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Kedves Káptalantótiak!
Az évek során már hagyománnyá vált a június hónapban megrendezésre kerülı
falunapi rendezvény szervezése. Jó alkalom a családias hangulat megteremtésére, a
felszabadult vidámságra, a tartalmas együttlétre. Rajtunk, résztvevıkön múlik a
szabadidı kellemes eltöltése. Településünk egyik fı záloga az itt élı emberek közötti
jó kapcsolat, a hagyományok ápolása, azok továbbadása, megırzése a nemzedékek
számára. A falunapi összejövetel jó alkalom az összefogásra, az
együttgondolkodásra. A szervezık örömteli várakozással és természetesen sok-sok
munkával készülnek a legnagyobb közösségi rendezvényre. A rendezvény sikeres
lebonyolításához szükség van a lakosság aktív részvételére.
Turisztikai szempontból is fontos a rendezvény sikeres lebonyolítása. Számos
nyaraló és átutazó látogatja a falusias életet tükrözı rendezvényeket, ezáltal is
megismerheti a vidéki emberek közösségi életének egy kis szeletét, mely az
összetartozásról, a közös kikapcsolódásról szól. Az egész napos program mindenki
számára tartogat az érdeklıdési körének megfelelı hasznos programot. Délelıtt
folyamán gyermek- és családi programok kerülnek elıtérbe (agyagozás, ügyességi
versenyek, készségfejlesztı gyermekjátékok, elfeledett népi játékok, arcfestés,
fénykép-felismerı verseny a szülık gyermekkori fényképei alapján).
Tisztelettel kérem a kedves szülıket, ha részesei lennének ennek a
kezdeményezésnek, akkor az önkormányzatnál szíveskedjenek leadni pár darab
gyermekkori képet. Nagyon fontos és talán tanulságos is lehet a régi gyermekkor
felidézése a szülık és gyermekeik számára is. Délutáni programok tekintetében lesz
öregfiúk labdarúgó mérkızés, táncház, hagyományırzı bemutató, népdalok,
néptánc, vidám percek, operett, nótaest, móka kacagás.
Egész nap látványkonyha, tóti tócsi, szabad tőzön sütött-fızött étkek, gasztronómiai
meglepetés. Tombola! (Tombola tárgy felajánlásokat a helyszínen elfogadunk.)
Szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakosságát, rokonokat, barátokat és minden kedves
vendéget június 16-án (szombaton) a sportpályán! Szeretettel várjuk kedves véradóinkat!
Legyen ez a nap a TÓTIAK nagy családjának ünnepe.
Csom Károlyné
polgármester
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Pedagógusnapra
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját
szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”- ez Németh László hitvallása.
Pedagógusnap alkalmából tisztelettel köszöntünk minden községünkben élő
pedagógust, „a gyémántcsiszolókat.”
Köszönjük elkötelezettségüket, munkájukat, mindennapos helytállásukat,
hitüket, optimizmusukat, féltő és óvó szeretetüket.

