Káptalantóti Önkormányzat lapja
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Kedves Káptalantótiak !
Az új év kezdete jó alkalom az újjászületésre. A megújulásra mindig van lehetıség, soha nem
késı megújulni, újjászületni, új és jobb emberré válni.
Az újesztendı kezdetén ismét elérkezett az elmúlt esztendı értékelése, hibáinak, történéseinek
átbeszélése, megvitatása. Tanulva hibáinkból, elıre tekintve haladni az elıttünk álló változások
mentén, meghatározva településünk szebb és élhetıbb jövıjét.
Közös terveink megvalósításához, sikeréhez, igencsak nagy szükség lesz az együttgondolkodásra,
az összefogásra. Ezúton is tisztelettel kérem az Önök hathatós segítségét, hiszen mindannyiunk
érdeke a környezetünk megóvása, a problémák közös megoldása, gyermekeink, unokáink jövıbe
vetett hitétének megtartása. A képviselı-testület továbbra is következetes, becsületes, célravezetı
munkával, Tóti érdekeit szem elıtt tartó falufejlesztést, faluüzemeltetést kíván megvalósítani. Az
eddigi évek gazdálkodása is nehéz volt, de 2013-as esztendı a korábbiaknál is nehezebb és
kiszámíthatatlan lesz. A bekövetkezett változások néhány esetben megkönnyítik ugyan az
önkormányzatok munkáját, de az újabb kihívások elérhetı lehetıséget adnak ahhoz, hogy
Káptalantóti élhetı falu tudjon maradni, mely a késıbbiekben erıt ad a további küzdelmekhez.
A falunkért végzett munkát, az új feladatokat igyekszünk tisztességgel teljesíteni úgy, hogy a
lakosság semmit ne vegyen észre a jobbító szándékú, de elkerülhetetlen változásokból, mely
változások mindannyiunk javát fogják szolgálni.
Tisztelettel kérem, hogy támogassuk egymás munkáját, önzetlen odaadással valósítsuk meg a
falu fejlıdését. Tegyük ezt szívbıl, kis falunk iránt érzett szeretetünkbıl, gyermekeink
jövıjéért, valamennyi Káptalantótiban élı embertársunkért.
Kívánom valamennyi Káptalantótiban élı állampolgárnak, hogy teljesüljenek vágyaik, terveik.
Megvalósításukhoz legyenek erısek, kitartóak. Mindehhez kívánok elsısorban nagyon jó
egészséget, türelmet és emberbaráti szeretetet.
Tiszta szívvel kívánom, hogy a 2013-as esztendı hozza el mindannyiunk számára a lelki békét,
az együttgondolkodást, a tenniakarást, a szeretetbıl fakadó önzetlen odaadást.

