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Kedves Tótiak!
A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, bezárnak az üzletek, leáll a forgalom, és
mindenki igyekszik családi körben tölteni a karácsony ünnepét. A karácsony a béke, a szeretet, a
család ünnepe. A keresztény emberek számára az ünnep üzenete Isten lehajló szeretete az emberhez,
de a karácsony olyan ünnep, aminek hatása alól szinte senki sem tudja kivonni magát.
Az év vége az öröm, az ünnep mellett alkalmat ad arra is, hogy számvetést készítsünk az eltelt
esztendırıl és megtervezzük a jövıt. Önkormányzatunk nehéz, de sikeres évet mondhat magáénak. A
község mőködését biztosítani tudtuk, és jelentıs infrastrukturális fejlesztések valósultak meg a
csatornahálózat kiépítésével, az utak aszfaltozásával, a Községháza környezetének felújításával, a
Kultúrház elıterének kialakításával.
Karácsony
szent
ünnepe
mindannyiunkban
megszólaltatja
a
szeretet csöngettyőjét. Ez a hang a
családot, az otthon melegét juttatja
eszünkbe. Az ünnep hangulatában a
másik emberre figyelünk és arra
gondolunk, hogy mit nyújthatnánk
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak
számunkra. Ez a mi legemberibb
értékünk. Nem drága ajándékok jelentik
szeretetünket, hanem, hogy önmagunkból
mit adhatunk. Az az ember aki nemcsak
saját magáért él, aki igazi harmóniát tud
teremteni belsı világában, saját lelkében
és a maga környezetében, mindenekelıtt
családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet van,
ott meghitt, bensıséges kapcsolatokra épülı családot lehet teremteni, amely érzelmi, lelki közösséget,
élményt nyújt.
Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetıvé tenni, ami végigkíséri egész
életünket, és mindig megadja számunkra a megújulás lehetıségét.
Minden káptalantóti polgárnak kívánok békés, boldog, élményekben gazdag szent karácsonyi
ünnepeket.
Istvándi Ferenc polgármester

nnepeket kíván a Tóti
Minden kedves olvasónknak békés, meghitt karácsonyi üünnepeket
Hírmondó szerkesztıi
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Kiválóan sportolnak és tanulnak
Átadták a jó sportoló, jó tanuló kitüntetéseket, díjakat és kupákat azoknak a Veszprém megyei
sportembereknek, diákoknak, akik mindkét területen kiemelkedı teljesítményt nyújtottak.
A Hemo Mővelıdési Házban rendezett ünnepségen Debreczenyi János, Veszprém polgármestere
köszöntötte a megjelenteket. A díjakat Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke, illetve Németh Csaba,
a Veszprém Megyei Diáksport Szövetség elnöke adta át.
Díjat kapott mások mellett a tapolcai Lasztovicza Máté, a Bárdos Lajos Általános Iskola tanulója.
Mikulás kupa Tapolcán
A nyírlaki pszichiátriai betegek otthona szervezésében a hagyományos Mikulás kupán mérkızött meg
egymással a dákai, a lesencetomaji, a nyírlaki otthon, valamint a tapolcai Szász Márton iskola, és a
megyegyőlés focicsapata Tapolcán, a Sportcsarnokban, december 10-én.
Éllovasból sereghajtó
Ezzel a címmel írt könyvet Matolcsy György közgazdász, korábbi gazdasági miniszter az elmúlt tíz esztendı
gazdaságpolitikájáról.
A kötetet Bernáth Ildikó, az est háziasszonya, országgyőlési képviselı köszöntıje után Navracsics Tibor, a
Fidesz frakcióvezetıje és Markovszky György, a Veszprém Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke
ajánlotta az érdeklıdık figyelmébe a megyei könyvtár zsúfolásig megtelt konferenciatermében, december
10-én.
(sné)