Júniusi jeles napok
Június 8. Medárd
Medárd napja, ismert idıjárásjósló nap egész Magyarországon. Évszázados megfigyeléseken alapul, manapság is
hagyatkozunk rá, bár már nem vesszük olyan szigorúan szó szerint, mint elıdeink. A megfigyelés lényege, hogy ha
Medárdkor esik az esı, negyven napos esıs, hővösebb, felhıs idıjárás következik. Ha szép napos idı van ekkor,
negyven napos aszály várható. Bizonyos vidékeken a várható szılı- és szilvatermésre következtetnek a Medárd napi
idıbıl. Ha meleg, napos, jó gyümölcstermés várható, ha esik, savanyú lesz a bor, viszont bı lesz a gabonatermés.
Június 13. Antal
Szent Antal az elveszett tárgyak nyomravezetıje, reménytelen ügyek égi pártfogója.
Legendája elmondja, hogy vándorútján egyszer egy úr házában szállt meg. Éjjel az úrnak úgy tőnt, hogy Szent Antal
szobájából nagy fényesség sugárzik ki. A kulcslyukon benézett, és Szent Antal karján a kis Jézust látta. Legtöbbször
így is ábrázolják. A másik kezében liliomággal, ami a szent ártatlanságát jelképezi.
Június 22. Ákos
Ókeresztény vértanú. 10 ezer katona társával hitéért keresztre feszítették az Ararát hegyén. Freskókon és oltárképeken
megörökítve emléküket, tízezer vértanúként is emlegetik ıket.
Június 24. Iván
Szent Iván, vagy másként Keresztelı Szent János Jézus hírnöke: „a pusztából kiáltónak szava, Készítsétek az Úr útját,
Tegyétek egyenessé ösvényeit!” (Mk. 1, 1-4). A nyári napfordulatot népünk Szent Iván éjszakáján lángoló tőz
gyújtásával ünnepli, mivel János csontjait is megégették. A tőz tisztító, gyógyító, termékenyítı erejébe vetett
archaikus hitbıl lángol fel. Szent Iván tüzét körültáncolják a lányok, énekelnek és átugorják, és ebbıl jósolnak a
férjükre. Parazsából letőznek a kertbe, vagy a szılıbe, hogy a hernyó el ne pusztítsa a gyümölcsöst. Vetés közé is
tesznek, hogy meg ne üszkösödjön.
Június 27. László
Szent László királyunk a magyar lovagok példaképe, „fejjel nagyobb mindenkinél” jelzı nemcsak daliás termetére,
hanem erkölcsös életére is utal. Középkori mondáink és legendáink egyetlen szentünket sem magasztalták úgy, mint
Szent László királyunkat. László nevét, Ladiszlávot lengyel édesanyja, Richeza választotta. Lengyel nevelésben
részesült. Ifjan hazatérve harcolt a kunok és a besenyık ellen. Lovagi híre a cserhalmi csatával kezdıdött. A Képes
Krónika elmondja Salamon királlyal való küzdelmeit. Kívánsága szerint a váradi székesegyházban temették el. Halálát
és temetését a legendák sora örökíti meg.
Fejereklyéjét a gyıri székesegyház Hédervári kápolnájában ırzik.
Június 29. Péter-Pál
Péter-Pál napja ısi ünnepünk. Az apostolfejedelem és a népek apostola a hagyomány szerint ezen a napon szenvedett
vértanúhalált. Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették fejjel lefelé, mert nem tartotta méltónak úgy meghalni,
mint Mestere. Pált római polgár lévén nem feszíthették keresztre, ezért lefejezték.
Jézus az ı egyházát Péterre bízta és neki adta a Mennyország kulcsait. Ezért ábrázolják kulccsal a kezében. Szent
Péter halász ember volt, így érthetı, hogy a halászok patrónusukként tisztelik.
Péter-Pál napját a köztudat az aratás kezdı idıszakának tartja számon. Sok helyen ezen a napon nem gyújtottak tüzet
és Péter-Pál oltalmába ajánlották a búzakereszteket, hogy a tőzvész el ne pusztítsa.
Pál apostol Péter mellett kissé háttérbe szorul, bár tisztelettel emlegetik. Január 25-e, Pál fordulása az ı nevéhez
főzıdik. Ekkor tért meg a damaszkuszi úton a keresztényeket üldözı Saul, Pál apostollá. Nagytudású, római
mőveltségő ember volt.
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Az édesanyákat és a nagymamákat köszöntötték
Május elsı vasárnapján szerte az országban az édesanyákat, nagymamákat köszöntik.
Így volt ez kis falunkban is. Óvodások, iskolások mondták el kis verseiket, énekeltek kedvesen.
Minden ünnepelt nevében köszönjük a szervezıknek és a köszöntıknek is a kedves mősort.

