Káptalantóti Önkormányzat lapja

IX. évfolyam 8. szám 2012. DECEMBER

Csendes várakozás
A naptári év ünnepei közül mindannyiunkat megérinti a Karácsony misztériuma, csodálatos varázsa. A
rövidülı nappalok, a korán sötétedı égbolt, az utcák színes lámpafüzérei jelzik az ünnep közeledtét. A
szeretet ünnepét mindenki áhítattal, izgalommal várja. Az ünnepvárás meghittségét elsısorban
magunkban kell kialakítani. Körülöttünk harmóniát, békességet teremtve a családban és a nagyobb
közösségben is egyaránt. A karácsonyi ünnepkör tele van reménységgel. Az adventi koszorú négy hetének
egyre növekvı gyertyafénye a sötétségbıl kivezetı világosságra utal, amely a karácsonyfán éri el legszebb
pompáját.
A Karácsony színei: az öröm és a szeretet pirosa az egész év fáradságát, gondját-búját feledtetı, az ünnep
békés csendjét hirdetı hó-paplan fehérsége, a fenyı reményt adó zöldje, a gyertyák fényének aranya,
mind-mind beragyogják ilyenkor a szíveket. A mindig zöld, örökké élı fenyı a hallhatatlanság
szimbóluma: fenséget, nyugalmat, frissességet áraszt, örökzöldjével reménységet sugall. Így maga az
ünnep is ajándékká válik. Az Úr gyermekként lopja be magát a világba, hogy meggyızzön bennünket
jóságával, szeretetével, igazságával, szépségével. Arra késztet mindnyájunkat, hogy megnyissuk szívünket
az örömre, a mások iránti szeretetre. Kedves szóval, mosollyal és a közelgı újesztendıre szóló szívbéli
jókívánságokkal közeledhetünk egymáshoz. Ilyenkor éljük át legjobban azt a csodát, amire csak a szeretet
teszi képessé az embert. Arra törekedjünk, hogy a naptárunkba minden napra egy cseppnyi karácsonyt
jegyezzünk elı, mert a Karácsony és a hétköznapok karácsonyi percei összetartoznak, mint a vetés és az
aratás.
József Attila „ Tél”címő versében írja:
„Valami nagy tőzet kéne rakni
Hisz zúzmarás a város, a berek…….
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget !

Az a tőzet, ó jaj, meg kellene rakni,
Hogy melegednének az emberek ! „

A sok gonddal-bajjal teli nehéz év után a Karácsony biztató fénye mellett szorítsuk meg egymás kezét,
sugározzunk szeretetet és várjuk együtt, kis falunk nagy közösségében a karácsonyi újjászületés
szimbólumát, reményét és hitét. Erre készülve advent csendes várakozásában, szívünk minden melegével
fejezzük ki egymásiránti szeretetünket.
Szilágyi Domonkos sorait idézve:
„Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell egy kis melegség,
hisz arra születet az ember,
hogy szeressen és hogy szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban
ne ünnepi foszlós kalácson
ne díszített fákon, hanem
A SZÍVEKBEN LEGYEN KARÁCSONY !”

