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Boldog újesztendıt kedves Tótiak!
Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden lakosnak, a község
vállalkozásainak, civil közösségeinek, a képviselı-testületnek, hogy hordozták a 2008-as esztendı
minden nehézségét és terhét az itt élık érdekében.
Megköszönöm mindenkinek a munkáját, energiáját, áldozatát, akik tettek a közösségért, TÓTI anyagiszellemi gyarapodásáért az óévben.
Újévkor sokan tesznek fogadalmat. Ez több okból is jó, egyrészt, mert az elhatározás neveli az
akaratot, és azért is, mert aki fogadalmat tett, az önmagába nézett: mit is szeretne máshogy csinálni,
mint eddig.
De mit is várunk az új évtıl? Talán helyesebb így kérdezni községvezetıként: mit várunk
önmagunktól?
Bizonyosan nem teljesíthetetlen ígéreteket, hanem reális, minden TÓTI számára érthetı és világos
jövıképet, s annak hiteles jelét, hogy lesz elszántság véghezvinni mindazt, amit a községvezetés
szeretne.
Szükség lesz egységre, összefogásra, közös gondolkodásra, mert a falunk gondjait nekünk közösen
kell megoldani, orvosolni. Mindenki fontos számunkra, aki tenni akar a jobb jövıért, mindenki
hozzájárulhat ahhoz, hogy jó legyen TÓTI-ban élni, családot alapítani, letelepedni. Én arra lennék
büszke, ha az elıttünk álló években a megvalósítani kívánt terveinket
valóra válthatnánk.
Ehhez azonban talán a legfontosabb, hogy képesek legyünk elhinni azt,
hogy ezt mi együtt megvalósítjuk, hogy közösen meg tudjuk teremteni a
tóti közösség, a helyi társadalom egységét.
Azt gondolom nincs nemesebb, s nehezebb feladatunk egy újesztendı
kezdetén, mint együtt gondolkozni és dolgozni sikereinkért.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok községünk valamennyi családjának,
lakójának jó egészségben töltendı boldog, békés és szerencsés új évet!
Istvándi Ferenc
polgármester
Itt az új év, új jót hozzon!
Régi jótól, meg ne fosszon!
De ha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!
BÚÉK!
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Visszapillantás 2008. évre az elvégzett munkák tükrében
I. BERUHÁZÁSOK:
1. A 2007. nyarán elkezdıdött szennyvízcsatorna beruházás – 208 millió forint értékben – 2008.
október 20-án átadásra került.
2. A beruházással párhuzamosan sikerült a település belterületi útjait szinte 100 %-ban leaszfaltozni, ez
a csatornázási tervhez viszonyítva plusz 1500 folyóméter aszfaltozást jelentett.
3. A Közútkezelı KHT-val egyeztetve a Badacsonyi utca csapadékvíz elvezetésére sikerült
menetközben egy kiegészítı beruházással megoldást találni.
4. A faluközpontunk, Polgármesteri Hivatal és környezete megszépült.
5. A Polgármesteri Hivatal tetıterének burkolása, aljzatbetonozása, gépészeti elıkészítése megtörtént,
jövıt illetıen funkcióra vár.
6. A Kultúrház felújításának I. üteme a fıbejárat felújítása akadálymentesítéssel folyamatban.
7. A Csobánc utcai házhelyeken a víz-és csatornahálózat kiépítése megtörtént. Jelen pillanatban kisebb
bürokratikus tényezık akadályozzák az értékesítést, amire minél gyorsabban kívánunk megoldást
találni.
8. Megtörtént az internet hálózat bıvítése a nagyvázsonyi SATEL KFT. beruházásával, amelyet a
templomtoronyban helyeztek el.
II. PÁLYÁZATOK:
Sikeres pályázatok:
1. A Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton a Kultúrház fıhomlokzatának felújítására 1,5 millió
forintot nyertünk.
2. A falugondnoki szolgálatra kiírt pályázaton 8,5 millió forint értékben 9 személyes gépkocsi kiutalást
nyertünk.
3. A Megyei ÁNTSZ parlagfő-mentes település pályázatából egy tologatós MTD főnyírót nyertünk.
4. A Tóti Hírmondóra 80.000,- forintot,
5. A Színjátszó csoport 50.000,- forintot,