Községi gyereknap
Szép, napsütéses reggelre ébredtünk május 26-án, így az idei gyermeknapi rendezvényünket mindenki
örömére a sportpályán tartottuk meg. Csom Károlyné polgármesterasszony köszöntötte a jelenlévı
gyermekeket és szüleiket gyermeknap alkalmából. Továbbá köszöntötte pedagógusnap alkalmából a
tanítókat, tanárokat, óvónıket és a ” gyermekek és szüleik nevében is” megköszönte áldozatos
munkájukat.
Ezek után a gyermekek belevetették magukat a különbözı játékokba. Zsuzsa és Margit óvó néninél
papírlepkék és katicák készültek, Eszter és Anikó néni fáradhatatlanul festette az arcokat. Kolop Józsefnél
agyagból formáztak ötletes „szobrokat” az apró kezek. Anita, Erzsike és Andi néni vidám versenyekre
hívta a kicsiket és nagyobbakat, amely roppantul tetszett mindenkinek. Némely játékot a szülık is
kipróbálták. Marika néni finom „kılevest” fızött a gyerekseregnek. Szarvas Helka tányérjába került a
„kı”, így ı még egy hétig ingyen kapott fagyit a presszóban. A leves után még pizzával is teletömték a
pocakjukat az ünnepeltek. Kaptak fagyit, édességet, üdítıt, gyümölcsöt, és mindenki a méretére
választhatott magának egy pólót is. Köszönöm a segítséget még Konkoly Károlynénak, Sósné Magdinak,
Németh Tamásnak, a helyi Vöröskereszt szervezetnek, Kalmár Sándornénak és Horváthné Hosszú
Erikának, hogy segítségükkel és hozzájárulásukkal segítették a rendezvény lebonyolítását.

Köszönet
Már hagyomány, hogy
hogy a gyermeknap nyitásaként köszöntik a rendezvényen résztvevı
résztvevı
óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat.
Mindannyiunk nevében köszönjük ezt a szép gesztust. Jó érzés, hogy a faluban ilyen
megbecsülésnek örvendenek a pedagógusok.
Köszönjük szépen.
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Tisztelt Káptalantótiak !
Bizonyára Önök is tapasztalták, hogy a közelmúltban Önkormányzatunk ismét kitisztította a Séd patak
medrét. Sajnálatos módon a tisztítás során tapasztalt szennyezıdésekbıl arra lehet következtetni, hogy
egyesek ezt az egyedülálló élıvizet arra használják, hogy folyékony kommunális szennyvizüket
belevezetik.
Ezért nyomatékosan felhívom a Séd patak közelében lakók figyelmét, hogy a patakba vezetett szennyvíz
súlyosan károsítja környezetünket, a cselekmény pedig a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 245. §-a értelmében: Aki
vízilétesítménybe, illetve felszíni vagy felszín alatti vízbe közvetlenül vagy közvetve szennyezı anyagot
juttat és ezáltal a vízkészletet felhasználásra alkalmatlanná teszi, vagy a felhasználást veszélyezteti, ha
környezetkárosítás egyébként nem állapítható meg szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedı helyszíni
bírsággal sújtható.
Felszólítom azokat az ingatlantulajdonosokat, akik a fenti cselekményt megvalósították, hogy az
esetleges szennyvíz bevezetéséket haladéktalanul szüntessék meg, illetve hagyjanak fel az ilyen
magatartással! A szabályszerő bekötéseket a jövıben a Szolgáltató munkatársainak segítségével
ellenırizni fogom.

FELHÍVÁS PARLAGFŐ MENTESÍTÉSRE
Nemesgulács-Káptalantóti Községek Körjegyzıje felhívja a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:

"A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon
a
parlagfő
virágbimbójának
kialakulását
megakadályozni, és ezt követıen ezt az állapotot a vegetációs
idıszak végéig folyamatosan fenntartani."
A parlagfő legintenzívebb növekedési idıszaka július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege július
végén és augusztus hónapban történik, ezért az ingatlantulajdonosoknak a parlagfő elleni védekezést június 30-ig
végre kell hajtani, azt követıen pedig a parlagfő virágzását, az allergén pollen levegıbe kerülését folyamatosan
megakadályozni. A védekezés legegyszerőbb módja a június végétıl két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg
a vegyszeres gyomirtás. E határidı után a védekezések ellenırzését, illetve a fertızött területek felmérését a körzeti
Földhivatalok mezıgazdászai végzik. A parlagfővel fertızött területek ismeretében a területileg illetékes Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóságok (belterület esetén a település jegyzıje,) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a
közérdekő védekezést, mely azonnal végrehajtandó. A közérdekő védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a
vállalkozói díjat, a Földhivatal és a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság költségeit) a földhasználó, földtulajdonos
köteles megtéríteni. A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók!
Közérdekő védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki
a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás
mértékétıl függıen 20.000 – 5.000.000 Ft között lehet. A termelıt nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni szemle
történik az ingatlanán, nem kell külön felszólítani a parlagfő mentesítésre, hiszen a jogszabály úgy rendelkezik, hogy
a tulajdonos/használó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlana parlagfő-mentesen tartásáról a vegetáció
során, függetlenül a hatóság erre irányuló intézkedésétıl.
Fentiek alapján kérem a tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a parlagfő mentesítési kötelezettségüknek tegyenek
eleget, illetve figyelmeztessék tulajdonostársaikat, szomszédjaikat is.

