Káptalantóti Önkormányzat lapja

XI. évfolyam 3. szám

2014. ÁPRILIS

Jeles napok
Május 1. Fülöp és Jakab
Szt. Fülöp és Jakab vértanú apostolok. A hagyomány szerint Fülöp apostol hittérítés közben Hierapolis
városába érkezett. A pogányok zöld ággal jelölték meg a házat, hogy másnap megöljék, reggelre
azonban az Isten angyala a város minden házára zöld ágat tőzött. Így megmenekült. Ezért „leveles
Fülöpnek” is nevezik, ami a „zöld ág, zöld levél” kultuszára emlékeztet. A zöldág-járás népszokása
népünk természetszeretetében kereshetı. Május 1-én, a majálisokon népünk gyönyörőséget keres az
erdıben, mezıben, madarak énekében. Ez a mennyei vágyakozás boldogságát szimbolizálja.
Hazánkban szemet gyönyörködtetı hagyomány a májusfa, vagy jakabfa állítás.
Május 3. A Szt. Kereszt megtalálása.
A legenda szerint Nagy Konstantin császár édesanyja Szt. Ilona ásatta ki a kálvária földjébıl 340.
szept. 14-én. Helyén templomot emeltetett. Egyszerre találták meg mind a három keresztfát. Hogy
melyik Krisztusé, azt úgy tudták meg, hogy Makárius jeruzsálemi püspök egy halálos beteg
asszonyhoz érintette ıket. Az egyiktıl meggyógyult, ez volt Krisztus keresztje. A császárnı a szögeket
ezüst szelencébe foglalva Jeruzsálemnek ajándékozta. Ezt nagypénteken nagy tisztelettel övezték.
Május 4. Flórián
Szt. Flórián római katonatiszt volt a mostani Felsı Ausztriában. Keresztény hitéért halt vértanú halált.
Nagy malomkıvel a nyakában az Enns folyóba vetették. A legenda szerint már gyermekkorában
megmentett egy égı házat az elhamvadástól. Ezért a tőzoltók tisztelik védıszentjükül.
Május 12-13-14. Pongrác, Szervác, Bonifác
Pongrác és Bonifác ó-keresztény vértanúk voltak. Szervác püspök volt, a hagyomány szerint Pünkösd
napján halt meg. Évszázados paraszti megfigyelés szerint ilyenkor a melegedı idıjárás hirtelen
hővösre fordulhat, sıt, fagyot is hozhat a Három szent. „Fagyos szenteknek” is hívják ıket. Viszont
Isten áldására utal ezekben a napokban a jó idı: „Májusi esı, aranyat ér!”
Május 16. Nepomuki Szt. János
Legendáját Illyés András örökítette meg, miszerint Szt. János Cseh-ország patrónusa, a Jézus-társaság
egyik pártfogója. Tehetsége és jámborsága magas papi méltóságra emelte. Johanna cseh királynı
gyóntatója lett. Vencel király tudni akarta, hogy mirıl gyónik felesége, de a püspököt hiába faggatta.
A szentgyónási titkot megtartotta. Különféle kínzások után malomkıvel a nyakán, a Moldva vizébe
vettette. A hagyomány szerint égı gyertyák fénye kísérte testét a vízen.
Május 25. Orbán
Orbán pápa 230-ban halt meg. Kultusza a IX. században az Erstein-i apáca-kolostorból sugárzott ki,
mivel Orbán pápa ereklyéit itt ırizték.
Orbán, a szılık védıje, azért is főzıdik hozzá sok szılıs hagyomány. Orbán napja körül elhővösödı
idıjárás a virágzó szılınek ártalmára van. Ezért a hívık jó idıért imádkoznak. Ha ezen a napon szép
az idı, Tamási népe ezt mondta: „Orbán leszállt a tőzhelyrıl.”
„Orbán napi esı, savanyú a szılı.”
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2014. január 21. napján megtartott rendkívüli
nyilvános ülésrıl, 2014. január 31. napján
megtartott soron következı nyilvános ülésrıl, 2014.
február 13. napján megtartott rendkívüli nyilvános
ülésrıl, 2014. február 28. napján megtartott
rendkívüli nyilvános ülésrıl, 2014. március 25.
napján megtartott soron következı nyilvános
ülésrıl:
1/2014. (I. 21.) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete pályázatot nyújtott be a Közép-és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által meghirdetetett, az elsı világháború
történelmi emlékeit ırzı emlékmővek rendbetételére,
renoválására, helyreállítására. A pályázott összeg
bruttó 850.000,- forint, melybıl a saját forrás 50.000,forint. Képviselı-testület a saját erıt a 2014. évi
költségvetésbıl biztosította.
Megbízta a Polgármestert a pályázat benyújtására.
