Káptalantóti Önkormányzat lapja

XI. évfolyam 5. szám

2014. SZEPTEMBER

Ünnepi megemlékezés Szent István napján
Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezést tartottunk a Szent István szobornál. Ünnepi
beszédet Csom Károlyné polgármesterasszony mondott. Majd irodalmi összeállítás hangzott
el Németh Imréné, Karácsony Anna, Vadászi Bíborka, Bodor Anna és Hatosné Adrián Éva
közremőködésével. Ezek után Balogh Árpád atya megáldotta az új kenyeret - amit most is,
mint több éve, Kalmár Sándorné ajánlott fel - majd a polgármesterasszony megszegte és
megkínálta vele az ünnepség résztvevıit. A program zárásaként az Önkormányzat, a
Nyugdíjas klub és a Vöröskereszt képviselıi megkoszorúzták Szent István szobrát.
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Vége a Vakációnak…
Molnos Lajos: Becsengetés
Ezerszínő, kedves nyár:
elszállt tarka lepke –
Csitri-csivi fecskék
sem ülnek az ereszre…
Hosszú, nagyvakáció:
már csak emlék, álom –
Szép volt, jó volt, s hogy eltelt,
kicsit még sajnálom.
De szólít az iskola,
s padok, térkép, tábla
ha tehetnék, futnának
elénk az utcára.
Mint egy nyüzsgı hangyaboly,
olyan lett az osztály,
s csupa kérdésekbıl állunk:
„… hát te hol nyaraltál?
…tenger? …tábor? …fenyvesek?...”
Emlékek cikáznak:
egy-egy fényes darabja
az elsuhant nyárnak.
Nézzük egymást kacagva:
„ – Pityu, hogy megnıttél!...
- Kati, Palkó, te talán
kávéban fürödtél?!...”
Szép volt a vakáció,
mint egy színes álom,
de hogy eltelt, oly nagyon
most már nem is bánom.

Szeptemberi jeles napok
Szeptember 12. Mária nevenapja
Szeptember 21. Szent Máté evangélista
Máté Jézus apostola. Vámszedı volt, mielıtt Jézushoz csatlakozott.
Szeptember 25. Szent Gellért
Olasz szerzetes remete, aki a Szentföldre, Jeruzsálembe menet Dalmáciában hajótörést szenvedett. Így jutott el Szent
István udvarába, akinek tanácsadója, Imre fiának nevelıje, majd Csanád püspöke lett. Tanácsára, Imre halála után,
Szent István a Boldogasszonynak ajánlotta az országot. Szent István halála után. Budára menet magyar pogány
lázadók kezébe került, akik a ma róla elnevezett Gellért-hegyrıl szekerestıl a mélybe taszították.
A búzavetés számon tartott idıszaka, de ezen a napon vetni szerencsétlenséget jelentett.
Szeptember 29. Szent Mihály fıangyal, arkangyal
Szent Mihály az egyház oltalmazója. Az Ószövetség szerint ı harcolt a gonosz lelkek (azaz az ördögök) ellen és
letaszította ıket a pokolba. Népi hiedelem szerint Szent Mihály a jó angyalok vezére. İ kíséri az elhaltak lelkeit az Úr
színe elé, ezért a halottvivı állványt Szent Mihály lovának nevezik.
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Baba – mama találkozó
Eljött a sok büszke anyuka,
Velük jött sok kedves kisbaba.
İ az én kincsem, ı az én kisbabám,
Egymásnak mutatja gyermekét valahány.
Már felül, Már szalad, Már kinıtt a foga is.
Mondják büszkén a mamák innen is, onnan is.
A sok kicsi gyermek ez alatt mit csinál?
Nézdegél, gıgicsél, csacsog és szaladgál.
Játék közben ık itt mindent szétpakolnak,
Idınként sírnak is, de még többet kacagnak.
Boldog mindegyik, hiszen itt a világ,
Itt van az anyuka, ki vigyáz reá.
Ó kedves anyukák, mily gazdagok vagytok,
Hogy a jó Istentıl ily kincset kaptatok.
Csiszolatlan gyémánt mindenik kisbaba,
Ti vagytok a mester, ki ıket csiszolja.
Munkátoktól függ, hogy kincsek maradnak e?
Szeretetetektıl, hogy szépen ragyognak e?
Kívánjuk, hogy váljon valóra álmotok,
És ti, kis manócskák legyetek boldogok.
Örömmel láttunk itt vendégül mindenkit,
Boldog a mi szívünk, hogy ezt megtehettük.
Miért jött el hozzánk a sok kedves kismanó?
Mert ez volt az elsı káptalantóti
Baba – mama találkozó!