Ünnepváró zúzmarás téli estéken a családi együttlét derős emléke melegítse szívünket, legyen részünk sok
örömben és jó egészségben. Kis falunk minden kedves lakójának kellemes, áldott szép karácsonyi
ünnepeket, békés, boldog új esztendıt kívánok !
Csom Károlyné
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Jeles napok decemberben
December 13. Luca napja
İskeresztény vértanú volt. Krisztusi hite miatt szenvedett vértanúhalált. Szép népszokásunk a lucázás. Házról házra
járnak a Lucák bıségvarázsló mondókáikkal. Szép szokás még a Luca-búza csíráztatása, ami karácsonyra kizöldül és a
fenyıfa alá teszik, majd a tyúkoknak adják, hogy jobban tojjanak. A Luca széket 13 féle fából 13 napig készítik. Nem
szabad szögnek lenni benne, mert az acél rontásőzı. Karácsonykor az éjféli misén aki rááll, meglátja, kik a
boszorkányok a faluban.
Luca-naptár: ebbıl jósolják meg az év 12 hónapjának az idıjárását.
Hagymakalendárium: Egy nagy hagymát 12 gerezdre bevágjuk és sót hintünk rá. Amelyik hónap gerezdje
kigyöngyözıdik (megnedvesedik), az a hónap esıs, lesz, tartja a népi hiedelem.
Az asszonyoknak Luca napján nem szabad dolgozni, mert Luca megbünteti ıket (megfájdul a szemük). A lányoknak
kifelé kell söpörni, hogy a rontással előzzék a háztól. Pogácsát is sütnek. A legények nevét papírra írják és belesütik a
pogácsába. Akinek a nevét a kivett pogácsában megtalálják, úgy vélik, ı lesz a férjük.
December 24. karácsony böjtje, vagyis szenteste
Mendikálás. A gyerekek családokhoz mennek házról házra, karácsonyi énekeket énekelnek. Ajándékot kapnak érte.
A szenteste központja a karácsonyfa gyertyagyújtással. Nálunk a karácsonyfa német hatásra terjedt el. Régen faágat
akasztottak a mestergerendára és azt díszítették fel dióval, almával, mézes süteménnyel és házilag készült füzérekkel,
díszekkel. A fenyıt is így díszítették. A karácsonyfa alá a Luca napjától csíráztatott búzát teszik. Ez a megújuló élet
szimbóluma, ugyanúgy, mint a karácsony. A karácsonyi asztalt is ugyanilyen gonddal terítik meg. Karácsonykor böjti
ételeket esznek, tojást, halat, sajtot és mákosgubát. Nem hiányozhat a piros alma sem, amit az édesanya annyi gerezdre
vág, ahányan ülnek az asztal körül. Mindenki kap belıle egyet. Ahogyan az alma összetartja a gerezdeket, olyan
összetartó legyen a család. Az év folyamán bárhova is kerüljön valaki, az érezze, hogy a családhoz tartozik, ahova
szeretettel visszavárják. A szenteste az éjféli misével zárul.
December 25. karácsony
A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésnapja. A családoknak is bensıséges ünnepe, amit a
templomban és odahaza tartanak meg.
December 26. István, az elsı vértanú, karácsony másnapja
Szent István az elsı vértanú, akit hite miatt megköveztek. Az apostolok segítıje, a szegények gondozója.
December 28. aprószentek ünnepe
Heródes, a zsidók királya féltette hatalmát a megjövendölt és megszületett Messiástól. Megöletett minden kétévesnél
fiatalabb fiúgyermeket.
Ezekre az ártatlanokra emlékezik az egyház aprószentek ünnepén. Ehhez a naphoz főzıdik az a szép népszokás, a
korbácsolás, amikor a legények házról házra járnak és főz, vagy nyírfakorbáccsal gyengén megütögetik a háziak hátát,
hogy kellésesek ne legyenek. Ebben a szokásban ıseink egészségvarázsló szertartása maradt meg.
December 31. Szilveszter
Az év utolsó napja. A középkorban élt Szent Szilveszter pápa ünnepe. Az óév búcsúztatása vacsorával, vidám
együttléttel. Éjfélkor boldog új évet kívánunk egymásnak. Elıtte a templomban hálaadás van, az évben kapott
kegyelmekért.
Régi szokás, hogy éjfél után a pásztorok, csıszök, éjjeliırök házról házra jártak boldog új évet kívánni.

Eltelt egy év és ismét ellátogatott községünkbe a Mikulás.
Krampuszával fogaton érkezett, az ifjúság nagy örömére. A
bátrabbak dallal, verssel köszöntötték. Természetesen
ajándékot is hozott magával, aminek a gyerekek nagyon
örültek és megköszönték.
Továbbá köszönet Kovács Ferencnek, a Szita családnak, az
Önkormányzatnak a felajánlott édességért, a Mikulásnak és
a krampusznak a közremőködését.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Káptalantóti község lakosait,
2012. december 23-án (vasárnap)
15 órakor a templomban kezdıdı és a fıtéren folytatandó
karácsonyi ünnepségre.
Képviselıtestület
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Mentovics Éva:

Karácsonyi jókívánság

Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.
Örömkönnyek hullnak egyre,
s pottyannak a kis kezekre.
Fenyıfánkat körbeálljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye
adjon erıt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse kis szívünket.