2/2014. (I. 21.) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete biztosította az Országos Rövid Távú Duatlon
Bajnokság megrendezéséhez szükséges helyszínt.
Felkérte a Polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet
értesítse.
8/2014. (I. 31.) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat év végi pénzügyi
helyzetének függvényében a falugondnokot juttatásban
részesíti.
9/2014. (I. 31.) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete az arra vonatkozó javaslatot, hogy a Duatlon
verseny szervezıitıl kérjenek bérleti díjat nem fogadta
el.
10/2014. (I. 31.) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete megállapította, hogy az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § b) pontjában
meghatározott, Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı
fizetési kötelezettsége a 2014 évet követı három évre
nincs.
11/2014. (I. 31.) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a helyi polgárır csoport mőködését 20.000
forinttal támogatja.
Felhatalmazta a Polgármestert a megállapodás
aláírására.
1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl.
12/2014. (I.31.) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a 2009. november 12. napján kelt
REMONDIS Tapolca Kft-vel kötött hulladékgyőjtés-
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szállításra vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés
felmondását visszavonta, ezzel egyidejőleg a 62/2013.
(VII.30.) határozatát hatályon kívül helyezte.
14/2014. (II.13.) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a 8/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a 2014.
évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának
csökkentésére pályázatot nyújtott be a Magyar
Államkincstár
felé.
A
Képviselı
Testület
meghatalmazta a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
teendık lebonyolítására.
15/2014. (II. 13) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetértett, azt
elfogadásra javasolta.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl
Ábrahámhegy Község Önkormányzata jegyzıjét
tájékoztassa.
16/2014. (II. 13) számú határozat
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a belsı ellenırzési tevékenység teljes körő
ellátását a Biztonságot Adó Gazdasági Tanácsadó Kft.vel – ügyvezetı: Kövessi Sándor – kívánja ellátni, az
árajánlatban szereplı 1.200.000,-Ft + áfa vállalkozási
díjért, mely magában foglalja:
a) Belsı
ellenırzési kézikönyv
elkészítését
elektronikus formátumban, határidı: 2014. február 28.
b) A Közös Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok
tekintetében évi 6 db belsı ellenırzés lefolytatását
(Közös Hivatalhoz tartozó Önkormányzatonként 1 db),
mely magában foglal minden belsı ellenırzéssel
kapcsolatos kiadást, ide értve a kiszállás, nyomtatvány,
irodaszer, és egyéb fogyó eszköz költséget is.
Határidı: Ellenırzési ütemterv szerint.
c) ellenırzések lefolytatásához kapcsolódó iratanyagok
elkészítését (ellenırzési program, megbízólevél,
ellenırzési jegyzıkönyv)
d) Belsı ellenırzések nyilvántartásának elkészítését.
Határidı: 2014. december 31.
e) Közremőködést a Közös Hivatalhoz tartozó
Önkormányzatokra vonatkozóan a stratégiai, valamint
éves ellenırzési ütemterv elkészítésében.
f) Állandó rendelkezésre állást telefonon, ill. szükség
szerint személyesen a gazdálkodással, belsı
ellenırzéssel kapcsolatos témákban.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felhatalmazta Szigliget polgármesterét a
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó
Önkormányzatok
vonatkozásában
(Szigliget,
Badacsonytördemic,
Hegymagas,
Káptalantóti,
Kisapáti, Nemesgulács) a szerzıdés megkötésére.
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meghozott döntés alapján felhatalmazta a
polgármestert, hogy a Káptalantóti alsó temetı
keresztjének restaurálása elnevezéső ajánlattételi
eljárás nyertesével, Bodor Istvánnal a szerzıdést
aláírja.

