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KARÁCSONYI ÉNEK
Ősi jóslat szerint szabadítónk lenne
A mindenség fájdalma sorsot öltött benne
Lelke tisztasága, feddhetetlen léte
Feloldozást hullat az emberiségre.
Gyertyák pislákolnak szent karácsony napján
Szerető családok terített asztalán
Béke költözzön ma minden áldott házba
Szeretet örvénye szálljon a világra. „

„Fodros csipkepaplan teríti az eget
Betlehemi csillag szeli a felleget
Titok-jászol ölén Kisdedünk született
Jézus, a megváltónk a Földre érkezett.
Lassan félreverik a zendülő harangot
Örömtáncot járnak nálunk az angyalok
Könnyes szemek némán csodálják a jászolt
A benne mocorgó apró kis Megváltót.

Szeretet ûnnepe
Várjuk az ûnnep érkezését, csendességét,
még talán akkor is, ha nincs kivel
megosztanunk ezt a napot.
Szent karácsony ûnnepe egyre nagyobb
fényességgel világít a sötétségben.
Mi tehát a karácsony titka? Megmutassa a
szeretet útját, hogy megváltsa életûnket.
Karácsony a szeretet, az újjászûletés és az
összetartozás ûnnepe. A karácsonyt várva
gondoljunk
gyermekeink
örömére,
szeretteinkre, gondoljunk idős, magányos
embertársainkra. Ha egymást szeretettel
tápláljuk,
kiegészítjûk
egymás
hiányosságait, értelmet és örömet adunk
egymás életének.
A szeretet és a vele járó békesség legyen jelen mindennapjaikban.
A lélek békéje tegye széppé karácsony szent ûnnepét.
Szeretteik körében áldott, szép karácsonyt kívánunk!
Békét hordozó, boldog újesztendőt!
Képviselőtestûlet
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KARÁCSONY HAVA
December 13.
Luca napja. A legenda szerint Szent Lucia keresztény vértanú. Neve a latin lux, azaz fény szóból származik. A
Gergely-féle naptárreform előtt az év legsötétebb napja volt.
Ezen a napon bizonyos női munkákat tiltottak, nem volt szabad pl. lúggal dolgozni (mosni), fonni. Ha ezt megszegték,
Luca kóccá változtatta a fonalat, az asszonyokhoz vágta az orsót. Az udvart felszórták szalmával, szénával.
A kisfiúk lucázni jártak a házakhoz, szalmán térdepelve mondtak tréfás rigmusokat, jó kívánságokat, a háziaktól pedig
apró ajándékot, pár fillért kaptak. Ehhez a naphoz kötődik a legismertebb hagyomány, a Luca-szék készítése. Ezen a
napon kezdték el faragni, úgy, hogy minden nap csak egyetlen műveletet szabadott rajta elvégezni, de karácsony
szentestére készen kellett lennie. Az éjféli misére magukkal vitték, és ha ráálltak, meglátták a boszorkányokat.
Luca napkor vetik a lucabúzát. A búzaszemek gyorsan csíráznak, azt tartják, ha karácsonyra kizöldül, jó termés
várható.
Az időjárásra a székelyek hagymából jósoltak. A vöröshagymából lefejtettek 12 réteget, ez az év egy-egy hónapjának
felelt meg. Mindegyikbe egy kevés sót szórtak, amelyikben elolvadt, az a hónap esősnek ígérkezett, a többi száraznak.
December 21.
Hitetlen Tamás apostol napja. Tamás nem hitt Krisztus feltámadásában, ezért Pünkösd után Jézus megjelent neki, és
megmutatta sebeit. A magyar néphagyományban az ezen a napon vágott disznó háját eltették, mert úgy tartották,
gyógyítja a keléseket. Másutt attól tartottak, Tamás megöli a baromfiakat, ezért ezen a napon mézet szenteltettek, azt
adták baromfivész ellen.
December 24.
Karácsony vigíliája
Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát, és ezen az estén ajándékozzák meg egymást a családtagok
Magyarországon. Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a Napkeleti Bölcsek történetére
vezethető vissza, akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. Karácsony megünneplése a
kereszténység terjedésével az egész világon elterjedt, bár vannak természetesen különbségek az egyes országok
szokásai között. Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja.
December 25. Karácsony
A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésnapja.
December 26. István, az első vértanú, karácsony másnapja
Szent István az első vértanú, hite miatt megkövezték. Az apostolok segítője, a szegények gondozója.
December 28. Aprószentek ünnepe
Heródes, a zsidók királya féltette hatalmát a megjövendölt és megszületett Messiástól. Megöletett minden két évesnél
fiatalabb fiúgyermeket.
Ezekre az ártatlanokra emlékezik az egyház aprószentek ünnepén. Ehhez a naphoz fűződik a korbácsolás szokása,
amikor a legények házról házra járnak és fűz, vagy nyírfakorbáccsal gyengén megütögetik a háziak hátát, hogy
kellésesek ne legyenek.
December 31. Szilveszter
Az év utolsó napja. A középkorban élt Szent Szilveszter pápa ünnepe. Az óév búcsúztatása vacsorával, vidám
együttléttel. Éjfélkor boldog új évet kívánunk egymásnak. Előtte a templomban hálaadás van, az évben kapott
kegyelmekért.
Január 1. Újév
Kiskarácsony napjának is nevezik. A családok közösen mennek a templomba, áldást kérnek évi munkájukra,
családtagjaikra. Egymást, rokonokat is látogatják, és boldog új évet kívánnak egymásnak.
Újév napján a néphit szerint a lányok, ha fiúval találkoznak először, az lesz a férjük. Gombócot is főztek. Minden
gombócban egy-egy fiú nevét tették. Amelyik fiú neve jött fel először a gombócban a víz tetejére, az rejtette a leendő
férj nevét. Újévkor igyekeztek hasznos dolgokat végezni, mert azt tartották, hogy egész évben ez ismétlődik meg
velük. Az újévi malac szerencsét hoz, a baromfi pedig elkaparja a szerencsét. Ezért baromfihúst nem ettek. Azt tartják,
hogy kéményseprővel találkozni is szerencsét hoz, de ha a hátát látják akkor elviszi a szerencsét. Azt is mondják, ha
férfi kíván először boldog újévet, akkor szerencsések lesznek a ház lakói.
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képviselőtestületi határozatok
70/2016. (X.12.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
65/2016. (IX. 19.) határozatát hatályon kívül helyezte.
71/2016. (X.12.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatot hozott annak érdekében, hogy Szigliget Község
Önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.)
Korm. rendeletében meghatározottak szerint – az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazta
Szigliget Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy
az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító
jelű
„Csatlakoztatási
konstrukció
az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Káptalantóti
Község Önkormányzata nevében és javára.
72/2016. (X.27.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az
egészségügyi
alapellátási
körzetekről
szóló
rendelettervezetet véleményezésre alkalmasnak tartotta.
Felkérte a polgármestert, hogy a rendelettervezetet
véleményezés céljából küldje meg az alapellátást végző
háziorvos, fogszakorvos, védőnő valamint Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet (1096 Budapest, Nagyvárad tér
2.) részére. A vélemények megérkezését követően a
rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő
ülésére terjessze elő.
73/2016. (X.27.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hatos Tibor 8283 Káptalantóti, Rózsadomb u. 5. szám
alatti vállalkozó téli hó-eltakarításra vonatkozó ajánlatát
8.000,- Ft/óra+ÁFA, azaz Nyolcezer forint/óra+ÁFA
összegben fogadta el.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
74/2016. (X.27.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gyulakeszi Községnek a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulásból 2016. december 31. napjával történő kilépését
tudomásul vette. A kilépéssel kapcsolatban a Társulási
Megállapodás és annak 1. melléklete módosítására
vonatkozó javaslatot a mellékelt tartalommal elfogadta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás
módosítását elfogadó képviselő-testületi határozatot küldje
meg a Társulás elnökének.
Felhatalmazta a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a
módosított Társulási Megállapodást az önkormányzat
képviseletében írja alá.
75/2016. (X.27.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselőtestülete egyetértett a Veszprém Megyei Kormányhivatal
által meghatározott és közzétett, a Tapolcai Járásban
Káptalantóti településre vonatkozó, kötelező felvételt
biztosító általános iskola (Keresztury Dezső Általános
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Iskola és Szakközépiskola 8284 Nemesgulács, József Attila
u. 72. és Tatay Sándor Általános Iskola 8258
Badacsonytomaj, Kert u. 8.) felvételi körzethatár
meghatározásával.
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek létszáma
2 fő, intézmény neve: Tatay Sándor Általános Iskola 8258
Badacsonytomaj, Kert u. 8.)
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízta a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém
Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.
76/2016. (X.27.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hóz Jánosné 8283 Káptalantóti, Petőfi. u. 73. sz. alatti
ingatlanjára bejegyzett jelzálogjog törlését megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Hóz Jánosné sz.: Csuri Mária (szül: Tapolca, 1963.06.14.,
an: Merse Mária Éva) tulajdonát képező 8283
Káptalantóti,.Petőfi u. 73 számú, 1/2 hrsz-ú ingatlanra
fennálló, 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint és
járulékai erejéig bejegyzett vételárhátralék jelzálogjog
törléséhez hozzájárult.
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 Hóz Jánosnét
értesítse.
77/2016. (X.27.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Lévai Balázs (8257 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 81.)
által benyújtott, a Káptalantóti, 0307. helyrajzi számú
ingatlan megvásárlására irányuló kérelmét megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Káptalantóti 0307 helyrajzi számú ingatlant 238.000,- Ft,
azaz
Kettőszázharmincnyolcezer
forint
összegért
értékesítette Lévai Balázs (8257 Badacsonytomaj,
Csigáskuti u. 81.) részére.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek a vevőt
terhelték.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről Lévai Balázst
értesítse.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
78/2016. (XI.22.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2016. (VI. 30.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosította:
„Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet
9. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Tóti
Nomád Tábor szolgáltatás díját 2017. január 1. napjától
határozatlan ideig 500,- Ft/fő/éjszaka, azaz Ötszáz
forint/fő/éjszaka összegben határozza meg.”
A 47/2016. (VI.30.) számú határozat többi része
változatlanul érvényben maradt.
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79/2016. (XI.22.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Káptalantóti Község Önkormányzata
2017-2020. közötti időszakra szóló stratégiai tervét elfogadta.
80/2016. (XI.22.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Káptalantóti Község Önkormányzata
2017. évi belső ellenőrzési tervét elfogadta.
81/2016. (XI.22.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó munkatervét jelen határozat 1.–2. melléklete
szerinti formában elfogadta.
82/2016. (XI.22.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1. napjától határozatlan időre bérbe adta a Káptalantóti –
Csobánc Hegyközségnek (8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.) az Önkormányzat tulajdonát képező 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 51.
szám alatti, 12 m2 alapterületű irodahelyiséget 10.000,- forint/hó, azaz Tízezer forint/hó bérleti díjért a berendezési tárgyak
használatával.
A bérlő által a bérleményben végzett beruházások, vásárolt berendezési tárgyak költsége 2016. december 31-ig a bérleti díjba
beszámításra került, amelyek 2017. január 1. napjától Káptalantóti Község Önkormányzata tulajdonát képezik.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a Hegyközség elnökét
értesítse.
83/2016. (XI.22.) képviselőtestületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény 5. § (1)
bekezdése, 6. § (1) bekezdése alapján Káptalantóti község közigazgatási területére kiterjedő egészségügyi alapellátások
(háziorvos, fogorvos, védőnő) biztosítására – a határozat mellékletét képező megállapodások szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert az együttműködési megállapodások
aláírására.

