Káptalantóti Önkormányzat lapja

XIII. évfolyam 1. szám

2016. MÁRCIUS

Márciusi és áprilisi 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 gyűjtöttek. Tulajdonképpen az iskolaév lezárását jelentette, a
szeptemberi tanévkezdést csak a XIX. századtól vezették be. Ezen a napon a gyerekek vidám jelmezes
felvonulással, köszöntők éneklésével és dramatikus játékokkal emlékeztek Gergely pápára, bemutatták az iskolai
életet, az új tanulókat iskolába hívogatták, kosarukba pedig adományokat gyűjtöttek.
Március 18.
Sándor napja, a néphit szerint az első 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 gondviselője. Az első 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 legelőre. Számos termésjóslás is kötődik a naphoz. Azt tartják, amilyen az idő 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 csodatévő, betegségűző erőt tulajdonítottak.
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus Szentlélektől való fogantatásának napja. Az évszázados
megfigyelésekre alapuló népi bölcsesség szerint ezen a napon indul meg igazán a mezők 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 megőrzik, mert a hiedelem szerint megvédte a házat a tűztől, villámcsapástól, betegségtől. A
nagyhét kezdete. A keresztények Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékeznek.
Nagyhét:
Nagycsütörtök → „a harangok Rómába mennek”, pilátuségetés
Nagypéntek → passiójáték
Nagyszombat → véget ért a negyvennapos böjt, s újra megszólaltak a harangok; tűzszentelés, vízszentelés,
feltámadási körmenet
Húsvét vasárnap:
Krisztus feltámadásának ünnepe
ételszentelés
Jézuskeresés, határjárás
zöldágjárás, zöldághajtás
kakasütés, kakaslövés
Húsvét hétfő (vízbevető, vízbehányó hétfő): locsolkodás, vesszőzés
Április 5. Vince napja
Megcsordul a jégcsap az ereszen. Ha eddig nem, most már biztosan itt a tavasz.
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ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
2/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapította, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2015 évet követő
három évre nincs.
3/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
34/2007. (XI.15.) képviselő-testületi határozattal elfogadott
Településszerkezeti tervet, a jelen határozat 1a sz. mellékletét
képező TSZT/M-1, és 1b mellékletét képező TSZT/M-3 jelű
tervlapokkal módosította.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
34/2007. (XI.15.) képviselő-testületi határozattal elfogadott
Településszerkezeti terv leírás szöveges munkarészeit a jelen
határozat 1. mellékletét képező szerkezeti terv leírás
módosításai szerint módosította.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízta a polgármestert, hogy
a)
a módosított településrendezési eszközöket (módosító
határozatot és rendelet, valamint azok mellékleteit) - az
elfogadásáról szóló határozattal együtt - küldje meg az
illetékes Állami Főépítész számára és az eljárásban résztvevő
összes államigazgatási szervnek, vagy küldjön értesítést az
elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérési
lehetőségéről.
b)
gondoskodjon
a
településrendezési
eszközök
nyilvánosságáról,
az
önkormányzat
honlapján
való
közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos
településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról.
4/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő- testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1)
bekezdésére hivatkozva 2016. évre összesített közbeszerzési
tervet nem készített.
Amennyiben év közben közbeszerzésre igény merülne fel, úgy
a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti.
5/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
az ellenőrzési jelentést tudomásul vette.
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkérte a jegyzőt, hogy az ellenőrzésekben tett javaslatoknak
megfelelő intézkedéseket tegye meg.
6/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Horváthné dr. Hall Márta ügyvéd (8300 Tapolca, Mónus I. u.
1.) Káptalantóti 03/11 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogára
vonatkozó beadványát megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilatkozott, hogy a Káptalantóti 03/11 hrsz-ú ingatlan
6876/123489-ed tulajdoni hányadára fennálló elővásárlási
jogáról lemond, azzal nem kíván élni.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről Horváthné dr. Hall
Márta ügyvédet (8300 Tapolca, Mónus I. u. 1.) a határozat
kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
7/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr.
Tóth B. Balázs ügyvéd (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
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51. I/5.)
Káptalantóti zártkert 1452/2 hrsz-ú ingatlan
elővásárlási jogára vonatkozó beadványát megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilatkozott, hogy a Káptalantóti zártkert 1452/2 hrsz-ú
ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadára fennálló elővásárlási
jogáról lemond, azzal nem kíván élni.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről dr. Tóth B. Balázs
ügyvédet (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. I/5.) a
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
8/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kaszás Árpád káptalantóti lakos által benyújtott, a
Káptalantóti, Csobánc u. 282/5 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett
visszavásárlási és jelzálogjog törlésére vonatkozó kérelmét
megtárgyalta
.Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárult ahhoz, hogy Kaszás Árpád (szül: Tapolca,
1976.02.04., anyja neve: Ihász Lídia) részére a Képviselőtestület 23/2010. (IV. 20.) számú határozatával, vételár
kedvezménnyel értékesített Káptalantóti, Csobánc utca 282/5
hrsz-ú, 1689 m2 nagyságú lakótelekre a földhivatali ingatlannyilvántartásban Káptalantóti Község Önkormányzata javára
1.000.000,- forint + ÁFA, azaz Egymillió forint + ÁFA erejéig
bejegyzett jelzálogjog és visszavásárlási jog törlésre kerüljön.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a jelzálogjog törléssel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről Kaszás Árpád
kérelmezőt értesítse.
9/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban
foglaltakkal egyezően jóváhagyta.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot
küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.
10/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a
fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi
térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta. Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat
elfogadta.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot
küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett.
11/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját tudomásul vette.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás Elnökét a
határozat kivonat megküldésével értesítse.
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12/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Harmathy Ildikó Mária által a Liliomkert
szövetkezet
alapítására
tett
kezdeményezést
megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete kinyilvánította, hogy a Liliomkert piac
üzemeltetésére létrehozandó szövetkezetben az
önkormányzat sem alapító tagként, sem tagként nem
kíván részt venni. Az önkormányzat arról tudta
biztosítani az esetlegesen létrejövő szövetkezetet,
hogy törvényes lehetőségein belül támogatja a
szövetkezet tevékenységét, amennyiben az valóban a
helyi közösség érdekeit szolgálja, lehetőséget biztosít
a helyben lakók termékeinek értékesítésére,
munkavégzésre és ily módon jövedelemszerzésre.
Az önkormányzat eddig sem gátolta a helyi piac
tevékenységét, annak ellenére, hogy sem közvetve,
sem közvetlen anyagi haszna a tevékenyégből nem
származott.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
13/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete elfogadta az Ügyrendi Bizottság elnökének
tájékoztatóját
az
önkormányzati
képviselők

