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Emlékezzünk
Forradalomról emlékezni 56 év múltán igencsak nehéz és fájdalmas: ennyi idı alatt elhalványul,
átformálódik az emlékezet. Rárakódik a közbeesı múlt, a változó idı hordaléka, a jelen, az
átalakulás minden terhe. Ennyi idı múltán a történteket, a lázas napok valóságát elfedi az egymást
követı „ megemlékezések” pora.
56’ történelemformáló napjainak levegıje, véres pátosza csak ott és akkor volt hiteles.
Nagy szavakkal, rikító jelzıkkel felidézhetetlen. 1956 októberében az elızı rendszer elutasítása csak
rövid idıre volt képes olyan nemzeti egységet teremteni, amelyre évtizedek múltán is pátosszal lehet
emlékezni.
Magyarországon ma teljes a függetlenségünk, s tegyük hozzá: felelısségünk is abban, hogy hazánk
hosszú idı után visszanyert politikai szabadságát mire használjuk, s hogyan élünk vele. Elindultunk
az egyetlen elképzelhetı úton, mely Európába vezet, de ez az út keskeny és göröngyös. A múlt rajta
hagyta az országon a nyomát: még itt él az elmúlt sok-sok esztendı erkölcsi hagyatéka, amit hosszú
idıbe telik önmagunkból és a társadalom egészébıl kigyomlálnunk. Itt él a félelem a múltból és a
jövıtıl. Mint ahogy mindezekkel együtt itt él a közös cél, a remény, az összefogás igénye.
Ha hideg fejjel végiggondoljuk, hogy milyen értékeket kell óvnunk, mint a szemünk fényét, hogy
mirıl kell lemondanunk és mit nyerünk vele. Mi az, amit a múltunkból érdemes magunkkal vinnünk,
mi az, amirıl tudatosan lemondhatunk, sıt le kell mondanunk. Harcunk ma is közös és oszthatatlan,
csak éppen beláthatatlanul bonyolultabb. Az ellenség ma a szegénység réme, a létbizonytalanság, az
átszervezéssel járó munkanélküliség és annak hozadékai. Ne egymásból faragjunk tehát ellenséget.
Ennek a harcnak ma éppúgy a jövınk, a társadalmi szolidaritás a tétje, mint volt ötvenhatban.
Éljünk hát bátran jogos örökségünkkel, 56 szellemével, mely arra tanít, hogy egy nép ha talpra áll
önmaga védelmében, ha közösnek érzi a haza ügyét, képes legyızni elıítéletet és ellenszenvet. Képes
felülemelkedni a kicsinyes érdekeken – képes közösen nemzetté nemesedni. Ötvenhat forradalma a
jövıre irányult. Az az út, amire 1989-ben léptünk, tudatosan vállalta 56 emlékét és szellemét.
Demokratikus Magyarország felé vezet és egységet követel a kemény viták ellenére is, mert nem
engedhetjük meg magunknak, hogy történelmileg ismét lemaradjunk.
1956-ban beírtuk a magyar nevet a világ történelmébe, s talán száz évnyinél is nagyobbat léptünk
elıre. Most kicsinyek a lépteink, ráadásul sokakkal – Európa többségével – egyszerre kell lépnünk,
de higgyük el, hogy a végén megint csak beírhatjuk nevünket a történelembe, ezúttal nem a
vérünkkel, hanem tudásunkkal, verejtékünkkel, az eredményeinkkel.
Most, amikor a forradalom mártírjai elıtt kegyelettel fejet hajtunk, merítsünk erıt az útra ötvenhat
emlékébıl. Erıt, elszántságot, türelmet, akaratot, hogy igenis együtt, egymás kezét fogva járjuk
végig a megkezdett utat.
A helyi kultúrotthonban október 22-én 16,00 órakor az ünnepi megemlékezésre szeretettel várjuk
Káptalantóti lakosságát. Emlékezzünk együtt!
Csom Károlyné
polgármester
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Októberi jeles napok
Október 13. Szent Kálmán
Ír lovagként a Szentföldre zarándokolt. Ausztriába érve kémnek nézték, elfogták és felakasztották.
Október 15. Teréz
Ávilai Szent Teréz 1515. március 28-án született Ávilában, Spanyolországban. 1582. október 4-én halt meg.
Halálának napján a katolikus egyház Assisi Szent Ferencrıl emlékezett meg, ezért a következı napra tették az ı
emléknapját. Azonban a naptárreform miatt október 4-ét október 15-e követte, így Szent Teréz ünnepe is október 15-e
lett. K rendi római katolikus szerzetesnı. Magyar nyelvterületen hívják még Nagy Szent Teréznek is,
megkülönböztetendı ugyanazon szerzetesrend 19. századi nagy alakjától, Lisieux-i Szent Teréztıl, akit viszont Kis
Szent Teréznek szokás nevezni.
Október 17. Hedvig
Meráni grófnı, a mi Szent Erzsébetünk nagynénje. Az Árpád-házzal úgy került rokonságba, hogy II. András
feleségének testvére volt. Krakkó hercegéhez, Henrikhez ment férjhez. Hat gyermeket szült, utána megtartóztatást
fogadott. Nagy Lajos királyunk kisebbik leányának, Hedvignek is ı volt a védıszentje, aki késıbb Lengyelország
királynıje lett. E szentélető királynı sírját Krakkóban ma is sok magyar felkeresi.
Október 18. Szent Lukács evangélista
Mővelt, római pogány orvos volt megtérése elıtt. Szent Pál apostol útitársa. İ írta le legrészletesebben Mária életét,
Jézus gyermekkorát evangéliumában. Az orvosok és a kórházak védıszentje.
Október 20. Vendel
A XVII. század elején ír királyfi volt. Legendája szerint Rómába zarándokolt, majd hazafelé jövet a Rajna vidéken egy
urasághoz szegıdött és legeltette a nyáját. Feljegyezték róla, hogy imájával megszüntette a dögvészt.
A pásztoroknak és a jószágoknak a patrónusa. Bárányos útszéli szobrai jelzik a tiszteletét.
Október 21. Orsolya
Jámbor élető apáca. A kerti vetemények és a káposzta betakarításának napja.
Október 28. Simon Júdás napja
A áruló Júdástól megkülönböztetve Júdás Haddeus (Tádé) volt a teljesebb neve. Jézus tanítványa és rokona volt.
Hasonlított hozzá. Kezében vándorbottal, Jézus képmásával szokták ábrázolni. Tisztelete országszerte elterjedt.
Segítségét kétségbeesés, tanácstalanság idején szokták kérni.
Napján országos vásárokat tartanak. A elsı télkezdı nap. Ettıl a naptól kezdve elıbb alkonyodik. Elterjedt szólás: „Itt
vagyon már Simon Júdás, jaj neked te pıre gatyás.” Azaz melegebben kell öltözni.

