Káptalantóti Önkormányzat lapja

X. évfolyam 5. szám 2013. JÚNIUS

Kedves Káptalantótiak !
Június 22-én, szombaton szeretettel várjuk a falu lakosságát, az elszármazott rokonokat,
közeli barátokat, minden kedves ismerıst falunapi rendezvényünkre.
Ez a nap jó alkalom lehet a családias hangulat megteremtésére, a felszabadult
vidámságra, a tartalmas együttlétre.
A gondokkal, problémákkal folyamatosan megküzdünk, de a falunap legyen mindenki
számára gondtalan, örömteli esemény. Mindannyiunk közös felelıssége az itt élı
emberek közötti jó kapcsolat, az összefogás, a hagyományok ápolása, azok továbbadása
a jövı nemzedék számára.
Az egész napos falunapi program mindenki számára tartogat az érdeklıdésének
megfelelıen kellemes és tartalmas kikapcsolódást.
Délelıtt folyamán gyermek-és családi programok várják az érdeklıdıket, ahol elıtérbe
kerülnek a közös családi vetélkedık, az agyagozás és egyéb más családcentrikus
programok.
A Vöröskereszt 11,00 órától 13,30 óráig beteg embertársaink megsegítése érdekében
várja az önzetlen, segítı szándékú véradókat.
A délutáni programok kellemes, szórakoztató kikapcsolódást biztosítanak minden
korosztály számára. Idén is lesz táncház, néptánc, operett mősor, helyi fellépık.
Lovasbemutatót is megtekinthetnek az érdeklıdık, valamint a Jó Laci Betyár egész nap
gondoskodik a felhıtlen vidámságról, a mulatós hangulatról.
A falunapot záró báli hangulatról a „FLY” buli - zenekar gondoskodik.
A kondérokban fortyognak a szabadtőzön fıtt vacsora étkek, egész nap látványkonyha,
tóti tócsi és egyéb meglepetések.
A helyszínen minden kedves káptalantóti lakos ingyenes vacsora jeggyel juthat a
finomságokhoz. Egy biztos, hogy ezen a falunapon sem marad senki éhen, szomjan.
A szervezık örömteli várakozással és sok-sok munkával készülnek, hogy mindenki
vidámsággal főszerezve, együtt a családjával gondtalanul töltse el ezt a napot.
Falunapi rendezvényünk lebonyolításához szívesen fogadjuk és tisztelettel kérjük a
segítı szándékú támogatást.
A nap folyamán lesz TOMBOLA, a tárgyi felajánlásokat a helyszínen elfogadjuk.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, legyen ez a nap a tótiak nagy
családjának ünnepe !
Csom Károlyné
polgármester
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Júniusi jeles napok
Június 8. Medárd
Medárd szentélető püspök volt, 500-ban halt meg. Nevéhez Európa-szerte idıjárási regulák
főzıdnek: - „ha Medárdkor esik az esı, a következı negyven napon is hasonló lesz az idıjárás.” Ez
megfordítva is érvényes: - „ha nem esik az esı, akkor negyven napi szárazság következik.”

Június 13. Antal
Szent Antal az elveszett tárgyak nyomravezetıje, reménytelen ügyek pártfogója.
Legendája elmondja, hogy vándorútján egyszer egy úr házában szállt meg. Éjjel az úrnak úgy tőnt,
hogy Szt. Antal szobájából nagy fényesség sugárzik ki. A kulcslyukon benézett, és Szt. Antal karján
a kis Jézust látta. Legtöbbször így is ábrázolják. A másik kezében liliomággal, ami a szent
ártatlanságát jelképezi.

Június 22. Ákos
Szent Ákos ókeresztény vértanú. 10 ezer katona társával hitéért keresztre feszítették az Ararát
hegyén. Freskókon és oltárképeken megörökítve emléküket, tízezer vértanúként is emlegetik ıket.

Június 24. Iván
A nyári napfordulatot népünk Szent Iván éjszakáján lángoló tőz gyújtásával ünnepli. Szent Iván
tüzét körültáncolják a lányok, énekelnek és átugorják és ebbıl jósolnak a férjükre. Parazsából
letőznek a kertbe, vagy a szılıbe, hogy a hernyó el ne pusztítsa a gyümölcsöst. Vetés közé is
tesznek, hogy meg ne üszkösödjön.

Június 27. László
Szent László királyunk a magyar lovagok példaképe. László nevét, Ladiszlávot lengyel édesanyja,
Richeza választotta. Lengyel nevelésben részesült. Ifjan hazatérve harcolt a kunok és a besenyık
ellen. Lovagi híre a cserhalmi csatával kezdıdött. A Képes Krónika elmondja a Salamonnal való
küzdelmeit. Váradon, Zágrábban püspökséget alapít, székesegyházat építtet. Kívánsága szerint a
váradi székesegyházban temették el.
Fejereklyéjét a gyıri székesegyházban ırzik.

