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IX. évfolyam 5. szám 2012. AUGUSZTUS

Augusztusi jeles napok
Augusztus 15. Nagyboldogasszony
Mária mennybemenetelének, az ország Mária oltalmába ajánlásának ünnepe.
Augusztus 16. Joachim
Joachim Szt. Anna férje. Szőz Mária édesapja. Dávid király családjából származott.
Augusztus 18. Ilona
Ilona császárné fiának, Nagy Konstantinnak buzdítására keresztelkedett meg (326-ban). Élete utolsó
éveiben egyszerő zarándokként végigjárta a Szentföldet. Az Olajfák-hegyén és Betlehemben
templomot emeltetett.
Augusztus 20. Szent István király
István születését a középkori „Csodák könyve legendája így adja elı: Géza fejedelemnek, aki
kereszténnyé lett, álmában angyal jelenti fia születését, kinek a földi korona után a mennyei korona is
osztályrészül jut. Feleségének, Saroltának is ez az álombeli látása volt. Valóban megszületett fiuk 973ban. Géza fiának, Vajknak nevelését Adalbert prágai püspökre bízta. İ a keresztségben az István nevet
adta neki. István házasságát is ı közvetítette Gizella bajor hercegnıvel 995-ben. 997-ben István átvette
a hatalmat. Keresztény világnézete mélyen gyökeret vert lelkében. Az ellene felkelt törzsekkel véres
csatákat vívott. Koppány halála, Gyula és Ajtony leverése a legfıbb ellenségtıl szabadította meg.
Szerzeteseket hívott be, bencés és görög bazilita rend férfi és nıi tagjait. Szent Márton hegyén
apátságot alapított, sok kolostort, székesegyházat, tíz falu számára templomot építtetett és elrendelte a
vasárnap megszentelését. István Asztrik apátot küldte a pápához koronáért és keresztény áldásért.
Élete nagy csapása egyetlen fiának, Imrének halála volt. Így utóda nem lévén, István király az országot
és a nemzetett jelképezı koronát Boldogasszonynak ajánlotta fel.
Szent László uralkodása alatt avatták szentté 1083-ban.
Augusztus 24. Bertalan
Bertalan napját ıszkezdı idıpontja miatt a gazdasági életben máig is számon tartják. Betakarítási
hálaadás, az ıszi szántás-vetés és a szüret kezdı napja. Bertalan a szılıhegyek védıszentje. Azt
tartják, ha ezen a napon esik, jó káposztatermés lesz.
Augusztus 28. Szent Ágoston
Egyházatya (354-430). Legendáját a „Csodák könyve” írja le: „Szent Ágoston egyszer a tengerparton
sétált. A Szentháromság titkán elmélkedett. Észrevette, hogy egy gyermek kagylóval a tenger vizét
gödröcskébe meregette. Megkérdezte tıle, hogy mit mővel. A kisfiú bátran megfelelt: - Gondolod,
hogy ez sikerül? – kérdezte a püspök. – Miért ne hinném, válaszolt a kisfiú, - aki az Isten angyala volt.
– Hisz te is hiszed, hogy tudsz arra felelni, amire még senki sem tudott. Sokkal könnyebb nekem a
tenger vizét e lyukba meríteni, mint az embernek Isten lényét kifürkészni.” Ágoston megértette a
példázatot. „Hazaérve egy könyvhöz sem nyúlt többé, mert a gyermektıl többet tanult, mint az
üresszavú könyvekbıl.
Szent Ágoston követıi az ágostonrendiek, premontreiek, dominikánusok, magyar pálosok. A
lelkipásztorkodás mellett a belsı lelki szemlélıdés a hivatásuk.
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Köszönı gondolatok
Kis falunkban már szokássá vált, hogy június második hétvégéjén összejön a falu
apraja-nagyja egy közös nap eltöltésére. Az idei falunapi rendezvényünkre is nagy izgalommal és sok-sok
munkával készültünk. Szeretettel hívtunk és vártunk minden kedves Káptalantótiban élıt, valamint a faluból
elszármazott rokonokat, barátokat.
Jó érzés volt látni és megtapasztalni, hogy ezen a napon minden kedves résztvevı jól érezte magát.
A felhıtlen kikapcsolódást emlékezetessé tette az egész napos együttlét, a családi vetélkedés. A
„CSOBÁNC” hagyományırzı csoport nagyszerő történelmi bemutatója.
A helyi gyermekek, valamint amatır táncosaink és a meghívott profi elıadók színvonalas mősora.
Szép számmal érkeztek a közös ebédre és a szabadtőzön sütött-fızött ízletes esti étkekre.
Hálás köszönetet érdemelnek mindazon segítıkész emberek, akik önzetlen adakozásukkal, lelkiismeretes
munkájukkal segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását. Gondoskodtak róla, hogy ezen a napon senki
sem maradjon lélekemelı érzések nélkül, valamint finom étkek és jóféle borok nélkül.
Tisztelettel megköszönjük a cégeknek, társaságoknak, közösségeknek, családoknak az önzetlen segítséget.
Végül, de nem utolsó sorban az alábbi néhány sorba szedett gondolattal fejezzük ki köszönetünket
véradóinknak.
Mintha az ég is mosolyogna,
Ahol ember, emberen segít,
Ahol a szeretet hálója
Szinte mindenkit bekerít……………
Emberbaráti szeretetbıl példát mutattak, ismét bebizonyították önzetlenségüket . Köszönjük !
Kedves Káptalantótiak !
Kis falunk életében fontos az emberi kapcsolatok kiteljesülése, az egymás iránti tisztelet és a másság
elfogadásának ténye. Ebben a változó, anyagias világban fontos az összefogás, mert együtt sokat tehetünk
kis falunk fennmaradásáért. Tegyük ezt szívvel-lélekkel, emberbaráti szeretettel.
Tisztelettel : Képviselıtestület

