Káptalantóti Önkormányzat lapja
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Novemberi jeles napok
November 19. Erzsébet napja
II. András és Gertrúd leánya Árpádházi Szent Erzsébet. Sárospatakon született 1207-ben. Négyéves
korában Thüringiába adták férjhez. Korán megözvegyült, férje a keresztes háborúban esett el. Egész
életét gyermekeinek nevelésére és a szegények ápolására szentelte. A betegek, árvák, elhagyottak s a
kórházak védıszentje. Sok szép legenda maradt fenn róla.
Legközismertebb közöttük a rózsa-legenda. Kötényében élelmet vitt a várkapuhoz szegényeinek.
Találkozott szigorú apósával, aki megkérdezte, hogy mit visz? – Rózsákat! – felelte ijedten. Apósa
felhajtotta kötényét és valóban rózsákat talált benne.
Egyszer ura nem volt otthon, egy bélpoklost megfürösztött és a férje ágyába fektette. Hazaérkezett
urának bepanaszolták. Mérgesen berohant a szobába, felemelte a lepedıt és ágyában Jézust találta
vérbefagyva. – Az Úr nem hagyta ıt soha hamisságban nagy szeretete miatt.
Ha Erzsébet napon havazik, azt mondják: „Erzsébet megrázza a pendelyét.”
November 22. Cecília
Ókeresztény vértanú, az egyházi zene patrónusa (meghalt 230-ban.) Tibériusz császár férjével együtt
kivégeztette. A bakó háromszori próbálkozással sem tudta levágni a fejét a szép haja miatt. A
kegyelem után birtokát szétosztotta a szegények között és harmadnapjára meghalt.
November 25. Katalin
Vértanú, 305 táján halt meg. Alexandriai királylány volt, egy remete megtérítette. Szüzességet
fogadott, Maxentius császár feleségül akarta venni, de visszautasította, mire a császár kegyetlenül
megkínoztatta, börtönbe vetette. A legenda szerint angyalok kötözték be sebeit a börtönben. Jézushoz
való hőségét látván, sokan megkeresztelkedtek. Végül a császár kivégeztette.
A tudósok, molnárok, fazekasok, szövık védıszentje.
„Katalin-ág” – ha napján ágat vízbe teszünk, karácsonyra kizöldül.
Idıjóslás: „Ha Katalin kopog, karácsony locsog.” „Amilyen Katalin, olyan lesz a január.” „Fehér
Katalin – fekete karácsony.”
November 30. András napja
Péter apostol bátyja. A hagyomány szerint X formájú kereszten szenvedett vértanúságot, ez az Andráskereszt. Mert úgy vélte, nem illik úgy meghalnia, mint Krisztusnak.
Ezen a napon a lányok, ha meg akarják látni, ki lesz a jövendıbelijük, ólmot öntenek. A forró vízbe
öntik az ólmot és ennek formájából következtetnek a kérıre, hogy ki lesz a vılegény. Ugyancsak
férfijósló hiedelem: „Ha Szt. András napján a legény vagy leány egész nap böjtöl, csak három szem
búzát eszik, és három korty vizet iszik, imádkozik, akkor éjjel megálmodja, hogy ki lesz a párja.
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Lakossági tájékoztató az influenzáról
Az influenzavírusok által okozott légúti betegség legjellemzıbb tünetei a hirtelen jelentkezı láz, hidegrázás,
fejfájás, köhögés, ízületi illetve izomfájdalom, általános levertség, fáradékonyság. A náthára jellemzı
orrfolyás, tüsszentés, könnyezés, torokfájdalom gyakran hiányzik. Az influenza egy egyszerő megfázásnál
általában súlyosabb betegség, komolyabb szövıdményei lehetnek, pl. hörghurut, tüdıgyulladás,
agyvelıgyulladás. Különösen a legfiatalabbak és a legidısebbek, továbbá a leromlott egészségi állapotú
betegek veszélyeztetettek. Sokszor az influenza vírusfertızés által már meggyengített immunrendszert
más vírusok és baktériumok is megtámadják.
Az influenza vírus cseppfertızéssel, vagy közvetlen érintkezés révén terjed, ezért igen fontos a zsúfoltság
kerülése, papírzsebkendı, szájmaszk használata, illetve a gondos kézmosás, kézfertıtlenítés. A betegség
lappangási ideje 1-7 nap lehet, jellemzıen 2-3 nap. A beteg már a tünetei megjelenését megelızı naptól
kb. 5-7 napig fertız, a fertızıképesség általában a tünetek intenzitásával arányos.
Az influenzavírusok folyamatos változása miatt új vírusok jönnek létre, amelyek azokat az embereket is