Június 29. Péter-Pál
Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették fejjel lefelé, mert nem tartotta méltónak úgy
meghalni, mint a Mestere. Pált római polgár lévén nem feszíthették keresztre, ezért lefejezték.
Jézus az ı egyházát Péterre bízta és nekiadta a Mennyország kulcsait, ezért ábrázolják kulccsal a
kezében. Szent Péter halász volt, így érthetı, hogy a halászok patrónusukként tisztelik.
Péter-Pál napját a köztudat az aratás kezdı idıszakának tartja számon. Sok helyen ezen a napon
nem gyújtottak tüzet és Péter-Pál oltalmába ajánlották a búzakereszteket, hogy a tőzvész el ne
pusztítsa azokat.
Január 25-én tért meg a damaszkuszi úton a keresztényeket üldözı Saul, Pál apostollá. Nagy tudású,
római mőveltségő ember volt.
_____________________________________________________________________________________
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MEGHÍVÓ !
SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, ROKONAIT,
BARÁTAIT
A

2013. JÚNIUS 22-én ( SZOMBATON )
A SPORTPÁLYÁN TARTANDÓ

FALUNAPI
RENDEZVÉNYRE !
TERVEZETT PROGRAMOK:
10,30 FOLYAMATOS GYERMEK PROGRAMOK,
CSALÁDI VETÉLKEDİK
11,00 - 13,30 VÉRADÁS
12,00
14,00

RENDİRSÉGI BEMUTATÓ
FOCIGÁLA

14,30
15,00

TÁNCHÁZ MINDENKINEK
KULTURÁLIS MŐSOR I. rész
HELYI GYERMEK TÁNCOSOK
OPERETT ÖSSZEÁLLÍTÁS TAPOLCA MUSICAL SZÍNPAD
BADACSONYTÖRDEMICI NÉPTÁNC CSOPORT

17,00
18,00

LOVAS BEMUTATÓ
KÖZÖS VACSORA

19,30

KULTURÁLIS MŐSOR II. rész
HELYI FENİTT TÁNCOSOK

JÓ LACI BETYÁR MŐSORA
21,00 – 02 óráig BÁL - ZENÉL A „FLY” BULI-ZENEKAR
Egyéb programok: LÁTVÁNYKONYHA, TÓTI TÓCSIVAL !
SZABADTŐZÖN SÜTÖTT-FİZÖTT ÉTELEK ! TOMBOLA !
KÉPVISELİTESTÜLET KÁPTALANTÓTI
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Ünnepélyes átadás
A felújított Kultúrház átadására 2013. május 03-án került sor.
Az önkormányzat 2009. december 15-én nyújtott be pályázatot az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alap „Falumegújítás és- fejlesztés” jogcímre, az épület külsı szigetelésére és
nyílászárók cseréjére. A pályázat elbírálása elhúzódott, végül 2011. májusában az MVH meghozta
a kérelemnek helyt adó határozatot. A közbeszerzést a tapolcai SZ-L Bau Kft nyerte el. A
kivitelezés sem zajlott zökkenımentesen, de végül is a végsı határidıre elkészültek a munkák. A
tavasz folyamán saját erıbıl a belsı felújítás is
elkészült.
Az
ünnepélyes
átadáson
üdvözölte
a
megjelenteket Lasztovicza Jenı, a Veszprém
Megyei Közgyőlés elnöke, Benczik Zsolt, a
tapolcai Járási Hivatal vezetıje és Csom
Károlyné polgármester, aki röviden összefoglalta
az elmúlt évek történéseit, a felújítás menetét,
nehézségeit. A szalag átvágása után kulturális
mősor következett. A helyi lányok néptáncukkal
felelevenítették a zöldágjárás hagyományát.
Végül a meghívottak koccintottak a beruházás
sikeres befejezésére.

Anyák napja
Május elsı vasárnapján köszöntjük az édesanyákat.
Így volt ez kis falunkban is.
Nem is lehetett volna szebb ünneppel felavatni a megszépült kultúrházat. Édesanyák,
nagymamák foglalták el a nézıteret a szépen feldíszített teremben.
Óvodások, iskolások, felnıttek köszöntötték kedves versekkel, dalokkal, jelenettel, tánccal a
meghatódott ünnepelteket.
Köszönet érte a szereplıknek, a mősort betanítóknak.
Jó volt együtt ünnepelni ezen a délutánon.
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Tisztújító közgyőlés és borverseny
A Káptalantóti- Csobánc Hegyközség
megtartotta tisztújító közgyőlését. A
hegyközség elnöke Németh István,
választmányi tagok: Németh Imre,
Németh Tamás, Nagy László, Novák
László, Papp Károly és Simon Sándor. Az
Ellenırzı Bizottság elnöke Dr. Lodner
Nándor, tagjai: Csom Károlyné és Világos
Gergely. A Jelölı Bizottság elnöke Puskás
Zoltán, tagjai: Szegi Károlyné és Papp
Anna. Borászati küldött Németh István,
szılészeti küldött Borbély Tamás.
A rendeletnek megfelelıen a választmány
elnöke pályázatot írt ki a hegybíró
személyére. A megadott határidıig egy személy pályázott, az eddigi hegybíró Borbély Gyula. A pályázatot
a választmány elfogadta, és Borbély Gyula kinevezését javasolta.
A hegyközség megtartotta 22. borversenyét. Sajnos a szılısgazdák közül egyre kevesebben vesznek részt
ezen a nemes megmérettetésen. Az idei versenyre 60 bormintával neveztek. Olaszrizling 25, szürkebarát
10, cuvée 5, a többi vegyes fajta. Németh István elnök köszöntıje után a mintákat két szakemberekbıl álló
zsőri bírálta el. Véleményük szerint a 2012-es évben jó borok lettek. Ezen a versenyen egyetlen hibás bort
nem találtak. Ezért minden résztvevı gazdát dicséret illet. A verseny végeredménye: 20 arany, 27 ezüst, 13
bronz.
Aranyérmes borok: Karácsony Imre olaszrizling, Borbély Családi Pincészet zeusz késıi szüreteléső, rajnai
rizling, szürkebarát, olaszrizling, Istvándi és Társai Kft. chardonnay, sauvignon blanc, olaszrizling cuvée,
sárga muskotály, ottonel muskotály, olaszrizling, hárslevelő, szürkebarát, Karácsony Róbert olaszrizling,
Németh Szabina szürkebarát, Puskás Zoltán olaszrizling, Kıróka Pincészet olaszrizling, Németh Tamás
olaszrizling, Dr. Lodner Nándor olaszrizling, Dr. Banai Miklós szürkebarát, Port Ferenc pinot noir.
Közönségdíjas lett Karácsony Imre olaszrizling és Istvándi Ferenc sárga muskotály bora.
A borverseny közös vacsorával és jó hangulatú borozgatással ért véget.
Puskás Zoltán szılısgazda

