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XII. évfolyam 2. szám

2015. MÁRCIUS

Márciusi jeles napok
Március 12.
Gergely napja, eredetileg a diákság ünnepe, a
nap megünneplését IV. Gergely pápa
rendelte el, ezen a napon emlékeztek I.
Gergely pápára, az iskolák patrónusára.
Eredete a XVI. századra nyúlik vissza,
amikor a tanulók maguk és tanítóik számára
adományokat győjtöttek. Tulajdonképpen az
iskolaév lezárását jelentette, a szeptemberi
tanévkezdést csak a XIX. századtól vezették
be. Ezen a napon a gyerekek vidám jelmezes
felvonulással, köszöntık éneklésével és
dramatikus játékokkal emlékeztek Gergely
pápára, bemutatták az iskolai életet, az új
tanulókat iskolába hívogatták, kosarukba
pedig adományokat győjtöttek.
Március 18.
Sándor napja, a néphit szerint az elsı
meleghozó nap. "Sándor, József, Benedek,
zsákban hozzák a meleget." Bizonyos
vidékeken a zab és árpa vetésére
legalkalmasabb napnak tartották.
Március 19.
József napja, kedvelt névnap, ünnep. József,
a názáreti ács, Jézus gondviselıje. Az elsı
meleg tavaszi napnak tartják falun. Erre a
napra várják vissza a gólyákat, és a méheket
is ekkor eresztik ki. Mura- vidéken a
marhákat is kihajtják a legelıre. Számos
termésjóslás is kötıdik a naphoz. Azt tartják,
amilyen az idı Józsefkor olyan lesz nyáron a
szénahordáskor is. Ha az égen szivárvány
látható, jó lesz a búzatermés.

Március 21.
Benedek napja, a csillagászati tavasz
kezdete. A bencés rendet alapító Szent
Benedek ünnepe. Egyes vidékeken
fokhagymát szenteltek ezen a napon,
amelynek aztán csodatévı, betegségőzı erıt
tulajdonítottak.
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus
Szentlélektıl való fogantatásának napja. Az
évszázados megfigyelésekre alapuló népi
bölcsesség szerint ezen a napon indul meg
igazán a mezık növényeinek növekedése,
ekkor érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni.

Virágvasárnap
Ezen a napon ünnepli az egyház Jézus
diadalmas bevonulását Jeruzsálembe,
szamárháton. A nép ujjongva fogadta,
ruhákat és pálmaágakat szórtak lába elé.
Ennek emlékére van a barkaszentelés. A
szentelt barkát hazaviszik és megırzik, mert
a hiedelem szerint megvédte a házat a tőztıl,
villámcsapástól, betegségtıl. A nagyhét
kezdete. A keresztények Jézus szenvedésére
és kereszthalálára emlékeznek.
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Tájékoztatás a szociális ellátások rendszerének

2015. március 1-jei változásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.
évben jelentıs mértékben átalakul. Az átalakítást
érintı fı szabályozási elemek 2015. március 1-jén
lépnek hatályba.
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei
átalakításával összefüggésben az állam és az
önkormányzatok közötti feladat-megosztás a
szociális ellátások biztosítása területén átalakul:
A jelenleg jegyzıi hatáskörben lévı aktív korúak
ellátásának megállapítása a járási hivatal
hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása
keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
- a foglalkoztatást helyettesítı támogatás
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres
szociális segélyre jogosultak egy része erre válik
jogosulttá).
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülı
aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási
hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
alanyi ápolási díj (az alapösszegő, a fokozott ápolási
szükségletre tekintettel megállapított emelt összegő,
valamint a kiemelt ápolási díj),
idıskorúak járadéka,
alanyi és normatív jogcímen megállapított
közgyógyellátás,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelısségi körben nyújtott
szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról,
jogosultsági feltételeirıl az önkormányzatok
döntenek az ún. települési illetve rendkívüli
települési támogatás keretében.
A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul,
hiszen a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a
rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható
majd támogatás.