2016. MÁRCIUS
vagyonnyilatkozatának
határidőben
történő
leadásáról.
14/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Falugondnokok
Egyesületének kérelmét megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete forráshiányra tekintettel támogatást nem
tudott biztosítani.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkérte a polgármester, hogy a képviselőtestület döntéséről a kérelmezőt értesítse.
15/2016.(II.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete Tóth Imre 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 3.
szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete engedélyezte, hogy kérelmező Káptalantóti
közterületein – az önkormányzat tulajdonában lévő
területekre - (községnév-táblák közelében, valamint a
Petőfi u. 3. számú ingatlan elé) ismertető-útbaigazító
táblákat helyezzen el.
Kérelmező a táblák közterületen való elhelyezéséért
évi 50.000,- forint összegű támogatást fizet az
önkormányzat részére.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkérte a polgármester, hogy a képviselőtestület döntéséről a kérelmezőt értesítse.

Figyeljünk Egymásra!
Az egyes jogsértések megelőzésében nagy szerepe van annak, ha a települések
lakossága, nem marad közömbös mások biztonságát tekintve.
Legnagyobb jelentősége ennek főleg az idősek védelmében van! Az egymás
szomszédságában élők sokat tehetnek azért, hogy a trükkös csalók, házaló árusok, álszakemberek, besurranó tolvajok ne kaphassanak alkalmat arra, hogy a gyanútlan
áldozatokat megkárosítsák.
Ezért kérjük Önöket, éljenek egészséges bizalmatlansággal akkor, ha településükön, az
utcájukban, vagy szomszédjaiknál gyanús idegeneket, autót látnak. Ha ugyanis ilyenkor
bűnelkövetőkkel állunk szemben, már az is visszatartó erővel bír, ha látják, hogy
figyeljük őket, esetleg rákérdezünk, hogy milyen szándékból keresik szomszédjainkat.
Fontos azonban tudni, hogy nem elég megzavarni őket, ha mód van rá jegyezzük meg a
személyleírásukat, az autó típusát, színét, rendszámát, vagy csak annak töredékét, és
haladéktalanul ÉRTESÍTSÜK a RENDŐRSÉGET a 107 vagy 112 ingyenesen hívható
telefonszámokon!
Óvjuk együtt a biztonságot!
TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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2016. MÁRCIUS

