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Csengjen pohár, zengjen ének
köszöntsük az új évet,
hozzon nekünk jó íző kenyeret,
hozzon egészséget, csendes szeretetet.......

Kedves Káptalantótiak !
Ismét egy évvel öregebbek lettünk. Az új
év kezdete jó alkalom az életünk
újragondolására, a megújulásra. A jobb
emberré
válásra
mindig
van
lehetıségünk, csak akarnunk kell. Az
elmúlt esztendı során elmulasztott
lehetıségeink, hibáink arra sarkalnak
bennünket, hogy tanuljunk hibáinkból,
elıre tekintve valósítsuk meg álmainkat
a családunkban, a falu közösségében.
Tegyünk
meg
mindent
annak
érdekében,
hogy
kicsiny
falunk
lakossága továbbra is békességben élje
mindennapi életét! Legyünk egymáshoz
ıszinték,
fogadjuk
el
a
másik
embertársunkat olyannak, amilyen, ha
segítségre szorul ne szégyelljünk
segíteni, lehajolni az elesettekhez. Az
évek múlásával az ember mindig
változik, talán egyre bölcsebb lesz, de
erkölcsi tartását, elveit nem sőrőn
változtatja. Természetesen az élet
viharai mindnyájunkra lehetnek rossz
hatással, de szívünk mélyén tartjuk
magunkat eredeti elképzeléseinkhez.
Kitőzött
céljainkhoz
ragaszkodva
tegyük a dolgunkat önmagunkért,
másokért, a békességért. A 2014-es
esztendı több szempontból is nehéz
feladatok elé állít bennünket.

Közös céljaink elérésének érdekében a
falu lakosságának össze kell fognia, még
akkor is, ha különbözıek vagyunk.
Tegyünk
meg
mindent
annak
érdekében,
hogy
az
esetleges
nézeteltéréseket személyesen, civilizált
ember módjára tudjuk megbeszélni,
mert mint tudjuk, a harag és a
győlölködés nagyon rossz tanácsadó.
Támogassuk egymás munkáját, önzetlen
odaadással valósítsuk meg a falu további
fejlıdését! Tegyük ezt szívbıl, falunk
iránt érzett szeretetünkbıl, gyermekeink
jövıjéért, valamennyi Káptalantótiban
élı embertársunkért.
Kívánom,
hogy
teljesüljenek
az
újesztendıre kitőzött vágyaik, terveik.
Mindehhez
kívánok
nagyon
jó
egészséget, türelmet
és emberbaráti
szeretetet.
A képviselıtestület nevében:
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
Csom Károlyné polgármester
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Jeles napok
Január 22. Vince
Nemesi származású hispániai vértanú. Válogatott kínzásokkal gyötörték halálra 304-ben, Diocletianus császár
idejében. Amikor a hosszú kínzás után a hóhér karja fáradtan lehanyatlott, így szólt hozzá: „Mitıl lankadt el a kezed?
Rajta, zúdítsad csak rám minden gonoszságodat. Látnod kell majd, hogy Isten segítségével erısebb leszek a
szenvedésben, mint te a kínzásban.” A császár megtagadta tıle a temetést. Testét kidobták a szántóföldre, de egy nagy
holló megvédte a kutyáktól és madaraktól. Végül egy keresztény illendıen eltemette. Vince kedvelt férfinevünk. Ezen
a napon pincérıl pincére járva szoktak köszönteni a szılısgazdák. Szılıvesszıt rügyeztetnek és ennek nagyságából
következtetnek a termésre. Vince 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. Pál fordulás
Szt. Pál apostol megtérésének ünnepe. Mint Saul nevő ifjú üldözte a keresztényeket. A Damaszkuszi úton Jézus
megjelent neki, „Az égbıl egyszerre nagy 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, mit kell cselekedned.” A nagy
fényességtıl Saul megvakult. Damaszkuszba érve 3 napig böjtölt, visszanyerte szeme világát és Jézus követıje, egyik
legnagyobb apostola lett. Mővelt, tudós ember volt. Leveleket írt a keresztény közösségeknek. Bátorította, tanította
ıket a keresztény hitre. Legöregebbnek halt meg az apostolok között. Üldözıi lefejezték.
Fontos idıjósló nap. Ha jó idı van Pál napján, ez jó termést jelent:
„Pálfordulás, ha tiszta,
Bıven terem mezı, puszta.”
„Ha fényes Szent Pál, minden termés szépen áll,
Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel.”
Február 2. Gyertyaszentelı Boldogasszony ünnepe
Mária tisztulásának és Jézus templomi bemutatásának ünnepe. A templomban gyertyát szentel az egyház, amit a hívek
hazavisznek. Villámlás esetén meggyújtják. Hiedelem, hogy gyertyaszentelıkor a medve, ha kijön a barlangjából, és
havat talál, kint marad, de ha süt a nap visszabújik, mert hideg, rossz idı következik.
Február 3. Balázs napja
Szent Balázs püspök már a kora középkorban nagy tiszteletnek örvendett a keresztények között. Legendája, hogy egy
szegény asszony fia halszálkát nyelt, már fuldoklott, mikor a püspök megmentette az életét. Sziklába vájt cellában élt,
az asszonyok gyertyát és élelmet vittek neki. A püspök kérte ıket, hogy minden évben szenteltessenek gyertyát a
tiszteletére. Innen ered a gyertyás Balázs-áldás a torokfájás ellen.
A balázsjárás diák eredető szokás.
Február 6. Dorottya
Ókeresztény szőz, vértanú. Apja nemes szenátor Doro, anyja Thea, e két névbıl kereszteltetik Dorotheának. Nagyon
szép leány volt, Fabriciusz fejedelem feleségül kérte, de ı hő maradt Krisztusához. Erre forró ónnal teli kádba vettette,
de sérelem nélkül maradt. Utána tömlöcbe vettette, kilenc napig étel-ital nélkül szenvedett, a legenda szerint angyalok
táplálták. Végül sok szenvedés után lefejezték.
Ha Dorottya napján nagyon hideg van, akkor Juliannára, február 16-ra megenyhül, vagy fordítva.
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MEGHÍVÓ
farsangi forralt bor készítésre
A Káptalantóti Képviselıtestület meghívja a községünkben élı mindazon
vállalkozó szellemő érdeklıdıket, akik szívesen elkészítik a „testet, lelket”
melengettetı, forró, zamatos italaikat.

