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2014. JÚNIUS

Együtt a vidámság jegyében
Ismét öregebbek és tapasztaltabbak lettünk
egy esztendıvel. Ez évben is megrendezésre
kerül a falunapi összejövetel. Ez a nap
alkalmas lesz a bensıséges beszélgetésekre,
a felszabadult vidámságra. Békességben,
egymásnak örülve teljessé válhatnak emberi
kapcsolataink, melyek a falu javát
szolgálják.
A rendezvény sikeres lebonyolításához
szükség van a lakosság aktív részvételére,
hiszen Önök nélkül nem lehet teljes a
felhıtlen kikapcsolódás. Az egész évi
folyamatos munka mellett idınként meg kell
állnunk, kicsit kikapcsolva a mindennapi
hajszából.
Szükség van az emberi
kapcsolatok
ápolására,
a
baráti
beszélgetésekre, a közös szórakozásra.
Mindannyiunk közös felelıssége az itt élı
emberek közötti jó kapcsolat, az összefogás,
a hagyományok ápolása, azok továbbadása a
jövı nemzedék számára.
Falunapi programunk mindenki számára
tartogat tartalmas kikapcsolódást. Délelıtt
folyamán (10,30 – 13,00) családi és
gyermekprogramok, agyagozás, arcfestés,
finesz- és tánc mozgásprogram egyéb más
érdekes
programok
várják a kedves
szülıket és gyermekeket.
11,00 – 13,00-ig a helyi vöröskereszt
véradást szervez
beteg embertársaink
megsegítése érdekében. Tisztelettel kérjük
az önzetlen, segítıszándékú embereket, ha
tehetik segítsenek.
A közösen elfogyasztott könnyő ebéd után a
délutáni
programok
is
kellemes
kikapcsolódást
biztosítanak
kedves

vendégeink számára. Idén is lesz focigála,
lovasbemutató, citerazenekar, kamarakórus,
néptánc, egyéb értékes program. Letenye
város küldöttsége kulturális programjával
szórakoztatja a tisztelt publikumot. A
vacsora elfogyasztása után kezdetét veszi az
éjfélig tartó „falunapi buli ”.
Meghirdetjük a „Megfızzük mi magunk„
kondéros
pörköltfızı versenyt. Az
önkormányzat biztosítja a legfontosabb
hozzávalót: 3 kg sertés lapockát és
természetesen a tőzifát. Jelentkezési
határidı: június 25. (szerda). Jelentkezni az
Önkormányzatnál lehet. Minden kedves
érdeklıdıt szeretettel várunk.
A „ TÓTI -LÁBASHÁZ és környéke
tartogat egyéb más meglepetéseket: a
kondérokban rotyognak a szabadtőzön fızött
étkek. A látványkonyha tócsival, lángossal
várja
a vendégeket. A nap utolsó
harmadában
értékes
tombolatárgyakat
sorsolunk ki.
A nap folyamán minden kedves káptalantóti
lakos és természetesen az elszármazott
rokonok, valamint a meghívott kedves
vendégek ingyenes vacsorajeggyel juthatnak
a már említett finomságokhoz. Ezen a
napon egyetlenegy részvevı sem marad
éhen, szomjan. Örömteli várakozással és
sok munkával készülünk, hogy mindenki
szeretetben és békességben, vidámsággal
telve töltse el ezt a napot. Önök azzal segítik
munkánkat, hogy résztvesznek a falunapi
rendezvényünkön.
Az Önkormányzat
mindenkit szeretettel vár!
Csom Károlyné polgármester
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Júniusi jeles napok
Szent Iván hava
Június 22. Ákos
Szent Ákos ókeresztény vértanú. 10 ezer katonatársával hitéért keresztre feszítették az Ararát
hegyén. Freskókon és oltárképeken megörökítve emléküket, tízezer vértanúként is emlegetik ıket.
Június 24. Szent Iván
Szent Iván, vagy másként Keresztelı Szent János Jézus hírnöke: „a pusztából kiáltónak szava,
Készítsétek az Úr útját, Tegyétek egyenessé ösvényeit!” (Mk. 1, 1-4). İ az utolsó próféta. Maga az
Úr állítja: „A próféták és a törvény Jánosig tartanak2. A nyári napfordulatot népünk Szent Iván
éjszakáján lángoló tőz gyújtásával ünnepli, mivel János csontjait is megégették. Szent Iván tüze
kultikus, játékos célzattal gyújtott tőz. A tőz tisztító, gyógyító, termékenyítı erejébe vetett archaikus
hitbıl lángol fel. 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.
Szent János a kereszteletlenül meghalt gyermekek mennyei pártfogója.
Június 27. László
Szent László királyunk a magyar lovagok példaképe, „fejjel nagyobb mindenkinél” jelzı nemcsak
daliás termetére, hanem erkölcsös életére is utal. Középkori mondáink és legendáink egyetlen
szentünket sem magasztalták úgy, mint Szent László királyunkat. László nevét, Ladiszlávot lengyel
édesanyja, Richeza választotta. Lengyel nevelésben részesült. Ifjan hazatérve harcolt a kunok és a
besenyık ellen. Lovagi híre az ismert cserhalmi csatával kezdıdött. A Képes Krónika elmondja a
Salamonnal való küzdelmeit. Ilyen: „A mogyoródi látomás, a szarvas legendája”. László
uralkodásának nagy jelentıségő mozzanata a keleti gyepü-határ kitágítása, Erdély végleges
beépítése az ország testébe. Váradon, Zágrábban püspökséget alapít, székesegyházat építtet. László
az európai lovagkirályok egyik eszményképe. Elsı keresztes hadjárat vezetését halála akadályozta
meg. Kívánsága szerint a váradi székesegyházban temették el. Halálát és temetését a legendák sora
örökíti meg: „Somogyvári Szent Eged apátsági legenda”, „Nagykereki monda”, „László szekere”,
„Csillagkép legendája”.
Fejereklyéjét a gyıri székesegyház Hédervári kápolnájában ırzik.