képesek megfertızni, akik az elızı években már találkoztak az influenza vírussal, vagy oltották ıket ellene.
Ez az oka annak, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
ajánlására az influenza elleni oltóanyagok összetételében évrıl-évre kisebb-nagyobb változtatások
történnek. Az oltóanyag a 2012-2013. évi influenza szezonban is két influenza A és egy B vírustörzset
tartalmaz, azonban az elızı évihez képest két komponense is megváltozott. Veszprém megyében 47000
adag térítésmentes influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a felnıtt lakosság oltására. Az oltás
indikációja az elmúlt évekhez képest nem változott, elsısorban a krónikus betegek részére ajánlott és a 65
évnél idısebbek részére, egészségi állapotuktól függetlenül. Az oltóanyag kiszállítása megyénkbe 2012.
november 5-én történt meg, ezt követıen 1-2 napon belül a háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi
szolgálatoknál is elérhetıvé vált.
A 3 éven aluli gyermekek oltásához országosan 5000 adag térítésmentes influenza elleni oltóanyag
elosztása és szállítása késıbb történik meg.
Az idei influenza szezonban elıször lesz elérhetı a vérzékeny betegek számára beszerzett - országosan
2000 adag - térítésmentes oltóanyag, melyet az érintettek a gondozói hálózaton keresztül vehetnek majd
igénybe.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a 2012-2013. évi influenza
szezonban is mőködtet influenza figyelıszolgálatot. Veszprém megyében 50 háziorvos vesz részt ebben a
munkában, akik hetente jelentik a hozzájuk influenzaszerő tünetekkel forduló betegek számát, életkorát,
illetve az aktuális heti betegforgalmat. A figyelıszolgálat orvosai közül négyen rendszeresen küldenek
légúti váladékot vizsgálatra az Országos Epidemiológiai Központ légúti laboratóriumába, az influenzaszerő
megbetegedéseket okozó vírusok monitorozására. Ezen adatok segítségével tudjuk figyelemmel kísérni a
megyei influenza helyzet alakulását, és szükség esetén intézkedni a lakosság védelme érdekében. (pl:
kórházi látogatási tilalom).
Tekintettel az ilyenkor halmozottan elıforduló légúti megbetegedésekre, felhívjuk a figyelmet a
pneumococcus baktérium által okozott betegségek elleni oltóanyagra, amely az influenza elleni oltáshoz
hasonlóan a krónikus betegségekben, immunhiányos állapotokban szenvedıknek, a 60 évesnél
idısebbeknek ajánlott elsısorban. Az oltóanyag vény- és térítésköteles.
dr. Pápai Enikı
járványügyi osztályvezetı
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
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Lakossági felhívás a segélyhívók kapcsán
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2012. szeptember 10–tıl a 107-es segélyhívó szám
automatikusan a Veszprém Megyei Rendır-fıkapitányság ügyeletén csörög. Sem ez, sem pedig a 112-es
segélyhívó nem alkalmas azonban arra, hogy arról városi rendırkapitányságot, esetlegesen ügy elıadóját
kapcsoljuk. Éppen ezért megkérünk mindenkit, hogy a segélyhívókat – ahogyan a neve is jelzi – csak
szükség esetén, segélykérésre használják. Ügyintézés, érdeklıdés céljából hívják az adott szerv központi
számát az alábbiak alapján:
- Veszprémi Rendırkapitányság:
06-88/428-022
- Ajkai Rendırkapitányság:
06-88/500-990
- Balatonalmádi Rendırkapitányság:
06-88/438-711
- Balatonfüredi Rendırkapitányság:
06-87/482-288
- Pápai Rendırkapitányság:
06-89/313-011
- Tapolcai Rendırkapitányság:
06-87/412-322
- Várpalotai Rendırkapitányság:
06-88/592-450
További, hasznos telefonszámokat találnak a rendırség honlapján, a Veszprém megyei alportálon is
(www.police.hu/veszprem) . A társszervek, mentık és tőzoltók elérhetıségeit szintén a honlapjukon
(www.mentok.hu, www.veszprem.katasztrofavedelem.hu) láthatják.
Kérjük, segítsék munkánkat, hiszen a fentiek betartásával elkerülhetı lesz, hogy a bajba jutottaknak hosszabb
ideig kelljen várni a szabad vonalra, s így gyorsabban érkezhet a gyakran életmentı segítség.
Tapolcai Rendırkapitányság