Idıpont: 2014. 02. 08. /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. Fantázia nevet választott egyének vagy csapatok jelentkezését
várjuk. A rendezık a helyet és a tőzifát biztosítják. Kérjük, hogy a részvételi
szándékot február 07-ig, délelıtt a polgármesteri hivatalban, délután a
könyvtárban jelezni szíveskedjenek! Hozzák magukkal barátjukat, ismerısüket,
rokonukat és töltsünk együtt egy felejthetetlen délutánt.
Képviselıtestület

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden korosztályú
kedves érdeklıdıt a farsangi családi batyus bálba.
2014. február 22-én, szombaton 16 órakor kezdıdı
gyermek farsangra és az azt követı felnıtt
farsangra.
A legötletesebb jelmezeket díjazzuk. Tombola
felajánlásokat köszönettel fogadunk. Belépés díjtalan!

Képviselıtestület
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Karácsonyi ünnepség
Szép szokás falunkban, hogy a szeretet ünnepére készülve összejön a kis község közössége, hogy
együtt ünnepeljen. Így történt ez 2013. december 22-én is. Zsúfolásig megtelt a felújított
kultúrotthon nagyterme.
A csillagszórós karácsonyfa fénye mellett Polgármester Asszony ünnepi gondolatai adták meg a
megfelelı hangulatot.
Köszöntötte az újszülött kisgyermekeket és szüleiket.
Ezután a színpad elevenedett meg. Óvodások, iskolások, felnıttek, kicsik és nagyok kedves
karácsonyi mősorukkal tették széppé, kedvessé, felejthetetlenné, szeretetteljessé ezt a decemberi
délutánt.
Köszönet érte mindenkinek.
Karácsony szeretete hassa át falunk lakóinak életét!
Legyen életformánk a jó cselekedet, a megbocsátás, a másokra való odafigyelés. Halljuk meg a
szív hangjait!

Ajándék karácsonyra
A karácsonyi ünnepek elıtt a helyi Vöröskereszt szervezete 7 családot ajándékozott meg tartós
élelmiszer csomaggal. Köszönet érte a szervezetnek.

Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!
Este harangszóra, gilingalangóla,
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója.
Azért friss egészséget,
Bort, búzát, békességet.
Aggyon Isten bıven,
Az újesztendıben.