Június 29. Péter-Pál
Péter-Pál napja ısi nagy ünnepünk. Az apostolfejedelem és a népek apostola a hagyomány szerint
ezen a napon szenvedett vértanúhalált. Krisztus után 67-ben Péter keresztre feszítették fejjel lefelé,
mert nem tartotta méltónak úgy meghalni, mint Mestere. Pált – római polgár lévén – nem
feszíthették keresztre, ezért lefejezték.
Jézus az ı egyházát Péterre bízta és neki adta a Mennyország kulcsait. Ezért ábrázolják kulccsal a
kezében. A kettıs kulcs az oldó és kötı hatalom jelképe. Szent Péter halász ember volt, így érthetı,
hogy a halászok patrónusukul 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.
Pál apostol Péter mellett kissé háttérbe szorul, bár tisztelettel emlegetik. Január 25-e, Pál fordulása
az ı nevéhez főzıdik. Ekkor tért nem a Damaszkuszi úton a keresztényeket üldözı Saul, Pál
apostollá. Nagytudású, római mőveltségő ember volt. A kereszténység egyik legnagyobb térítı
apostola (Pál levelei).
_____________________________________________________________________________________
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Tapolcai Járási Hivatal tájékoztatása állatvédelmi feladatokról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv 10. § (1) bekezdése értelmében: „ A helyi önkormányzat ellátja a törvényben
meghatározott kötelezı és az általa önként vállalt feladat-és hatásköröket.” Szintén a
Mötv 13. §-a sorolja fel a helyi közügyeket és közfeladatokat, továbbá a (2) bekezdés alapján
„(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó más helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.”
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. §
értelmében:
„(1) Az állati eredető melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének – tulajdonosa
saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételérıl az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó
jogi aktusaiban elıírt módon gondoskodni, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet – annak
felhívására – az állati eredető melléktermék ártalmatlanná tételének jogszabályban
meghatározott módon történı végrehajtásáról e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
foglaltak szerint tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség
a) ha az állati eredető melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen
tartózkodik, az állati eredető melléktermék fellelési helye szerint illetékes települési
(fıvárosban a kerületi, illetve a fıvárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület
tekintetében a fıvárosi) önkormányzatot,
b) közterületen a települési (fıvárosban a kerületi, illetve a fıvárosi önkormányzat által
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fıvárosi) önkormányzatot,
c) közúton a közút kezelıjét terheli.”
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredető melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet)
lehetıséget biztosít arra, hogy az elhullott kedvtelésbıl tartott állatok hulláját az állattartó
ingatlanán – az elhullott lófélék hullájának kivételével – legfeljebb évi 100 kg össztömegig
elföldelje, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik
magasabbra.
A Rendelet megfogalmazza a „települési állati melléktermék győjtıhely” létesítésének
feltételeit is, amelyre állati eredető hulladék más településekrıl is beszállíthatók.”
Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése
alapján „ A települési – a fıváros belterületén a fıvárosi – önkormányzat kötelezı
feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása.” A Tapolcai Járási Hivatalhoz is
több megkeresés érkezett az elmúlt idıszakban, melyben a település vezetése intézkedést kért
kóbor ebekkel kapcsolatban. Amint az iménti jogszabályhely is utal rá, a Járási Hivatal
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenırzı Hivatala csak a település által befogott ebet
vizsgálja meg, mint állatvédelmi hatóság. Amennyiben az állat transzponderrel (chip)
rendelkezik, úgy intézkedik a tulajdonos felé, ha viszont ez nem található, akkor a szükséges
további lépéseket teszi meg.
Arra való tekintettel, hogy a feladat, hatáskör címzettje az önkormányzat, célszerő arra
jogosult személy, vagy szervezet megbízása gyepmesteri feladatok ellátására.
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Az ebekre és kóbor ebekre vonatkozó szabályozások
A tulajdonos úgy köteles ebét tartani, hogy az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a szomszédos
lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon se személynek, sem pediglen közösségnek.
Az ebeket, amennyiben szükséges, megkötve kell tartani, de mindenképp körbekerített helyen, úgy, hogy
azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. Az eb tulajdonosának kötelessége
gondoskodni arról, hogy a kutya tartási helyét, ill. az ingatlan határait ne hagyhassa el. Ezzel együtt
figyelembe kell venni, hogy az állat megfelelı mozgási lehetısége biztosítva legyen.
Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy
természeti és védett természeti területen, vadászterületen - a vadászkutya és a triflakeresı kutya kivételével póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.
A szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi
II. törvény szerint az általános szabálysértési hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási
Hivatala.
Az állatvédelmi feladatokkal kapcsolatos teendıkrıl a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási
Hivatalának tájékoztató levelében olvashatnak.