Farsang Káptalantótiban
A káptalantóti képviselőtestület farsangi forralt bor készítésre hívta a felnőtteket, a gyerekeket pedig
jelmezes gyermek farsangra.
Kora délután a polgármester asszony köszöntője után 7 csapat (5 fehérboros, 2 vörösboros) gyújtott tüzet és
kezdte ízesíteni a finom tóti borokat. Közben egyre több volt az érdeklődő is. Kölcsönös kínálgatások,
viccelődések közepette egyre jobb lett a hangulat. A borokat három tagú zsűri bírálta el. Kiválóra sikerültek
a farsangi forralt borok. Az első három helyezett díjazásban részesült, oklevelet, emlékplakettet minden
csapat kapott.
Első helyezett lett a Sabari leánykák (Németh Imréné, Németh Andrea, Németh Imre) fehérbora. Második
helyezett a Sabari betyárok (Karácsony József, Albert Ferenc, Albert István, Világos Gergely) fehérbora. A
harmadik helyezett pedig a hölgyek csapatának vörösbora, Szegi Károlyné vezetésével. A Csipet csapat
(Karácsony Anna, Karácsony Levente) forró kakaót készített szülői felügyelettel.
Az eredményhirdetés után addig-addig kóstolgattuk a borokat, hogy minden elfogyott. Amíg a felnőttek jó
hangulatban iszogattak, a nagyteremben elkezdődött a gyermekek farsangja. Ötletes, szépen elkészített
jelmezben 14 gyermek mutatkozott be. Mindenki kapott ajándékot, az első három helyezett tárgyjutalmat is.
Első helyezett lett a Tóti gólya (Karácsony Anna), a második helyezettek a Pingvin (Orbán Botond) és a
Katica (Hatos Petra). Harmadik helyezett lett a Mókus (Hontert András) és a Betyár (Horváth Hunor).
Tombolasorsolás, vidám tánc zárta a farsangi összejövetelt.
Puskás Zoltán
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Labdarúgó csapatunk folyamatos létszámgondjai
A 2015/2016-os Megye III. bajnokságba neveztünk, úgy éreztük nem
lesznek létszámgondjaink, bármi áron megpróbálunk két csapattal
szerepelni. Utolsó pillanatban kiderült, hogy még Zalahaláp is indul a
Megye IV. bajnokságban. Az ottani játékosok visszaigazoltak, és más
csapatokba is eligazolt játékosokkal együtt 17 fő távozott tőlünk. A
játékosok fogadkoztak, hogy meg tudjuk oldani a két csapatos szereplést.
Kezdésre 38 fő igazolt játékosunk lett. Tudtuk, hogy sokan munkahelyi
elfoglaltság miatt hiányozni fognak, de a kétszer 12-13 főben bíztunk. Első
mérkőzésre még a létszám meglett, de a másodikra már a felnőtt csapat
nem tudott kiállni. Így kérésemre a Megyei Szövetség engedélyezte az egy
csapatos szereplést, de már 3 büntetőpont levonásával folytathattuk. Sokszor egy csapattal is alig
tudtunk kiállni, kapusunk nem volt, majdnem minden mérkőzéskor más állt a kapuban.
Sajnálatosnak tartom, hogy legkevésbé a káptalantóti játékosokra számíthattunk. Még év végi záró
rendezvényt sem tudtunk megszervezni az érdektelenség miatt. A vezetőség egy része, szurkolóink
nagy része elhagyott bennünket.
Téli szünet idejére béreltük a tapolcai Batsányi Általános Iskola tornatermét edzésekre, de oda is
csak az utolsó egy-két alkalomra voltunk elfogadhatóan az újonnan igazolt játékosok
bekapcsolódásával.
A téli átigazolási időszakban ismét eligazolt tőlünk 7 fő. Többsége a csapat gerincét alkotta, nem
véletlen, hogy közülük 3 fő a tapolcai Megye I-es bajnokságba, sőt egyikük, elnökhelyettesem, de
egy másik is vezetőségi tagunk volt. Szerencsére sikerült kapcsolatba kerülnöm a badacsonytomaji
csapat olyan játékosaival, akik nem kívántak a Megye II-be szerepelni, vagy létszám felettiek lettek
az ott megszabott korhatár miatt. Egy ezelőtt együtt futballozó, lelkes 7 főt sikerült igazolnunk ide,
igazi vezéregyéniségeik a már nem tinédzserkorú Márkus Feri és Tobak Robi nagyon jól
összefogják őket. Még meghatározó lehet mellettük a Lesenceistvándról igazolt Szekér Balázs is.
Megfelelő lelkesedéssel az a vezetés véleménye, hogy egy jobb, harcosabb, remélhetőleg sikeresebb
együttes fog tavasszal szerepelni. Bízunk abban, hogy szurkolóink is újra a csapat mellé állnak. A
képviselőtestület eddigi és várható további segítségét megköszönjük. Ígérjük nem csalódnak
bennünk.
Március 6-án, vasárnap a nemesgulácsi labdarúgó csapat ellen bemutatkozik csapatunk előkészületi
mérkőzésen és a következő három hétvégére a bajnokság kezdéséig is feltétlen szervezünk
összeszoktató mérkőzéseket.
Akik adójuk 1 %-át csapatunknak ajánlották fel, azt nagyon szépen köszönöm és kérném, aki teheti,
ez évben legyen szíves újra nekünk ajánlani. A bajnokság kezdetéig például ebből kívánjuk az alsó
kapu mögé is kiépíttetni a labdafogó hálót és későbbiekben is lennének komoly terveink.
A tavaszi első forduló április 3-án 16.00 órakor kezdődik Balatonszepezd csapata ellen. Én bízok
abban, hogy mérkőzéseinken újra hangos lesz a pálya környéke a szurkolóink bíztatásától. Ismét
elhangozhat, hogy „Helyre állt a rend.”
Előre is köszönöm minden labdarúgást szerető személy támogatását.