Az egyes ellátásokat érintı változások:
Aktív korúak ellátása
A
foglalkoztatást
helyettesítı
támogatás
szabályaiban – azon túl, hogy a járási hivatalok
hatáskörébe kerül – nem várható változás.
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétıl
ebben a formában megszőnik, a jogosulti kör az

átalakítást követıen más ellátásokra válhat
jogosulttá.
Azon személyek aktív korúak ellátására való
jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét
megelızıen rendszeres szociális segélyre való
jogosultság került megállapításra a jegyzınek 2015.
január 1. és 2015. február 28. között felül kell
vizsgálni.
A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1jétıl a korábban rendszeres szociális segélyre
jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a
következık szerint alakul:
Amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást
helyettesítı támogatásra jogosultak számára elıírt
együttmőködést
nyilatkozatban
vállalják,
foglalkoztatást helyettesítı támogatásra lesznek
jogosultak:
- a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltık, és
- az önkormányzat rendeletében foglalt
feltételek szerinti jogosultak.
A törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendı
egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti
támogatásra lesznek jogosultak:
- az egészségkárosodottak és
- a 14 év alatti gyermekük felügyeletét
másképp biztosítani nem tudók.
Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i
kezdınappal kell megállapítani.
2015. február 28-ával meg kell szüntetni azon
személy aktív korúak ellátására való jogosultságát,
aki a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra
jogosult személyek részére elıírt együttmőködési
kötelezettség teljesítését nem vállalja.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra való jogosultság, illetve az ellátás
összegének megállapítása során figyelemmel kell
lenni arra, hogy az ellátás havi összegének
számítása a rendszeres szociális segélynél
alkalmazott szabályhoz képest annyiban eltér, hogy
az ellátás az öregségi nyugdíjminimum 90%-a
helyett 92%-áig egészíti ki a családi jövedelmet.
Elıreláthatólag a 2015. február hónapra járó
foglalkoztatást helyettesítı támogatást és rendszeres
szociális segélyt 2015. március 5-ig még a települési
önkormányzatoknak kell folyósítani.
A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes
– támogatási összegek utalásáról már a járási hivatal
gondoskodik, a település adatszolgáltatása alapján.
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Lakásfenntartási
támogatás
adósságkezelési szolgáltatás

2015. MÁRCIUS

Káptalantóti Község Önkormányzata 2015.
február 4-i testületi ülésén tárgyalta a szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról
szóló

és

Ezen ellátások biztosítása 2015. március 1-jétıl
nem lesz kötelezı, a következı kivételekkel.
A 2015. január 1-jén folyamatban lévı, valamint
a 2014. december 31-ét követıen lakásfenntartási
támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem
alapján indult ügyekben a lakásfenntartási
támogatást egy év helyett legfeljebb a 2015.
február 28-ig terjedı idıtartamra lehet
megállapítani.

rendeletét és települési támogatásként ápolási
díjat vezetett be.1
A Képviselı-testület ápolási díjat állapít meg – a
jegyes kivételéve – annak a hozzátartozónak, aki
18. életévét betöltött tartósan beteg személy
ápolását, gondozását végzi. Az ellátás
tekintetében a jogosultság megállapítása
szempontjából figyelembe vehetı egy fıre
számított havi családi jövedelemhatár nem
haladhatja meg a 20.000,-Ft-ot, egyedülálló
esetében a 25.000,-Ft-ot. Az ápolási díj havi
összege 20.000,-Ft.

Méltányossági közgyógyellátás
Az ellátás biztosítása 2015. március 1-jétıl nem
lesz kötelezı, azzal, hogy a 2015. március 1-jét
megelızıen
megállapított
méltányossági
közgyógyellátás tekintetében, valamint a
méltányossági
közgyógyellátással
összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban
lévı ügyekben – a jogosultság határozatban
megállapított
idıtartamára,
vagy
annak
megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos
rendelkezéseket kell alkalmazni.