17/2014. (II. 13) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete kinyilvánította elızetes csatlakozási
szándékát és részt kíván venni a Zalai
Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
2014-2020. közötti programozási idıszakra
vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a
Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint
a HFS tervezési területének elızetes elismerésében.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felkérte a polgármestert, hogy a
határozatot a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig Egyesület elnökének küldje meg.
18/2014. (II. 13) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete nem kívánt vásárolni Szentesi Mag Kft.
vetımag kínálatából.
19/2014. (II. 13) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete nem támogatta, hogy
Káptalantóti
település a „Pihenj Magyarországon!” címő,
szlovák nyelvő A/4 formátumban 2014. májusában
megjelenı, Szlovákiában ingyenesen terjesztett
turisztikai kiadványban megjelenjen.
20/2014. (II. 13) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodása kiegészítésére,
módosítására vonatkozó elıterjesztést és annak
mellékleteit megtárgyalta, a javaslatot elfogadta.
Felhatalmazta a
polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Felkérte a
jegyzıt, a határozatot a társulás
elnökének küldje meg.
22/2014. (II. 28.) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési
önkormányzatok
fejlesztési
támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) BM rendelet
3. § (1) bekezdés c) pontja alapján 6.500.000,-Ft,
azaz hatmillió-ötszázezer forint támogatási igényt
nyújtott be, a rendelet 2. § (1) bekezdés a), b), c) és
da) pontjai vonatkozásában.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete felkérte a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
24/2014.(III.25) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. § (1) bekezdésére hivatkozva 2014.
évre összesített közbeszerzési tervet nem készített.
Amennyiben év közben közbeszerzésre igény
merülne fel, úgy a közbeszerzési tervet az igény
felmerülésekor elkészíti.
25/2014.(III.25) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a 93/2013. (XII.12.) számú határozatában