Áldott, szép ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok a
káptalantóti könyvtár és teleház látogatóinak!
Hatosné Adrián Éva

Idısek napja
„Ünnepnap ez a mai nap községünkben.” Így köszöntötte Csom Károlyné polgármester asszony az idısek napja
alkalmával rendezett összejövetelen Káptalantóti nyugdíjasait, melyet az Istvándi Kft telephelyén rendezett az
önkormányzat képviselıtestülete. Köszönet érte.
A Polgármester asszony megköszönte, hogy ilyen szép számmal elfogadtuk meghívásukat. Külön köszöntötte
községünk legidısebb lakóit, Szabó Gézánét, Zsuzsi nénit és Geier Jenıt.
Isten éltesse még ıket sokáig! A köszöntı után a tóti iskolások szép verssel és nagyon gyönyörő népdallal
köszöntöttek bennünket. Ennek a kislánynak csodálatos énekhangja van, még sokra viheti. Külön köszönet Hatosné
Évikének a szép köszöntı felolvasásáért. A jó hangulatot fokozták a tapolcai Musical Színpad fiatal mővészei által
énekelt operett slágerek és táncra pezsdítı rockos számok. /Megjegyzés: Mi nyugdíjasok jobban szeretjük a szép
magyar nótákat./
A vacsora, mint mindig, most is ízletes és finom volt.
Köszönhetı a Szita családnak. Mindezt tetézte, hogy finom
borokat fogyaszthattunk hozzá, Karácsony József saját borával
főszerezve. A tavalyi hasonló összejövetelen nagyon sokat
énekeltünk. A mostani összejövetelen Kalmár Lajos barátom
ösztönzésére csak egy dalra futotta. „Deres már a határ..”
Mindent összevetve jól éreztük magunkat, köszönet az
önkormányzatnak.
Puskás Zoltán Nyugdíjas Klub elnöke
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Bőn-és balesetmegelızési tanácsok az ünnepek idejére
A karácsony elıtti bevásárlások „lázában” gyakran megfeledkezünk értékeink védelmérıl. Sajnos ilyenkor több
alkalommal elıfordult, hogy nagy forgalmú bevásárló csarnokok, piacok, áruházak, boltok környékén zsebtolvajok
vitték el az óvatlan bevásárlók értékeit, megkeserítve ezzel az ünnep hangulatát.
A tapasztalatok szerint az év ezen idıszakában megnı az áruházak parkolóiban a gépkocsifeltörések és a zsúfolt
helyeken az alkalmi lopások száma. A lakosság tájékoztatása és a folyamatos bőnmegelızési tevékenység ellenére
sajnos továbbra is jellemzı, hogy az emberek könnyelmősége segíti hozzá a bőnözıket a könnyő zsákmányhoz.
A karácsonyi felkészülés alatt azonban némi odafigyeléssel megelızhetı, hogy alkalmi tolvajok áldozatává váljunk.
Ahhoz, hogy jogsértés ne zavarja meg az ünnepi hangulatot, kérjük, fogadják meg tanácsainkat:
- fokozottan figyeljenek értékeikre, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodnak
- értéktárgyaikat, irataikat ne tegyék a táska vagy a kosár tetejére, azokat mindig a belsı zsebben vagy
zárható táskában helyezzék el
- tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel- és leszállások alkalmával figyeljenek környezetükre, kézi-,
illetve válltáskájukat szorítsák a testükhöz
- vigyázzanak bankkártyájukra, annak biztonsági kódját a kártyától elkülönítve tárolják
- ha tehetik, ne tartsanak maguknál sok készpénzt, ahol lehet, inkább bankkártyával fizessenek
a gépjármőveiket lehetıség szerint ırzött parkolóban hagyják
- semmilyen értéktárgyat, okmányt ne hagyjanak a gépjármőben jól látható helyen
- a gépjármőtıl való távozás elıtt gyızıdjenek meg az ajtók, valamint az ablakok zárt állapotáról, a riasztó
