Káptalantóti Önkormányzat lapja

X. évfolyam 4. szám 2013. ÁPRILIS

Jeles napok áprilisban
Április 24. Szent György
Az Érdy-kódexben ismerjük meg a legendáját.
Ábrázolása sárkánnyal történik. Nagyon híres a Kolozsvári testvérek Szent György szobra Prágában.
Szent György ünnepe a tavaszkezdet szimbóluma, mintegy a fénylı napot szabadítja ki a tél
rabságából. Az istállóban telelı jószág zöldellı mezıre való kihajtásának napja. Idıjóslás: „Szent
György nap után kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet a földbe” – vagyis végleg itt a tavasz. „Ha a
rozsvetésben elbújhat a varjú, akkor telt kamrát hoz az aratás. Régi néphit szerint a Szent György
éjszakáján húzott harmatban van a föld ereje, zsírja. A gazdaasszony is húzott harmatot, ebbıl
csöppentett a kovászába, hogy kenyerük minél szebbre süljön és a pogácsába, amit a tehénnel etettek
meg, hogy hízzék és tejeljen bıségesen. A Dunántúlon „Szent György harmatként” emlegetik. Vele
mosdanak hajnalban a lányok, hogy szépek, egészségesek legyenek. Szent György napján fogadták
szolgálatba a kocsisokat, pásztorokat, cselédeket.
Április 25. Szent Márk
Ezen a napon van a búzaszentelés. Ezt körmenettel egybekötve végezte az egyház. A résztvevık saját
búzájukból is vittek szenteltetni, hogy jó termésük legyen. A szentelt búzából egy maroknyit a föld
négy sarkába ástak el, hogy jégesı ne érje a gabonát.
Ha megszólal a béka, jó termés lesz.