Csengjen pohár, zengjen ének
köszöntsük az új évet,
hozzon nekünk jó íző kenyeret,
hozzon egészséget, csendes szeretetet …
A KÉPVISELİTESTÜLET
NEVÉBEN
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK
Csom Károlyné
polgármester
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Januári jeles napok
Január 18. Piroska és Árpádházi Szent Margit napja
Piroska római nemes ember megkeresztelt lánya volt. Claudius császár pogány áldozatra akarta
kényszeríteni. Hitéhez hő maradt. Oroszlánok elé vettette, de azok lábaihoz hevertek. Máglyán akarta
elégettetni, de az Isten esıvel, széllel eloltotta. Végül legfejeztette a császár.
Szent László leánya is Piroska volt, ezért olyan kedves leánynév a magyar családokban.
Árpádházi Szent Margit IV. Béla királyunk leánya volt. Szent Erzsébet unokahúga. A tatárjárás idején a
király hetedik gyermekként engesztelésül Istennek ajánlotta. Elıször a veszprémi, majd tíz éves korában a
Nyulak-szigetén a neki emelt Boldogasszony kolostorban nevelkedett. Isten elıtt kedves, jámbor életének
elsı csodái is itt történtek. Imájára betegek gyógyultak. Margit hőségesen kitartott fogadalma mellett és
egész életét hazájáért ajánlotta fel. Sírja a Margitszigeten, ereklyéi Veszprémben a Szent Margit kápolnában
találhatók.
Január 21. Szent Ágnes
Már tizenhárom éves korában vértanú lett. A fejedelem fia beleszeretett, kezét is megkérte, de Ágnes
visszautasította. Kiderült, hogy keresztény. Feslett életre akarták kényszeríteni, de Isten angyala megóvta,
erre kivégezték.
Január 22. Vince
Nemesi származású hispániai vértanú. Válogatott kínzásokkal gyötörték halálra 304-ben, Diocletianus
császár idejében. A császár megtagadta tıle a temetést. Végül egy keresztény illıen eltemette. Ezen a napon
pincérıl pincére járva szoktak köszönteni a szılısgazdák. Szılıvesszıt rügyeztetnek és ennek nagyságából
következtettek a termésre. Vice a szılısgazdák védıszentje. Idıjóslás is kötıdik a napjához. Ha ezen a
napon olvad, azt szokták mondani:
„Ha megcsordul Vince,
Tele lesz a pince.”,
azaz, ha olvad, jó lesz a szılıtermés. Vagy:
„Hogyha szépen fénylik Vince,
Virágos lesz szılı, pince.”
Január 25. Pálfordulás
Szent Pál apostol megtérésének ünnepe. Mint Saul nevő ifjú üldözte a keresztényeket. A Damaszkuszi úton
Jézus megjelent neki. „Az égbıl egyszerre fényesség vette körül. Földre hullott és hallotta, hogy egy hang
így szólt hozzá.” „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” İ szólott: “Ki vagy Uram? Az meg: Én vagyok Jézus,
akit te üldözöl. Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod. Mire remegve és ámulva kérdé: Uram mit akarsz,
hogy cselekedjem? Az Úr válaszolá neki: “Kelj fel, menj be a városba, ott megmondják majd neked, hogy
mit kell cselekedned.” (ApCsel 9F, 4-7) A nagy fényessségtıl Saul megvakult. Damaszkuszba érve 3 napig
böjtölt, visszanyerte szemevilágát és Jézus követıje, apostola lett. Mővelt, tudós ember volt. Leveleket írt
keresztény közösségeknek. Bátorította, tanította ıket a keresztény hitre Legöregebbnek halt meg az
apostolok között. Üldözıi lefejezték.
Fontos idıjósló nap volt. Ha jó idı van Pál napján, ez jó termést jelent:
„Pálfordulás, ha tiszta,
Bıven terem mezı, puszta.”
„Ha fényes Szt. Pál, minden termés szépen áll,
Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel.”
_____________________________________________________________________________________
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Tisztelt Lakosság!
Az Országos Mentıszolgálat és a Tapolcai Kórház nonprofit Kft. – mint a Tapolcai Kistérségi
Sürgısségi ügyelet mőködtetıje – tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási
rendszerének változásáról.
2012. december 01-tıl az Ügyelet mőködtetıje és az Országos Mentıszolgálat a sürgısségi
betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az
azonnali elérhetıség biztonságának javítása érdekében ügyelet irányításra együttmőködési
szerzıdést kötött közös diszpécser szolgálat mőködtetésére.
A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer mőködésének elınyei:
1. Az ügyeleti ellátás területén mőködı mentıállomás részleges integrációban együttmőködik a
központi ügyelet központtal, mely során
• folyamatos hozzáférhetıséget biztosít,
• a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást,
• közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony
együttmőködéshez (speciális rádiórendszerén keresztül).
2. Egységes, gyorsan elérhetı sürgısségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás
kezdeményezésével az ügyelet és a mentıszolgálat egy idıben elérhetı.
Így a beteg egy telefonhíváson keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmő beteg utakon
át jut el a szükséges egészségügyi ellátáshoz, szükség esetén a fekvıbeteg ellátó intézménybe.

Ügyeleti hívószám: 88/412-104
Mentıszolgálat/mentési hívószám: 104
3. Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a
riasztandó sürgısségi egységrıl (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentıegység, esetkocsi,
rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez
legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.
4. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége, az irányítás ebben is a
segélyhívó rendelkezésére áll.
5. A bejelentınek, amennyiben panaszai engedik, az irányítás felajánlja az ügyelet ambulancia
felkeresését. Az ügyelet körzethatárokon belül mőködı ügyelet AMBULANCIÁK (felnıtt és
gyermekek számára) igénybe vehetık az alábbi címen:

Tapolca, Ady Endre u. 3. Kórház területén.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a sürgısségi ügylet csak a valóban sürgıs, halasztást nem tőrı
esetek ellátására szervezett, és nem meghosszabbított háziorvosi rendelés!

