Káptalantóti Önkormányzat lapja/ a Megyei Önkormányzat támogatásával /VI. évfolyam 7. szám 2009. JÚLIUS

Tóti Tócsi Polgármester értékelésében:
Túl vagyunk a III. TÓTI TÓCSI NAP megrendezésén. Sajnos az idıjárás nem volt kegyes ehhez a
szép naphoz, de úgy érzem, akik elfogadták meghívásunkat, maradandó élményekkel távoztak. A
hazalátogató rokonaink, barátaink, osztálytársaink elmondása szerint megható volt a hazatérés,
találkozás gyermekkoruk, ifjúságuk színterével, a rég látott arcokkal, épületekkel. Örömmel
újságolták, - végig járva a falu utcáin, - hogy büszkék szülıfalujukra, köszönik a helyben lakó
Tótiaknak, hogy igazi gazdái az elhagyott szülıfalujuknak.
A programok színesek, jól szervezettek, sokrétőek voltak. Külön élmény és jó elgondolás volt az
iskolában kiállító Kolop József szobrászmővész és Szalai Beáta festımővész kiállítása sok
érdeklıdıvel. Ezen a napon már hagyománnyá váló véradás – a párhuzamosan zajló programok
mellett is – betöltötte azt a szerepét, hogy embertársainkon segítsünk.
- A Tótiban végzett 1955-ös születésőek 40
éves
osztálytalálkozója
példaértékő,
követendı.
- A kultúrprogram magas színvonalú, színes
és jó hangulatú volt.
- A futballt szeretık is kiélhették a foci iránti
vonzódásukat.
Ezen a napon lett átadva Káptalantóti
Községért Érdemérem 13 fı labdarúgónak,
akik labdarúgás területén az elmúlt 10 év alatt
sikert sikerre halmozva Káptalantótinak
rangot és hírnevet, szurkolóinak pedig
büszkeséget és sok örömet szereztek.
Végül, de nem utolsósorban a „ Konyha mővészeirıl: Akik végig dolgozták a napot, feldolgoztak,
tányérba és tálcára tettek 200 kg húst, 10 zsák burgonyát tócsiként, pohárba öntöttek 200 liter bort.
Csak köszönet és köszönet illeti ıket. Ezen a napon aki éhesen és szomjasan maradt, úgy gondolom
nem a konyhában és büfében dolgozók hibája volt.
Szeretném megköszönni annak a sok-sok személynek a munkáját külön-külön is, akik a rendezvény
szervezésében, elıkészítésében, lebonyolításában, az utómunkálatok, a „romeltakarítások”
elvégzésében részt vettek. Nélkülük a Tóti Tócsi Nap megszervezhetetlen.
Istvándi Ferenc polgármester
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Észrevételek, köszönetek…
•

•

Szeretném megköszönni a Tóti Hírmondó hasábjain Kövessi Lászlóné Ibolyának, a falunk
„fıkertészének”, hogy ilyen szeretettel és odaadással ülteti és ápolja köztereink virágjait. Szervezi,
betanítja közmunkás lányainkat a virágok gondozására. Kérném a lakosságot, segítsük munkáját,
legyünk büszkék a virágos faluközpontunkra, amit nagyon sok falu irigyel tılünk.
Polgármester
A Séd patak tisztítása a vége felé közeledik, kérnénk a patakkal érintkezı tulajdonosokat, hogy a
szennyvízaknák ürítését a patakba mellızzék, folyamatosan ellenırizni fogjuk. Az elkövetıket
súlyos pénzbírsággal sújtjuk.
Polgármester

Hírek röviden
► Az Önkormányzat és a Vöröskereszt

szervezésében június hónapban 18 fı élt a veszprémi kórházban
történı csoportos mammográfiai (mell ) szőrés lehetıségével.

► Az

elmúlt hónap folyamán a nemesgulácsi körzeti védını segítségével a méhnyak – rák megelızı
szőrést szerveztünk, melyen 9 fı vett részt. A szőrésen való megjelenést a falugondnoki kis busszal
biztosítottuk.
Köszönjük a védını segítségét.

►„Aki

vért ad, életet ad „
A közelmúltban megrendezett falunapi
események szerves része lett a „véradás „.
A pár éve üresen álló iskolába szervezett
véradásra hívtuk a helyi -és a meghívott
vendégeket. Szép számmal érkeztek
az „ életet adók „. İk 27-en megértették a
véradás lényegét.
Tisztelettel megköszönjük minden kedves
véradónknak, hogy a falunapi
vidám
forgatag perceiben is gondoltak beteg
embertársaikra.
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI…

A megyének fontosak az idısek.
Közel öt millió forintos beruházással vizesblokkokat újítottak fel Peremartonban, az idısek otthonában, amit
ünnepélyes körülmények között adtak át július 2-án. Talabér Márta megyei közgyőlési alelnök szerint a mai
nehéz helyzetben a kisebb lépéseknek is érdemes örülni.
Világszínvonalúak a balatoni borok.
A híres francia bortermelı ültetvényeknek mindössze két-három százaléka rendelkezik olyan kedvezı
adottsággal, mint nálunk a területek hatvan százaléka – vélekedett Egly Márk, a Sümegi Palota Pince
vezetıje, a Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközségi Tanácsa alelnöke a pincében rendezett borászati,
gasztronómiai bemutatón, június 29-én.
_____________________________________________________________________________________
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Egy kiállításra emlékezve
A közelmúltban a falunapi rendezvények sorában kiemelkedı esemény volt az iskolában rendezett
„vissza a gyökerekhez „ Szalai Beáta festı é s Kolop József szobrászmővész közös kiállítása.
A szép számmal megjelent érdeklıdık győrőjében elsıként Németh Imréné igazgatóasszony a
költészet szavaival szólt a szobrok és képek maradandóságáról.
„Az életrıl az anyagok szavával mesélnek a mővek” Az idı elmúlik, de a mővészet megmarad
Istvándi Ferenc polgármester úr beköszöntı szavaival, néhány ünnepi gondolattal köszöntötte a
megjelenteket. Külön szeretettel köszöntötte a közös kiállítás két fiatal mővészét. Röviden
ismertette a Mesteriben élı Szalai Beáta Magdolna életútját.