Elegem volt már a télbıl,
Lucskos hideg didergésbıl.
Vágytam már a jó idıre,
Tavaszt jelzı hírvivıre.
Végre itt van, megérkezett
Minden ember vidámabb lett.
Reggel mikor felébredtem,
Én is éreztem lelkemben.
Kimegyek az erdı szélre,
Nap sugara ölel végre.
Verset írok e csodáról,
Tavaszi nap illatáról.
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Igényelhetı az egységes területalapú támogatás!
Az egységes kérelem benyújtásának szabályai
Egységes kérelmet az a mezıgazdasági termelı nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület
vonatkozásában jogszerő földhasználónak minısül. A földhasználati jogosultságot a Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal jogosult vizsgálni.
Az egységes kérelmet 2013. május 15-ig lehet elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással az MVH
honlapján található elektronikus őrlapkitöltı szolgáltatás segítségével benyújtani.
Az elektronikus benyújtással egyidejőleg – ha az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály, melléklet
csatolását írja elı – a mellékleteket papír alapon az MVH-hoz, illetve egyes jogcímek esetén az erdırészlet
fekvése szerint területileg illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.
A kérelem benyújtása történhet:
- saját ügyfélkapun keresztül,
- technikai közremőködı segítségével, vagy
- meghatalmazott által.
A technikai közremőködı igénybevételét az erre rendszeresített nyomtatványon az MVH-nak kell
bejelenteni.
A bejelentésrıl szóló nyomtatványt elektronikusan és 8 napon belül postai úton vagy személyesen az MVHhoz kell eljuttatni, valamint papír alapon is meg kell ırizni. Bejelentés hiányában a technikai közremőködı
eljárása érvénytelen.
Meghatalmazás esetén a meghatalmazást annak elektronikus úton történı benyújtása után postai úton vagy
személyesen is be kell nyújtani az MVH-nak legkésıbb öt nappal az egységes kérelem benyújtását
megelızıen. Az egységes kérelem meghatalmazott általi benyújtásának feltétele az elızetesen postai úton
vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele.
A technikai közremőködés, illetve a meghatalmazás kitöltéséhez szükséges az MVH által kiadott jelszó. A
korábbi években használt jelszó továbbra is érvényes, amennyiben valaki a jelszót elfelejtette vagy
elveszítette, új jelszót a G946 nyomtatványon lehet kérni az MVH megyei kirendeltségén.
Az egységes kérelem benyújtásának feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen ügyfél-azonosítóval az egységes
kérelem benyújtásának idıpontjában, illetve tegyen eleget a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos
adatbejelentési kötelezettségének.
Késedelmes benyújtás
Az egységes kérelem a 2013. május 15-ei határidın túl – az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 23. cikkében
foglaltakra figyelemmel – 2013. június 9-ig nyújtható be, azonban a május 15-e után június 9-ig benyújtott
kérelmek esetében a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül az érintett jogcím
vonatkozásában, a 22/2013 (IV.8.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 12–14., 20., 21., 24. pontjában felsorolt
támogatási jogcímek kivételével.
Az egységes kérelem a tárgyév május 31-éig jogkövetkezmény nélkül módosítható.
Kifizetés
Ha az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály másképp nem rendelkezik, akkor a támogatás
kifizetése a tárgyév december 1. és a tárgyévet követı év június 30. között az ügyfélnek az MVH által
vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára történı átutalással történik.
Az egységes kérelemmel kapcsolatban további információ kérhetı Horváth Adrienn (+36-30/573-9465)
ügyfélszolgálati tanácsadónál.
Horváth Adrienn
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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FELHÍVÁS
A tavasz az erdıtüzek szempontjából a legveszélyeztetettebb évszakunk. Magyarországon évente több
ezer helyen keletkezik erdı-és vegetációtőz. 2012-ben a lángok közel 22.000 esetben csaptak fel, ebbıl
6000 hektáron 3500 esetben erdıt és fásítást ért kár. A tüzek keletkezése több tényezıtıl függ, azonban
azok 99 százaléka emberi figyelmetlenség, gondatlanság, sajnos szándékosság miatt történik meg. A
mezıgazdálkodásnak még több helyütt része a kora tavaszi rétégetés, amikor a gondatlanul meggyújtott
és nem kellıen felügyelt tőz olyan területekre is átterjedhet ami igen komoly anyagi kárt okozhat.
Az erdıtőz kockázata jelentısen függ az idıjárási viszonyoktól. Erdıtőzveszélyes idıszakban a
vidékfejlesztési miniszter, vagy az erdészeti hatóság tőzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el
egyes erdıkben vagy akár az ország összes erdejében. Tőzgyújtási tilalom esetén az erdıkben – beleértve
a kijelölt tőzrakó helyeket is – valamint az erdıterületek határától számított 200 méteren belül sem
szabad tüzet gyújtani.
Többek között a tőzesetek megelızése érdekében a 2007. évi CXXIX. törvény a termıföld védelmérıl
kiemeli az 5. § - ában, hogy a „ földhasználó köteles a termıföldet mővelési ágának megfelelı termeléssel
hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi elıírások betartása mellett a gyomnövények
megtelepedést és terjedését megakadályozni ( hasznosítási kötelezettség),” tehát nem megengedhetı az,
hogy például a parlagfő, egyéb száraz gyomnövényzet elterjedjen, esetleges tőz esetén a lángok terjedését
elısegítse.
Abban az esetben, ha a termıföldet nem megfelelıen kezelik az ingatlanügyi hatóság földvédelmi
bírsággal sújtja a földhasználót, illetve a tulajdonost.
A 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 42. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
Aki „ A termıföld védelmérıl szóló törvényben elıírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség
elmulasztásával a tőzesetek megelızésérıl nem gondoskodik „ 60.000- 200.000,- Ft közötti értékben
tőzvédelmi bírsággal sújtható.
Az erdı- és vegetációtőz ellen a legjobb védekezés, az odafigyelés, hiszen amíg egy cigarettacsikk
eldobása kevesebb, mint egy másodpercet, a gondatlanul megkezdett kerti növényi hulladék meggyújtása
néhány percet, addig a nem kívánt káros tőz eloltása akár több napot, egy idıs erdı helyreállítása akár
évtizedeket is igénybe vehet.
Erdeink és természeti értékeink védelme mindannyiunk kötelessége!
Katona Zoltán tő. alezredes sk.
Hatósági Osztályvezetı