bekapcsolásáról!
Az év végi ünnepi forgalom biztonságos és a körülményekhez képest zavartalan lebonyolítása érdekében fogadják
meg közlekedési tanácsainkat, hogy a szeretet ünnepére ne vetítsen árnyékot közlekedési tragédia:
- a bevásárlóközpontok környékén, és különösen kanyarodáskor számítsanak arra, hogy jelentıs
gyalogosforgalom várható
- figyeljenek arra, hogy az idıskorú gyalogosok sokszor nem a kijelölt helyeken mennek át az úton és
szabálytalanul haladnak
- az ünnepek alatt amennyiben lehetséges, csak akkor használják autójukat, ha feltétlenül szükséges és nem
kívánnak alkoholt fogyasztani
- a hajnalig tartó ünneplés után lehetıleg ne vezessenek, mert fáradtan nı a balesetek kockázata
- kísérjék figyelemmel a forgalomkorlátozásokról szóló híreket, információkat
- ne feledkezzenek meg a jármővek téli útviszonyokra való legfontosabb mőszaki felkészítésérıl sem!
Kérjük, figyeljenek tanácsainkra és tartsák is be azokat, hogy az ünnepek valóban szépek, biztonságosak és
meghittek legyenek!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és balesetmentes közlekedést kíván: a Tapolcai Rendırkapitányság
FAKANÁL ROVAT
Mandulás rántott hal
Hozzávalók 4 személyre: 60 dkg mélyhőtött tonhal, ½ fej vöröshagyma, 1 csokor petrezselyem, 3 dkg vaj, 1 dl
fehérbor, ½ húsleveskocka, 2 dl fızıtejszín, pár csepp citromlé, 2 tojás, liszt, 15 dkg mandulaforgács, olaj a
sütéshez
Elkészítés: A halat hagyjuk felolvadni. A hagymát meghámozzuk, és apróra vágjuk. A petrezselymet megmossuk,
és felaprítjuk. A vajat felforrósítjuk, és a hagymát üvegesre pároljuk benne. Felöntjük a borral és 3 dl vízzel,
belemorzsoljuk a leveskockát, és idınként megkeverve a felére beforraljuk. Beleöntjük a tejszínt, a
petrezselyemmel, sóval, fehér borssal és néhány csepp citromlével ízesítjük. A halat alaposan lecsepegtetjük, és
papírtörölközıvel leitatjuk. Megsózzuk, megborsozzuk. A tojást felverjük. A halat megforgatjuk elıször a lisztben,
majd a tojásban végül a mandulaforgácsban (jól az oldalára nyomkodjuk). Teflonserpenyıben 1 cm magasan olajat
melegítünk, és a halszeleteket lassú tőzön, nehogy a mandula megégjen, mindkét oldalán szép pirosra sütjük.
Papírtörölközıre szedjük, és leitatjuk róla az olajat. Párolt zöldségekkel, és külön csészében a megforrósított
mártással kínáljuk.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk a Tóti Hírmondó kedves olvasóinak!
A szerkesztık
_____________________________________________________________________________________
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Téli pihenın labdarúgóink
Egy nagyon nehéz, mozgalmas idıszaknak a végéhez közeledik labdarúgó klubunk. Rövid idın belül kellett
kétszer vezetıséget választani, átalakulnunk. A papíron még mindig Lövészklub nevet el kellett hagyni, és új
nevet, új vezetéssel kellett kialakítanunk. A labdarúgó csapat hivatalos neve „Káptalantóti Labdarúgó Klub
Egyesület” lett.
Az új vezetık felállása úgy alakult, hogy Kovács János lett a Klub elnöke, két helyettest választottak tagjaink
Novák László és Karácsony József személyében. De a legtöbb teendı Mondli Katalin könyvelıre hárult.
Melléjük még 11 fıs vezetıséget is választottunk, gondolván, minél többen vagyunk, annál jobban el lehet
