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„ Dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes….
( József A. )”

Kedves Káptalantótiak !
Tisztelettel megköszönöm minden tóti állampolgárnak, aki élt a demokrácia jogával, és leadott
szavazatával kifejezte véleményét. A választópolgárok többsége a biztonságos, jogkövetı,
kizárólag a faluközösség érdekeit szolgáló becsületes munkát támogatta, döntött a falu sorsáról.
Az elmúlt 12 év során mindenkinek egyaránt lehetısége volt a falu felemelkedését segíteni, részt
venni az építı jellegő munkában. Minden itt élı embernek joga és kötelessége a köz javát
szolgálni. Kellı alázattal végzett „szolgálat„ csakis a faluközösség érdekeit helyezheti elıtérbe.
Immáron tizenkét esztendeje az Önök bizalmából képviselıként, majd polgármesterként is
igyekeztem a jogszabályok betartásával a faluközösség életét befolyásoló döntéseket elıkészíteni,
majd mindazt a többség javára megvalósítani.
Hálás szívvel köszönöm mindazon választóknak, akik bíznak bennem és ismét megtiszteltek
bizalmukkal. Újraválasztott polgármesterként továbbra is becsülettel, munkával szeretném
szolgálni a falunkban élı minden egyes embertársamat. Nem szeretnék ígérgetni, mert az
részemrıl felelıtlenség lenne , hiszen az elmúlt évek során teljes betekintést nyerhettem az
önkormányzati munka gazdasági rejtelmeibe, ügymenetébe, szervezeti mőködésébe. Azt azonban
ígérem , nem fogok visszaélni a lakosság bizalmával, minden erımmel és tudásommal a fejlıdés
útját fogom egyengetni. A most megválasztott képviselıtársaimmal együtt nem tehetünk
másként, hiszen esküvel fogadtuk, hogy falunk gyarapodásáért törvénytisztelı állampolgárként
mindent megteszünk kis falunkért, az itt élı emberekért.
Szeretnénk, ha a Káptalantótiban élı emberek békességben, igazi emberbaráti szeretetben,
győlölködés nélkül élnék mindennapjaikat.
Az építı jellegő vitákra szükség van, hiszen csak érdemi viták mentén alakítható ki a többséget
szolgáló fejlıdési folyamat.
Az elkövetkezendı öt esztendı sok-sok tennivalóját Önökkel együtt,
összefogva
a
faluközösség érdekeit szeretnénk megvalósítani.
Tisztelettel kérem a falu lakosságát, hogy támogassa elképzelésünket, hogy a települést szebbé,
otthonosabbá, élhetıbbé tehessük az Önök hathatós segítségével. Bízom benne ,hogy a következı
öt esztendı sok-sok tennivalója érdekében képesek leszünk együtt a jó célok érdekében
összefogni, és közösen „szolgálni „ falunk további fejlıdését.
İszinte tisztelettel: Csom Károlyné
polgármester