Kedves eseménynek adott otthont a kultúrház augusztus 21-én. Községünk fiatal anyukái és csecsemıi
találkoztak itt. Piros Ágnes védını hívta ıket egy kis kötetlen beszélgetésre, játszásra. Csom Károlyné
polgármesterasszony is nagy örömmel köszöntötte a jelenlévıket és tájékoztatásában felsorolta, hogy
Önkormányzatunk milyen segítséget nyújt a gyermeket nevelı családoknak. Igazán örvendetes dolog,
hogy a tavalyi évben kis községünkben négy gyermek látta meg a napvilágot Ez évben eddig három
csecsemı született, és kettı baba születése várható még a közeljövıben. Az év nagy részét itt tölti
még a faluban egy orosz származású kisbaba is.
A délelıtt további részében sütemény és üdítı elfogyasztása közben kötetlen beszélgetés folyt az
anyukák között. A védını válaszolt a feltett kérdésekre és nyomatékosan kiemelte az anyatejes
táplálás jelentıségét. Végül kedves gesztusként minden kisbaba láblenyomatát és a nagyobb testvér
kézlenyomatát megörökítették az „utókornak”.
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Megemlékezés az I. világháború 100. évfordulója alkalmából
Az I. világháború hısi halottaira emlékeztek a falu lakói.
Az alsó temetıben szépen felújított kereszt és fejfák elıtt Csom Károlyné polgármester asszony
köszöntıje után Hangodi László történész-muzeológus nagyon hitelesen emlékezett a tóti hısökre. Balogh
Árpád esperes plébános úr felszentelı szertartása után a Csobánc népdalkör az ünnephez jól kapcsolódó
katonadalokat adott elı.
Az emlékmő figyelmeztet bennünket, hogy mi emberek – bárhol is élünk –, tegyünk meg mindent
azért, hogy soha ne harcoljon ember az ember ellen.

Köszönet és hála.
Mindazoknak, akik megszervezték azt a szép kis ünnepséget, amely az alsó temetıben Isten kegyelmébıl gyönyörő,
csendes idıben lezajlott. Egyben szégyenkezve azok elıtt, akik vidékrıl eljöttek szónokolni, szerepelni. Hát csak
ennyit érdemelnek tılünk azok, akik életüket adták a hazáért? - kérdezem én. Hát csak ennyit érdemelnek, hogy egy
ilyen szép megemlékezésen se vesznek részt, tisztelet a kivételnek. Isten fizessen meg azoknak, akik ilyen szép
megemlékezést rendeztek. Egyben nagyon fáj, hogy csak ennyi embert érdekelnek ezek a szép megemlékezések. Csak
a vidámság érdekli az embereket? A komoly dolgok nem érdeklik? Szerintem az lenne az elsı. Fájó szívvel írom
ezeket a sorokat, de szeretném másoknak is tudtára adni, akit az ilyen esemény nem hat meg, annak nincs lelke!
Mégegyszer hála a szervezıknek.

Tisztelettel: Vizeli Gézáné
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2014. évi önkormányzati választás Káptalantóti
Polgármester jelöltek:
Csom Károlyné
Harmathy Ildikó Mária

független jelölt
független jelölt

Képviselı jelöltek:
Esztó Barnabás
Karácsony József
Kolop József
Németh Imréné
Németh Tamás József
Tóth Tímea
Tóthné Luczi Erzsébet
Szarvas Balázs

független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

Meghívó
Szeretettel hívom az alkotni vágyó
gyermekeket
2014. szeptember 20-án, szombaton
10 órára a kultúrházba
ıszi díszek készítésére!
Hatosné Adrián Éva

Sarkadi Sándor: Édes ısz
Édes ısz jött
Hull a körte
Hamvas szilva
Hull a földre.
Itt az alma
Kasba rakd!
Ott a szılı,
Hamm, bekapd!
Bokor alatt dió búvik,
Ott ne hagyd!
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FAKANÁL ROVAT