osztani a feladatokat. Sajnos egyesek a választás óta mintha tudomást sem vennének vállalt tisztségükrıl. A
felnıtt csapat irányítását Szıts Tibor és Csík Lajos végzik nagyon nagy odaadással, lelkesedéssel. A teljesen
újjáalakult, megfiatalított játékosokból próbálnak minél jobb eredményeket elérni. A Veszprém megye Dél- III.
osztályban nagyon erıs kiegyenlített tudású csapatok szerepelnek, itt edzıdnek fiataljaink. Nemcsak a mi
véleményünk, hanem az ellenfelek játékosainak, vezetıségének, drukkereinek is az a véleménye, hogy ha
sikerül a gárdát együtt tartani, pár év múlva, rutint szerezve, összeszokva az osztály élcsapatai közé kerülhetünk.
Szezon végén senki nem jelezte távozását, sıt még erısítést jelentı játékosokat is kívánunk igazolni, mert
munkahelyi elfoglaltságok miatt sokat kell a csapat összetételén változtatni.
A tartalékcsapat irányítását Horváth János végzi szép eredménnyel, jelenleg stabilan a 3. helyen zártak. Még
sikeresebbek lehetnének, ha több játékost is rá tudna beszélni, hogy edzésre is feltétlen járni kellene.
A társasági adó 70%-ának felajánlása különbözı cégek részérıl nagy támogatást jelent, ugyanakkor fantasztikus
bürokráciával, papírmunkával jár. Mondli Katalinnak köszönhetıen talán egyre több ilyen felajánláshoz
juthatunk. Neki ez pénzben nem kifejezhetı munkát jelent. Ha ı ezt nem vállalná, képtelenek lennénk ezt
igényelni. Legnagyobb segítség az önkormányzat által juttatott támogatás, amely várhatóan egyre jobban fog
csökkenni. Külön köszönet, hogy szükség esetén a falujáratot is rendelkezésünkre bocsátották. Külön szeretném
mindazoknak megköszönni, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át Labdarúgó Klubunk támogatására ajánlották
fel. 2012-ben 269.983,- forintot sikerült kapnunk. Ezt felszerelések vásárlására, mőködési költségekre
használtuk fel. Kérjük további támogatásukat!
Adószám: 19261997-1-19
Évzáró győlésünket a badacsonytomaji Általános Iskola éttermében sikerült megtartani. Elmondhatjuk, nagyon
színvonalas volt, a meghívott 45 fıbıl 40 fı meg is jelent. Aktív közremőködésével Polgármester asszony is
megtisztelt bennünket. A beszámolók után mindenki nagyon finom vacsorát és többféle ízletes italokat
fogyaszthatott. Nem volt olyan, aki ne érezte volna jól magát, szívesen maradtunk volna, de rendezvény sajnos
záros határidıs volt, amit azért sikerült egy kicsit túllépnünk.
A futballpályára már odaszállíttattunk 5 db beton villanyoszlopot labdafogó háló tartójának és hozzá a dróthálót
is megvásároltuk. A közeljövıben ezt kívánjuk a felsı kapu mögé felállítani.
Játékosaink azért nem vonultak teljes téli pihenıre, már november hónapban minden péntek este és január,
február hónapban is edzéseket tartanak a tapolcai Batsányi János Általános Iskola tornatermében. Ez is jó
alapokat nyújthat a tavaszi sikeresebb folytatáshoz.
A közelgı ünnepek elıtt mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag
boldog új évet kívánok.
Káptalantóti, 2012. december 11.
Novák László

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy a két ünnep között Káptalantótiban az orvosi rendelés
szünetel. Orvosi ellátás Nemesgulácson lesz.

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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