A közterület használatára vonatkozó szabályozás
Káptalantóti településen jelenleg érvényben lévı, a közterületekre vonatkozó szabályozás szerint
rendeltetésüktıl eltérı célra a közterület használatot, a közlekedési területek és zöldfelületek használatát, a
hirdetı és információs berendezések és falragaszok elhelyezését Káptalantóti Község Önkormányzatától kell
írásban megkérni. Az engedélyt a polgármester adja ki. A közterület használó a jogerıs közterület használati
engedély alapján az Önkormányzattal közterület használati szerzıdést köt.
A közterületeket rendeltetésüktıl eltérı célra tehát csak közterület használati engedély alapján és használati
díj ellenében szabad használni. A rendeltetéstıl eltérı használat ideiglenes jellegő, legfeljebb 1 év
idıtartamra engedélyezhetı.
Nem adható közterület használati engedély:
- pavilonok elhelyezésére, kivéve, ha arra részletes rendezési terv ad lehetıséget,
- település és utcaképbe nem illı berendezés létesítésére,
- elárusítóhelyek és üzletek környékén áru és göngyöleg tárolására
- autóbusz, tehergépkocsi, pótkocsi utánfutó, lakókocsi tárolására,
- mutatványos tevékenység folytatására, az alkalmi rendezvények kivételével.
A további, részletes szabályozás Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı- Testülete 11/2002.
(XII.30.) számú rendeletében olvasható.
_____________________________________________________________________________________
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Köszöntés anyák napján
Május elsı vasárnapján azokat köszöntjük, akiktıl az életet kaptuk, az édesanyákat.
A szépen feldíszített kultúrotthonba sok édesanya, nagymama fogadta el a meghívást.
Kicsik és nagyok, óvodások és iskolások adtak elı táncot, verset, éneket, szerezve ezzel szép
perceket az ünnepelteknek.

Községi gyereknap
Mint minden évben idén is hívtuk és vártuk a gyermekeket rendezvényünkre, a községi
gyereknapra, ahová szép számmal el is jöttek szülık, nagyobb testvérek kíséretében.
A hagyományokhoz híven Csom Károlyné polgármesterasszony most is köszöntötte az
ünnepelteket, a gyerekeket és szüleiket. Továbbá pedagógusnap alkalmából köszöntötte a
rendezvényen résztvevı óvónıket, tanítókat, tanárokat.
Ezek után a felállított légvárban fáradhatatlanul ugráltak és csúszdáztak. Anita és Andrea néninél
arcot festettek a fiúk és leányok. Zsuzsa és Margit óvó néninél papírbékák készültek. Kolop
Józsefnél „szobrokat” formáztak agyagból, a rendır motoron fényképezkedtek a gyerekek. Németh
Eszter táncházba hívta a táncolni vágyó ifjúságot és felnıtteket. A vállalkozó kedvőek különbözı
ügyességi versenyeken vettek részt. Steierlein Iboly néni megállás nélkül sütötte a palacsintát a
gyerekseregnek. Volt üdítı, sok csokoládé, alma, fagyi, nyalóka, minden, ami gyermek „szemszájnak ingere”.
Ezúton is megköszönöm minden segítınek, hogy munkájával, felajánlásával segített a gyereknap
színvonalas lebonyolításához.
Hatosné
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Pedagógusnap alkalmából köszöntjük községünk minden
pedagógusát!
Köszönjük áldozatos munkájukat, mindennapos helytállásukat.
Kívánunk ehhez a nehéz, ámde magasztos feladathoz kitartást, mert
ahogyan Nagy László megfogalmazta:
„Vezesd ıket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hő maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol.
Sose feledd: példa vagy!”