Káptalantóti Község Önkormányzata anyagi
helyzetét tekintve a jövıben a bevezetett
települési támogatáson kívül a településen csak
azokat a rendkívüli élethelyzetbe került lakosait
tudja támogatni, akik önmaguk, illetve családjuk
létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni.
Lutár Mária jegyzı megbízásából:

Települési támogatás
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve
2015. március 1-jétıl egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás keretében az
önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben
szabályozott
élethelyzetekre
nyújthatnak támogatást.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy
a települési támogatásról rendeletet alkosson.
Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében
milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén
milyen összegő támogatást nyújt, teljes
mértékben az önkormányzat
mérlegelési
jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen
kötelezettség az, hogy a képviselı-testület a
létfenntartást
veszélyeztetı
rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az idıszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı
személyek
részére
rendkívüli
települési
támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást
veszélyeztetı élethelyzet, a létfenntartási gond
meghatározása az önkormányzat jogosultsága,
hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó
támogatás összegének meghatározásához.
A településnek a rendeletét legkésıbb 2015.
február 28-ig kell megalkotnia.

dr. Takács Nóra sk.
aljegyzı

Tájékoztatás idıközi választásról
A Nemzeti Választási Bizottság 2015. április 12.
napjára tőzte ki Veszprém Megye 3-as választási
körzetében az idıközi országgyőlési képviselı
választást,
melyen
Lasztovicza
Jenı
országgyőlési képviselı januárban bekövetkezett
halálával
megüresedı
képviselıi
hely
betöltésérıl szavazhatnak az állampolgárok.
ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a község lakóit, hogy a faluban
2015. június 1-jén, hétfın lesz a lomtalanítás.
Részletesebb tájékoztatót a késıbbiekben
adunk.

1

A rendelet teljes szövege megtekinthetı az Önkormányzat
hirdetıtábláját.
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A gyakorlati képzés alatt bizony elég sok "problémás"
eset volt: baktériumos, gombás gyulladás, humán
papilloma vírus /HPV fertızés, mely rákmegelızı
állapotot okozhat/, elırehaladott mellrák.
Magyarul: nem tudhatjuk, hogy mi van odabent, amíg
panaszt
nem
okoz.
Ha pedig gond van, akkor jobb, ha az minél elıbb
kiderül! A rendszeres szőrıvizsgálattal a méhnyakrák
miatti halálesetek 90% -a megelızhetı.

Tisztelt 25 és 65 év közötti nık, lányok,
asszonyok, anyák, nagymamák!
Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat / ÁNTSZ/
Országos
Tisztifıorvosi
Hivatalának /OTH/
megbízólevele
értelmében
a térítésmentes védınıi méhnyakszőrés citológiai
kenetvétele 2015. márciusától ismét elérhetıvé válik
Nemesgulácson.

A nıgyógyászati szakrendelés idıpont egyeztetése a
06 -87/ 511 - 082 -es telefonszámon lehetséges,
a magánrendelések pedig az interneten megtudhatók.

2014 -ben Veszprém megyében összesen 27 védını,
Tapolca - Sümeg térségében a veszprémgalsai védını és
én vállaltam a szőrést a balatonfüredi és a gógánfai
védınıkön kívül.
Célunk, hogy a fenti korosztály hölgyeinek figyelmét
felhívjuk
a
méhnyakrák
szőrés
fontosságára,
meggyızzük (s nem rábeszéljük) a nıket a vizsgálatra.

Térítésmentes védınıi citológiai kenetvételre 2015.
márciusától jöhetnek a hölgyek a nemesgulácsi
védınıi tanácsadóba. Ez a komplett nıgyógyászati
vizsgálat egy része csak, de mégis szőrıvizsgálat, a
keneteket egy budapesti laboratórium fogja vizsgálni.