Titkokkal teli advent
Ebben a múlandó életben megáll az idı egy pillanatra a fény ünnepén.
Nincs olyan emberi kultúra, amely ne szentelne idıt a fény dicséretének,
mert gyertyáink meggyújtásával a megsokasodó fényben önmagunk
megújulását reméljük.
Advent havában az adventi koszorún a négy gyertya advent négy
vasárnapját jelenti. Ezek jelzik az idı múlását, hiszen ahogy közeledik a
karácsony - a szeretet, a család, Jézus születésének napja - minden vasárnap
egy újabb gyertyát gyújtunk meg. Így karácsony estére mind a négy gyertya
teljes fényében pompázik. Minden család életében fontos szerepet kapnak
az ünnepek, ki-ki a maga módján ünnepel, másként éli meg ezeket a napokat, mint a hétköznapokat. Ha
karácsony közeledik, mindannyiunkat örömteli várakozás tölt el. Várjuk az ünnepélyes szép estét, a
tündöklı fát, a gondtalan együttlétet, az ajándékokat. De mindenkinek szüksége van a szeretet ajándékára is,
mert szeretet nélkül még a boldogságunkat sem találjuk meg. Hányszor, de hányszor kívántunk már békés,
boldog karácsonyt egymásnak ?! Tiszta szívbıl kívántuk-e vagy csak megszokásból ? Ha nem megszokásból
tennénk, akkor megváltozna a világ is.
Isten arra inti az embereket, legyen békesség közöttük. Törekedjünk tehát erre és nem csak a szeretet ünnepe
elıtt, hanem a szürke hétköznapokban is.
Ezekben a meghitt hetekben, pillanatokban próbáljuk önmagunkban megtalálni a csendet, a békességet, a
harmóniát.
„Ha van szívedben osztható nyugalom és béke
átjárja majd lelked a szeretet fénye. „
Az ünnepek közeledtével próbáljunk ajtót nyitni minden jónak és köszöntsük egymást meghitt, ıszinte és
meleg szavakkal.
(cskné)
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Nyugdíjasok délutánja
A hagyományoknak megfelelıen november 22-én köszöntöttük községünkben élı nyugdíjasainkat.
Polgármester úr meleg, megható szavakkal üdvözölte a jelen lévı nyugdíjas korúakat. Tisztelettel
köszöntöttük falunk két legidısebb polgárát, Szabó Gézánét és Vizeli Lajos bácsit.

Az ünnepeltek nagy tetszéssel fogadták a nemesgulácsi óvodások és a helyi színjátszó csoport rövid
irodalmi összeállítását. A Kinizsi táncegyüttes fergeteges mősora tovább fokozta a jó hangulatot. A
finom vacsora elfogyasztása után táncra perdültek még a legidısebb korúak is.

(cskné)

Véradó ünnepség
A Magyar Vöröskereszt Tapolca Területi szervezete december
01-én tartotta véradó ünnepségét, melyen Káptalantótiból három
fı vehette át a 30- szoros véradásért járó elismerı oklevelet.
Gratulálunk, és ismételten szeretnénk megköszönni véradóinknak
azt az önzetlenséget, amivel évrıl-évre több alkalommal is
segítenek beteg embertársaikon.
Szívbıl kívánunk minden kedves véradónknak szeretetteljes, békés
karácsonyi ünnepeket!
(Vöröskereszt szervezet )
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A VILÁG ELSİ BETLEHEMES JÁTÉKA
Bizonyára mindenki ismeri a betlehemezés szokását, mely a hagyomány szerint Assisi Szent
Ferenc személyére vezethetı vissza.
Ferenc a XIII. században élt. Életcéljának a tökéletes szegénységet tekintette, s kortársai
közül sokan követték ıt. 1223. december 25-én, az itáliai Greccio városkában Ferenc különös
„színjátékkal” lepte meg a helybélieket. A közeli barlangban „életre keltette” Jézus betlehemi
születésének tanúit: Józsefet, Máriát, a pásztorokat és a jászol mellett heverı jószágokat.
Mialatt ı maga elolvasta a Bibliából a karácsonyi eseményeket, egy asszony, aki a karján
tartotta kisbabáját, lehajolt és a szénával bélelt jászolba fektette a kicsit. Így lett teljes az
élıkép.
Azóta karácsonykor a legtöbb templomban betlehemet állítanak, s egyes források szerint ennek
nyomán terjedt el a betlehemezés gyakorlata.
Magyarországon szálláskeresésnek nevezik ezt a népszokást. Régen több család összefogott, s
advent utolsó kilenc napján házról házra járva adták elı maguk költötte „színdarabjukat”.