Elsıáldozás
Szentháromság vasárnapjára Árpád atya öt kisgyermeket – kettı leánykát és három fiút –
készített fel az elsı szentáldozásra.
Megható pillanatok voltak a templomban. Felnıtthöz méltó komolysággal élték meg a
gyerekek az Úr Jézussal való elsı találkozást.
Adja a jó Isten, hogy továbbra is buzgó lélekkel járjanak templomba.

___________________________________________________________________________
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Köszönet az 1%-ért
A „Tótiért Közhasznú Alapítvány” tisztelettel köszöni az adózók által az alapítvány
számára felajánlott 1%-ot.

Figyelem! Kedves gyerekek!
Június 28-án szombaton, a falunap keretein belül aszfalt rajzolásra hívlak benneteket. 9.30-ra várok
minden rajzolni vágyót az óvoda utcába, ahol tetszıleges témában mindenki elkészítheti alkotását.
Kérem, hogy a részvételi szándékot jelezzétek nekem a könyvtárba!
Hatosné A. Éva

Andók Veronika: Vakáció
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betőkkel: VAKÁCIÓ!
Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hősítı tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

Mindenkinek hasznos idıtöltést, jó pihenést, kellemes vakációt kíván az újság
szerkesztısége.
_____________________________________________________________________________________
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Sorompóletörés szemtanúit keressük!
A Tapolcai Rendırkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 19040/473/2014. bőnügyi számon
büntetıeljárást folytat közúti közlekedés biztonsága elleni bőntett megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes
ellen.
A rendelkezésre álló adatok alapján 2014. június 5-én 9 óra 10 perckor ismeretlen személy az általa vezetett
ismeretlen forgalmi rendszámú, színő és típusú gépkocsival Dabronc, Kossuth utcában Gógánfa felıl tartott a
település központja felé, amikor a vasúti átjáróhoz érve a vasúti átjáró tilos jelzése ellenére behajtott a
keresztezıdésbe és az általa vezetett gépkocsival letörte a félsorompó rúdját.
A Tapolcai Rendırkapitányság kéri, hogy aki a bőncselekménnyel kapcsolatban érdemi információval
rendelkezik, hívja a Veszprém Megyei Rendır-fıkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06/88/428022-es telefonszámon, vagy a Tapolcai Rendırkapitányságot a 06/87/412-322-es telefonszámon, illetve
névtelensége megırzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld
számán (h-cs: 8-16, p: 8-13), a 107 vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
FAKANÁL ROVAT
Epres kocka sütés nélkül

hozzávalók / 12 adag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 dkg vaj (a mennyiség növelhetı, meglátjuk, mennyi a megfelelı, hogy összeálljon a kekszünk)
20 dkg háztartási keksz
2 kávéskanál mézeskalács főszerkeverék
25 dkg eper (+ tetszés szerint a díszítéshez)
30 g zselatin (porzselatin)
4 dl habtejszín
20 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
10 dkg mascarpone (vagy krémsajt)
1 dl joghurt (natúr joghurt)

elkészítés
1. A kekszet durvára törjük, és hozzáadjuk a mézeskalács főszerkeveréket. Én jobban szeretem, ha marad benne
pár nagyobb darab is, ezért nem a darált kekszet használom, de akinek nincs kedve ezzel bajlódni, használhatja
természetesen azt is. A vajat egy lábasban felolvasztjuk, majd a kekszhez öntjük, alaposan elkeverjük vele. Egy
nem túl nagy mérető tepsi aljába nyomkodjuk a masszát, és hőtıbe tesszük, hogy összeálljon.
2. Az epret összetörjük. A tejszínbıl habot verünk, néhány evıkanállal félretehetünk belıle a díszítéshez. A
mascarponét (vagy krémsajtot) kikeverjük a natúr joghurttal, a porcukorral és a vaníliás cukorral, majd
összeforgatjuk a tejszínhabbal.
3. Kétfelé osztjuk a masszánkat. 3/4 részéhez hozzákeverjük az epret, a maradék 1/4 részt kicsit félretesszük. A
porzselatin 3/4 részét elkészítjük a rajta leírtak szerint, majd az epres masszához keverjük, és a már összeállt
kekszes alapra öntjük. Hőtıbe tesszük dermedni.
4. A maradék zselatint is elkészítjük, a maradék 1/3 fehér krémünkhöz keverjük, és a már megdermedt epres
rétegre öntjük. Én egy éjszakát a hőtıben hagytam pihenni.
5. Tálaláskor kockákra vágjuk, tejszínhabbal, eperrel díszítjük.
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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