Káptalantóti Önkormányzat lapja

XII. évfolyam 1. szám

2015. JANUÁR

„Jó reggelt, szép Újesztendı
Újesztend !
Hozzál nekünk jó íző
íz kenyeret,
hozzál egészséget, csendes szeretetet.
Teljesedjék legszebb álmunk
álmunk,
lmunk,
légy jó hozzánk és bıséges,
b séges,
örömhozó, békességes…..

Kedves Káptalantótiak !
Az élet rendje, hogy az évek múlásával az
ember mindig változik, de emberi tartását, a
közösségbe vetett hitét nem veszítheti el. Az
élet viharai mindnyájunkra lehetnek rossz
hatással, de szívünk mélyén ragaszkodnunk kell
kitőzött céljaink eléréséhez.
Az elmúlt esztendı során elmulasztott
lehetıségeink,
hibáink
arra
sarkalnak
bennünket, hogy hibáinkból tanulva, elıre
tekintve, igyekezzünk megvalósítani álmainkat
a családban, és a falu közösségben. Legyünk
ıszinték
egymáshoz,
fogadjuk
el
embertársainkat, ne szégyelljünk lehajolni az
elesettekhez. Dolgozzunk együtt a faluközösség
összetartásáért, hiszen együtt kell élni ebben a
kis közösségben, csendben, szeretetben,
békességben. Ne hagyjuk, hogy rosszindulatú
megnyilvánulások tönkretegyék a faluközösség
összetartozását! Ez a falu mindnyájunké és
nemcsak jogaink vannak, hanem kötelességeink
is. Közös céljaink eléréséhez a falu
lakosságának össze kell fognia, még akkor is ha
különbözıek vagyunk. Mindannyiunk közös
célja a település fejlıdése. Tegyünk meg
mindent annak érdekében, hogy Káptalantóti
lakossága békességben, győlölködés nélkül
élhesse mindennapjait ezen a csodálatos
településen! Becsüljük meg amink van, mert
az csak a miénk!