A parlagfő mentesítés elvégzése mindannyiunk közös érdeke.
Tisztelettel: Benczik Zsolt
körjegyzı
_____________________________________________________________________________________
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Fogyasztói tájékoztató jogszabályi változásokról
Tisztelt Fogyasztónk!
Engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassuk a talajterhelési díjjal valamint a víziközmő-hálózatokra
történı kötelezı rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról és Társaságunk ehhez kapcsolódó
akciójáról.
TALAJTERHELÉSI DÍJ NÖVEKEDÉSE

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében azon
fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie.
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét arra, a 2011. évi CCI. törvény 234. §-a alapján a talajterhelési
díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétıl a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 mértékben
került meghatározásra, amelyet a területi szorzók tovább növelhetnek. 2013-ban tehát már a megemelt
talajterhelési díjat kell az érintett fogyasztóknak megfizetni, amely így jelentısen meghaladhatja a
települési közüzemi csatornadíjak mértékét!
KÖTELEZİ RÁKÖTÉS

A víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 83.§ (3) bekezdése alapján, ha 2012.
július 1-jén a közmőves ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges
víziközmő rendszer a közterületen az ingatlanról mőszakilag elérhetı módon kiépült és rendelkezésre áll,
akkor az ingatlan tulajdonosa 2013. július 1-jéig az 55.§-ban foglaltak szerint köteles az ingatlant a
rendszerbe bekötni!
KEDVEZMÉNYES RÁKÖTÉSI LEHETİSÉG 2012.04.01.-2012.09.30 KÖZÖTT