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!...”
(Wass Albert)

Kívánok minden látogatómnak, ismerısömnek, kollégámnak, ismerısnek és ismeretlennek
áldott, békés, karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet!
Hatosné Adrián Éva
Mikulás napján szép számmal jöttek gyerekek és szüleik a játszóházba, ahol mindenki ügyessége
és fantáziája szerint készített ajándékot. Különbözı ügyességi játékokba vettek részt a vállalkozó
szellemő csemeték. Jókedvően, vidáman múlatták az idıt. A délelıtt folyamán meglátogatott
bennünket a Mikulás is, aki édesség csomagot adott a jelenlévı gyerekeknek.
(hné)

4

TÓTI HÍRMONDÓ

2008. DECEMBER

Óvodai életkép
Óvodánkat Nemesgulács-Kisapáti-Káptalantóti intézményfenntartó társulásban mőködteti. Létszámunk
örvendetesen megnövekedett, jelenleg 57 kisgyermeket nevelünk a két csoportban. A gyermekek többsége
a három községbıl jár hozzánk, de vannak hegymagasi és tapolcai óvodásaink is.
Nevelésünkben a Helyi Nevelési Program adja a fı irányvonalat. Nevelıi munkánk a gyerekek alapvetı
tevékenységére a játékra és az anyanyelvi nevelés mindent átható folyamatára épül. Hangsúlyozzuk a
gyerekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb
kibontakoztatását a családi neveléssel együtt. A gyerekek közötti fejlıdési és fejlettségi különbségek miatt
nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni, illetve differenciált bánásmódra. Ezért is örülünk annak, hogy az idei
tanévben helybe jön a fejlesztıpedagógus, a beszédhibás gyermekekhez pedig logopédus szakember jár
segíteni a rászoruló kisgyermekeket. A szülıi igényeket figyelembe véve játékos angolnyelv tanulásra is
van lehetıség az óvodában a Helen Doron nyelviskola szervezésében. A gyerekek nagy örömmel vesznek
részt a zenés, játékos foglalkozásokon. A rendszeres óvodai testnevelés foglalkozások mellett a
nagycsoportos gyerekek gyógytestnevelésre járnak a sportházba, ahol lábboltozatot erısítı, testtartást
javító játékos gyakorlatokat végezhetnek gyógytestnevelı szakember irányításával.
Az ısz folyamán felújíttattuk a 30 éves öltözıszekrényeket és új függönyökkel varázsoltuk szebbé a
gyerekek örömére. Az udvari játékainkat 600 ezer forint értékben gazdagítottuk. A kisgyerekek lelkesen
vették birtokba az új eszközöket, a 10 személyes körhintát és a kisebbeknek készült lengı hintákat.
Ebben az évben is lehetıséget kaptunk arra, hogy a szülıkkel szüretelhessünk az óvodáért. Igaz, hogy az
elızı évekhez viszonyítva kisebb létszámmal vettünk részt, de köszönjük a résztvevı szülıknek, hogy
munkájukkal segítették az óvoda Zöldág alapítványát, amelynek keretein belül javítani tudjuk az óvoda
eszközállományának színvonalát. Október 4-én részt vettünk a kistérségi szüreti felvonuláson, ahol az
óvodások az idén elıször kisvonattal utazhattak, mely külön élményt jelentett számukra. Az óvoda
dolgozói meglepetésként életnagyságú bábukkal jelölték a felvonulás útvonalát. Október 23-a alkalmából
a nagycsoportosok egy rövid kis mősorral tették színesebbé a falu ünnepi megemlékezését. Novemberben
az idısek napja alkalmából tartott ünnepségen ajándékkal és mősorral kedveskedtünk a megjelent
ünnepelteknek.
Ezután is mozgalmas idıszak áll elıttünk, színházba készülnek a nagycsoportosok Tapolcára az idei elsı
bérletes bábelıadásra a Tamási Áron mővelıdési központba. Hamarosan jön a Mikulás, akit mősorral
várunk és elkezdıdik az adventi készülıdés idıszaka, mert nemsokára itt kopogtat a Karácsony.
Gerencsérné Budai Zsuzsanna óvodavezetı