2015. esztendı sok-sok változást tartogat
számunkra, mely változásokról az újság
hasábjain folyamatosan tájékoztatjuk
a
lakosságot.
Jogszabály
változások
és
átszervezések
során lesznek
meglepı
fordulatok, de
a képviselıtestület a
lehetıségekhez mérten ragaszkodni fog a
lakosság teljes körő kiszolgálásához.
A
becsülettel befizetett adóforintokkal való
gazdálkodás továbbra is többszörösen átgondolt
és a takarékosság elvét követve fog mőködni.
A testület a faluközösség érdekében kizárólag a
jogszabályok által elıírt úton haladva teszi a
vállalt feladatát.
Természetesen az Önök segítségére is
számítunk, támogassák munkánkat önzetlen
odaadással, tenniakarással, mert a lakosság
pozitív hozzáállása mindannyiunk közös érdeke.
Tegyük mindezt szívbıl, falunk iránt érzett
szeretetbıl, gyermekeink jövıjéért, valamennyi
Káptalantótiban élı embertársunkért.
Káptalantóti
képviselıtestülete
nevében
kívánom, hogy teljesüljenek közös álmaink,
terveink. Mindehhez társuljon nagyon jó
egészség, türelem és emberbaráti szeretet.
Csom Károlyné
polgármester
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Januári és februári jeles napok
Január 21. Szent Ágnes
Már tizenhárom éves korában vértanú lett. A fejedelem
fia beleszeretett, kezét is megkérte, de Ágnes
visszautasította. Kiderült, hogy keresztény. Feslett életre
akarták kényszeríteni, de Isten angyala megóvta, erre
kivégezték.
Január 22. Vince
Nemesi származású hispániai vértanú. Válogatott
kínzásokkal gyötörték halálra 304-ben, Diocletianus
császár idejében. A császár megtagadta tıle a temetést.
Végül egy keresztény illıen eltemette. Ezen a napon
pincérıl pincére járva szoktak köszönteni a
szılısgazdák. Szılıvesszıt rügyeztetnek és ennek
nagyságából következtettek a termésre. Vice 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. Pálfordulás
Szent Pál apostol megtérésének ünnepe. Mint Saul nevő
ifjú üldözte a keresztényeket. A Damaszkuszi úton
Jézus megjelent neki. „Az égbıl egyszerre 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, hogy mit kell
cselekedned.” (ApCsel 9F, 4-7) A nagy fényessségtıl
Saul megvakult. Damaszkuszba érve 3 napig böjtölt,
visszanyerte szemevilágát és Jézus követıje, apostola
lett. Mővelt, tudós ember volt. Leveleket írt keresztény
közösségeknek. Bátorította, tanította ıket a keresztény
hitre Legöregebbnek halt meg az apostolok között.
Üldözıi lefejezték.
Fontos idıjósló nap volt. Ha jó idı van Pál napján, ez jó
termést jelent:
„Pálfordulás, ha tiszta,
Bıven terem mezı, puszta.”
„Ha fényes Szt. Pál, minden termés szépen áll,
Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel.”
Február 2. Gyertyaszentelı Boldogasszony ünnepe
Mária tisztulásának és Jézus templomi bemutatásának
ünnepe. 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 keresztelik 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. – Idıjárási rigmust
mondanak Dorottya napján:
Ha Dorottya napján nagyon hideg van, akkor
Juliannára, február 16-ra megenyhül, vagy fordítva.
Február 14. Bálint
Olasz ókeresztény vértanú. Az Érdi-kódex szerint egy
pogány fejedelem azt mondta neki: ha vak lányát
meggyógyítja, hívı lesz. Bálint püspök imájára
meggyógyult a lány, és a fejedelem megtért.
Bálint napján napkelte elıtt megkerülik a szılıt,
megmetszik négy sarkán a tıkéket, hogy a tolvajoktól
és a madaraktól megvédjék. Bálint napja a tyúkok
ültetésének ideje is.
Február 16. Julianna
Ókeresztény vértanú. Apja pogány fejedelemhez adta
feleségül. Addig nem akart házaséletet élni, amíg férje
meg nem tér. Erre megkínoztatta, hajánál fogva
felfüggesztette és forró ónnal telt kádba vetette. Végül
lefejeztette. A fejedelem hajóra szállt és a lefejezés
pillanatában nagy szélvész támadt. A gálya elmerült, a
fejedelem kíséretével együtt a tengerbe veszett.
Február 19. Zsuzsanna
Az Ószövetség jámbor asszonya. A kertjében fürdızve,
vagy kezében almával szokták ábrázolni. A
gyümölcsfák védıjének tisztelték. A néphit szerint, ha
Zsuzsanna napján megszólal a pacsirta, a tavasz
közeledését, a természet újjáéledését jelzi.
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Önkormányzati közlemények
Szeretettel várjuk kedves nyugdíjasainkat,
2015. január 29-én ( csütörtök )
15,00 órára a kultúrházba.
Az összejövetel célja : nyugdíjas klub újjá
szervezése, létrehozása.
Szeretnénk, ha összefogna a településen élı
nyugdíjas korúak közössége, megszervezné
Önmagát, megválasztaná vezetıit.
A
közös élményekre épülve tartalmas
elfoglaltságot,
kikapcsolódást,
közösséget
teremtene nyugdíjasaink számára.
Sokan vagyunk: teremtsünk magunknak egy jól
mőködı közösséget !
Várunk minden tennivágyó szépkorút !
A
településen
mőködı,
de
kissé
megfogyatkozott
SZÍNJÁTSZÓKÖR
a
megújulás útját keresi.
Tisztelettel kérjük a lakosságot (felnıtt,
gyermek), ha elhivatottságot éreznek a
mókázásra, táncra és önmaguk, valamint
embertársaik szórakoztatására, akkor legyenek
a színjátszó kör aktív tagjai.
Az Önök segítségével - óvoda és iskola létezése
nélkül is - együtt, összefogva
megoldási
lehetıséget
tudnánk
biztosítani
rendezvényeink
sikeres,
költséghatékony
lebonyolítására.
Segítségüket elıre is köszönjük !
Találkozzunk:
2015. január 29-én (csütörtök)
16,30 órakor a kultúrházban !

Mindkét összejövetelre szeretettel várunk
minden kedves érdeklıdıt !