6. A Szülıföld pályázatra 90.000,- forintot nyertünk.
7. A Lövészklub keretében mőködı labdarúgó szakosztály 180.000,-forintot nyert pályázaton.
8. Nem pályázat, de annak tekinthetı a Labdarúgó Klub bevétele a személyi jövedelemadó 1 %-ából
történı 296.183,- forint felajánlás.
Sikertelen pályázat:
1. A csapadékvíz elvezetésére beadott közel 70 millió forintos pályázatunk elutasításra került. Szerettük
volna a csatornázással együtt megoldani a csapadékvíz elvezetésének beruházását, hisz így lett volna
gazdaságos és ésszerő, de sajnos nem jött össze.
Beadott pályázatok:
1. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében „A vidéki örökség megırzéséhez”
pályázatot adtunk be a Kultúrház külsı felújítására 27 millió forint értékben, amely elsısorban a
külsı hıszigetelést, nyílászárók cseréjét, kisebb átalakításokat tartalmaz. A pályázat 80 %-os uniós
támogatottságú, a pályázatot az Önkormányzat adta be.
2. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében „A turisztikai tevékenység ösztönzése”
címő pályázatra a „Tótiért” Közhasznú Alapítvány pályázott a régi önkormányzati épület
turistaházzá történı átalakítására, amelynek bekerülési értéke közel 50 millió, az Alapítvány
támogatottsága 100 %.
Tisztában vagyunk vele, hogy túl szép lenne, ha mindkét pályázatunk nyerne, de egy dolgot tudomásul kell
venni, pályázat nélkül nincs támogatás!
_____________________________________________________________________________________
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III. KÖZÖSSÉGI MUNKÁK:
• A civil szervezetek közül a Labdarúgó Club, a Vöröskereszt, a Nyugdíjas Klub, a Színjátszó
kör továbbra is kimagaslót nyújtott. Köszönjük!
• A polgárırök aktivitására a jövıben többet számítunk.
• Közösségi munkák keretében részt vettünk egy központi szervezéső szemétgyőjtésben. (utak,
útszélek)
• A község lakosai elıtt a lehetıség, hogy a csatornázás után elinduljon a településen a patak,
útszélek, terek kivirágoztatása. Közösen fordítsunk figyelmet a kivételes adottságú
településünk környezetének szépítésére mindannyiunk megelégedésére.
• „Tótiért” Közhasznú Alapítványt 2008. október 22-i idıponttal a bíróság jogerısen bejegyezte!
IV. RENDEZVÉNYEK:
Községünkben 2008. évben is megrendezésre kerültek a történelmi megemlékezés utódokra
nézve kötelezı rendezvényei és azok a rendezvények, amelyek az elmúlt évek során
hagyománnyá formálódtak. Ezek közül kiemelkedett továbbra is a Tóti Tócsi falunap óriási
sikerrel, nagyon sok baráttal.
Jól sikerült a közös rendezvényünk a szüreti felvonulás Nemesgulács, Gyulakeszi községekkel.
2008-ban is bebizonyosodott, hogy rendezvényeinken bátran támaszkodhatunk községünk
óvodásaira, iskolásaira, a civil szervezetekre, akik rendezvényeinken kimagaslóan helytálltak.
Köszönjük az odaadó munkájukat valamennyiüknek és
továbbra
is
várjuk
önzetlen
segítségüket.
V. SZERVEZETI MUNKÁK:
• Községünk aktív résztvevıje a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás üléseinek,
rendezvényeinek.
• A környezı településekkel jó kapcsolatot ápolunk.
• A vidékfejlesztésen belül a LEADER közösségnek továbbra is aktív szereplıi szeretnénk
maradni.
VI. Ami 2008.évi tervek megvalósításából kimaradt:
• A Sabari templomrom felújításának elindítása. (Elsısorban a tulajdonviszonyok
rendezetlensége miatt.)
• Sabar-hegy villamosításának elmaradása. (Ok: a magas beruházási költség és a pályázati
lehetıség hiánya.)
• A kıkeresztek restaurálása. (Pályázat hiánya miatt a jövıben saját beruházással valósítjuk
meg.)
Teendınk 2009-re is marad bıven, szükség lesz a falu összefogására, várjuk önzetlen támogatásukat.
Tisztelettel: Istvándi Ferenc polgármester