„Látni és látszani”
Vigye szervizbe autóját és ingyen átvizsgálják világítástechnikai berendezéseit!
Az ıszi hónapokban sajnos jellemzıen megszaporodik a közlekedési balesetek száma, a gépjármővezetık
ugyanis nem mindig igazodnak a megváltozott környezeti és idıjárási viszonyokhoz, és gyakran
megfeledkeznek az autó szakszerő, szezonális karbantartásáról is. A rendszeres ködtıl, az esıtıl és a sártól az
utak csúszóssá válnak, a látási viszonyok pedig a korai sötétedés, illetve a rendszeres köd miatt jelentısen
romlanak.
Éppen ezért a jármővek egyik legfontosabb eleme a világítás! A sikeres európai példákon felbuzdulva az ORFK
Országos Balesetmegelızési Bizottsága felkészülési idıszakot hirdet a

2012. november 15-tıl
kezdıdı fokozott világítás-ellenırzés elıtt. Minden gépjármő-tulajdonosnak lehetısége van arra, hogy az
alábbiakban felsorolt, az akcióhoz csatlakozó szervizbe betérjen, ahol díjmentesen átvizsgálják a jármő
világítástechnikai berendezéseit. A minısített szervizek egy igazolólapot adnak, melyet az igazoltató rendırnek
bemutatva jelentısen megkönnyíthetik az intézkedés menetét.
Az akcióban résztvevı szervizek:
TAPOLCA
Autó Pék Kft.
8300 Tapolca, Vasút u. 5.
Tel.: 87/322-090

SÜMEG
G&B Autószerviz Kft.
8330 Sümeg, Eltner u. 03/22. hrsz.
Tel.: 06-70-590-6666

Pál Autóvillamosság és Klímaszervíz
8300 Tapolca, Szent György u. 44.
Tel.: 06-30-959-1347

Somló Volán 2006 Kft.
8330 Sümeg, Rendeki út 0200. hrsz.
Tel.: 87/352-133

Somló Volán 2006 Kft.
8300 Tapolca, Keszthelyi út 43.
Tel.: 87/511-027
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DRV Zrt. Talajterhelési díj-változás és a rákötési akció meghosszabbítása
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a talajterhelési díjjal kapcsolatos jogszabályi változásokra, valamint
tájékoztatjuk Önöket a DRV Zrt. ehhez kapcsolódó akciójának meghosszabbításáról.
TALAJTERHELÉSI DÍJ
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében azon
kibocsátónak, aki a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat kell
fizetnie, amelyet a helyi önkormányzat jogosult kivetni.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, a 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdésében foglaltakat, mely a
talajterhelési díj egységdíjának mértékét 2012. február 1-jétıl a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3
összegben határozza meg, amelyet a területi szorzók tovább növelhetnek.
Jövı évben (2013-ban) tehát már a megemelt egységdíjjal számolt talajterhelési díjat kell majd az érintett
fogyasztóknak megfizetni.