FAKANÁL ROVAT
Tavaszi sertésborda
Hozzávalók: 4 nagy vagy 8 kisebb szelet sertéskaraj, só, 4 dkg finomliszt, 4 evıkanál olaj, 1 mokkáskanál
paradicsompüré, 2 szál sárgarépa, 20 dkg zöldbab, 20 dkg zöldborsó, 20 dkg rózsáira bontott karfiol, 10 dkg gomba,
2 dkg margarin, 1 csokor petrezselyem zöldje
Elkészítés: A húst kissé kiverjük, megsózzuk és lisztben meghempergetjük, majd olajon megsütjük. A szeleteket egy
lábasba átszedjük, visszamaradó zsírjában a paradicsompürét kissé megpirítjuk. Egy kevés liszttel megszórjuk, egy
pohárnyi vízzel felöntjük. 2-3 percnyi forralás után a húsra szőrjük, lefedjük, kis lángon puhára pároljuk.
A sárgarépát meg a zöldbabot megtisztítjuk. Az elıbbit hasábokra, az utóbbit körömnyi darabokra vágjuk, és enyhén
sós vízben külön-külön félig megfızzük, azután leszőrjük. A zöldborsót meg a karfiolt ugyanúgy félig megpuhítjuk.
A gombát cikkekre vágjuk és a margarinon megfuttatjuk. Fölaprított petrezselyem zöldjével főszerezzük, majd a jól
lecsöpögtetett, félig fıtt zöldséget hozzáadjuk. A puha hús pecsenyelevét a zöldségkeverékre szőrjük, készre
pároljuk, végül tálaláskor a húsra merjük.
Párolt rizs illik köretnek hozzá.
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Köszöntjük a pedagógusokat.
Pedagógusnap alkalmából tisztelettel köszöntjük a községünkben élı pedagógusokat. Kívánjuk nekik,
hogy kapjanak sok szeretetet és örömet, legyenek olyan diákjaik, akikre büszkék, és akik évek múltán
is szeretettel emlékeznek rájuk!
Szabó Lırinc: Köszöntı
Érzés, tudás tiszta méze
győlt a szívbe, győlt az észbe,
betők hordták, ık a mi
lelkünk arany méhei.
Züm-züm, rétet és virágot,
bejárták a nagyvilágot,
s ma mint hála, mint kiáltás
csordul szívünkbıl az áldás.
Mindenki elfáradt már tanár, diák egyaránt. Hosszú tanév áll mögöttük, igazán rájuk fér a pihenés.
Nem is kell sokáig várni, itt van már a szünidı. Ezzel a vidám Zelk Zoltán verssel kívánunk jó
pihenést, kellemes nyaralást minden kedves pedagógusnak és diáknak!
Zelk Zoltán: Vakáció
Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán,
vagy pusztára?
Folyópartra,
vagy erdıre?
Faluszéli
zöld mezıre?

Lepkét fogjunk,
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdı
akár folyó,
Gyönyörő a
vakáció!

Értesítjük a lakosságot, hogy Káptalantóti községben
2013. június 18-án (kedden) : 12.30 – 17.00 óráig
TÜDİSZŐRÉS
lesz.
A szőrés helye: kultúrház elıtti tér: mobil állomás
A vizsgálat alkalmas a tüdıbetegségek idıben történı felismerésére.
A szőrés javasolt minden 20 év feletti lakosnak, akirıl egy éven belül nem készült
mellkasfelvétel.
A szőrésen egészségbiztosítási kártyával és lakcímigazoló igazolvánnyal kell
jelentkezni.
Panasz nélkül is lehet beteg!
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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