1

TÓTI HÍRMONDÓ

2014. NOVEMBER

Novemberi és decemberi jeles napok
November 11. Szent Márton
Szombathelyen született. Legendája kettıs: a császár gyávának nevezi katona korában, mert keresztény hivatást érezve
el akarja hagyni a sereget. Hite erejével másnap fegyvertelenül az ellenség
csatasorán keresztül ment Jézus nevében és semmi baja nem történt. Szent Márton köpenye: téli idıben lován Amiens
felé haladva egy meztelen koldussal találkozott. Köpenyét kardjával kettévágta, felét a koldusra terítette, aki állítólag
maga Jézus volt. Életét Tours püspökeként fejezte be.
Hazai népszokás, hogy a pásztorok Márton napján hajtják be télire a jószágot. Ezen a napon fogadják fel a következı
évre újra a pásztorokat a gazdák.
Márton napján a pásztorok vesszıt adtak a gazdának. Azt tartották, ahány ágat hajt Szt. Márton vesszeje, annyit
malacozik a disznó. Híresek a Márton-napi lakomák, evészetek, ivászatok. Márton napra vágják le az elsı tömött libát.
Mellcsontjából idıre jósoltak. „Ha a csont fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha barna és rövid, akkor sáros.” A jó
pecsenyére új bort ittak, mert azt tartja a mondás „Az új bornak Márton a bírája.” A Márton-napi idıbıl is jósoltak.
„Ha Márton fehér lovon jön, akkor enyhe lesz a tél, ha barnán, sárosan, akkor kemény tél várható.”
Ha Márton napján a lúd jégen áll, karácsonykor sárban botorkál.”
„Márton napi nagy hidegre szükséges a hó, jobb, ha ázik, mintha fázik ilyenkor a ló’”
„Hogyha ködös Márton-nap, sok tőzifa megmarad.”
November 19. Erzsébet napja
II. András és Gertrúd leánya Árpádházi Szent Erzsébet. Sárospatakon született 1207-ben. Négyéves korában
Thüringiába adták férjhez. Korán megözvegyült, férje a keresztes háborúban esett el. Egész életét gyermekeinek
nevelése és a szegények ápolására szentelte. A betegek, árvák, elhagyottak s a kórházak védıszentje. Sok szép legenda
maradt fenn róla.
Legközismertebb közöttük a rózsa-legenda. Kötényében élelmet vitt a várkapuhoz szegényeinek. Találkozott szigorú
apósával, aki megkérdezte, hogy mit visz? – Rózsákat! – felelte ijedten. Apósa felhajtotta a kötényét és valóban
rózsákat talált benne.
Egyszer ura nem volt otthon, egy bélpoklost megfürösztött és a férje ágyába fektette. Hazaérkezett urának
bepanaszolták, Mérgesen berohant a szobába, felemelte a lepedıt és ágyában Jézust találta vérbefagyva. – Az Úr nem
hagyta ıt soha hamisságban nagy szeretete miatt.
Ha Erzsébet napon havazik, azt mondják: „Erzsébet megrázta a pendelyét.”
November 22. Cecília
Ókeresztény vértanú, az egyházi zene patrónusa (meghalt 230-ban). Tibériusz császár férjével együtt kivégeztette. A
bakó háromszori próbálkozással sem tudta levágni a fejét a szép haja miatt. A kegyelem után birtokát szétosztotta a
szegények között és harmadnapjára meghalt.
November 25. Katalin
Vértanú, 305 táján halt meg. Alexandriai királylány volt, egy remete megtérítette. Szüzességet fogadott, Maxentius
császár feleségül akarta venni, de visszautasította, mire a császár kegyetlenül megkínoztatta, börtönbe vetette. A
legenda szerint angyalok kötözték be sebeit a börtönben. Jézushoz való hőségét látván, sokan megkeresztelkedtek.
Végül a császár kivégeztette.
A tudósok, molnárok, fazekasok, szövık védıszentje.
„Katalin-ág” – ha napján ágat vízbe teszünk, karácsonyra kizöldül.
Idıjóslás: „Ha Katalin kopog, karácsony locsog.” „Amilyen Katalin, olyan lesz a január.” „Fehér Katalin – fehér
karácsony.”
November 30. András
Péter apostol bátyja. A hagyomány szerint X formájú kereszten szenvedett vértanúságot, ez az András-kereszt. Mert
úgy vélte, nem illik úgy meghalnia, mint Krisztusnak.
A molnárok ekkor telelték be a malmokat.
December 4. Borbála
A bányászok védıszentje. Édesapja bányatulajdonos volt. Borbála egy napon lement a tárnába, ahol recsegést,
ropogást hallott. Kérte apját, másnap ne küldje le a bányászokat a fejtıbe. İ megfenyítette. Ekkor a bányászok közé
ment és kérte ıket, tagadják meg a munkát. Hallgattak rá. Másnap a bánya beomlott. „Borbála-ág” – cseresznyefa,
barack, mandula ágat tesznek a vízbe. Ha karácsonyra kivirágzik, jó termés lesz. A folyton megújuló élet jelképe.
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Tisztelt Választók!
Kedves Káptalantótiak!
Szeretnénk élni a lehetıséggel, hogy a képviselıtestület nevében megköszöntjük a KÁPTALANTÓTIAKNAK
a választáson való részvételt és a képviselıkre leadott szavazatokat.
Az elkövetkezendı öt évben azért dolgozunk majd Önökkel együtt, hogy tovább épüljön, szépüljön falunk.
Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal.
Segítsék az újonnan alakult képviselıtestület munkáját, mert a célok megvalósítása csak közös munka
eredménye lehet.
Köszönjük a bizalmukat!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a községben élı szépkorúakat, hogy az Önkormányzat 2014. november 22-én tartja
hagyományos idısek napi köszöntıjét.
A rendezvényre minden kedves vendég külön meghívót kap.