Hajrá Tóti – Hajrá Tóti!
Káptalantóti, 2016. március 1.
Novák László
Labdarúgó LKE elnök
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Nınapi köszöntı
Szeretettel hoztam
e szép csokrom,
s köszöntımet
mindenkinek mondom.
Nıket köszönt most
az egész világ,
hát nyíljon nékik
a sok színes virág.
Az életet, szerelmet
tılük kaptuk,
cserébe szívünket
az ölükbe rakjuk.
Általuk vagyunk
igazán valakik,
tudom most dalom,
messzire hallatszik.
Kívánom, legyen
minden nı boldog,
s szálljanak el végleg
a bús gondok.
Hulljon reájuk
jókívánságom e napon,
egész évben és minden Nınapon.

2016. MÁRCIUS

Alkossunk együtt!
Szeretettel várok minden alkotni vágyó gyermeket
2016. március 12-én, szombaton
délelıtt 9,30-ra a kultúrotthon kistermébe, tavaszi díszek készítésére.

Községünk összes lakójának kívánunk
áldott, szép húsvéti ünnepeket!

KÖSZÖNET
Ezúton is köszönetet mondunk minden egyes
jószándékú embernek, akik a templomdomb
parkosításában bármely módon: adománnyal
vagy önzetlen munkával részt vettek. Így
elısegítették a környezet megszépülését.
Köszönjük!
Egyházközség
_____________________________________________________________________________________
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2016. MÁRCIUS

Meghívó
Káptalantóti Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi megemlékezésre
2016. március 15-én /kedden/ 18 órakor a kultúrotthonba,
majd az ezt követő koszorúzásra a ”Hősök kertjében” levő
Petőfi szoborhoz.

_____________________________________________________________________________________
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2016. MÁRCIUS

Hagyományos népi locsolóversek
Ma van húsvét napja, második hajnala,
Melyben szokott járni az ifjak tábora.
Serkenj fel ágyadból, cifra nyoszolyádból
Add ki hímesedet arany kosaradból.
Add ki most szaporán, ne késsünk sokáig,
Hogy a mi seregünk mehessen tovább is.
Hogyha belőle bár kettőt-kettőt kapunk,
Finom rózsavízzel szépen meglocsolunk!
Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra.
Rózsavíztől, majd meglátod, szép es ügyes leszel,
Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel?
E háznak kertjében van egy rózsatő
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő
Vizet öntök a fejére
Szálljon áldás a kezére
Az Istentől kérem
Piros tojás a bérem
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.
Üdvözlöm e szent ünnepet, a ház minden lakóit,
Kívánom, hogy töltsék vígan ennek minden óráit.
Vagyon itt egy szép virágszál, aki, tudom, öntözést vár,
Mert víz nélkül minden plánta, úgy gondolom, elszáradna!
De hogy ő soká viruljon, szép orcája is piruljon,
Megöntözöm vízzel, fogadja el jószívvel!

Húsvéti nyuszi pogácsa
Hozzávalók: 25 dkg túró, 25 dkg margarin, 25 dkg liszt, 1 teáskanál só
Elkészítése: összegyúrjuk a hozzávalókat, a tésztát háromszor
hajtogatjuk és nyújtjuk, feldaraboljuk, ezután tepsibe rakjuk, ollóval
füleket formázunk a nyusziknak, szemeket és orrot is készítünk, majd
tejföllel kikevert tojássárgájával megkenjük a nyulakat
Sütés: 200 fokon kell sütni 8-10 percig, majd 180 fokon 10 percig

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 eseményekről.
Lapzárta: -tárgy hó 10-én.
A megjelent írások mindenkor a szerzők álláspontját tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével.
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