Karácsonyi történet
Amikor még kislány voltam, mellettünk élt a nagymama.
Sokat tanultam tıle, nagyon sokat, az életre tanított minden szava.
Gyakran beszélt a karácsonyról, s én tátott szájjal fordultam felé.
Igaz volt minden szava, való igaz, mert az életbıl szıtte a mesét.
Tudod lányom - kezdte gyakran - mikor még jóanyád is kicsi volt,
másként ünnepeltük a karácsonyt, mert díszes fája csak a gazdagoknak volt.
Nagyapátok ıszutóján, kórót szedett, kettıt, hármat,
abba szurkáltuk bele az erdıbıl hozott fenyıágat.
Kockacukrot is győjtöttünk, amit a grófnı a gyerekeknek adott.
vékony cérnára főztünk mindent, és papírból voltak az angyalok.
Fehér gyertyákat gyújtottunk, és tízen álltuk körül a fát,
hat kíváncsi gyermekszempár egy-egy ajándék almára várt.
Volt még dió, mogyoró, és sütıtök illata szállt,
magunk faragta jászol mellett köszöntöttük a Kisjézuskát.
Soha nem panaszkodott senki, hogy nem kapott vonatot , babát,
szegények voltunk, nagyon szegények, de szeretetben élt ez a nagy család.
Pénzre nem váltható, akárki mondja, ami lelkünk mélyén születik !
Tanuld meg lányom, jól jegyezd meg: Az igazi gazdagság a szívünkben lakik !
(cskné)
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Teljenek békésen ünnepeink!
Ismét eltelt egy esztendı, elérkeztek ünnepeink köztük a legszebb: a Karácsony. Valamennyiünk szívét átjárja a
szeretet, az ezt kísérı bizsergetı érzés - kellemes izgatottság - amikor felkészülünk szeretteinkkel a méltó ünneplésre.
Természetesen nem mindenki érez így! A nem várt bőncselekmények elkövetésére ideális a fenti idıszak, beleértve
a közrehatói magatartásunk által tanúsított figyelmetlenségünket, gondatlanságunkat is!
A biztonság megteremtésében, annak fenntartásában jelentıs szerepet vállal magára a Rendırség valamint
településeinken aktívan mőködı Polgárırség. Ez azonban nem elegendı, aktív részünk van nekünk is benne!
A készülıdésünk alapvetı feltétele a szükséges élelmiszerek, ajándéktárgyak beszerzése. A boltok valamint
bevásárlóközpontok által a rendelkezésünkre bocsátott bevásárlókocsikon található kismérető, lehajtható felület
melybe bátran helyezzük el kabátjainkat, táskáinkat!
A vásárlás forgatagában bármikor elvonhatják figyelmünket, így a polcok között tologatott bevásárlókocsi kontrol
nélkül maradhat! Az ismeretlenekét azonban nem kerüli el!
Soha ne nagymérető, bı nyílással kialakított, nehezen viselhetı táskákat hordjuk! Igazolványaink, készpénzünk,
értékeink védelme érdekében célszerő a testhez simuló, vállra akasztható rövid pánttal ellátott kismérető táskák
vagy derékra akasztható övtáskák viselése!
A parkolókban hátrahagyott személyautóink potenciális célterülete a gépkocsi feltörıknek! Akárhol is hagyjuk hátra
gépkocsiinkat annak utasterében, ülésein, kalaptartójában és mőszerfalán ne hagyjuk semmilyen értéket,
valamint ha lehetıségünk van közvilágítással ellátott helyen várakozzunk!
Praktikus megoldás a jármő ideiglenes „ıreinek” alkalmazása. Ne menjen mindenki vásárolni, bízzunk meg valakit
annak ırzésével!
Az ünneplés alatt rokonaink, szeretteink látogatása, halottaink sírhantjainak felkeresése, éjféli mise vagy csak egy
kötetlen kirándulás céljából eltávozunk otthonainkból. Többször huzamosabb idıre is!
Tartsuk mindig szem elıtt az alábbiakat. Távozásaink elıtt ellenırizzük le ingatlanaink nyílászáróinak zártságáról
és a bejárati ajtó kulcsának ırzésére a legmegfelelıbb hely nálunk van, testközelben!
A Tapolcai Rendırkapitányság teljes kollektívája nevében kívánok Önöknek Békés, Boldog Karácsonyt és Sikerekben
Gazdag, Boldog Új Esztendıt!
Molnár András r. fhdgy. megelızési elıadó, Tapolcai Rendırkapitányság

Labdarúgó csapatunk volt és jelenlegi játékosainak, edz knek, sportvezet knek
kívánunk békével teli szívet, örömteli, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket!
Tartalmas felkészülést a tavaszi rangadóra, sikerekben gazdag boldog
újesztend t!
Tóti Hírmondó szerkeszt i
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.
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