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük az érintett szülıket, hogy az iskolakezdési támogatás kifizetése 2012. augusztus 16-tól,
csütörtöktıl folyamatosan történik az Önkormányzatnál, munkaidıben. A közép-és felsıfokú
oktatási intézményekben tanulók esetében tanulói jogviszony igazolás bemutatása szükséges,
legkésıbb szeptember 15-ig.

FELHÍVÁS
Az utóbbi idıben megszaporodott a kóborló ebek száma a község közterületein, zavarva a
közlekedést és a gyalogosok nyugalmát, nem beszélve az otthagyott ürülékükrıl.
Nyomatékosan felhívjuk az eb-tulajdonosok figyelmét, hogy az eb-tartás szabályait betartva,
kutyáikat tartsák saját ingatlanuk területén.
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Élceletképek: Tóti és egyéb tarkaságok
Falunap
Szervezés, munkálkodás, reményteljes tervek
Imára kulcsolt kezek is, amik a sikerhez kellenek
Hétágú napsütés, igazi nyári kukolla
Van indok, hogy az ember csak a fröccsös sátorba húzódna
Családi vetélkedı indította a sort
Szülık, nagyszülık, gyerekek, unokák, mindenkin short
Mindennek rendelt ideje van, mondta Pál apostol
Négy család vonult fel, négy fıs csapatostól
Nálunk a mama nem indult, tudjuk az okát
A Vince tartalékfeleségként kvalifikálta, bedobta magát
Termetes darab, erıs, gyors, hajtós harcos
Lehet, hogy megtartom, mert permetezéskor is hasznos
Mutatós játékvezetık, szıke és barna, vigyáztak a játéktérre
Ilyen hajtás és feleség (Vince) mellett nem nézhettem félre
Ügyességi s erıpróbák egymás után sorjáztak
Vince, Tomika, Márkó velem s a többiekkel vizsgáztak
Futottunk váltót, nagyon rövidre fogtam az idımet
Bevallom, majd kiköptem a tüdımet
Ilyenkor kell a segítség, amit egy jó feleség (Vince) adhat
Deres fröccs formájában a szófogadó férj bedobhat
A „Pászi ne igyál” egyszer sem hagyta el a száját
El is nézem neki, a 106 kilós fertályát
Ennek is megvolt, mint mindennek a böjtje
Amikor feladatként talicskázáskor, a súlyát gravitációként az enyémben töltse
Ráadásul rövid idın belül fordítnom kellett kétszer
Ehhez képest örült volna Döbrögi, ha Ludas Matyi nem veri el, csak hétszer
Ki is néztem eredeti feleségemre, a szurkolóhoz
Visszatérek hozzád, s a hatvanöt kilódhoz
Ha ezt tudom, edzésekkel jobban készülök
Mert biológiai csodaként, mint nagypapa azt hittem, megszülök
Vadásziék, Nagyék, Tóték küzdöttek velünk egyetemben
Nevelve a jövıt a világ e kis Tóti szegletében
Záróakkord gyanánt, pihentetésül szép gondolat
Egy kézzel kikapcsolni feleségeken a melltartó kapcsokat
Fiatal társaim izgatottan készültek a bemutatóra
Én már nem számítottam egy fergeteges libidóra
No meg az én „Vincémnek” a háta domborúan görbe
A ráfeszült melltartó kapcsai beleakadtak a szırbe
Feszegettem, húztam, forgattam, a megoldást csak nem találtam
Így aztán tenyérnyi helyen a hátát kiepilláltam
Beszédes, boríző, rángatódzó kiáltás
De sikerült és megvolt a megváltás
Ajánlottam neki, mivel futballmeccsre tartott számot
Most már kevés munkával, belecsipkedem a hátán a mezszámot