26/2014.(III.25) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Káptalantóti Labdarúgó Klub Egyesület
2013. évi beszámolóját tudomásul vette.
27/2014.(III.25) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Nyugdíjas Klub 2013. évi beszámolóját
tudomásul vette.
28/2014.(III.25) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Vöröskereszt Szervezet 2013. évi
beszámolóját tudomásul vette.
29/2014.(III.25) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Falugondnok 2013. évi beszámolóját
tudomásul vette.
30/2014.(III.25) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete a településen végzendı tavaszi és nyári
falurendezési munkákról szóló tájékoztatót
elfogadta.
31/2014. (III.25.) számú határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselıtestülete az ivóvíz közmő hálózatra vonatkozó
szerzıdéstervezetet jóváhagyta.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Remondis Tapolca Kft. neve NHSZ
Tapolca Kft-re változott.
Lakossági ügyfélszolgálat ügyfélfogadási
rendje:
Személyesen és telefonon (87/321-567)
Hétfı: 8-12
Kedd: Nincs
Szerda: 7-19
Csütörtök: Nincs
Péntek: 8-12
Telefax: (87/31-567: Hétfıtıl vasárnapig:
0-24)
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Itt a tavasz, itt vannak az erdıtüzek!
A tavaszi és nyári idıszakban a napi híradások rendszeresen adnak hírt kisebb-nagyobb erdı- és vegetációtüzekrıl.
Az erdıtőz által nem csak a faállomány, hanem a teljes erdei életközösség veszélyeztetett. A tőz pusztítását követıen
– annak típusától és mértékétıl függıen – az erdei ökoszisztéma csak hosszú idı alatt képes regenerálódni.
Az erdıtüzek miatt sokszor kell autópályákat, fıutakat lezárni, de a tüzek lakott területeket, tanyákat
is veszélyeztetnek. Az erdıben kialakuló koronatüzek nemcsak a teljes növényzetet semmisítik meg
(fákat, cserjéket, lágyszárúakat), hanem sok élılény sem tud elmenekülni a tőz elıl.Magyarországon
évente több ezer erdıtőz és vegetációtőz keletkezik. 2011-ben számuk meghaladta a 8 400 –at, 2012ben a 21 500-at, 2013-ban 4 600-at. A szabadterületi vegetációtüzek éves szinten több mint 2 000
esetben erdıterületet is érintenek.
A tüzek 99 százaléka emberi eredető, túlnyomórészt gondatlanságból!
Hazánkban két kiemelt kockázatú idıszak van az erdı és vegetációtüzek szempontjából. Az elsı közvetlenül a
hóolvadás után kezdıdik és lombfakadásig, a növényzet kizöldüléséig tart. Ezek, az úgynevezett tavaszi tüzek
fordulnak elı leggyakrabban. Habár a tőz használata a mezıgazdaságban elvesztette korábbi funkcióját, több régióban
továbbra is része a gazdálkodásnak a kora tavaszi rét- és tarlóégetés. Sajnos a gondatlanul meggyújtott és nem kellıen
felügyelt tőz könnyen átterjed a környezı erdıkre, értékes természeti területekre is.
A tőz tovaterjedését segíti,
hogy a vegetáció még nem zöldült ki, és az elızı évrıl nagy mennyiségő elszáradt lágyszárú növényzet, illetve lomb
található a területen. A vékony, néhány centiméter vastag növényi részek akár hideg, csapadékmentes idıben is pár
nap alatt kiszáradnak, és könnyen lángra lobbannak. .
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lángokat már egy közepes erısségő, váltakozó irányú szél is továbbviheti a
szomszédos gyep és erdıterületekre.
Megemlítendı, hogy általában az Észak-Magyarországi régióban (Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád
megyék) keletkezik a tavaszi tüzek 40-45%-a, ami ezen országrész kiemelt veszélyeztetettségét jelzi.
A második kiemelt tőzkockázatú idıszak júliustól-augusztus végéig tart. A száraz nyári hónapokban fıleg az alföldi
fenyvesek vannak kitéve az erdıtőz pusztításának. A két kiemelten tőzveszélyes idıszakban keletkezik az erdı- és
vegetációtüzek 70-75%-a. A hazai erdıkben az ún. felszíni tüzek a jellemzıek, mikor is az erdı talaján levı avar,