DRV TÁMOGATÁS A RÁKÖTÉSEKHEZ
A fenti jogszabályi változások alapján a kiépült víziközmő-hálózatokra való rácsatlakozás az érintett
fogyasztók számára gazdaságilag indokolt és egyben kötelezı erejő. A rákötésekkel kapcsolatosan
felmerülı fogyasztói terhek enyhítése érdekében a DRV Zrt. 2012 április 1-tıl csatornarákötési akciót
hirdetett, melyben vállalta:

- az újonnan létesült bekötések átvételét - bruttó 13.970 Ft helyett - ingyenesen elvégzi,
- az akcióról pedig tájékoztatást jelentet meg különféle médiumokban.
Az akció sikerességét mutatja, hogy több mint 3500 új bekötés történt meg a nyári
idıszakban.
A szennyvízhálózatra történı rákötések további ösztönzése érdekében a DRV Zrt felsı vezetése a

rákötési akció idıtartamának 2012. december 31-ig
történı meghosszabbításáról döntött.
A Megrendelı nyomtatványt ivóvíz-, illetve csatornabekötés létesítéséhez az érdeklıdı Fogyasztók részére
Önkormányzatunknál biztosítjuk. A rákötéssel kapcsolatos részletes tájékoztató és a nyomtatvány elérhetı
DRT Zrt. honlapján (www.drv.hu) Ügyfélszolgálati menüpontjának
Letölthetı nyomtatványok almenüjében, valamint ügyfélszolgálati irodáiban is.
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Élcéletképek: Tóti és egyéb tarkaságok.
A nısülés gátló vándorkalap
Úgy ötven éve, mezítlábas kisgyerek koromban
Libákat ıriztünk az Árokban a Tóti „Grand Kanyonban”
Közepén kanyarogva csörgedezett a Séd tiszta vize
Néha ittunk belıle, hősítı, frissítı volt az íze
A kákán békák kuruttyoltak, s dús füvő partoldalak
A vízben gıték, felpillantó hüllık tömegesen ebihalak
Tóti-hegy felé nézve a bal parton, hol poros, hol sáros állatcsapás
S ezen az úton legelıre érve, jólesett nekik a főharapás
Jobb partján, a pázsitos füvön libát legeltettünk
Az Árok magas, liba biztos karéja miatt, almát lopni mehettünk
Mi azért túlbiztosítottuk a libák ırzését
Igénybe vettük libapásztortársunk a szomszéd Rózsi törıdését
Gondosan, megbízhatóan figyelt a partfal alatti homokozóban
A nem „stájlist” tervezte, pöttyös, buggyos, kantáros napozóban
Nem volt sem libadivat ırült, sem divatliba, máshol jártatta az agyát
Hővösebb napokon, aláöltözve felvette a gumírozott szárú (k) glottgatyát
Libacsoportonként majd egy-egy almával díjazzuk
Ha éretlen, akkor bónuszként le is héjazzuk
A Kalmár Jenıvel, erdei gyalogúton a Török-domb erdıszélére értünk
Lopni mentünk, de szerintem kaptunk volna, ha kérünk
Szeretett kitőnni ilyennel minden libapásztor gyerek
Megfosztani magunkat ilyen élménytıl, nem vagyunk mi lúzerek
Mezık után a dombon a Török Jenı bátyánknak is volt ott gyümölcsöse, szılıje
Mikor odaértünk, már hátán volt a permetezıje
Jószívő, furfangos, humoros, legényembernek már korosabb
Tehát nısülés kérdésben mindnyájunknál okosabb
Arra a kérdésre, hogy mikor nısülsz Jenı
Majd, ha jó termés lesz, vette a választ elı
Erdıszélbıl kitekintve komótosan mozgott a teste
Tehette, feleség, gyerek, nem várta, messze még az este
Aggódtunk, mire ı végez, lehet, hogy lerohad az alma
Mindegyikünkben megnıtt ezek láttán az aggodalma
Ha ezt kivárjuk, már kétszer megkopasztják a libákat
İsz lesz, hosszúra váltjuk a rövid gatyánkat
Ha a Rózsinak libaırzésért almát nem viszünk
Megettétek, cserébe libát adtok, nektek nem hiszünk
Libát adni ilyenért, drága, no meg akkor, hogy ıriztük
Egy alma lopó kudarc miatt a bırünket vásárra nem vittük
Valami megoldás kell, agyaljunk ki egy jó tervet
Szerencsénkre, szürcsögve, fröcskölve kifogyott a gépbıl a permet
Erdıszéltıl kezdve, tılünk távolodva kezdte a permetezést
Csak hát lassan csinálta, s ez váltotta ki bennünk az elkeseredést
Az almafa hívogatóan állt mi és ö közötte
Ráadásul pihent is a permetezés közepette
Hagyományos szılı közepén fújt ki és dobta be a gép a lapot
S ahol végzett, Jenı bátyánk rátette a karóra a permetes kalapot
Kiballagott pihenni és újratölteni a gépet
Közben a pintes üveggel hősítette magát, hisz a nap éget
Így távolabb került, s mi gondoltunk egy nagyot
Vagy húsz sorral távolabb tettük karóra a kalapot
Hason csúszva közelítettünk az almához, de nem volt biztonságos
S mint mondtam üresen hazatérni nem gazdaságos
Így aztán, mikor gépét töltve bele-bele hajolt a hordóba
Eggyel feljebb tettük a kalapot a felsı vágóba
Ingünk gatyába tőrve, mindegyönknek tele az ingöble
Gyönyörő az élet, miért vágytunk volna többre
Jenı bátyánk pedig, hogy folytassa a napot
A kalapos karóhoz érve fejébe nyomta a kalapot
Permetezett tovább, ahogy a „vándorkalap” mutatta
De hát a szılı, jelentıs részét a permetezésbıl kihagyta
Nem lett jó termés, egy részen akadtak termés hiányok
Ilyet tettünk mi libapásztor, alma tolvaj zsiványok
Jót tettünk-e avagy sem, nem tudjuk a hozadékot
Mindenesetre, Jenı bátyánk kapott egy év nısülési haladékot
Nem gondoltunk bele, ne gondoljatok bennünket eredendıen rossznak
Van házasember ma, aki örült volna anno egy jó kis peronosznak
Káptalantóti 2012-11-07.