Kedves olvasóinknak minden jót kívánunk ez újesztendıben!
Szerkesztık
Én táncolnék veled…
Továbbra is szeretettel várnak minden táncolni kedvelı gyermeket a péntek este 6 órakor kezdıdı
néptáncoktatásra.
_____________________________________________________________________________________
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„ A harcot, amelyet ıseink vívtak
békévé oldja az emlékezés,
s rendezi végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk: és nem is kevés . „
( József Attila: A Dunánál /részlet )

Magyarország az elsı világháborúra
emlékezik !
2014-ben van az elsı világháború
kitörésének századik évfordulója, melynek
alkalmából korabeli fotók,családtörténeti
emlékek, anekdoták,visszaemlékezések
segítségével szeretnénk bemutatni az elsı
világháborúnak azt az arcát, amely
befolyásolta
az
akkori
családok
mindennapjait. Tisztelettel kérem, ha az
Önök birtokában fellelhetı bármilyen
korabeli fotó, vagy bármilyen dokumentum
Európa Nagy Háborújával kapcsolatban,
akkor
szíveskedjenek eljuttatni az
önkormányzathoz.
A képviselıtestület
93/2013. (XII.12.)
számú
határozata
alapján az alsó
temetıben található elsı világháború
áldozatainak emlékére 1938-ban állított
kıkeresztet, valamint a hozzátartozó
huszonkilenc hısi halott fejfáját szeretnénk
felújíttatni.
Az évforduló kapcsán az
Elsı
Világháborús
Centenáriumi
Emlékbizottság pályázati lehetıséggel segíti
a századik évforduló alkalmából tartandó
megemlékezések lebonyolítását, valamint
az emlékhelyek felújítását.
Szeretnénk, ha Káptalantóti lakossága
száz év elteltével is méltóképpen tudna
emlékezni hısi halottjaira , a hazáért vívott
harcban elesett embertársaira. Oldjuk meg
együtt közös dolgainkat, hisz ezzel
tartozunk
ıseinknek,
önmagunknak,
Magyarországnak.

Kérem segítsék munkánkat,
csatlakozzanak az emlékezéshez !
Köszönettel: Csom Károlyné polgármester
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RENDİRSÉGI FELHÍVÁS
A Tapolcai Rendırkapitányság felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az utóbbi idıben
környékünkön jelentısen megszaporodtak az ún. trükkös tolvajok által elkövetett bőncselekmények.
Elıfordul, hogy magukat valamely szolgáltató munkatársainak kiadva vagy ágynemő-garnitúrák,
edénykészletek, mőszaki cikkek, tüzelıanyag árusításának, esetleg fémhulladék vásárlásának címén
nyernek bebocsátás a lakásba.
Gyakori jelenség az is, hogy az elkövetık az ereszcsatorna cseréjére vonatkozóan egy igen kedvezı
ajánlattal keresik fel áldozataikat, majd a munkálatok elvégzését követıen egy nagyobb összeget
követelnek, melyhez számlát – természetesen – nem tudnak kiállítani.
Ezek után sokszor csupán egy pohár vizet kérve, netalán egy nagyobb címlető bankjegy felváltásával
arra késztetik a sértettet, hogy felfedje megtakarított pénzének rejtekhelyét, majd a kellı pillanatban
meglopják.
Az alábbi tanácsainkat megfogadva és azokat betartva elkerülhetik, hogy trükkös tolvajok
áldozatává váljanak:
- A magukat hivatalos személyeknek kiadó emberektıl kérjék el igazolványukat, s akár fel is hívhatják
személyazonosítás céljából a kiküldı szervezetét vagy intézményt.
- Ismeretlen személyeket soha ne engedjenek be otthonukba még a ház udvarába se, bármilyen
indokkal szeretnének is bejutni!
- Lehetıség szerint kerítésen át vagy kulcsra zárt ajtó mögül kérdezzék meg a váratlan látogatót
jövetele céljáról!
- Bármilyen gyanús körülmény esetén értesítsék a rendırséget az ismert és ingyenesen hívható 107-es,
illetve 112-es telefonszámon!
- Idıs, egyedül élı rokonaikat és ismerıseiket is figyelmeztessék ezen tolvajok tevékenységérıl és
módszereirıl!
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Tapolcai Rendırkapitányság

FAKANÁL ROVAT
Töltött burgonya
Hozzávalók: 4 db nagyobb szem burgonya, 15 dkg sonka, 5 dkg vaj (nem margarin), 15 dkg trappista sajt,
reszelve, só, bors
Elkészítés:
A burgonyákat egészben, héjastól süssük meg a sütıben. Ha
elkészültek, akkor vágjuk ıket félbe, és kaparjuk ki a
belsejüket, de vigyázzunk, hogy a héjukat ne lyukasszuk ki.
A burgonyák kikapart belsejét törjük meg egy villa
segítségével, keverjük hozzá a vajat és főszerezzünk. A
burgonyák héjába osszuk el a sonkát, majd a megtört
burgonyát is, végül szórjuk meg ıket a reszelt sajttal. A
töltött burgonyákat tegyük be a 180 fokra elımelegített
sütıbe, amíg a sajt rá nem pirul a tetejükre, majd forrón tálaljuk ıket.

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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