Szilvás krémes
Hozzávalók:
Tésztához: 70 dkg liszt, 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 2 ek. ırölt
fahéj, 1 kk. szódabikarbóna,
1 tojás, 1 pohár tejföl, kevés tej
Elkészítés:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk és egy nagy tepsi hátulján egymás
után négy lapot sütünk (3-4 fokozaton).
Alsó krém: 80 dkg szilva, 8 dl víz, 20 dkg cukor, 1 kk. fahéj, 2 csomag
vaníliás pudingpor.
A szilvát apró kockákra daraboljuk, a vízzel, a cukorral és a fahéjjal
puhára fızzük. Megvárjuk, amíg kihől, a levével kikeverjük a pudingot,
majd a szilvadarabokat is hozzáadjuk, és addig fızzük, amíg sőrő
krémet kapunk. Ezután a krémet két lap közé töltjük, és hagyjuk
teljesen kihőlni.
Középsı krém: 1csomag vaníliás pudingpor, 3 dl tej, 15 dkg vaj, 10 dkg
porcukor.
A pudingot megfızzük a tejben, és félretesszük hőlni. A vajat
kikeverjük a porcukorral, majd miután kihőlt a puding, összedolgozzuk
a krémeket, és a teljesen kihőlt szilvás lapok fölé rétegezzük, majd egy
újabb lappal befedjük.
Felsı krém: 1 csomag vaníliás pudingpor, 3 dl tej, 15 dkg vaj, 10 dkg
porcukor, 15 dkg aszalt szilva.
Az alapanyagokból a középsı krémhez hasonlóan összeállítjuk a
krémet, de mielıtt a cukorral kikevert vajhoz adnánk a pudingot, a vajas
krémhez keverjük az apróra vágott aszalt szilvát, és robotgéppel jól
összedolgozzuk. Újabb réteget teszünk a süteményre, és ismét lefedjük
egy lappal.
A sütemény tetejét csokoládémázzal 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.

KÖZÉRDEKŐ
Csom Károlyné
polgármester fogadó órái:
csütörtök: 13.00-15.00-ig
Telefon: 87/471-125
Szigligeti Közös Önkormányzati
Hivatal Nemesgulácsi Kirendeltsége
ügyfélfogadási rendje:
hétfı: 8,00-15,30-ig
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8,00-15,30-ig
csütörtök:: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8,00 – 12,00-ig
tel: 87/433-124
Aljegyzı: dr. Takács Nóra
Háziorvosi ellátás:
Rendel: Dr .Maczó Szilárd
Hétfı:13.00-14.00-ig
Csütörtök: 9.00-10.30-ig
tel: 06/30 559 8633
87/433-321
Ügyelet:Városi Kórház Tapolca
tel:87/411-655
Fogszakorvos
Felnıtt:Dr. Sarlós Ágnes
Tapolca, Ady E. u. 8/1.
Hétfı,szerda:12.30-18.30-ig
Kedd,csütörtök, péntek:7.30-13.30-ig
Telefon: 87/510-173
Gyerek:Dr. Csóka Cecília
Iskolafogászat,Tapolca,Alkotmány u.5.
Hétfı,szerda,péntek:7.00-13.00-ig
Kedd,csütörtök:13.00-19.00-ig
bejelentkezés:87/322-042
Ügyelet:Hétvégén, ünnep és
szabadnapokon:Veszprém szakrendelı
Halle u. 5/D.
Védınıi szolgálat: Piros Ágnes
tel:06/30 935 3995
e-mail: nemesgulacs.vedono@gmail.com
Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulás Balaton-felvidéki
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Szarka Teréz gyermekjóléti
családgondozó
06-30/611 7321
Némethné Sümegi Krisztina
családsegítı családgondozó
06-30/6845365
Polg.Hiv.kedd 14.00-15.00-ig
Gyermekjogi képviselı:
Herczeg Rita
06/20 4899 636
Körzeti megbízott:
Bognár Zsolt
06/30 45 35 857
Teleház nyitva tartása:
Kedd, szerda, péntek: 14.00-18.00-ig
csütörtök: 10,00-16,00-ig
Hónap elsı szombatja: 9.00-12.00-ig
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