egyéb elhalt növényi részek, illetve kisebb mérető cserjék kapnak lángra. Ezek nagy intenzitású égés esetén
koronatőzzé fejlıdhetnek. A koronatüzek többnyire fenyıerdıben keletkeznek, jellemzıen az alföldi fenyvesekben.
Hazánkban a klimatikus viszonyok és a vegetáció összetétel miatt az erdıtüzek természetes úton való keletkezése
nem jellemzı – arányuk 1% alatti –. A tüzek többsége emberi gondatlanság vagy szándékosság következménye.
Közvetett módon a változó klimatikus viszonyok is hatással vannak az erdıtüzekre. Egyrészt megnı a tőzveszélyes
idıszakok hossza, másrészt a keletkezı erdıtüzek sokkal intenzívebben égnek, nehezebb ıket eloltani. Tekintettel
arra, hogy a tüzek 99 százalékát mi emberek okozzuk, az erdıtőz és vegetációtőz elleni legjobb védekezés az
odafigyelés.
Eldobni ≤ 1 másodperc
Eloltani ≥ 100 óra
Helyreállítani ≥ 100 év
Az erdıtőz kockázat jelentısen függ az idıjárási viszonyoktól. Szélsıséges idıjárás esetén az erdészeti hatóság
tőzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes erdıterületekre. Tőzgyújtási tilalom idején a kijelölt tőzrakó
helyeken sem szabad tüzet rakni!
Az aktuális erdıtőz veszélyrıl, az elrendelt tőzgyújtási tilalomról az erdészeti hatóság honlapján a
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/erdo és a http://www.erdotuz.hu/ weboldalon lehet további információt kapni.
Segítsd az erdészek munkáját, és figyelj az alábbiakra:
Soha ne dobj el égı cigarettacsikket!
Erdıben csak a kijelölt helyen gyújts tüzet!
Gondosan oltasd el a tüzet, használj hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet máskülönben a szél visszagyújtja!
Igyekezz a kertedben is csak akkora tüzet rakni, amibıl a szél nem tud elvinni izzó zsarátnokokat!
Tartsd be a tőzgyújtási tilalom szabályait!
Soha ne hagyd a szabadtéri tüzet ırizetlenül!
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„Táblavadász akció” indul
A közlekedésben résztvevık sajnálatos módon számos olyan helyzettel találkoznak, amikor a közlekedés
rendjét meghatározó jelzıtáblák nem megfelelıek, ez jelentheti például a szükséges tábla hiányát,
indokolatlannak tőnı tábla kihelyezését, jelzıtáblák „kint felejtését”. Ezen problémák kezelése közös érdek,
ugyanis az egyes utaknak más-más szerv a kezelıje és ezen szerveknek kell gondoskodnia arról, hogy
közútjaink biztonságos közlekedésre alkalmasak legyenek.
Ezekre tekintettel a Tapolcai Rendırkapitányság 2014. április 1-jétıl táblavadász akciót indított.
A közlekedésbiztonsági program célja, hogy a közúti közlekedésben résztvevı állampolgárok közül, akik
indokolatlannak tőnı, esetleg megtévesztı KRESZ táblát észlelnek Tapolca közigazgatási területének útjain,
a tábla fotóját és a beazonosításhoz szükséges helyszín pontos leírását juttassák el (küldjék meg) a Tapolcai
Rendırkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya részére postai úton (8300 Tapolca, Ady Endre u. 2.) vagy
személyesen. Aki a felvételeket digitális adathordozón hozza be, a képeket kinyomtatjuk. Az akció a
Tapolcai Rendırkapitányság illetékességi területének valamennyi útjára vonatkozik és csak a jelzıtáblával
kapcsolatos bejelentések megtételére ad lehetıséget.
A helytálló észrevételekrıl javaslatot készítünk, melyet az érintett közút kezelıjének terjesztünk elı a
szükséges intézkedések megtétele céljából.
Az észrevételeknek, bejelentéseknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:
- a helyszín beazonosításához szükséges fényképfelvétel csatolása
- fénykép nélküli, kézzel rajzolt vázlatot, illetve írt bejelentést nem áll módunkban elfogadni
- fontos a helyszín pontos megjelölése, az észlelt forgalomtechnikai probléma leírása
- a levél tartalmazza a táblavadász bejelentı nevét és elérhetıségét (telefon, e-mail cím)
Adott megoldási javaslatainkról, intézkedéseinkrıl a bejelentı személyek értesítésre kerülnek.

