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Ünnepi beköszöntı
Eljött a tavasz és minden évben ilyenkor az
1848-as eseményekre emlékezik a magyarság
határokon átívelve. 161 éve március l5-én
kezdıdött nemzetünk történelmének legdicsıbb,
legnagyszerőbb fejezete. Szabadságért kiáltott
az ország és ki is vívta magának. Kezükbe
vették sorsuk irányítását, vállalták a nehézségeket,
bátran és odaadással oldották meg a nem
mindennapi feladatokat. Az egyszerő embertıl a
fıurakig összefogtak a nagy cél érdekében.
Kockáztatták addigi egzisztenciájukat és sok esetben életüket is.
Ezen idıszak eseményei és annak magasztos
emléke beleégett minden magyar ember szívébe.
A forradalom és szabadságharc alapgondolatai ,
céljai, eredményei ma is ott vannak az emberek
fejében. Sok eleme pedig ma már természetes
része mindennapjainknak.
Egy nagy tanulsága 1948-nak, hogy összefogással,
a célokért való együttmunkálkodással lehet csak
nagy dolgokat elérni. Sajnos ezt még mi a mai napig sem tanultuk meg eléggé . Az elmúlt éveket a
széthúzás és az ebbıl fakadó sikertelenség árnyékolja be.
1849-49 történelmi léptékkel csak egy villanás, egy rövid pillanat volt a magyar történelem egén, de ez a
pillanat tovább kell, hogy éljen minden magyar ember tudatában.

Meghívó!
A képviselı-testület, valamint a mősor szereplıi tisztelettel meghívják Káptalantóti község lakóit a
Hısök Kertjénél (rossz idı esetén a Kultúrotthonban)
2009. március 14.-én /szombaton/
17 órakor tartandó
NEMZETI MEGEMLÉKEZÉSRE
„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
de az idık végéig megmaradnak,
mint csillagok ragyognak boldogan,
s fényt szórnak minden születı tavasznak.”
/Juhász Gyula /
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MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Eredményes rendıri munka létszámhiánnyal
Nehéz körülmények között jól teljesítette feladatát a Veszprém Megyei Rendır-fıkapitányság tavaly, noha
súlyos létszámhiánnyal küszködik – hangzott el egyebek mellett a 2008 évet értékelı értekezleten, a megyei
rendırségen február 17-én.
Rendkívüli ülést tartott a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság
Támogatásokról, beruházásokról tárgyalt Veszprém város a Veszprém Megyei Önkormányzat delegációja.
Errıl, valamint a rendkívüli védelmi bizottsági ülésrıl tartott sajtótájékoztatót Debreczenyi János
polgármester és Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke a Megyeházán, február 17-én.
Elhangzott: Veszprém és a megye 25-25 millió forinttal támogatja a megyei kórház gép-mőszer beszerzését.
Ezt részükrıl jelentıs lépésnek tartotta a város, mivel intézményeinél tíz százalékos mőködési
kiadáscsökkentést valósított meg. A felek között véleménykülönbséghez az vezetett, hogy a kórház vezetése
azt szeretné, hogy ezt az összeget több mőszerre költhesse. A város ebbıl a pénzbıl a tüdıgondozót kívánja
felszerelni digitális röntgengéppel. Ugyanakkor a kérés elıl nem zárkóztak el, az ügyet újra tárgyalják a
közgyőlésen. A megyének adott esetben lehetnek még kötelezı feladatai egészségügyi intézményénél.

Tisztelt Káptalantótiak!
Mint már arról korábban is hírt adtunk, 2008. november 27-e óta mőködı „Tótiért” Közhasznú Alapítvány
kis falunk fejlıdését, szépítését, értékeinek megırzését tőzte ki célul.
Kérjük Önt, amennyiben alapítványunk céljaival egyetért és lehetısége van, szíveskedjen anyagiakkal
(adójának 1 %-a) is támogatni községünk fejlıdését. (Csekk a hivatalban beszerezhetı.)
Cím: „Tótiért” Közhasznú Alapítvány
8283. Káptalantóti, Petıfi u. 48.
Adószám: 19383853-1-19
Számlaszám: Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Badacsonytomaj: 72800030-10005635
Köszönjük támogatásukat!
Németh Imréné kuratórium elnöke