Az Országos Egészségügyi Pénztártól /OEP/ kapott
információk
alapján
Nemesgulács, Gyulakeszi, Káptalantóti, Kisapáti
községek 25 - 65 éves nılakosai közül 429 fı
nem vett részt 3 éven belül OEP által finanszírozott
méhnyakrákszőrésen.
Tehát van tennivalónk bıven.

A levélben értesítést kapott nıket szívesen ellátom
elızetes idıpont egyeztetés után:
személyesen szerdán 8-12 között vagy telefonon vagy email-ben.
Telefonszámom: 06 - 30/ 93 53 995,
címem: nemesgulacs.vedono@gmail.com

Az ÁNTSZ elıírásai szerint a négy községben
összesen 180 nı kapott (vagy rövid idın belül kapni
fog) értesítést, hogy a három évenként esedékes
méhnyakrák szőrése aktuális.

e-mail

A védınıi citológiai kenetvétel szerda
délutánonként, elızetes idıpont
egyeztetés után lehetséges.
Adataikat a z 1992.
LXIII. törvénynek
megfelelıen kezelem.
Ha valaki nem kapott értesítést, de szeretne a
kenetvételen részt venni, kérem, hogy a neve, születési
ideje, TAJ száma megadásával jelezze, ugyanis
ellenırizni kell, hogy részt vehet-e a szőrésen.

Szeretném
viszont a
személyes
megszólításból
"kimaradt" 249 hölgy figyelmét is felhívni.
Kérem vegyék elı nıgyógyászati leleteiket, s keressék
meg rajta az OC (onkocytologia, rákszőrés) idıpontját.
Ha ez 2012. elıtt volt, akkor jó lenne felkeresni
nıgyógyászukat / magán nıgyógyászukat vagy a
védınıt.
Nemsokára itt a nınap, még alig kezdıdtek el a kerti
munkák, lepjük meg szeretteinket, hogy e téren
megtettük a tennivalót.

Az érdeklıdık további információkat találhatnak az
alábbi internetes oldalakon:
http://www.tvkeszthely.hu/hirek/6143/vedonoimehnyakrak-szures/

Területünkön OEP által finanszírozott a tapolcai
Nıgyógyászati
szakrendelı,
a
pácienseket
Dr. Farnady László János fıorvos látja el.

www.youtube.com "Három nı" címő kisfilm
Tisztelettel:

A méhnyakszőrési citológiai kenetvételt İ tanította meg
nekem.

Piros Ágnes védını
Nemesgulács, József Attila u. 53.
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Az év során az OPSZ elosztás alapján a NAVtól üzemeltetésre kapott egy darab Opel Astra
kombi személygépkocsit, mely a szolgálat
ellátásában jelentıs segítséget biztosít az
egyesületnek.
Egyesületünk részt vesz az MRFK és a
VeMPSZ közös TÁMOP-os pályázatában,
mely ez év júniusában ért véget. Az ott
vállaltakat teljesítettük, s azóta is folyamatosan
látogatjuk áldozat megelızési szándékkal az
egyedülálló, idıs személyeket.
Polgárır egyesületünk tavasszal tisztújító
közgyőlést tartott, melynek eredményeként az
elnökség az alábbiak szerint változott:
Elnök:
Dézsi János
Titkár:
Pap Sándor
Gazdaságis: Kiss László
A tisztújítással együtt az új Polgári
Törvénykönyv értelmében változtatta az
alapszabályát az egyesületünk, melyet a
Veszprém megyei Törvényszék jogerıre emelt
és bejegyzett.
A településen kívül is végeztünk polgárır
feladatot, badacsonytomaji, ábrahámhegyi és
tapolcai rendezvények biztosításában vettünk
részt. Az OPSZ ill. VMPSZ szervezésében
megtartott akciókban is részt vettünk.
Egyesületünk képviseltette magát a megyei
szövetségben.
A
tisztújító
közgyőlés
szeptember 6-án VeMPSZ elnökhelyettesének
megválasztotta Dézsi Jánost.
Az év során elismerést is kapott több tagunk:
OPSZ elnökségi dicséretben és jutalomban
részesült:
Stark János
az idegenforgalmi
idényben végzett szolgálatteljesítéséért,
Dézsi János a Balatoni Koordinációs
Bizottságban
teljesített
feladatok
elismeréseként.
Megyei évértékelı értekezleten a megyei
szövetség elnöksége
Díszkardot adományozott
Dézsi Jánosnak
Szent László Plakettet adományozott
Pap Sándornak.