A gépjármő-feltörések megelızéséért mi magunk is sokat tehetünk!
Véget értek az ünnepek, ám ekkor sem dılhetünk hátra, a különbözı bőnelkövetık ekkor is lesben állnak,
elég egy óvatlan pillanat és már meg is szabadítottak minket értékeinktıl. Ha pedig nem kis értékrıl van szó
- mondjuk gépjármővünkrıl -, jelentıs anyagi kárt okoznak nekünk. Éppen ezért a gépjármő-feltörések
megelızése érdekében érdemes megfogadni következı tanácsainkat: Mielıtt elhagyják a jármővüket,
gyızıdjenek meg arról, hogy az ajtók, ablakok zárva vannak. Erre akkor is oda kell figyelni, ha csak rövid
idıre hagyják ırizetlenül a gépkocsit.
Az indítókulcsot mindig tartsák maguknál, lehetıleg ruhájuk belsı zsebében, hogy ne tudják azt Önöktıl
megszerezni.
Amennyiben lehetıségük van rá, parkoljanak arra kijelölt, ırzött parkolóban. A délutáni és az esti órákban
pedig olyan helyet válasszanak, ahol jó a közvilágítás, illetıleg a parkolóhely belátható és forgalmas.
Az utastérben ne hagyjanak semmiféle értéktárgyat, ruhát, táskát, mivel azok felkelthetik a tolvajok
figyelmét. Komolyabb értéket a csomagtartóban sem érdemes hagyni.
A hordozható navigációt szintén magunkkal kell vinni vagy használaton kívül otthon kell hagyni, minden
tolvaj ismeri az ülés alatti vagy a kesztyőtartóban kijelölt rejtekhelyet. Amennyiben minden óvintézkedés
ellenére azt észlelik, hogy gépkocsijukat feltörték, mielıtt bármihez hozzáérnének, haladéktalanul értesítsék
a rendırséget a 87/ 412-322 es telefonszámon, vagy az ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es
segélyhívók valamelyikén! A bőncselekmény helyszínét ne változtassák meg! Ennek célja, hogy eredeti
állapotban megırizzék a helyszínen lévı nyomokat, amíg azok rögzítése meg nem történik.
Tapolcai Rendırkapitányság
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Káptalantóti-Csobánc Hegyközség borversenye 2014.
XXII. alkalommal rendeztük meg a hegyközség borversenyét Badacsonytomajon, az Aranykagyló
étteremben. A borversenyre 68 bort neveztek a gazdák.
Olaszrizling 28, szürkebarát 7, kéknyelő 6, rizlingszilváni 3, muskotály 5, cuvée 4, hárslevelő 2, irsai
3, zengı 1, rosé 3, rajnai rizling 1, zweigelt 4, juhfark 1.
A borversenyt Németh István, a hegyközség elnöke nyitotta meg. Ezután Puskás Zoltán Ének a
káptalantóti borhoz címő verset szavalta el. Dicséri a tóti szılısgazdák által elıállított jó borokat, azok
erejét, mert „borban az igazság”.
A köszöntık után elkezdıdött a borok kóstolása, a hivatalos zsőrin kívül több mint 60 gazda és vendég
kóstolta a borokat.
Hivatalos zsőri:
I. számú: Kulka Gábor elnök, Bíró Lajosné, Szabó István.
II. számú: Lichtneckert Gyula elnök, Lamport Józsefné, Papp Anna, Tóth János Zoltán.
A gazdák és vendégek nagy élvezettel kóstolták a finomabbnál finomabb borokat. A hivatalos zsőri
értékelése: Hibás borral nem találkoztak, jól kezeltek a borok. Évrıl évre javul a színvonal. Az
olaszrizlingek a tavalyi évjárat következtében kicsit savszegények. Csodás borok lettek a kéknyelőek,
amelyeknek igazi hazája Badacsony.
Az eredményhirdetés elıtt elfogyasztottuk a finom vacsorát, köszönet érte.
Borverseny eredménye: 24 aranyérmes, 24 ezüst, 16 bronz, 4 oklevél.
Aranyérmesek:
Borbély Családi Pincészet