2012. NOVEMBER
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 .Maczó Szilárd
Hétfı:13.00-14.00-ig
Csütörtök: 9.00-10.30-ig
tel: 06/30 559 8633
87/433-321
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:12.00-13.00-ig
gyermekjóléti szolgálat,
hétfı: 13.00-14.00-ig
családsegítı szolgálat
tel:06/30 611 7321
Gyermekjogi képviselı:
Herczeg Rita
06/20 4899 636
Rendırség: Szalai László
tel: 06/30 394 0744
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

Pászi
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2012. NOVEMBER

November 27-e a véradók napja. A Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy
1988-tól legyen a véradók napja, emlékezve arra, hogy elıször 1954. november 27-én
adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak.

Az újságon keresztül köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik önkéntes véradással segítenek
embertársainkon.

Kedves Káptalantóti Gyerekek!
Ezúton tudatom veletek, hogy 2012. december 6-án,
csütörtökön, 17 órakor érkezem a Polgármesteri Hivatal elıtti
térre. Már izgatottan várom, hogy milyen verssel, dallal
köszöntetek majd.
Mikulás

FAKANÁL ROVAT

Almás krémes sütemény
Hozzávalók: 6 tojás, 6 evıkanál liszt, 1 kg alma, 1 csomag sütıpor, a krémhez: 4 csomag vanília puding, 1 liter
víz, 6 evıkanál cukor, 6 tojásfehérje, a tetejére: 5 dl Hulala habtejszín.

Elkészítése: Hat tojásból piskótát sütünk úgy, hogy a sütıpapírral bélelt
tepsi aljára almaszeleteket teszünk. Ha a tészta megsült, felfordítjuk, hogy az
almás része kerüljön felülre. A pudingot a vízzel és 2 evıkanál cukorral
sőrőre fızzük. 6 tojásfehérjébıl 6 evıkanál cukorral kemény habot verünk,
majd a meleg pudinggal elkeverjük. (A megmaradt tojássárgáját más
süteményhez vagy ételhez felhasználhatjuk.) A tészta tetejére kenjük. Ezután
a tejszínbıl kemény habot verünk, majd a sütemény tetejére simítjuk.
Fahéjjal meghintve, kockára szeletelve kínáljuk. (www.receptvarazs.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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