Értesítjük a lakosságot, hogy 2014. december
hónapban
megszőnt
a
káptalantóti
csatornahálózat
kiépítésére
létrehozott
VIZIKÖZMŐ Társulat, melyet 2007-ben a
lakosság hozott létre.
A Társulat számláján lévı 139.416,- Ft átkerült
az önkormányzat elkülönített számlájára. Az
átadási jegyzıkönyv tartalmazza az átadott pénz
összegét, valamint a névszerinti hátralékosok
listáját.
Jogszabályi rendelkezés alapján az
Önkormányzat az adózás rendje szerinti eljárás
során a kintlévıséget be fogja hajtani. Az
elmúlt évek során be nem fizetett lakossági
hozzájárulásokat az Önkormányzat finanszírozta
saját költségvetésébıl, mert kezességet vállalt a
csatornahálózat kiépítése során felvett hitel
visszafizetésére.
A könyvelési adatok alapján a hátralékosok
mindösszesen: 4.087 ezer Ft-tal tartoznak az
önkormányzatnak.
Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek egyformán
kell vállalnia a csatornahálózat költségeit, nem
tehetünk kivételt.
A
csatorna
javítási
feladatai
is
az
önkormányzatra hárulnak. Ez az év már rosszul
kezdıdött, hiszen a rendszerben lévı
legnagyobb kapacitású átemelı szivattyú
tönkrement. Szerencsére volt egy tartalék
szivattyúnk és így azonnal megoldódott a
probléma.
Sajnos
a
szivattyú
meghibásodását
nagymértékben befolyásolta a csatornarendszerbe
beledobált
nagykabát,
nejlonharisnya, virágcserép és egyéb más nem
odavaló – anyagok. Úgy látszik a negatív emberi
magatartás határtalan.
Az ehhez hasonló
negatív tevékenység
mindannyiunk kárára történik, figyeljünk közös
értékeink megóvására.
Képviselıtestület nevében:
Csom Károlyné
polgármester
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2015. évre tervezett programok:
Január:

Július:

„ZUMBA -TORNA „ felnıtteknek
Minden csütörtökön : 18,00 - 19,00
Részvételi díj: 500,- Ft / ó / fı

NYÁRI SZABADTÉRI RENDEZVÉNY

Augusztus:
Február:
ÁLLAMALAPÍTÁS
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
/ 19-én szerda /

BORFORRALÓ VERSENY
07-én /szombat / a régi hivatal udvarán
„RETRÓ” JELMEZES , BATYUS ZÁRTKÖRŐ
FARSANGI BÁL
/ 14-én szombat /
Zene: SIGNAL DUÓ

Szeptember:

Március:

Október:

„SZÉPSÉG ÉS MÉLTÓSÁG”
a Katolikus Egyház liturgiájában címmel……
szakrális kiállítás

1956-os ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

İSZI SZABADTÉRI RENDEZVÉNY

/ 22-én csütörtök /
İSZI kézmőves foglalkozás

1848-as ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
/13-án péntek /

November:

TAVASZI kézmőves foglalkozás

IDİSEK NAPJA / 07-én szombat /

Április:

„BATYUS” BÚCSÚI BÁL /14-én szombat/
/ ZÁRTKÖRŐ /

HÚSVÉTI ZÖLDÁGJÁRÁS

December:

Május:

MIKULÁS VÁRÁS / 5-én szombat /
ANYÁK NAPJA / 03-án vasárnap /
MINDENKI KARÁCSONYA
/ 20 –án vasárnap /

ORSZÁGOS DUATLON /10-én vasárnap/
/
PÜNKÖSDI VÍGADALOM /23-a szombat/

„ÓÉV” BUCSÚZTATÓ / 31-én /
/ ZÁRTKÖRŐ, BATYUS szilveszteri buli/

GYERMEKNAP / 30-án szombat/

Rendezvényeinkre szeretettel várunk
minden kedves érdeklıdıt !

Június:

A rendezvények változási jogát fenntartjuk !

FALUNAP / 27-én szombat /

__________________________________________________________________________________
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„SZILVESZTER” a fekete
szerencsemalac

Tavasz a télben

2014. december 31-én ismét együtt, vidám
hangulatban búcsúztattuk az „Ó” esztendıt .
Szép számmal érkeztek a szilveszteri „batyus”
bálba a szórakozni vágyó idısek és fiatalok.
Örömteli, tartalmas percek múlásával ránk
köszöntött az új esztendı. A Himnuszt
elénekelve
felemelı, lelket melengetı
érzésekkel átléptünk az új esztendı küszöbén.
Szeretettel a szívünkben egy pohár pezsgıvel
kívántunk egymásnak és átvitt értelemben a
falu minden lakójának boldog új esztendıt. A
rövid tőzijáték megtekintése után türelmetlenül
vártuk a tombola sorsolását. A jelenlévık
adakozása kapcsán sok-sok tombolatárgy
került a mulatozók tarsolyába. Természetesen
nagy meglepetés volt egy kedves felajánló
jóvoltából
a szilveszteri szerencsemalac
kisorsolása. „SZILVESZTER”, a kis malacka,
nem volt jelen, de a képmását megosztotta a
publikummal. Óriási volt a kacaj, amikor
kiderült, hogy a szerencsés nyertes(tóti
elszármazott) a tapolcai „Y”- i lakásban lakik.