Meghívó
A Káptalantóti Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt
2013. október 22-én /kedden/ 16 órakor a
kultúrotthonban tartandó ünnepi mősorra, ahol az 56-os forradalom és szabadságharc
emlékét idézzük fel.
A mősorban szerepelnek a nemesgulácsi Keresztury Dezsı Általános Iskola diákjai.

Glória Victis! Emlékezzetek
az elesettekre,
kik hőlt ajakkal ma is hirdetik:
a gyızelemnek végsı percekig
ırzött reménye életüknél mégis több nekik. /Tollas Tibor/
_____________________________________________________________________________________
2

TÓTI HÍRMONDÓ

2013. OKTÓBER

Önkormányzati hírek ,események

Figyelem !

Káptalantóti
képviselıtestülete
ez
év
szeptemberében is anyagi segítséget nyújtott a
településen élı iskoláskorú gyermekek szüleinek.
Minden iskoláskorú ( általános, középfokú,
fıiskola) gyermek 10.000, - Ft/fı támogatásban
részesült. Összesen
690.000,forinttal
támogattuk gyermekeink beiskolázási kiadásait.

A kultúrotthonban Berta Ferenc
gobelin
kiállítása október l9-ig tekinthetı meg.
A kiállítás Berta Ferenc és családja segítségével
jótékonysági célt is szolgál.
Mint azt már korábban hírül adtuk, a kiállítás
megtekintése ugyan ingyenes, de adományokat jó
szívvel elfogadunk, a befolyt összeget örömmel
ajánljuk fel a templom külsı rendbetételére.
Az adományozás nem kötelezı!

Értesítjük a lakosságot, hogy
2013. október 17-én / csütörtök/ / az orvosi
rendelıben
14.00 órától - 15.30 óráig
véradást szervezünk.
Tisztelettel kérjük véradóinkat segítsenek
rászoruló embertársaikon. Segítségüket elıre is
köszönjük

A kiállítás megtekinthetı:
naponta 15,00 – 17,00 óráig

MEGHÍVÓ
Sárközi Árpádra emlékeznek barátai a
2013. október 26-án délután 15 órakor
állítandó kereszttel, a felsı temetıben
lévı sírjánál.
Szeretettel hívják, várják barátait,
tisztelıit.

Tisztelt Hölgyek !
A csoportos mammográfiai szőrésre, melyre
Veszprémben kerül
sor, az Önkormányzat
autóbuszt biztosít az érintettek részére.
Indulás idıpontja:
október 17-én /csütörtök / 13,20 - óra.
Minden kedves
behívót kapott érintettet
szeretettel várunk.
Törıdjön többet egészségével !