„Tótiért” Közhasznú Alapítvány
Még 2007-ben felmerült egy alapítvány létrehozásának lehetısége a faluban.
A gondolatot tett követte. Csom Károlyné, Istvándi Ferenc, Hatos József, Karácsony József, Németh
István, Puskás Lajos Zoltán, Bakó Dezsı és Kiss Anita alapítók létrehozták a „Tótiért” Közhasznú
Alapítványt. Az alapítvány célja: A településnek, az ott lakóknak, a szükséget szenvedı gyermekeknek
és más rászoruló embereknek a segítése, az élhetı környezet megvalósítása.
A Veszprém Megyei Bíróság az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét elrendelte, és az
alapítványt a bírósági nyilvántartásba bejegyezte.
Az alapítvány nyitott, szívesen fogadják az adakozni tudó emberek anyagi támogatását.
Hamarosan rendelkezhetünk adónk 1%-áról, gondoljunk arra, hogy mőködik Káptalantótiban egy
alapítvány.
Segítsünk, támogassunk a „Tótiért” Közhasznú Alapítványt, hogy kitőzött céljait megvalósíthassa.
Németh Imréné
a kuratórium elnöke
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Mindenki karácsonya
Nagyon örülhetünk mi káptalantótiak, hogy többéves hagyomány alapján az idén is megrendezte az
Önkormányzat és a helyi Vöröskereszt szervezet a Mindenki karácsonyát.
Igazi karácsonyi hangulatot teremtett a külsıleg is szépen feldíszített kultúrház és a teremben lévı
karácsonyfa a hozzá illı díszekkel. Ezt a csodálatos környezetet teltház fogadta. A gyertyák és a
csillagszórók meggyújtása után Istvándi Ferenc polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte,
hogy karácsonykor Jézus Krisztus születését és ezzel egy idıben a szeretetet, a család szentségét is
ünnepeljük. A fenyıillatú meleg szobában örülünk egymásnak, az ünnepnek, az ajándékoknak. A nagy
rohanásban megállunk egy percre és egymásra figyelünk. Jó érzés, ha békében, szeretetben együtt a család.
Gyertyát gyújtani a fákon és a szívekben is és soha nem hagyni kialudni a lángot…
Számtalan legenda kering a karácsonyfa születése körül, melyek szerint ez a csodálatos növény megóvta
Krisztust az ıt üldözı gonosz emberektıl. Az Úr hálából megáldotta a fenyıt, hogy egész évben zöld
színben pompázhasson, s az emberek legnagyobb ünnepének is boldog részese lehessen.
Köszöntıje végén a Polgármester úr örömteli karácsonyt és békés, boldog új esztendıt kívánt mindenkinek!
A köszöntı után örömteli pillanatok következtek! A
Polgármester úr és a képviselık ajándékokkal
kedveskedtek községünk legfiatalabb lakosainak,
azoknak, akik 2008-ban születtek:
Balassa Ádám
Sárközi Emese
Vas Levente Péter
Duba Mihály András
Esztó Borsa
Szarvas Helka
Németh Liliána
Örülhetünk annak, hogy ilyen szép számmal gyarapodott községünk!
A falu lakossága nevében is gratulálok a szülıknek és hosszú, boldog életet kívánok az újszülötteknek! Isten
éltesse ıket sokáig! Ezután a felemelı, lélekmelegítı percek után mősorral kedveskedtek a nagyszámú
közönségnek. Nagyon illett a karácsonyhoz és szép is volt a tóti fiatalasszonyok gyertyás bemutatója. Ezt
követte a Vöröskereszt Színjátszó körének karácsonyi versekbıl összeállított színvonalas mősora.
Karácsonyi hagyományokat elevenítettek fel községünk iskolásai a betlehemes játék bemutatásával.
Valamennyi szereplınek csak gratulálni lehet!
Közös karácsonyi énekkel ért véget a mősor.
Az Önkormányzat minden évben ajándékot szokott adni a megjelenteknek. Az idei karácsony ebbıl a
szempontból is más volt. Advent utolsó vasárnapját megelızıen a képviselık személyesen felkerestek
minden helyi családot, egyedül élıt és 1-1 csomag szaloncukrot adtak át, boldog karácsonyt kívánva.
Egyúttal mindenkit meghívtak a Mindenki karácsonya ünnepségre. Az ajándékozás ezzel nem ért véget. Az
ünnepség végén mindenkit pogácsával, bejglivel, forralt borral és teával kínáltak a rendezık.
Hazafelé menet a nyugdíjas társaim azt mondták: „Sajnálhatja, aki nem jött el!”
Ennél nagyobb dicséret és köszönet nem kell a karácsonyi ünnepség után!
Puskás Zoltán nyugdíjas tanár
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MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI…