GYULAKESZI POLGÁRİRSÉG
Lev. cím:
e-mail:
Elnök:

8286 Gyulakeszi Kossuth u. 55
polgaror.gyulakeszi@gmail.com
dezsijanos.ipa@gmail.com

Tel:.06/30/4333310

Tájékoztató jelentés a 2014 évi
tevékenységünkrıl
A Gyulakeszi Polgárırség 2014 évben végzett
tevékenységérıl az alábbi tájékoztató jelentést
adom:
Egyesületünk taglétszáma 20 fı, mely magába
foglalja a Káptalantóti csoport 5 tagját is, az év
során 2 fı fiatalt vettünk fel.
A
Káptalantóti
Önkormányzattal
az
együttmőködési megállapodást megkötöttük.
Káptalantóti polgárırök: Takács György, ifj.
Takács György, Soós Lajos, Konkoly Károly,
Presits László. Továbbra is várjuk a lakosságért
tenniakaró, agilis személyek jelentkezését.
Polgárıreink az elmúlt év során 3.801óra
szolgálatot teljesítettek önállóan, jelentıs
részét közterületi szolgálaton láttuk el. A két
község területén és Csobánc hegyen
teljesítettük. A rendırrel közösen 103 óra
bőnmegelızési jellegő és 10 óra közlekedési
szolgálatot láttak el.
Szolgálataink során egy esetben elfogásban
vettünk részt rendırrel, 2 esetben tettenérésben
mőködtünk közre, szintén rendırrel, közös
szolgálat során. Eltőnt személy felkutatásában
1 esetben, valamint 12 esetben éltünk a
jelzésadással szabálysértés ill. bőncselekmény
gyanújának, gyanús személyek, valamint
gépjármővek észlelése esetén. Segítséget
nyújtottunk 1 esetben.
Szolgálat ellátását elıre tervezve végezzük,
figyelembe véve tagjaink szabadidejét, a
bőnügyi helyzetet, valamint
a helyi
rendezvényeket.
A
községben
megrendezésre
kerülı
rendezvények biztosításában részt vettünk a
szükséges létszámmal.