Kéknyelő

2013

Arany

Istvándi Családi Pincészet

Hárslevelő

2013

Arany

Borbély Családi Pincészet

Kéknyelő - Olasz rizling Cuvée

2013

Arany

Istvándi Családi Pincészet

Kéknyelő Bács hegy

2013

Arany

Istvándi Családi Pincészet

Kéknyelő II.

2013

Arany

Borbély Családi Pincészet

Olasz rizling Késıi

2011

Arany

Karácsony József

Olasz rizling

2013

Arany

Borbély Családi Pincészet

Olasz rizling

2013

Arany

Istvándi Családi Pincészet

Kéknyelő Késıi

2006

Arany

Novák László

Olasz rizling

2013

Arany

Borbély Családi Pincészet

Pinot noir Rosé

2013

Arany

Port Ferenc

Olasz rizling Classic

2013

Arany

Istvándi Családi Pincészet

Ottonel Muskotály

2013

Arany

Borbély Családi Pincészet

Olasz rizling Bács hegy

2012

Arany

Szörényi Levente

Juhfark

2013

Arany

___________________________________________________________________________
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Borbély Családi Pincészet

Szürkebarát

2013

Arany

Dr. Barnai Miklós

Szürkebarát

2012

Arany

Borbély Családi Pincészet

Rajnai rizling

2013

Arany

Istvándi Családi Pincészet

Kéknyelő Fenyıs

2013

Arany

Istvándi Családi Pincészet

Ottonel Muskotály

2013

Arany

Istvándi Családi Pincészet

Sárga Muskotály

2013

Arany

Kálmán István

Olasz rizling

2013

Arany

Somody Lajos

Olasz rizling

2013

Arany

Novák László

Olasz rizling Késıi

2013

Arany

Közönségdíj: Istvándi Ferenc 2013-as kéknyelő bora és Bognár Károly 2013-as olaszrizling bora.
Gazdák véleményei:
Csom Károlyné polgármester asszony: A hegyközségi borversenyen külön kellene értékelni a profi
borászok, borgazdaságok és a kistermelık borait.
Dr. Lodner Nándor: Jók ezek a borversenyek, találkozunk, kóstoljuk egymás borát. Szakemberek adnak
tanácsokat a borkezeléshez. Szerintem a jövı útja, hogy a kistermelık szılıként adják le a nagy
feldolgozóknak, ahol versenyképes, egységes borokat tudnak elıállítani.
Somody Lajos: Jó, hogy kóstolhatjuk egymás borát. Ezek a borok bennünket, gazdákat tükröznek. Mi
szívvel-lélekkel hozzáállunk a szılıhöz, a borkészítéshez, mert a gazda is csak jó bort akar inni. Maradjanak
meg a kispincék – támogatni kell a gazdákat – mert az igazi borkóstoló szereti az azokban érlelt borokat.
Sok külföldi is ezeket keresi.
A borverseny legvégén mindenki azt a bort kóstolhatta meg, amelyik legjobban ízlett, vagy éppen a zsőri
által aranyérmesnek minısíttetett.
Jó hangulatban, borozgatással ért véget a verseny. Adja a jó Isten, hogy jövıre ismét találkozhassunk!
Puskás Zoltán
szılısgazda
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Nemzeti ünnepünk Káptalantótiban
Méltóan ünnepeltük Káptalantótiban a nemzeti újjászületés legnagyobb ünnepét, amely így él a magyar
emberek szívében. A nagyon szépen felújított faluházban Csom Károlyné polgármester asszony köszöntötte az
ünnepség résztvevıit. Beszédében kiemelte a hısökre való emlékezés fontosságát, a megértést, a haza
szeretetét és azt, hogy legyen hitünk jövınket illetıen.
Ünnepi beszéde után a nemesgulácsi Keresztury Dezsı Általános Iskola felsıs tanulói ünnepi mősorát
láthatták a jelenlévık. A sok mozgásra alapuló, látványos színekkel elıadott színvonalas mősort Szıcs-Szabó
Krisztina pedagógus tanította be, dicséret és köszönet érte. A mősort a Polgármester asszony mindannyiunk
nevében, elérzékenyülve köszönte meg. A mősor után a közösségi házból közösen vonultunk a hısök
kertjéhez. A vonulók mőúton történı biztonságát a káptalantóti polgárırök és a körzeti megbízott rendır
biztosította. A hısök kertjében megkoszorúztuk a helyi lakos, Kolop József szobrászmővész által, évekkel
korábban készített Petıfi szobrot. Koszorúzott a Nyugdíjasok Klubja, a Vöröskereszt helyi szervezete és az
Önkormányzat.
E szép, bensıséges ünnepség után elgondolkodtam azon, vajon miért nem voltak jelen a községünkben élı
fiatal házaspárok, kisgyermekeikkel együtt.
A hazafiságra, a hazaszeretetre nevelést ilyen alkalmakkor kell elkezdeni, ilyen ünnepségek kapcsán kell
elmagyarázni a szülıknek a dicsı szabadságharc hıseire való emlékezés fontosságát.
A fiatal nemzedéket a magyar haza szeretetére kell nevelni!
Puskás Zoltán

Készültek a szép
húsvéti díszek…

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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