Rendırségi felhívás, nem csak idıseknek!
Az alábbiakban néhány hasznos tanácsot olvashatnak arra nézve, hogyan kerülhetik el, hogy
zsebtolvajlás, rablás áldozatai legyenek.
A biztonságunk nagymértékben növelhetı megfelelı óvatossággal és körültekintéssel! Ezért kérjük,
tartsák be ezeket az alapvetı szabályokat!
•
•
•
•
•
•
•

Utcán, közterületen a vállára akasztható táskáját mindig tartsa a teste elıtt, vagy szorosan a
hóna alatt, így észrevétlenül senki nem nyúlhat bele!
Kabátja zsebében, kosara tetején, a táskája külsı zsebében soha ne tartson értéket, mert azt
könnyen ellophatják anélkül, hogy észrevenné!
Amennyiben a lakcímét is tartalmazó irata mellett a lakáskulcsát is ellopták, sürgısen
cseréltesse le a zárat otthonán!
Soha ne tartsa bakkártyája mellett a PIN kódját!
Ha ellopják a bankkártyáját haladéktalanul tiltassa le a számláját vezetı banknál, különben a
tolvajok hozzá juthatnak a pénzéhez!
Csak annyi pénzt hordjon magánál, amennyi feltétlenül szükséges!
A közterületen elkövetett rablások megelızése érdekében sötétedés után lehetıleg kerülje
az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket!
Tapolcai Rendırkapitányság

Felhívás
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a sabari úti dögkútban állati tetemet elhelyezni nem lehet, mivel
véglegesen bezárásra került.
A háztartásban keletkezett állati tetemeket (kutyák, macskák) a Tapolca Város Önkormányzata által
mőködtetett hulladéklerakó helyen lehet ingyenesen elhelyezni.
A gazdasági haszonállatok tartóinak a Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenırzı Hivatallal kell
szerzıdést kötni a gazdaságukban keletkezett állati tetemek elszállítására, megsemmisítésére.
Csom Károlyné polgármester
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Mentovics Éva: İszi rekviem
Avarruhába bújt a föld
a fázós fák alatt,
amíg a szél, a dölyfös úr
a tájon átszaladt.
Zörgetve fákat, bokrokat,
haladt a hegytetın,
mögötte rétek borzongtak
kopáran, reszketın.
Az erdı kábán álmodott,
álmában égig ért,
álma langyos, új tavaszt,
szikrázó fényt ígért,
hol fészek ring a lombokon,
s körötte dal fakad,
és éjjel minden odvában
mókusok alszanak.
Álmodik a völgy, a rét,
a tó is megpihen,
miközben zúg a hővös szél;
az ıszi rekviem.

FAKANÁL ROVAT
Mákos linzer szilvalekvárral töltve
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 20 dkg margarin, 10 dkg porcukor, 1 tojás sárgája, 1 tasak
vaníliáscukor, 0,5 tasak sütőpor, 2 evőkanál darálatlan mák, 0,5 kis üveg szilvalekvár
Elkészítés: A tészta hozzávalóit: liszt, szobahőmérsékletű margarin, porcukor,
tojássárgája, vaníliás cukor, mák és sütőpor, alaposan összedolgozzuk. Bőven
lisztezett felületen fél cm vastagra nyújtjuk és egy kis virág alakú formával
kiszaggatjuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk. 180 fokra előmelegített sütőben 7
perc alatt hőlégkeveréssel megsütjük. Ha kihűltek, egy lyukasat és egy telit összeragasztunk szilvalekvárral. 38 db lett
ebből az adagból.

TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283. Káptalantóti, Petőfi u. 48.
Felelős 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 szerzők álláspontját tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével.
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