Az idıjárás furcsa fintora életre keltette a
virágokat. Gyönyörő színekben pompáznak a
kora tavaszi cserepes virágok. Az ablaküvegek
tükrében pompázatosan virítanak a januári
napsütésben.

Közös faültetés
Az ”Ádám kert” támogatásával a decemberi
napsütést kihasználva 22 db szabadgyökerő fát
ültettünk ki a Petıfi utcában , a piac felé vezetı
belsı út mentén.
Tettük ezt mindenki érdekében, hiszen
szeretnénk, ha környezetünkben minél több
zöldfelület
és
szebbnél-szebb
fasorok
lennének. Bízunk benne, hogy a hozzánk
látogató kedves autós vendégeink is vigyáznak
a kiültetett facsemetékre. Közös érdekünk,
hogy környezetünket szebbé és élhetıbbé
tegyük.
Vigyázzunk természeti értékeinkre!

Záporoztak a kérdések: ki mellett fog aludni a
malacka , ki fogja felnevelni? A humoros
bekiabálások közepette Németh Tamás (kicsi
Pászi ) zenei szolgáltatásával hajnalig tartott a
szilveszteri mulatozás. Köszönjük a tartalmas
együttlétet !
Jó buli volt !
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Karácsonyi ünnepség
Már évtizedek óta hagyomány, hogy a falu lakói
együtt várják szent karácsony ünnepét.
Így történt ez decemberi 21-én is. A szépen feldíszített kultúrotthon zsúfolásig megtelt a falu
lakóival. A polgármester asszony ünnepi gondolatai után köszöntötte és megajándékozta a
2014-ben született kisgyermekeket és szüleiket.
Ezután ünnepi mősor következett. Karácsonyi
versek, zene, gyertyafényes tánc és betlehemes
játék. Minden-minden a szeretet jegyében. A
mősor után mindenki egy kis jelképes ajándékot
kapott, a szervezık pedig bejglivel, forralt borral
és teával kínálták a meghívást elfogadó kedves
vendégeket.
Meghitt, szép délutánt töltött el a falu lakossága.

2015. JANUÁR

MEGHÍVÓ
farsangi forralt bor készítésre
A Káptalantóti Képviselıtestület meghívja a községünkben élı mindazon
vállalkozó szellemő érdeklıdıket, akik szívesen
elkészítik a „testet, lelket”
melengetetı, forró, zamatos italaikat.
Idıpont: 2015.02. 07. /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 csapatok jelentkezését várjuk. A rendezık a helyet és a tőzifát biztosítják. Kérjük, hogy a részvételi szándékot február 05-ig, délelıtt a polgármesteri
hivatalban, délután a könyvtárban jelezni szíveskedjenek! Hozzák magukkal barátjukat, ismerısüket, rokonukat és töltsünk együtt egy
felejthetetlen délutánt.
Képviselıtestület

MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívunk és várunk
minden kedves érdeklıdıt a
2015. február 14-én, szombaton 16 órától
19 óráig tartandó gyermek
farsangra.
A legötletesebb jelmezeket
díjazzuk.
Gyermek tombola: 50 Ft/db.
Felnıttek részére a jelmezes farsangi bál 21
órától hajnali 3 óráig tart.
Tombola felajánlásokat köszönettel fogadunk.
A felnıtt tombola: 100 Ft/ db.
Belépés díjtalan! Zenél a Signal Duó!
Képviselıtestület
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Temesvár, 1989. december 17. / Káptalantóti
2014. december 19.
1989 decemberében a korábbi évekhez hasonlóan
baráti körben jöttünk össze a kilenc barát, hogy
megkóstoljuk a Tóti-hegy levét, nedőjét. Már több
éve tettük az év végi borkóstolást vacsorával
összekötve, hogy megbeszéljük az elızı kóstoló
idıszak eseményeit, kudarcait és eredményeit.
Az elsı ilyen alkalom 8-10 évvel korábban volt,
melyen
a
Nemesgulács-Badacsony
TSZ
alaptevékenységi ágazat vezetıi és brigád vezetıi
vettünk részt az ábrahámhegyi Bicsérdi pincénél 35
fıvel. A kiváló vacsora mellé borfogyasztás társult.
Beszélgetés közben értékeltük a szövetkezet
helyzetét, ıszintén és nyíltan. Másnap jött a keserő
leves: az akkori vezetıknek „beszámoltak”
munkatársaink. Részletesen elmondták, mirıl és ki
beszélt, még azt is, hogy ki mellett ki ült. Okultunk
a fentiekbıl, ezután szők körben, de minden évben
egy-két alkalommal összejöttünk egy vacsorára és
pár pohár jó borra. Baracskai Lajos, Istvándi
Ferenc, Németh István, Németh József „Pászi”,
Németh Sándor, Kálmán István, Rácz Imre,
Sólyom Károly és Vörös Ferenc.
Az 1989. decemberi vacsora program nálunk a
bodóki pincénknél zajlott le, ami egybeesett a
temesvári forradalom, kitörésével. A televízió
folyamatosan tájékoztatta nézıit az aktuális
eseményekrıl. 1989. december 17-én Ceausescu, a
román nép vezére összehívta a párt vezérkarát,
hogy tájékoztassa ıket a Temesváron kialakult
helyzetrıl, ahol akkor már kaszabolták az
embereket. Ceausescu átvette a hadsereg
fıparancsnokságát. Kiadta a parancsot „lıni, lıni,
lıni, mindenkit, aki rendszer ellenesen viselkedett”.
A forradalmat az akkori temesvári református
lelkész, Tıkés László deportálásának híre és az
elégedetlenség váltotta ki. Akkor összefogtak
románok, magyarok, szászok a szabadságért. Mi a
vacsora és borozgatás közben folyamatosan a tv-t
néztük, azt a percet is, amikor a nagyvezért a
szabadságért küzdı nép fiai a páncél kocsiba
tuszkolta Elena asszonnyal együtt. Pár nap múlva
ki is végezték ıket. Egyik tv mősorban egy székely
asszony, látszatra megkönnyebbülten, de aggódva
azt mondta „a kutyát agyonütötték, a lánc
megmaradt, majd lesz rá másik kutya”. A
marosvásárhelyi események beigazolták a néni

aggodalmát. Hiszen Sütı András, a romániai
magyar költık vezérének szeme fényébe került a
bosszúhadjárat, melyet a letőnt rendszer hívei
vezettek.
Ezek a leírt események valamennyiünk életére
nagy hatással voltak. Azóta évente, 5 évente,
találkozunk,
hogy
megemlékezzünk
az
eseményekre. Legutóbb 20 éves évfordulóját
ünnepeltük meg. Most a 25 éves évfordulóra egy
kicsit
szebb
programot
szerveztünk.
A
megemlékezést 2014. december 19-én 15 órakor
kezdtük
rizai
pincénknél.
Üdvözlés
és
„bemelegítés” után emlékfát, Sólyom Károly
ajándékát, ültettünk el a pince melletti parkban.
Számunkra talán a legmeghatóbb pillanat az volt,
amikor Sólyom Károly, a történelmi Magyarország
valamennyi vármegyéjébıl összegyőjtött földet az
elültetett fa tövéhez öntötte. Majd társaimmal
együtt mécseseket gyújtottunk a temesvári
forradalom kitörésének, és az óta elhunyt két
társunk, Vörös Ferenc és Németh Sándor emlékére.
Ezután a pincében megkóstoltuk a borokat és
kiválasztottuk a vacsora mellé megfelelıket. A
vacsora vadpörkölt Jánossomorjai módra lett
elkészítve. A szarvashúshoz alapvetı főszerek,
hagyma, só, paprika stb. és sertéscsülök, gomba
majd sertésvelı, borókabogyó került hozzáadásra.
Az alkalomra emléklapot és díszpalackot kapott
valamennyi
résztvevı.
Az
eseményt,
a
megemlékezést, a Székely himnusz eléneklésével
zártuk.