FELHÍVÁS!
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy a téli hó eltakarítási
munkálatok szakszerű elvégzése érdekében szíveskedjenek a
község belterületi útjait teljes terjedelmében szabadon hagyni!
Tegyük meg ezt a gesztust saját-és embertársaink védelmében!
A szolgáltatást végző vállalkozó munkáját ne akadályozzuk!
Akadályoztatás esetén az esetleges felmerülő kárért felelősséget
nem vállalunk!
Mindannyiunk közös érdeke a biztonságos közlekedés megteremtése!
Köszönjük az együttműködést!
Önkormányzat

______________________________________________________________________________________
4

TÓTI HÍRMONDÓ

2016. DECEMBER

Fejlődő labdarúgás Káptalantótiban
Kilenc forduló után 17 ponttal, pozitív gólkülönbséggel a 6. helyen áll a megyei III. osztályban
szereplő Káptalantóti labdarúgó csapata. Ez a csapat, ha így folytatja, méltó utóda lesz a korábbi
években, sorozatban bajnokságot nyerő, gólkirályt adó labdarúgó csapatoknak, amelyik 100 %-os
bajnokságot is nyert.
Erre a szezonra a labdarúgó csapatnak 21 igazolt játékosa van, ebből hetet a nyáron igazoltak.
Horváth János vezetőedző vezetésével az őszi szezon nagyon jól kezdődött, hiszen négy
mérkőzésen 10 pontot gyűjtöttek és egy hétig a tabella élén álltak. Közben becsúszott egy-két nem
várt vereség, olyan meccseken, ahol a tóti labdarúgók sorra hagyták ki a jobbnál-jobb helyzeteket,
kapufákat rúgtak.
Remélem, hamarosan megtalálják a tóti fiúk góllövő cipőjüket és akkor ez a csapat felállhat a
dobogóra.
Hajrá Tóti!