Dézsi János
elnök
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Tájékoztatás a kóbor ebekkel kapcsolatos teendıkrıl
Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése értelmében „a
települési - a fıváros belterületén a fıvárosi - önkormányzat kötelezı feladata a település belterületén a
kóbor állatok befogása. Az így befogott kóbor állat amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a
kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté - az állam
tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt
jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat
végleges elhelyezésérıl. Az elhelyezés eredménytelensége esetén - a külön jogszabályban meghatározott
idıtartam elteltével - az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.”
A Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszerellenırzı 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 megteszi a további szükséges lépéseket.
Fent idézett jogszabály (4) bekezdése rendelkezik
továbbá arról, „ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté
válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos
költségeket megtéríteni. Ha a tulajdonos az állatot
nem veszi vissza, vagy az állat egészségét súlyosan
veszélyeztetı tartási körülmények miatt az állat a
tulajdonos részére nem adható ki, az állatvédelmi
hatóság - az addig felmerült költségek megtérítésére
való kötelezés mellett - az állatot elkobozza, ezt követıen gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezésérıl. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással
biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlıdésétıl függıen legfeljebb 12 hónapra jutó
költség fizetésére kötelezhetı. Az elhelyezés eredménytelensége esetén - a külön jogszabályban meghatározott idıtartam elteltével - az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.”
Fentiekre tekintettel felhívom az állattartók figyelmét
a felelısségteljes állattartásra.
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a
alapján a tartás helye szerint illetékes települési
önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három
évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.
Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési
önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A §
(4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi
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elektronikus nyilvántartást vezet, az állattulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, személyes
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony
ellátása céljából. Jogszabályváltozás miatt 2013.
január 1-jétıl a négy hónaposnál idısebb eb csak
chippel megjelölve tartható, ezért kérem, hogy
szíveskedjenek a chippel még nem rendelkezı ebeket
magán állatorvosnál megjelöltetni.
A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Nemesgulácsi
Kirendeltségéhez
tartozó
településeken 2015. március 16. napjától 2015.
április 17. közötti idıszakban kerül sor az
ebösszeírásra.
Az
ebösszeírás
önbevallásos
módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz
összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az
ebtulajdonosok/ebtartók kötelessége. Több eb esetén
ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási
könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján
kitölteni.
Az
„Ebösszeíró Adatlap”
beszerezhetı
az
Önkormányzati Hivatalban (8284 Nemesgulács,
József A. u. 59.) illetve letölthetı az Önkormányzat
honlapjáról.
Kérem,
hogy az adatlapot teljes
körően
szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási
idıszak végéig, azaz legkésıbb 2015. április 17.
napjáig személyesen vagy postai úton az
Önkormányzati Hivatalba eljuttatni.
Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb
tulajdonosa és az eb tartója az ebösszeíráskor köteles
az Ávt. 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott
adatokat az települési önkormányzat rendelkezésére
bocsátani.
Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy
az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal
ellenırzi. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdése, és a 3. mellékletének d) pontja alapján
ebenként 30.000 forintig terjedı állatvédelmi bírság
megfizetésére
kötelezhetı.
Felhívom
az
ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak
érdekében,
hogy
a
nyilvántartás
aktuális
információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követıen
is kötelesek az adatokban bekövetkezı változásokat a
változás bekövetkezésétıl számított 8 napon belül
írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett
változást (az eb elveszett, elhullott, más ebtartóhoz
került) bejelentésére szolgáló változás bejelentı
adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére
szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhetı lesz az
Önkormányzati Hivatalban illetve letölthetı a
település honlapjáról.
Lutár Mária jegyzı megbízásából:
dr. Takács Nóra aljegyzı
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Farsangi forralt bor
Már hagyományosan negyedik alkalommal
farsangi forralt bor készítésére hívta a falu
lakosságát a káptalantóti képviselıtestület.
A csapatok lelkesen gyújtották a tüzet, készítették
elı a főszereket, bográcsokat. A tavalyi gyengébb
évjárat ellenére a tóti borok idén is finomak. Jó
forralt bort csak jó borból lehet készíteni. Az idén
nyolc csapat vállalta a forralt bor készítését (6
fehérbor, 2 vörösbor), amit három óra körül már
lehetett kóstolgatni, kínálgatni. Volt egy
gyerekekbıl álló csapat is, akik tejes kakaót
készítettek bográcsban, szülıi felügyelettel.
Minden csapatból 1 fı bírálta, kóstolta a borokat. A
nyolctagú zsőri tagjai egyetértettek abban, hogy
valamennyi forralt bor nagyon jó.
A jók között a legjobbak az alábbi csapatok lettek:
I. Kántor vöcsökök csapata
(Tóth család, Németh család, Kiss Anita)
II. Rózsadombi kadarka
(Kalmár Sándor, Németh Roland, Seemann
Tibor)
III. Sabari kóborlók
(Kalmár Tibor, Karácsony Imre)
A helyezettek ajándékot, oklevelet pedig minden
csapat kapott. Az eredményhirdetés után közös fotó
készült, majd tovább folyt a borok kóstolgatása.
Volt zsíros kenyér hagymával, pogácsa, sült
kolbász, minden, ami kell az igazi borkóstoláshoz.
Mindenki jól érezte magát, kicsik és nagyok
egyaránt.
Jövıre újra találkozunk.
Puskás Zoltán
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Gyerekek jelmezes farsangi bálja
Összefogással, a képviselık közremőködésével
megszervezték a gyerekek farsangját.
13 jelmezes mutatkozott be egyénileg vagy
csoportosan. Ötletesek, vidámak voltak a jelmezek.
Az önkormányzat díjakat osztott ki.
I. helyezett: Gomba (Karácsony Anna)
II. helyezett: Esküvı, lakodalmas (Németh
Tamás, Németh Márk, Tóth Bendegúz, Tóth
Zsombor, Vadászi Bíborka)
III. helyezett: Bogyó és babóca (Orbán Botond,
Varga Petra)
A jelmezesek felvonulása után jól szórakozott
gyermek és szülı.
Puskás Zoltán