HEGYKÖZSÉGI BORVERSENY
Hegyközségünk borversenyt hirdet 2009. március 28-án 18.00 órakor.
Helye: Káptalantóti Badacsonyi Borászati Szövetkezet Rizapuszta
Minták leadása: 2009. március 24-25-én 18.00 – 20.00 óra között.
Nevezési díj: 500,- Ft/fajta, 3 palack 0.75 l-es minta fajtánként.
Palackok átvehetık a Káptalantóti kisboltnál.
Buszjárat:
Tapolca buszpályaudvar:
17.00
Gyulakeszi posta:
17.15
Nemesgulács mőv.ház:
17.30
Káptalantóti buszmegálló: 17.40
_____________________________________________________________________________________
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Legyen óvatosabb!
Az idei év eddig eltelt idıszakában ismeretlen tettesek által számos jóhiszemő, jó indulatú és
törvénytisztelı polgártársunk esett áldozatul bőncselekménynek.
A több esetben nagyobb értékben károsodást okozó illetéktelenek idırıl-idıre újabb és
merészebb ötletekkel, néha mondva csinált okokkal próbálkoznak beférkızni bizalmunkba, hogy
adott pillanatban végleg megszabadítsanak értékeinktıl, vagyontárgyainktól.
Szerepeljen itt néhány trükkös lopás – sajnos megtörtént - esete példáként és
gondolatébresztıként, melybıl azonnal kitőnik az emberi tényezı szerepe, a figyelmetlenség.
Városi lakóházában egyedül élı idıs bácsihoz – hétfı délelıtt – jelentek meg ismeretlen
személyek azzal az ürüggyel, hogy a nyugdíjas részére segélyt hoztak. Ennek okán a kiszemelt
késıbbi áldozathoz a „jótevık” gond nélkül jutottak be. A fiatal önkéntesek a sértett figyelmét
elterelve magukhoz vették annak 50.000. Ft készpénzét és a „tevékenységük” végeztével
távoztak a helyszínrıl.
Amikor az idıs bácsi észrevette a „járulékos segítséget” azonnal jelezte a történteket a
rendırségnek, ahonnan a kiküldött járır forrónyomon elfogta a közeli parkban tartózkodó két
személyt. A rendıri intézkedés során derült fény rá, hogy egyikük ellen elfogatóparancs van
kiadva.
Egy másik esetnél a visszaélést elkövetık, „trükkös” tolvajok az EON Zrt. villanyóra
leolvasóinak adták ki magukat, így keresték fel a balaton- parti településen élı nyugdíjas
nénikét.
Az ingatlanba bejutást itt sem akadályozta meg a sértett, továbbá itt sem kért semmilyen
igazolványt a munkatársaktól. A fenti ingatlanban lévı villanyórákat leellenırizték, miközben a
hosszú idı alatt a néni által összerakott 300.000. Ft összeget magukhoz vették az ismeretlenek
és azzal együtt távoztak a sértettıl.
A harmadik eset alkalmával a „trükkös tolvajok” egy a kis faluban élı idısektıl telefonon
keresztül kértek idıpontot – megjelölve a csütörtök 12,00 és 14,00 óra közötti idıt – jelezve az
általuk biztosított egészségügyi és életmódjavító termékek bemutatóját, masszázs terápiát és
kedvezményes vásárlási lehetıségét. A faluból több idıs személy és a polgármester is jelezte az
ismeretlen személyek felajánlását a helyi körzeti megbízott rendırnek, aki a megjelölt idıre
már várta a „bemutatósokat”.
Bár a megjelölt idıre pontosan érkezett a 13 fınyi személyzet az általuk használt 4
tehergépkocsival, viszont a meghatározott termékek helyett 60 mázsa konyhakész tőzifa, nem
hitelesített mérleg és egy mérıkosár volt náluk.
A Miskolcról érkezett „bemutatósokat” ezt követıen a rendırségre elıállították majd
részletesen elszámoltatták.
A fentiekbıl levonható az a szükséges magatartási forma, mellyel egyszerően védekezhetünk, a
visszakérdezés, a kellı gyanakvás.
Továbbiakban is tartsuk szem elıtt: A hivatalok nem járnak kinn a lakásunknál, ha mégis,
arról írásban értesítenek elıtte! Pénzt, nyugdíjat csakis a postás hoz a házhoz!
Molnár András r.fhdgy.
Tapolcai Rendırkapitányság, megelızési elıadó
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BEFEJEZİDTEK A TEREMTORNÁK
Labdarúgó csapatunk a tél folyamán 6 teremtornán indult.
I. hely: 2,
II.hely: 2,
III.hely: 2
A legutóbbi két torna eredménye:
Körzeti csapatok tornája: 16 csapat
A tartalékcsapat 1 gyızelemmel és 2 vereséggel nem jutott tovább a csoportjából.
A felnıtt csapat eredményei: A csoportmérkızéseken 3 gyızelem, 9 pont.
Középdöntı: Káptalantóti Tapolca VSE
8:1
Káptalantóti Balatonederics
1 : 1 /büntetıkkel: 3 : 2 /
Elıdöntı:
Döntı:
Káptalantóti Révfülöp
2 : 2 /büntetıkkel: 4 : 5/
I. Révfülöp II. Káptalantóti
III. Balatonederics
A torna legjobb játékosa: Tóth Ákos.
Trendi Kupa öregfiú torna: 12 csapat
Káptalantóti Sarki ABC Sümeg
8:3
Káptalantóti Ajkai Bányász
2:2
Káptalantóti Szegi Sport Révfülöp 10 : 1
Középdöntı: Káptalantóti Stari Beer Tapolca 7 : 3
Negyeddöntı: Káptalantóti Domino Car B.tomaj 3 : 2
Döntı:
Káptalantóti Trivill 400 Veszprém 4 : 2
I. Káptalantóti 15.000,- Ft pénzdíj, II. Trivill 400 Veszprém,
III. Sarki ABC Sümeg
A torna legjobb játékosa: Szabó Zoltán /Gumi/, a torna legjobb kapusa: Németh László /Dafu/
Folytatás szabadtéren:
Március 14-e, szombat 15 óra: Káptalantóti – Sümeg II. barátságos mérkızés.
Március 21-e, szombat 14 óra: Révfülöp – Káptalantóti Liga Kupa
Március 29-e, vasárnap 14 óra: Káptalantóti – Révfülöp Liga Kupa
Április 05-e, vasárnap 15,30 óra: Káptalantóti - Zánka
bajnoki mérkızés.
Hajrá Tóti!