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kilencedik alkalommal tartja meg
hagyományos országos szemétgyőjtı akcióját 2013. április 22-én
(hétfın), a Föld Napján.
A rendezvény az elmúlt években az ország legtöbb önkéntest
megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nıtte ki magát. A
közútkezelı fıszervezıként, az esemény gazdájaként minden
csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyőt és láthatósági
mellényt, valamint gondoskodik az összegyőjtött hulladék
elszállításáról is.
Káptalantóti Község Önkormányzata is csatlakozott az akcióhoz.
Kérjük a lakosokat, akinek ideje és ereje engedi csatlakozzon

április 22-én reggel 8 órakor
a csapathoz. Gyülekezı az önkormányzat épülete elıtti téren.
Tegyük szebbé környezetünket!
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Védekezzen a csalók, trükkös lopások ellen!
Tudomásunkra jutottak az utóbbi idıben a DRV Zrt. jó hírét is sértı trükkös csalások, lopások a
mőködési területünkön! Az alábbiakban szeretnénk felhívni Fogyasztóink figyelmét!
A DRV Zrt. munkatársai a vízmérı leolvasásakor, valamint a vízmérık cseréjekor keresik fel
személyesen a fogyasztási helyeket. Egyéb indokolt esetben az érintett fogyasztót elıre
értesíti a DRV a helyszíni munkavégzésrıl. Munkatársaink nem végeznek bejelentés nélkül
vízmintavételezést, illetve vízminıség ellenırzést a fogyasztási helyeken, illetve soha nem
kérnek a helyszínen készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért!
Mielıtt idegent engedne lakásába, kertjébe, érdemes a következıket végiggondolni, ellenırizni:
Tud az érkezésérıl? A szolgáltatók (víz, gáz, villany, stb...) szakemberei fıleg akkor jönnek, ha a
fogyasztó hívja ıket, vagy ha értesítést küldtek az érkezésükrıl!
Van nála igazolvány? Ne higgyen feltétlen az egyenruhának látszó öltözetnek, kérjen igazolványt,
ellenırizze azt!
Fontos: A szolgáltatók szakemberei, így a DRV munkatársai a helyszínen nem kérnek készpénzt a
munkájukért!
Éljen az egészséges bizalmatlanság elvével, vigyázzon önmagára és értékeire!

Szükség esetén hívja a rendırséget a 107-es vagy 112-es
számon!
A DRV Zrt. munkatársai:
•
•
•
•
•
•

fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat;
soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért;
soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérı a házban található (pl. mellékmérı),
illetve ha elızetesen egyeztetett idıpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belsı hálózati
meghibásodást kell kivizsgálnunk csatornadíj jóváírás miatt;
egységes munkaruhát viselnek, valamint a mérıcserét vagy egyéb munkát végzı munkatársak
céges gépjármővei is el vannak látva a társaság emblémájával;
a cégszerő levélben, írásban egyeztetett idıpontban/ vagy a Fogyasztó által telefonon egyeztetett
idıpontban cserélik a vízmérıket, végeznek egyéb munkát a fogyasztási helyen;
a vízmérı-leolvasást a számlán is jelzett idıszakban végzik munkatársaink.

Fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a DRV INFO
Vonal 06 40 240 240 tárcsázásával!

ÉRTESÍTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata lomtalanítást szervez.
2013. április 19-én (pénteken) és április 20-án (szombaton) a REMONDIS Kft.
konténert helyez ki a Kultúrotthon elıtti térre, valamint a Rózsadomb utca
(Hatos József háza elıtti térre).
A konténereket este elszállítják, reggel pedig újra kihelyezik.
A konténerekbe háztartási hulladékot (újságpapír, mőanyagzacskó, konzervdoboz stb.)
veszélyes anyagokat, elektronikai hulladékot ( TV, hőtı, mikrohullámú sütı,
számítástechnikai alkatrészek, monitorok, fénycsövek stb.), építési törmeléket,
elégethetı fahulladékot tilos elhelyezni!
_____________________________________________________________________________________
4

TÓTI HÍRMONDÓ

2013. ÁPRILIS

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a kedves szülıket,
nagyszülıket és minden érdeklıdıt
2013. május 5-én /vasárnap/ 15 órakor a
kultúrotthonban tartandó anyák napi
mősorunkra.
Önkormányzat

_____________________________________________________________________________________
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Tisztelt Káptalantóti Polgárok!
Közeledik immár a VII. Káptalantóti Országos Duatlon verseny.
A verseny idıpontja 2013. május 5. vasárnap.
A verseny helyszíne a sportpálya és a környezı utak az eddigi 6
versenyhez hasonlóan.
Megtiszteltetés számunkra, hogy az ország legjobb amatır és profi
triatlonistái ismét az Önök falujában versenyezhetnek. A tavalyi
verseny olyan jól sikerült, hogy idén mi rendezhetjük a Rövidtávú
Duatlon Országos bajnokságot. Ezt a sikert fıként Önök érték el a
kiváló rendezésnek és vendégszeretetnek köszönhetıen. Nagy köszönet
érte. A tavalyi verseny óta sokat emlegetik a vendégszeretı falujukat, a
drukkolást, a finom tócsit, a badacsonyi borokat és természetesen az
izgalmas versenyt. Reményeink szerint idén is felejthetetlen lesz a
verseny és az azt megelızı nap.
Arra kérjük a falu lakosságát, hogy ismét fogadják be a versenyt,
drukkoljanak, és együtt ünnepeljük a gyızteseket a verseny
központjában a sportpályán. Várjuk a volt polgárırség és önkéntesek
jelentkezését a verseny rendezéséhez.
Tisztelettel: Fodor András fırendezı

FAKANÁL ROVAT
Karfiolos rakott sertésszelet
Hozzávalók: 8 sertésborda vagy comb, 8 vékony szelet fıtt tarja, 8
vékony szelet sajt, 1 kg tisztított karfiol, 6 dl tejföl, 3 tojássárgája, 50 g
reszelt sajt, 1 csokor petrezselyem zöldje, mustár, liszt, olaj,
zsemlemorzsa, só, bors
Elkészítése: A húst megmossuk, kissé kiverjük, fél órára besózzuk, egy
kevés ırölt borssal elkevert lisztbe forgatjuk, és forró olajban, mindkét
oldalán hirtelen elısütjük, majd félretesszük.
A karfiolt alaposan megmossuk, enyhén sós vízben puhára fızzük,
lecsepegtetjük, rózsáira bontjuk.
Kivajazott, zsemlemorzsával meghintünk egy mélyebb sütıtálat, az
aljára lerakunk egy réteg karfiolt; a hússzeleteket vékonyan megkenjük
mustárral, rá egy szelet sajtot, majd egy szelet tarját helyezünk, és a
karfiol tetejére egymás mellé lerakjuk. A hússzeleteket és a közöket
megrakjuk a maradék karfiollal, megöntözzük három tojás sárgájával, a
reszelt sajttal, a vágott petrezselyem zöldjével és ízlés szerint sóval
simára kevert tejföllel.
Elımelegített, forró sütıben (200 °C) kb. 20-25 percig, pirulásig sütjük.

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
Szigligeti Közös Önkormányzati
Hivatal
Nemesgulácsi Kirendeltsége
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
Aljegyzı: Dr. Harkai Barbara
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.kedd:8.00-9.00-ig
gyermekjóléti szolgálat,
Kedd: 9.00-10.00-ig
családsegítı szolgálat
tel:06/30 611 7321
Gyermekjogi képviselı:
Herczeg Rita
06/20 4899 636
Rendırség:
107
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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