Farsangoltunk…
Február 14-én került megrendezésre a farsangi
batyus bálunk, ahová jöttek is jókedvvel a
maskarások. Mind a csoportos, mind az egyéni
jelmezesek nagyon ötletesek voltak. A Kántor
Vöcsök ırs tagjai még az úttörık „12 pontját” is
ismertették a felvezetı dobos vezényletével. Voltak
bohócok, vasutasok, indiánok, kalóz, balerina,
boszorkány, kaszás, anyós, mennyasszonyvılegény, násznép, és focista is. Igazán jópofa,
humoros jelmezbe bújtak a fiatalok. A jó zenérıl a
Signál Duó gondoskodott, akik hajnalig húzták a
talpalávalót. Éjfélkor sok-sok tombolatárgy talált
gazdára.
Az emlékezetes farsangi bál után megköszönjük
mindenkinek, aki közremőködött rendezvényünk
sikeres lebonyolításában. Köszönet a jelmezbe
öltözıknek, a tombolatárgyak adományozó-inak és
a zenekarnak.

_____________________________________________________________________________________
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Meghívó
FAKANÁL ROVAT
Tavaszi rakottas

Káptalantóti Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja az

1848-49-es forradalom és
szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezendı ünnepi
megemlékezésre
2015. március 13-án /pénteken/ 17,30-kor a
kultúrotthonba
és az azt követı koszorúzásra a Petıfi
szobornál.

Hozzávalók:
1 csirkemell filé, 3
szál sárgarépa, 3040 dkg kelbimbó, 2
dl tejszín, 1 kisebb
fokhagyma, só,
ırölt bors,
szerecsendió, 2
tojás, 15 dkg reszelt
sajt,
petrezselyemzöld, olívaolaj, 2 ek. étkezési keményítı
Elkészítése: A répát felkarikázzuk és a kelbimbóval
együtt kevés vajon megpároljuk. A tojásokat
szétválasztjuk. A fehérjét kissé felverjük, sózzuk,
borsozzuk és a keményítıvel simára keverjük.
A mellet vékony szeletekre vágjuk, megforgatjuk a
masszában és egy serpenyıben, kevés olívaolajon
mindkét oldalát pár percig elısütjük. Egy tőzálló tálat
kivajazunk, megszórjuk morzsával és elrendezzük benne a
húst. A tejszínt elkeverjük a tojássárgákkal, ízesítjük,
fokhagymával, szerecsendióval, petrezselyemzölddel,
sózzuk, borsozzuk - ízlés szerint. A felét ráöntjük a húsra,
erre halmozzuk a párolt zöldségeket. Végül a tetejét
megszórjuk reszelt sajttal és a maradék tejszínt is
rácsurgatjuk.
Elımelegített 180 fokos sütıben kb. 30 - 35 percig sütjük.
Nınapra Szeretettel…

Alkossunk együtt!
Szeretettel várok minden alkotni vágyó
gyermeket
2015. március 28-án, szombaton
délelıtt 9,30-ra a kultúrotthon
kistermébe, tavaszi díszek készítésére.

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nıkrıl, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nı,
Dajkál, ápol,
És felnevel ı.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nık,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nınapot.

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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