfogalmazni.
De miért kellene ilyen röviden, miért kellene egyetlen mondatban
összefoglalni a lényeget?
Egy másik író fejedelem, Márai Sándor Füveskönyvének egyik
részletében sokkal bıvebben, ugyanakkor nagyon szépen így
fogalmazta ezt meg:
„Köszönet a nıknek. Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a
feleségem voltál.
És neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán,
elmenıben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönöm neked, mert
szıke voltál. És neked, mert fehér voltál. És neked, mert kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál.
És neked, mert okos és jókedvő voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkő voltál…..És neked, mert
gyermeket szültél nekem. És neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és
bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam…..”
„A nı addig szép, amíg szeretik…” írja Móra Ferenc.
Kedves tóti „HÖLGYEK” legyenek akár kicsik vagy nagyok, szépek vagy okosak, csendesebbek vagy
hangosabbak, kedves lényükkel, pergı nyelvünkkel bizonyára hiányoznánk férfitársainknak.
„A nınapra azért van szükség, mert minden más nap a férfiaké.”
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Felajánlás az adó 1%-ról
A „Tótiért” Közhasznú Alapítvány kéréssel fordul az aktívan dolgozó és munkabére után adót
fizetı kedves tóti emberekhez.
Mindenfelé halljuk, olvassuk, hogy ajánljuk fel a befizetett adónk 1%-át.
Az idei évben már lehetıség van rá, hogy a „Tótiért” Közhasznú Alapítvány javára ajánljuk
fel az 1%-ot.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységet végez az általa megfogalmazott célok elérése
érdekében.
Az elmúlt évi falunap kulturális mősorát finanszírozta.
Tisztelettel kérjük a faluban élı, dolgozó embereket, hogy támogassák az Alapítványt az 1%
felajánlásával.
A kedvezményezett neve: „Tótiért” Közhasznú Alapítvány
A kedvezményezett adószáma: 19383853-1-19
Köszönettel: Németh Imréné, a kuratórium elnöke
Tisztelt Lakosság!
A Káptalantóti Polgárırség megköszöni a tavalyi adó 1% felajánlásokat. Amennyiben ezt
idén is megtennék, kérjük a következı adószámon tegyék: 18925661-1-19
Tisztelettel: Hatos Tibor elnök
FAKANÁL ROVAT

Tavaszi zöldséges-tojásos felfújt
HOZZÁVALÓK: 1 karalábé, 4 sárgarépa, 15 dkg gomba, 4 dkg vaj, 2 evıkanál
liszt, 2 fıtt tojás, 3 tojás, 1 csokor petrezselyem, forró tej, ırölt bors, só, a
formához vaj, liszt
ELKÉSZÍTÉS: A felolvasztott vajban pároljuk roppanósra a kis kockákra
darabolt karalábét, sárgarépát és a cikkekre vágott gombát. Szórjuk meg petrezselyemmel, liszttel, és annyi
forró tejet öntsünk hozzá, hogy sőrő zöldséges masszát kapjunk. Sózzuk, borsozzuk meg, majd amikor kicsit
kihőlt, keverjük bele a kockákra vágott tojásokat, a tojássárgákat, és lazítsuk a kemény habbá vert
tojásfehérjével. Töltsük egy kivajazott, kilisztezett formába, 170 °C-os sütıben süssük pirosra, majd forrón
tálaljuk.

Készültek a finom, főszeres borok

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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