MEGHÍVÓ !
A Tapolcai Medence Vadásztársaság
tisztelettel meghívja Önt és kedves
Családját
2013. október 20-án 15 órakor
a Káptalantóti Római Katolikus
templomban tartandó
Hubertus szentmisére.
A szentmisét celebrálja:
dr. Renner Sándor plébános,
vadásztársunk.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, saját
érdekükben, jól látható helyen (ház falán,
kapun, kerítésen, postaládán) tüntessék fel
házszámukat, hogy postai küldeményeiket
biztosan megkaphassák!
Önkormányzat
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Adatszolgáltatási kötelezettségek
A web-GN elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján
minden agrár-környezetgazdálkodási támogatásban résztvevı gazdálkodó számára
kötelezı. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodási napló 2012/2013-as gazdálkodási évre
vonatkozó adatait elektronikus úton be kell nyújtani szeptember 01-tıl november
30-ig. Az adatszolgáltatásra november 30-a után már nincs lehetıség, a kötelezettség
elmulasztása szankcióval jár, a büntetés mértéke az adott évi kifizetés 15%-a.
Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíthetı, a
nyomtatvány új verzióját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
honlapjáról le kell tölteni, a web-GN kitöltéséhez az Általános Nyomtatványkitöltı
Program (ÁNYK) alkalmazása szükséges. A web-GN adattartalma lényegesen idén
sem változott, az egyes célprogramoknak megfelelıen kell az elıírt adatlapokat
kitölteni. Szántóföldi és ültetvényes célprogramoknál a tápanyag-gazdálkodási
tervet, valamint a növényvédı szeres kezeléseket is rögzíteni kell a web-GN-be. A
nitrát adatszolgáltatási kötelezettséget az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján
szeptember 1-tıl december 31-ig kell teljesíteniük a gazdálkodóknak.
A rendelet hatálya kiterjed a nitrátérzékeny területen – a magánszemélyek
háztartási igényeit nem meghaladó mértékben állattartást végzıket kivéve valamennyi mezıgazdasági tevékenységet folytatóra, továbbá az ország egész
területét tekintve a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben
állattartást végzıkre. Az adatszolgáltatási kötelezettség az elızı gazdálkodási évre,
tehát a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. közötti idıszakra vonatkozik. Az
adatszolgáltatást az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú melléklete szerinti
adatlap kitöltésével, papír alapon, illetve az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezı
gazdálkodók elektronikus formában is teljesíthetik.
Papír alapú adatszolgáltatás esetén a kitöltött adatlapot a területileg illetékes megyei
Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóságára kell elküldeni.
(A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság címe:
8200 Veszprém, József Attila utca 36.)
Az elektronikus adatszolgáltatást választó gazdálkodók az elektronikus kitöltı
felületet a www.nebih.gov.hu weboldalon a Nyomtatványok/e-nyomtatványok
menübıl érhetik el.
A nitrát érzékeny blokkok beazonosításához, valamint az adatlap értelmezésében és
kitöltésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tanácsadói segítséget nyújtanak.
A nitrát adatszolgáltatással kapcsolatban további információkért érdeklıdni lehet
Horváth Adrienn ügyfélszolgálati tanácsadónál a +36-30/573-9465 telefonszámon.
Horváth Adrienn
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
_____________________________________________________________________________________
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Berta Ferenc gobelin képei
Berta Ferenc gobelin képeibıl nyílt kiállítás a káptalantóti kultúrotthonban.
Sajnos az alkotó Feri bácsi már nem lehetett itt a megnyitón közöttünk, de eljöttek rokonai,
barátai, ismerısei, szomszédjai és a helyben élı érdeklıdık is. Elıször Csom Károlyné
polgármesterasszony köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Varga László a kiállító régi barátja
nyitotta meg a tárlatot.
Berta Ferenc Zalaegerszegen született nyolcgyermekes család negyedik gyermekeként. Ifjú
korában a szabó mesterséget tanulta ki. A viszontagságos háborús éveket követıen 1948-ban
került ki az akkori Nyugat-Németországba, ahol 60 évet élt és dolgozott a Grundig cég
alkalmazottjaként. Családot alapított, két gyermeke született Attila és Árpád. 1980 után járt haza
rendszeresen Magyarországra, és nagyjából ebben az idıben kezdte el a képeket készíteni.
Elıször egy vitorlást ábrázoló gobelint varrt ki, majd következett a többi csodálatos, szemet
gyönyörködtetı alkotása. A kiállító nemzeti hitvallásából következett, hogy a magyar
történelem legfontosabb eseményeit is kivarrta. A Honfoglalást, Vérszerzıdést, Aradi 13,
Széchenyi, Koronás címer angyalokkal. Közel 100 képet készített rendíthetetlen lelkesedéssel,
odaadással, pedig a nagyobb mérető gobelin kivarrása csaknem 1 évig tartó munkát igényelt.
Berta Ferenc végtelenül szerény, egyszerő ember volt, aki nem tartotta magát mővésznek.
Amatırként, ahogyan gobelin képeit elkészítette, a maga és mások örömére magas színvonalon,
bizony mővészi élménnyel ajándékozza meg a látogatókat.
Köszönet Berta Ferenc családjának, hogy a sajnálatos események ellenére létrejöhetett ez a
kiállítás itt Káptalantótiban, és az itt élı emberek és az átutazó vendégek egy csodálatos
élménnyel gazdagodhatnak a gobelinek megtekintése után.
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RENDİRSÉGI FELHÍVÁS