•

•

Újévi
fogadáson
köszöntötte
Veszprém
megye
ismert
személyiségeit a Pannon Egyetem
és rektora, Veszprém Megye
Közgyőlése és elnöke, Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata és polgármestere,
valamint az MTA Veszprémi
Területi Bizottsága és elnöke az
egyetem aulájában január 3-án.
Jobb és sikeresebb esztendıt
kívántak
a
kéményseprık
Veszprém megyének, a közgyőlés,
az önkormányzat vezetıinek a
január
2-i
találkozón,
a
Megyeházán. Lasztovicza Jenı, a
megyei közgyőlés elnöke az
intézmények, a kistelepülések további támogatásáról beszélt.

TÁJÉKOZTATÓ
A mammográfiai szőréssel kapcsolatban értesítjük az érintetteket , hogy a csoportos szőrés
lehetısége rajtunk kívülálló okok miatt egyenlıre nem kivitelezhetı.
A VESZPRÉM MEGYEI KÓRHÁZ által végzett szőrés községekre lebontva kerül kivitelezésre, de az
erre összeállított program még sajnos nem áll rendelkezésre., így meg kell várni községünk
besorolását.
Az elmúlt évek szisztémája szerint minden érintett hölgy behívásos értesítést fog kapni a szőrés
idıpontjáról, és majd ezt követıen kerülhet sor a csoportos megjelenésre. Természetesen a csoport
utaztatását az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megszervezzük.
Szerettük volna a tapolcai rendelıintézetben elvégeztetni a fent nevezett szőrést ,
( hiszen már ott is van erre alkalmas mőszer) , de sajnos Tapolcán nem fogadnak csoportos
elıjegyzést. Egyénileg kell mindenkinek idıpontot kérnie. A vizsgálatot csak háziorvosi beutalóval
végzik el.
..
Elnézést kérünk , de az általunk meghirdetett csoportos mammográfiai szőrést csak a fent említett
tények bekövetkezte után áll módunkban megszervezni.
Türelmőket megköszönve, jó egészséget kívánunk !
( cskné )
_____________________________________________________________________________________
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Teremfoci
Decemberben két teremtornán is indultak káptalantóti labdarúgói.
Elıször a Dreher Kupán indultunk „öregfiúk” csapattal. /35 év
felettiek indulhatnak./ Ezen a tornán 6 csapat indult, Káptalantóti III.
helyezést ért el! Nagy Béla labdarúgónk lett a gólkirály. A díjazás:
serleg, oklevél és 20 liter sör.
A másik torna a Szilveszteri Kupa volt. Ezen 14 csapat indult.
Községünk megfiatalított csapata III. helyezést ért el. A torna legjobb
kapusa Igaz József káptalantóti játékos lett. A díjazás: serleg, oklevél,
és 3 üveg pezsgı.
Legközelebb februárban indulunk teremtornán, amikor a körzeti
csapatok részére szerveznek tornát.
Hajrá Tóti!
Puskás Zoltán
sportkör elnöke

KARÁCSONYI DVD MEGRENDELHETİ A
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 600,- FORINTOS ÁRON.

FAKANÁL ROVAT
Főszeres sajtos karaj
Hozzávalók:
Négy szelet sertés karaj, 2 kiskanál szárított tárkony, 4 szelet
ementáli lapka sajt, 4 evıkanál olaj, só, bors.
A karaj széleit kicsit bevagdossuk, majd mindkét oldalát hirtelen
elısütjük. Kiemeljük a zsiradékból, megsózzuk, borsozzuk, és
megszórjuk a szárított tárkonnyal.
Egy
kis
tepsibe
beleöntjük a visszamaradt pecsenyezsírt,
belefektetjük a főszeres hússzeleteket és mindegyikre egy-egy
szelet sajtszeletet teszünk , és jól elımelegített sütıben addig sütjük,
míg a sajt szépen ráolvad.
Fejes salátával és krumplipürével tálaljuk.


TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283. Káptalantóti, Petıfi u. 48.
Felelıs kiadó: Istvándi Ferenc 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
Istvándi Ferenc
polgármester fogadó órái:
csütörtök: 8.00-10.00-ig
Telefon: 87/471-125
Körjegyzıség és Dr. Máté András
körjegyzı ügyfélfogadási rendje:
Hétfı: zárt nap; Kedd, Szerda:
8.00-15.00; Csütörtök: zárt nap
Péntek: 8.00-12.00 Telefon:87/433-124
e-mail:
korjegyzo.nemesgulacs@vivamail.hu
Háziorvosi ellátás:
Rendel:Dr .Gauland Márton
Hétfı:13.00-14.30-ig
Csütörtök: 9.00-11.00-ig
tel: 06/30 9277 930
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:Szollár Gáspárné
Nemesgulács: szerda 8.00-10.00-ig
tel:06/30 4505 882
Magyar Vöröskereszt Családsegítı és
Gyermekjóléti szolgálat:
Pordán Katalin (fogadóóra páros héten)
Polg.Hiv.szerda:8.00-10.00-ig
tel:06/70 933 8069
Családgondozó:Móri Krisztina(fogadóóra)
Polg.Hiv:páratlan hét szerda:12,15-13,30ig tel: 06/70 933 8068
Gyermekjogi képviselı:
Herczeg Rita
06/20 4899 636
Hatósági állatorvos:Dr.Ásványi Tamás
Rendelı: Kıvágóörs,Kossuth u.26.
Rendel:hétfı,szerda,péntek:17.00-19.00ig
szombat:8.00-9.00-ig
május01-tıl augusztus 20-ig
tel:06/20 9217 372
Rendırség: Takács Róbert
tel: 06/30 6004 613
Polgárırség: Hatos József
tel: 06/30 288 1875
Teleház nyitva tartása:
kedd-csüt.-péntek: 13.00-19.00-ig
szerda:9.00-15.00-ig
Hónap elsı szombatja: 8.00-12.00-ig
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