Puskás Zoltán elnök
Pezsgıs csirke
Hozzávalók: 1 nagyobb csirke, 1 1/2 dl száraz
pezsgı, 5 dkg vaj, 10 dkg nyers füstölt sonka,
3 gerezd fokhagyma, 1 csokor zöldhagyma szárával
együtt, ízlés szerint só és törött fekete bors.
A cserépedényt (Römertopfot) fél órára hideg vízbe
áztatom. Közben a csirkét megtisztítom és négyfelé
vágom. Minden oldalát bekenem a sóval elkevert,
tisztított, zúzott fokhagymával és bıven megszórom
borssal, majd a cserépedénybe fektetem. Beborítom a
megtisztított, zöldjével együtt karikára vágott
zöldhagymával és a nagyon vékony csíkokra metélt
nyers sonkával. Rámorzsolom a vajat, megöntözöm a
pezsgıvel és a tálat saját fedelével betakarva hideg
sütıbe tolom. Ezután a sütıt begyújtom és 10 percig
takaréklángon, 60 percig pedig közepes lángon sütöm
az ételt. Márványsajttal ízesített fejes saláta és párolt
rizs illik hozzá, de burgonyalángossal is nagyon finom.
TÓTI HÍRMONDÓ

Nınapi köszöntı
Káptalantóti község összes hölgyét 0-100 éves
korig sok szeretettel köszöntjük, és sok
boldogságot kívánunk az év minden napjára.

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A n kr l, kiknek
Életünket köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a n ,
Dajkál, ápol,
És felnevel .
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges n k,
Jó asszonyok,

Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283.
Káptalantóti, Petıfi u. 48.
Felelıs kiadó: Istvándi Ferenc polgármester

Kívánunk boldog,
Víg n napot.

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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