Az internetes vásárlás veszélyei
A mindennapi vásárlások nagy részét manapság sokan a világhálón keresztül bonyolítják le, mert
kényelmesebb, gyors és egyszerő. Az esetek többségében a bıséges árukínálat pedig kedvezı árakkal párosul.
Az Interneten történı vásárlás azonban számtalan veszélyt rejt magában.
A Tapolcai Rendırkapitányságra az elmúlt idıszakban jelentıs számú feljelentés érkezett, hogy a gyakran
bizonytalan kimenetelő rendeléses vásárlások alkalmával a jóhiszemő emberek csalás áldozatává váltak.
A legkellemetlenebb élmény az lehet, mikor megrendelünk egy terméket, egy megadott bankszámlaszámra
átutaljuk az árát, majd sok esetben következik a hiábavaló várakozás, mert a postás nem érkezik meg a várva
várt csomaggal. Számos esetben fordult elı az is, hogy a megrendelı a termékhez nem éppen abban a
minıségben jutott hozzá, amilyennek azt a róla készült képen látta, vagy a
megrendelt termék helyett a legkülönfélébb dolgokat találta a csomagban (pl.:
faág, tégla, száraztészta, stb.)
Mindezek elkerülése érdekében a kényelmesen, akár otthonunkból is
végezhetı vásárlást, elsısorban a megbízhatónak mondható ismert vagy
éppen pozitív referenciával rendelkezı webáruházakban tegyék meg!
Amennyiben lehetséges, kerüljék el az elıre történı fizetést!
Nézzenek utána a kereskedı hátterének és soha ne utaljanak pénzt
magánemberek bankszámlájára!
Gyızıdjenek meg arról, hogy azok a webhelyek, amelyeken átutalást
végeznek, tartalmaznak-e adatvédelmi és biztonsági nyilatkozatokat.
Az áldozattá válás érdekében kérjük, minden esetben legyenek körültekintıek!
TAPOLCAI RENDİRKAPITÁNYSÁG

FAKANÁL ROVAT
Sörben pácolt pulykamell, tejszínes gombamártással
Hozzávalók: 4 adaghoz: 50 – 60 dkg pulykamell filé, 2 – 3 dl jó
minıségő sör, 1 kávéskanál színes bors, 1 kávéskanál rozmaring, 1
kávéskanál kakukkfő
Hozzávalók a gombamártáshoz: 20 dkg csiperkegomba, 1 kis fej
vöröshagyma, 1 evıkanál olívaolaj, 2 dl tejszín, 1 evıkanál liszt, 1
evıkanál fehérbor, 1 kávéskanál só, 1 csipet fehér bors, 1 csipet zsálya
A húst körülbelül 1,5 cm vastag szeltekre vágjuk, kicsit kiklopfoljuk,
majd egy zárható mőanyag edénybe rakjuk. Felöntjük a sörrel és
beleszórjuk a főszereket. A húst hőtıbe tesszük, és 3 napig hagyjuk
pihenni ebben a pácban.
A gombamártáshoz a gombát megmossuk, megpucoljuk és cikkekre vágjuk. A hagymát apró kockákra vágjuk
és megpároljuk az olívaolajon. Ezután hozzáadjuk a gombát, a sót, a fehér borsot és lefedve pároljuk kicsit,
hogy a gomba levet eresszen. Hozzáadjuk a tejszínt, a fehérbort, a főszereket és behabarjuk a liszttel. Ezt úgy
csináljuk, hogy a gombamártásból kiveszünk 2 evıkanálnyi lét, összekeverjük a liszttel, és szőrın keresztül
visszakeverjük a gombamártáshoz. Folyamatos kevergetés mellett egyet forraljuk és már be is sőrősödik.
Közben kisüthetjük a hús. Egy serpenyıt felmelegítünk, megkenjük vékonyan egy kevés olívaolajjal és
megsütjük a hússzeleteket. A sütés elején tegyünk rá fedıt, hogy ne száradjon ki, majd mindkét felét süssük
pirosra. A sörtıl alapból kap egy rózsaszínes színt.
Tálaljuk rizzsel!
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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