A fenti jogszabályi változások alapján a kiépült víziközmő-hálózatokra való rácsatlakozás az érintett
fogyasztók számára gazdaságilag indokolt és egyben törvényileg kötelezı. A rákötésekkel kapcsolatosan
felmerülı fogyasztói terhek enyhítése érdekében a DRV Zrt. az önkormányzatokkal közösen igyekszik
támogatást nyújtani az érintett fogyasztóknak. Ennek érdekében Társaságunk az újonnan létesült
bekötések átvételét - bruttó 13.970 Ft helyett - ingyenesen elvégzi.
A rákötési folyamat megindítása elıtt kérjük, részletesen tájékozódjon az ügyfélfogadó irodáinkban, és
honlapunkon (www.drv.hu) is megtalálható rákötési tájékoztató alapján, szükség esetén keresse
ügyfélszolgálati munkatársainkat. A rákötési szándék az elızıekben említett helyeken és a polgármesteri
hivatalban is megtalálható „Megrendelı ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére formanyomtatvány”
kitöltésével, és a következı postacímre történı megküldésével jelezhetı:
DRV Zrt. Ügyfélszolgálat
8601 Siófok, Pf. 888
A megrendelıt csak az illetékes víz- és csatornamő társulat/önkormányzat aláírásával fogadhatja el a
DRV Zrt. Aki a szolgáltató hozzájárulása nélkül csatlakozik a szennyvízelvezetı törzshálózatra,
szabálysértést követ el.
A DRV Zrt. a beérkezı megrendelıi igényeket folyamatosan figyelemmel kíséri, nyilvántartja. Az
illetékes Üzemvezetıség felveszi a kapcsolatot az igénylıkkel, és a kialakított ütemtervnek megfelelıen
egyezteti a szakfelügyelet tervezett idıpontját. A DRV Zrt. Ügyfélszolgálata a bekötés átvételét követıen
szolgáltatási szerzıdést küld a Fogyasztónak.
Amennyiben további kérdése van, a helyi tarifával hívható DRV INFO VONALON munkatársaink
készséggel állnak rendelkezésére a 06 40 240 240-es telefonszámon.
Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmő Zrt.
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Tisztelt Lakosság!
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata
heti redszerességgel fogadóórát tart Káptalantóti településen. A fogadóóra helye : a polgármesteri hivatal
épületében, a fodrász üzlet helyén.
A fogadóóra ideje :minden hétfın 10.30.-11.30. óráig gyermekjólét tekintetében,
11.30.-12.30. óráig családsegítés tekintetében.
Területileg illetékes családgondozó : Szarka Teréz Eszter ( 06-30-611-73-21 )
Szakembereink segítséget nyújtanak gyermekek, fiatalok és szüleik számára, a gyermekek és fiatalok testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdését veszélyeztetı problémák megelızése és megszüntetése érdekében.
A gyermekeket érintı veszélyeztetı körülmények mielıbbi észlelése érdekében a Gyermekjóléti Szolgálat
észlelı-jelzırendszert mőködtetnek. Az észlelı-jelzırendszer tagjai kötelesek írásbeli jelzéssel élni a
Gyermekjóléti Szolgálat felé, ha valamely gyermekkel kapcsolatban, veszélyeztetı körülményeket tapasztalnak.
Az észlelı-jelzırendszer, olyan szakemberekbıl áll (pl. védınık, háziorvosok, óvodák és iskolák gyermek- és
ifjúságvédelmi felelısei, rendırség), akik – adott esetben – akár napi szinten is kapcsolatban állhatnak a
gyermekkel és a szülıvel.
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói rendszeresen kapcsolatot tartanak a jelzırendszer tagjaival. A
rendszeres szakmai kapcsolat elınye, hogy a gyermekekkel kapcsolatos veszélyeztetı körülmények idıben
felismerhetıek, így a családgondozók és a család együttmőködésével megelızhetı a gyermekek
veszélyeztetettségének kialakulása.
A gyermekek veszélyeztetettsége olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult –
állapot, amely a gyermekek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlıdését gátolja, vagy akadályozza.
Együttmőködés hiányában – a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében – a családgondozó
hatósági kötelezésen alapuló családgondozást végez.
A gyermekjóléti szolgáltatás tehát önkéntesen igénybe vehetı, kölcsönös együttmőködésen, valamint hatósági
kötelezésen alapuló szolgáltatás.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:
A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el:
- A gyermek veszélyeztetettségének megelızése érdekében:
• Észlelı-jelzırendszer szervezése, mőködtetése
• Családgondozás, egyéni esetkezelés;
• Tanácsadás;
• Információnyújtás;
• Tájékoztatás;
• Különbözı szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezése;
• Szabadidıs programok szervezése.
- A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
• A gyermekkel és családjával végzett családgondozás célja a gyermek problémáinak rendezése, a
családban jelentkezı mőködési zavarok ellensúlyozása.
• Az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítı szolgáltatás-, valamint a hatósági
beavatkozás kezdeményezése.
• Javaslat készítése a gyermek családjából történı kiemelésére, a leendı gondozási helyére vagy annak
megváltoztatására.
• Családi konfliktusok megoldásának elısegítésére, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében.
- A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:
• Családgondozás biztosítása, a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához,
a szülı és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.
• Utógondozás biztosítása s gyermek családjába történı visszailleszkedéséhez.
Kik fordulhatnak a Gyermekjóléti Szolgálathoz?
• A jelzırendszer tagjai kötelesek jelzést tenni a gyermekek veszélyeztetettsége esetén;
• A gyermekek veszélyeztetettségével kapcsolatban, magánszemélyek is élhetnek jelzéssel a
gyermekjóléti szolgálat felé;
• Problémája megoldásához a gyermek is kérhet segítséget;
• A gyermeket érintı problémák, nehézségek megoldása érdekében a szülı is kérheti a gyermekjóléti
szolgálat segítségét.
A Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulhat tehát bárki, akinek tudomása van, a gyermekeket érintı veszélyeztetı
körülményrıl, illetve bárki, akinek segítségre van szüksége.
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Miben segítenek a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tájékoztatást nyújtanak a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlıdését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való
hozzájutás módjáról;
Segítségnyújtás a hivatalos ügyek vitelében, kérelmek megírásában, adatlapok kitöltésében, családtámogatási ellátások
igénylésében;
Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, a mentálhigiénés tanácsadás; vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése;
Jogi tanácsadáshoz való hozzájutás segítése, ennek megszervezése;
Káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése;
Életvezetési, életviteli problémák megoldásának segítése;
A szociális válsághelyzetben lévı várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a
családok átmeneti otthonában igénybe vehetı ellátáshoz való hozzájutás szervezése;
Segítségnyújtás a családban jelentkezı mőködési zavarok ellensúlyozásában, a gyermek személyiségfejlıdését gátló
problémák megoldásában;
Segítségnyújtás, a családi konfliktusok megoldásának elısegítése érdekében;
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, családgondozás során, a problémák megszüntetésének segítése;
Szarka Teréz Eszter családgondozó