MEGHÍVÓ
farsangi forralt bor készítésre
A Káptalantóti Képviselıtestület meghívja községünkben élı mindazon vállalkozó szellemő
érdeklıdıket, akik szívesen elkészítik a télőzı „testet, lelket” melengetı, forró, zamatos italaikat.

Idıpont: 2013. 02. 02. /szombat/ 13 óra
Helyszín: Káptalantóti, régi hivatal udvara

Részvételi feltételek: Minden résztvevı a saját maga által hozott bort, a hozott cukorral,
főszerekkel, gyümölcsökkel ízesít. - A forralt bor melegítéséhez szükséges eszközöket/bogrács,
állvány, merıkanál/ a jelentkezık hozzák magukkal. Egyének vagy csapatok jelentkezését
várjuk. A rendezık csak a helyet, a tőzifát és a poharakat biztosítják. Kérjük, hogy a részvételi
szándékot január 31-ig, délelıtt a polgármesteri hivatalban, délután a könyvtárban jelezni
szíveskedjenek!
Képviselıtestület
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FAKANÁL ROVAT
Szalagos fánk
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 2 dl tej, 4 dkg élesztı, 5 dkg porcukor, 6 dkg olvasztott vaj, 5 db tojássárgája,
egy csipetnyi só, 0,5 dl rum vagy pálinka
A lisztet egy edénybe tesszük. A langyos tejet, a porcukrot, az élesztıt pedig
egy másik edénybe kimérjük, és hagyjuk 15 percig pihenni, hogy felfusson. A
lisztre öntsük rá az élesztıs tejet, az olvasztott vajat, és a tojások sárgáját. Egy
fakanállal keverjük össze a tésztát, majd az asztalra kivéve addig gyúrjuk, míg
teljesen sima nem lesz. Az így kapott tésztát tegyük vissza a tálba, takarjuk le,
és meleg helyre téve kelesszük duplájára kb. 30 perc alatt.
Ha a tészta megkelt, vékony liszten nyújtsuk ujjnyi vastagságúra, és egy 6 cm
átmérıjő kiszúróval szaggassuk ki a fánkokat. A maradék tésztát összegyúrjuk,
újra kinyújtjuk, és kiszaggatjuk. A fánkokat kb. 15 percig pihentetjük. A fánkok
közepét ujjunkkal elvékonyítjuk. A fánkok elsı oldalát fedı alatt süssük. Ügyeljünk, hogy az olaj ne legyen túl forró,
mert sötét lesz a fánk! Mindig annyi olajban süssük, hogy a fánk lebegjen, ne érjen a serpenyı aljára, mert akkor is
könnyen megég. Sütés közben folyamatosan nézzük a fánkokat, hogy szép világosak maradjanak.
A kész fánkokat a szalvétával fedett tálcára szedjük, majd porcukorral leszórjuk, és baracklekvárral vagy vanília
pudinggal töltve tálaljuk.
(http://andi1976.gportal.hu)

Régi magyar farsangi népszokások
A farsang elnevezése és a legrégebbi szokásadatok középkori német
polgári hatásra vallanak, de vannak az Anjouk és Mátyás király
udvarából itáliai hatásra utaló adatok is.
A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik
közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang
végén nyilvános színvallásként a kalapjukra tőzték a bokrétát. A báli
szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt.
Konc király és Cibere vajda
Konc király és Cibere vajda egy Európa szerte elterjedt szokás, dramatikus játék. Cibere vajda neve a böjti
ételt, a ciberét jelképezi, Konc király pedig a húsos, zsíros ételeket. Vízkeresztkor és húshagyókedden
megküzdöttek egymással, elsı esetben Konc király, másodízben Cibere vajda nyerte a párviadalt. Farsangi
szokások keretében szalmabábokkal is eljátszották a tréfás küzdelmet.
Asszonyfarsang
Régi hagyomány a Balaton-felvidéken az „asszonyfarsang”, melyet mindig farsanghétfın rendeznek. Ekkor
a lányok, asszonyok férfiruhába bújtak, és férfi módra mulattak egész nap.

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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