Ha gondolja, szívesen megteszem ezt az elején, a mellén
Ilyen melegben nem hátrány a hiányos bekecses szırmellény
Felajánlottam neki a 88-ast, mint mezszámot
Nem, nem a felület nagyságért, hisz fizetséget nem várok
Szabálytalanságoknál, ahol a távolság nem közeli
Ha felrúgják, akkor sem keverheti össze a számokat a Vizeli
Egyébiránt nem kell mezt koszolni, beleizzadni
Csak az amúgy is fáradt testet lezuhanyozni
A mezcsere azért nála, több mint problematikus
Ehhez feltétlen kell egy gyakorlott kozmetikus
Szép nap volt, mindenki jól érezte magát a bırében
Mezcsere híján pedig a Vince is maradhatott a saját szırében
Ui: A háromgenerációs csapatverseny retró képviselıjeként
tisztelettel köszönetet mondok minden egyes szervezı,
bonyolító, gasztronómiai munkálkodónak, a kulturális
elıadóknak s a kulturáltan szórakozó vendégeknek.
Pászi
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Felhívás
A Tapolcai Rendırkapitányság tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a
közlekedésbiztonsági ellenırzések keretein belül kollégáink kiemelt figyelmet
fordítanak a passzív biztonsági eszközök használatára. A passzív biztonsági eszközök
sorába azok a berendezések tartoznak, melyek közlekedési baleset esetén megvédik a
gépkocsiban utazókat a súlyos sérülésektıl, illetve csökkenthetik azok mértékét.
Ilyenek a biztonsági övek, a biztonsági gyermekülések és a légzsákok. A
motorkerékpárosok, illetve segédmotor-kerékpárosok esetében pedig a bukósisak,
amely adott helyzetben életet is menthet.
A forgalom-ellenırzés alatt a megállított jármővezetık minden esetben alkoholszondás ellenırzésre is
számíthatnak.
Kérjük a jármővezetıket, hogy kellı megértéssel és toleranciával vessék alá magukat a rendıri
intézkedésnek még abban az esetben is, amennyiben egy-egy akció során több alkalommal kerülnek
megállításra!
Tapolcai Rendırkapitányság

FAKANÁL ROVAT
İszibarackos-szılıs túrótorta
Hozzávalók:

A tésztához: 14 dkg Rama margarin, 7 dkg cukor, 1 tojás, 30 dkg liszt, 1
csomag sütıpor, pici só

A töltelékhez: 65 dkg túró, 20 dkg Rama margarin, 10 dkg cukor, 1
csomag Bourbon vaníliás pudingpor, 1 csomag Bourbon vaníliás cukor, 1
citrom reszelt héja, 2 db tojás, 1 kanál keményítı, 4,5 dl tejföl, 3 db
ıszibarack, 1 fürt szılı
Elkészítés: A tésztához valókat összegyúrjuk kézzel, belenyomkodjuk egy 28 cm-es kapcsos formába, és a hőtıbe
tesszük fél órára pihenni. Ez idı alatt elkészítjük a tölteléket. Egy nagyobb tálban összekeverjük a hozzávalókat: túró,
margarin, cukrok, tojás, pudingpor, keményítı, citromhéj, tejföl.
A barackokat félbevágjuk, kimagozzuk, és kisebb kockákra vágjuk. A szılıt megmossuk és leszemezzük.
A sütıt elımelegítjük 180 C fokra. A hőtıbıl kivesszük a tésztát, megszórjuk a barackkockákkal és elosztjuk rajta a
szılıszemeket is.
Erre öntjük a túrós masszát, majd betoljuk a sütıbe, és 70 percig sütjük.
Hagyjuk teljesen kihőlni, mielıtt felszeleteljük. (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.
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