RENDİRSÉGI FELHÍVÁS
A Tapolcai Rendırkapitányság felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az utóbbi idıben környékünkön
jelentısen megszaporodtak az ún. „trükkös tolvajok” által elkövetett bőncselekmények.
Elıfordul, hogy magukat valamely szolgáltató munkatársainak kiadva vagy ágynemő-garnitúrák,
edénykészletek, mőszaki cikkek, tüzelıanyag árusításának, esetleg fémhulladék vásárlásának címén nyernek
bebocsátást a lakásba. Gyakori jelenség az is, hogy az elkövetık az ereszcsatorna cseréjére vonatkozóan
egy igen kedvezı ajánlattal keresik fel áldozataikat, majd a munkálatok elvégzését követıen egy nagyobb
összeget követelnek, melyhez számlát - természetesen - nem tudnak kiállítani.
Ezek után sokszor csupán egy pohár vizet kérve, netalán egy nagyobb címlető bankjegy felváltásával arra
késztetik a sértettet, hogy felfedje megtakarított pénzének rejtekhelyét, majd a kellı pillanatban meglopják.

Az alábbi tanácsainkat megfogadva és azokat betartva elkerülhetik, hogy trükkös tolvajok áldozatává
váljanak:
− A magukat hivatalos személyeknek kiadó emberektıl kérjék el igazolványukat, s akár fel is hívhatják
személyazonosítás céljából a kiküldı szervezetet vagy intézményt.
− Ismeretlen személyeket soha ne engedjenek be otthonukba, még a ház udvarába se, bármilyen
indokkal szeretnének is bejutni!
− Lehetıség szerint kerítésen át vagy kulcsra zárt ajtó mögül kérdezzék meg a váratlan látogatót
jövetele céljáról!
− Bármilyen gyanús körülmény esetén értesítsék a rendırséget az ismert és ingyenesen hívható 107-es,
illetve 112-es telefonszámon!
− Idıs, egyedül élı rokonaikat és ismerıseiket is figyelmeztessék ezen tolvajok tevékenységérıl és
módszereirıl!
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Szalayné Komlósi Gizella:
Nyári vakáció
Nyár, nyár, de csodás!
Csupa móka, kacagás,
Parton épül homokvár
Strandtáskában labda vár.
Fagyis bódé jéghideg,
Fagyis néni integet,
itt a málna, jó hideg,
Vaníliás jéghegyet?
Lángos sütı melegen
Lángost kínál, meleget,
Kukoricát fız a bácsi,
Csutkát nem ám hajigálni!
Nyár, nyár, de csodás!
Csupa móka, kacagás,
Nap jó gyorsan elszaladt,
Indul haza kis csapat.
(www.poet.hu)

FAKANÁL ROVAT
Sajtban sült hal
Hozzávalók: tengeri halfilé (mirelit), trappista sajt,
fızıtejszín, halak főszersó, só, bors, vaj, citromlé,
petrezselyemzöld
Elkészítés:
A kiolvasztott, nagyobb halfiléket tenyérnyi darabokra vágjuk, főszersóval
bedörzsöljük, és kivajazott jénai tálba tesszük. A sajtot lereszeljük, és annyi
tejszínnel összekeverjük, hogy sőrő masszát kapjunk. Kicsit sózzuk,
borsozzuk. A sajtos masszát szépen eloszlatjuk a halszeleteken, és
elımelegített, közepesen forró sütıben – úgy 170 fokon - sütjük, amíg a sajt
megolvad rajta, és a teteje szép színt kap. A sütıbıl kivéve
petrezselyemzölddel díszítjük, és párolt rizzsel, salátával tálaljuk. Aki szereti,
citromlével ízesítheti.
(www.mindmegette.hu)
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:10.30-11.30-ig
gyermekjóléti szolgálat,
hétfı: 11.30-12.30-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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