Káptalantóti, 2015. január 18.
Németh István

Forrás: Veszprém Megyei Napló, 2014. december
29-i szám
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RENDİRSÉGI FELHÍVÁS
Elızzük meg a betöréseket!
Az elmúlt idıszakban Tapolcán és a környezı
településeken sajnos megszaporodott a betöréses
lopások száma.
A családi házakba az elkövetık rendszerint a
potenciális „tanúk” elıl félreesı helyeken,
udvarokon, hátsó ajtókon keresztül hatolnak be.
Többször kerülik meg a házban létesített
riasztórendszert a garázson keresztül, így szükséges
gondoskodni kellı védelemrıl, megerısítésrıl
házuk félreesı bejáratainál is, nem csak az
utcafronti ajtóknál, ablakoknál!
Az elkövetık legszívesebben a könnyen szállítható,
viszonylag nagyobb értéket képviselı és könnyen
forgalomba
hozható
értékeket
(készpénzt,
elektronikai berendezéseket, számítástechnikai
eszközöket, ékszereket) tulajdonítanak el, egy-egy
betörés alkalmával.
Figyeljenek tehát arra, hogy ezeket az értékeket ne
hagyják szem elıtt, jól zárják azokat el.
Sokszor hangsúlyozzuk annak fontosságát is, hogy a
bankkártya mellett ne tárolják annak PIN-kódját. Ez
óvintézkedés,
mellyel
egy
egyszerő
megakadályozhatják, hogy illetéktelenek éljenek
vissza a bankkártyájukkal.
Ha elmennek otthonról, mindig ellenırizzék, jól
bezárták-e az ajtókat, ablakokat, ilyen esetben
érdemes akár egy energiatakarékos izzót is égve
hagyni az egyik helyiségben, hadd higgyék, valaki
otthon maradt és nem üres a ház.
Lakásban élık esetében fontos tudni, hogy a
legveszélyeztetettebb lakások azok, amelyek a 4.
vagy annál magasabb szinteken találhatók. Sokan
kerülik ezeket az emeleteket a magasságuk miatt. A
betörık pedig éppen ezért szeretik ezeket a
szinteket,
hiszen
viszonylag
észrevétlenül
tevékenykedhetnek, kevés az esély arra, hogy
megzavarják ıket, Kiemelten fontos ezeknél a
lakosoknál a zárszerkezetek megerısítése, lehetıség
szerint riasztórendszer kiépítése, illetve az értékek
megfelelı tárolása.
Amennyiben a fenti bőnmegelızési tanácsok
ellenére is betöréses lopások áldozataivá válnak,
kérjük, haladéktalanul értesítsék a Veszprém
TevékenységMegyei
Rendır-fıkapitányság
irányítási
Központját
a
06/88/428-022-es
telefonszámon,
vagy
hívja
a
Tapolcai
Rendırkapitányság ügyeletét a 06/30/227-3744-es
számon.

2015. JANUÁR

FAKANÁL ROVAT
Churros – spanyol fánk
Hozzávalók: 6 dkg vaj, 2,5 dl
tej, 2 teáskanál kristálycukor,
csipetnyi só, 12,5 dkg liszt, 4
db tojás, porcukor és fahéj
ízlés szerint
Elkészítés:
A tésztához kimérjük vajat, és
beletesszük a lábosba, amiben
a tésztát fogjuk elkészíteni. Aztán jöhet hozzá a tej, a
kristálycukor, és egy csipetnyi só. Ezt az egészet fogjuk,
és a tőzhelyen összemelegítjük. (Ebbıl tulajdonképpen
egy égetett tészta lesz, ugyanúgy, mint a képviselıfánk
tésztánál. Ez az egyetlen tésztafajta, amit a tőzhelyen kell
elkészíteni.) Amikor már felolvadt a vaj, folyamatos
kevergetés mellett hozzátesszük a vajas tejhez a lisztet is.
Miután ezzel is megvagyunk, ezt a masszát még egy-két
percig forgatjuk a lábosban a fakanállal egészen addig,
míg el nem válik az edény falától. Aztán fogjuk a tésztát,
beletesszük egy nagy tálba, és magára hagyjuk úgy 5
percre, hogy kicsit kihőljön. Amíg a tészta hől,
felteszünk egy nagy lábosba olajat melegíteni, amiben
majd kisütjük a fánkocskákat. Ha már langyos a tészta,
akkor egyenként robotgéppel hozzákeverjük a tojásokat.
Mielıtt elkezdenénk sütni a churrosokat, egy tálba
porcukrot öntünk, és ízlés szerint fahéjjal ízesítjük.
Ekkorra már kellıen forró az olaj is, így fogjuk a
habzsákot és a habkártya segítségével belepakoljuk a
zsákba a tésztát, és óvatosan, 8-10 centis csíkokat
nyomunk az olajba. A fánkocskák 3-4 perc alatt
megsülnek. A megsült rudacskákat kihalásszuk az
olajból, felitatjuk róluk az olajat, aztán még forrón,
belehempergetjük ıket a jó kis fahéjas porcukorba.
www.mindmegette.hu

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy 2015. február 9-én,
hétfın 11 órától 15 óráig a Kultúrház kistermében
hallásszőrés lesz. A programról külön meghívót
küldenek.

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.

Tapolcai Rendırkapitányság
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