Idősek napja Káptalantótiban
Az önkormányzat hagyományteremtő céllal rendezte meg az idei idősek napját. Csom Károlyné
polgármester asszony megnyitója után a képviselőtestület nevében Tóthné Luczi Erzsébet
képviselőasszony köszöntötte a szép számmal megjelent időseket. Köszöntésében az emberi életet a
négy évszakhoz hasonlította, melyben egy fa szimbolizálja sorsunkat. Először még kis magonc,
cseperedő csemete, majd sudár lesz a termete, tele zöld levelekkel, rügyekkel, virágba borul,
termést hoz, aztán lehullatja leveleit, téli álmot alszik. Az idősek élete is erről szól. Sok nehézséget
megélve felnevelték gyermekeiket, most pedig unokáik életét egyengetik türelemmel. Az idősek
napja alkalmából azt kívánta a jelenlévőknek, hogy bajaik, problémáik ellenére élvezzék az élet
minden pillanatát. Érezzék a családjuk, a társadalom szeretetét, megbecsülését. Érezzék, hogy
szükség van az idősekre.
Műsorral is köszöntötték az időseket. „Egyszer véget ér a lázas ifjúság” címmel Havasi Gábor adott
műsort. Fellépett a tapolcai Batsányi Népdalkör és a helyi gyerekek is adtak műsort. Finom vacsora
és vidám borozgatás zárta a jól sikerült összejövetelt.

Jól sikerült a Márton napi újbor ünnepe Káptalantótiban
Hagyományteremtő céllal rendezte meg az önkormányzat a Márton napi újbor ünnepét.
Köszöntőjében Csom Károlyné polgármester asszony kiemelte, hogy községünkben különösen
ápolni kell a Márton napi
hagyományokat,
hiszen
templomunk védőszentje Szent
Márton. Az
oltárkép
azt
ábrázolja,
amikor
Márton
köpönyegét ketté vágja és
odaadja a koldusnak.
A köszöntő után Péter atya
megszentelte a gazdák által
hozott újbort, ami az idén a
gyengébb termés ellenére kiváló
minőségű. A szentelés után a
helyi gyerekek bemutatták Szent
Márton püspök életének rövid
történetét.
Finom volt a lúdvacsora. Vacsora után a gazdák körbekínáltak mindenkit a finom új boraikkal.
Remélem jövőre lesz folytatás!
Puskás Zoltán
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Megjött a Mikulás

December 6-án Szent Miklós püspököt ünnepeljük. A jóságos embert, aki adakozásával hozzásegített három szegény leányt a gazdagsághoz.
Falunkban is erre a napra kaptak meghívót Mikulásváró ünnepségre a kultúrotthonba.
A Wass Albert Könyvtár „ajándékaként” érkezett a Zajongó zenekar, hogy kedves téli- és Mikulásváró
dalaival megadja a hangulatot a kedves Mikulás várakozására. Hó nem esett, így gyalogosan, csendben,
mindenki csodálkozása közepett egyszer csak belépett a terembe Mikulás bácsi és hű segítői, a Krampuszok. Verssel, dallal köszöntötték a gyerekek. Jutalmul csomagot, édességet kaptak. Virgács senkinek sem
jutott.
Az ajándékozás után meleg tea, süti, dió, mogyoró várta a gyerekeket, a Mikulás megígérte, hogy jövőre is
eljön.

_____________________________________________________________________________________
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Hírek a Tatay Sándor Általános Iskolából
A 2016/17-es tanév őszi időszakában több tanulmányi és sportversenyen vettek részt tanulóink, ahol
szép sikereket értek el.
• Bárdos Kupa asztalitenisz verseny: Felkészítő: Lakatné Mógor Katalin
Németh Mercedesz I.hely
Gerstenkorn Rebeka II.hely
Bódis Júlia III.hely
• Bárdos Napok népdaléneklési verseny: Felkészítő: Molnárné Zsidó Rita, Rétainé Vizeli Alexandra
4.o Samu Bíbor, Illés Márta, Nagy Liliána 1.hely
2.o Ladányi Borostyán, Magyaródi Sára, Váczi Kamilla 2.hely
• Bárdos Napok angol nyelvi szépkiejtési verseny: Felkészítő: Rohály Eszter, Rákos Eszter
Sterk Rajzó Luca I.hely
Sterk Rajzó Réka II.hely
Illés Hector I.hely
• Leány kézilabda diákolimpia: Felkészítő: Schneider Zsolt
III. kcsp kézilabda I. hely: Ritecz Lilla, Szarvas Róza, Szarvas Borbála, Németh Lívia, Süle Alexa,
Fedő Petra, Visi Boglárka, Vető Boglárka, Varga Anna
IV. kcsp kézilabda I.hely: Németh Anna, Németh Laura, Kreizinger Fanni, Csillag Virág, Samu
Henrietta, Csombó Amanda, Fülöp Viktória, Rákos Róza, Antal Vivien
• Terematlétika verseny: Felkészítő: Schneider Zsolt
30m: Kiss Levente 7.hely Fekete Júlia 3.hely, Ihász Vanda 5.hely, Németh Anna 1.hely,
Kreizinger Fanni 3.hely
Helyből távolugrás: Ihász Vanda 3.hely
Magasugrás: Fekete Júlia 3.hely, Bodor Mihály 3.hely, Németh Anna 1.hely
Medicinlabda dobás: Gyimesi András 4.hely, Giczi Kevin 4.hely
Váltófutás: leány 1.hely: Fekete Júlia, Ihász Vanda, Németh Anna, Kreizinger Fanni
fiú: 1.hely: Vass Máté, Kiss Levente, Bodor Mihály, Giczi Kevin
• Asztalitenisz diákolimpia: Felkészítő: Lakatné Mógor Katalin
I-II. kcsp: Szarvas Borbála 2.hely, Feller Heidi 3.hely
csapat 1.hely: Szarvas Borbála, Feller Heidi, Kovács Lili
III.-IV. kcsp: Németh Mercedesz 2.hely, Gerstenkorn Rebeka 3.hely
csapat 1.hely: Németh Mercedesz, Gerstenkorn Rebeka, Bódis Júlia
Gratulálunk tanulóinknak és kollégáinknak és köszönjük a tanórákon kívül nyújtott munkájukat.
Rákos Eszter

Táncosaink sikere

A Tatay Sándor Általános Iskolából 16
tanulónk vett részt a „Fölszállott a páva”
tehetségkutató versenyén a Tördemici
Kukonyák néptánccsoporttal. Itthon a tévék
előtt nagyon sokan szurkoltak nekik.
Műsorukkal bebizonyították, hogy él még a
néptánc szeretete a gyerekek szívében.
Hazaérkezve a tv felvételről iskolánk tanulói
nagy tapssal fogadták őket. Gratulálunk nekik
és a felkészítő Szabó Csaba bácsinak a szép
szereplésért. Büszkék vagyunk rájuk!
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Karamellkrémes fantáziaszelet
Hozzávalók: 8 evőkanál cukor, 8 evőkanál liszt, 8 evőkanál ásványvíz, 8 evőkanál olaj, 1 evőkanál étkezési keményítő,
fél teáskanál sütőpor
A krémhez: 25 dkg cukor, 25 dkg vaj, 2,5 dl víz, 5 dkg liszt, rumaroma
A tetejére: 10 dkg étcsokoládé, félbevágott dió
Elkészítése: A tészta alapanyagait egy tálba tesszük és összegyúrjuk. Amikor összeállt, két egyenlő részre osztjuk. Egy
tepsi hátulját megkenjük vajjal, vastagabbra nyújtjuk rajta a tésztát és 180 fokos sütőben megsütjük. Minden lappal így
járunk el. Megcsináljuk a krémet. A cukrot lassú tűzön karamellizálni kezdjük, mikor felolvadt levesszük a tűzről és
hozzáadjuk a vajat, majd 1 dl vizet is beleöntünk. Visszatesszük a tűzre, amikor már forró, a maradék vizet a liszttel
simára kavarjuk, és a karamellhez öntjük. Lassú tűzön, folyamatosan kavargatjuk, amíg elkezd sűrűvé válni, majd
levesszük a tűzről és rumaromát keverünk bele. A kihűtött lapot megkenjük a krémmel, rátesszük a másik lapot. Pár
órára hűtőbe tesszük, de akár egy éjszakán át is állhat. Egy pohárral kiszaggatjuk a süteményeket. A csokoládét
felolvasztjuk és minden sütemény tetejére csorgatunk egy kicsit, majd egy fél diószemet ragasztunk bele. Ha nem
szeretnénk kiszaggatni a tésztát, hogy ne maradjon fölösleg, akkor fel is kockázhatjuk.

Miserend
Templomunkban december 24-én:
24 órakor lesz az éjféli mise.
Karácsony napján 25-én, és karácsony másnapján 26-án, délelıtt
11,30-kor kezdıdik az ünnepi szentmise.
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
(Dsida Jenı)
Kegyelemteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog, békés új esztendıt kívánok
minden könyvtárlátogatónak!
Hatosné Adrián Éva

Szeretetteljes, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk a Tóti Hírmondó kedves olvasóinak!

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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