►Szalai Beáta

- édesapja Szalai András tóti születéső – tehát kis falunkhoz gyökereiben kötıdı
festıje, aki elhozta hozzánk szemet gyönyörködtetı festményeit, égetett képeit.
Élénk színekben pompázó, fiatalos megjelenítést sugárzó, a természet gyönyörőségét ábrázoló, a „tóti
táj „ újból és újból visszatérı csodálatos látványát. Számtalan mővében felfedezhetjük az érzelmi
kötıdés hatását. A balatoni képek magukért beszélnek, tele szeretettel, érzelemgazdagsággal. Virágos
képei a sokszínőséget, a vidám , fiatalos, lendületes életvitelt sugározzák. Köszönjük Beátának,
hogy
az İ mővészetébe is betekintést
nyerhettünk. Köszönjük az ajándékot, mely egy
TÓTI címert ábrázoló égetett kép.

►Kolop

József „ szobrászmővészünk „
méltatását Kereszturi Stefánia örömmel vállalta,
hiszen egykori tanítványa , - a csendes és
szerény diák – mővészi életútját eddig is
figyelemmel kísérte. A kiállítás helyszíne az a
tanterem, ahol Kolop József több kisdiák társával
és „ Stefi nénivel „ együtt kezdte meg az írás ,
olvasás tudományát.
Hosszú- hosszú évek szorgalmas és kitartó munkájának gyümölcseként számtalan kiállításon való
részvétel után „Jóska „ újra visszatalált gyökereihez, nem feledve azt.
Tiszteli az anyag klasszikus nyelvét az „ agyagot”. İsi formanyelve egyedi, gondolkodásra késztet.
Hát igen, ez İ ! İszinte, különleges, egyedi,- olyan kolopos - mondta róla egykori tanítója.
Számtalan kiállítása, aktív tevékenysége eredményeként szemet kápráztató, lelket megmozgató,
filozófiai gondolkodást igénylı , fejlıdését folyamatában bemutató kiállítást szíves figyelmébe
ajánlotta mindenkinek.
Kolop József nem a szavak embere, szobrai beszélnek helyette. Virágcsokorral köszönte meg volt
tanítója méltató szavait.
A kiállítás megnyitásának zárásaként Németh Eszter fuvola játékával ünnepi és felemelı ízelítıt
adott a hangok csodálatos világából.
Meleg szívvel emlékezünk erre az egyszeri,
egyedi és megismételhetetlen közös kiállításra.
Mindkét mővésznek kívánunk tevékeny, alkotó
munkát, hosszú életet és sok-sok örömteli
percet családjuk körében. Gyökereiket sose
feledjék!
( cskné )
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FAKANÁL ROVAT
Barackos-fahéjas pite
Hozzávalók: 50 dkg ıszibarack, 30 dkg liszt, 30 dkg cukor, 3 tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 10 dkg vaj, 1
csomag sütıpor, 1 pohár tej, 1 citrom, ırölt fahéj, 3 evıkanál barnacukor.
Elkészítés: A szobahımérséklető vajat tegyük egy keverıtálba, majd keverjük habosra a cukorral,
egyenként adjuk hozzá a tojásokat, utána a vaníliás cukrot, majd a liszttel elkevert sütıport és a tejet.
Finomabb lesz a sütemény, ha egy kis reszelt citromhéjat és citromlevet is keverünk bele. Közepes mérető
tepsit vajazzunk ki, majd szórjuk meg liszttel. Öntsük bele a pitetésztát, kanállal egyengessük el. Az
ıszibarackokat mossuk meg, majd forrásban lévı vízbe dobjuk egy percre. Szedjük át hideg vízzel telt
edénybe, így könnyen le tudjuk húzni a héját. Vágjuk kétfelé, szedjük ki a magját. Tegyük a felezett
barackokat sorjában magházával lefelé a pite tésztára, tetejét fahéjas barnacukorral szórjuk meg, majd
elımelegített sütıben 140 fokon süssük körülbelül 34-40 percig. Mielıtt kivesszük a sütıbıl, fogvájóval
célszerő sütéspróbát végezni, ha már nem ragad a tészta a fogvájóra, akkor biztosak lehetünk, hogy elkészült
a sütemény.

Kihívás napja
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szervezésében július 11-én szombaton, Badacsonyban
bonyolították le a „ Badacsonyi Bálakupa „ versenyt.
A környezı települések kaptak meghívást a rendezı és egyben kihívó Badacsonytomajtól.
Sajnos csak három község „ erıs „ emberei tették tiszteletüket, köztük Káptalantóti hét fıs csapat is. A
versenyszámok között bálagurítás, hordólovaglás, vasvillahajítás ügyességi feladatok szerepeltek.
Szigliget csapata nyerte az ebbéli tudományok versenyét.
A „TÓTI BIKÁK „ csapata az értékes harmadik helyezést érte el az „ óperenciás régióban”. Jó móka
volt ! Gratulálunk !
A jövı esztendıben Káptalantótiban kerül megrendezésre - e nemes versengés.

fénykép: Kalmár György

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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GONDOLATOK A FALUNAPRÓL

„Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert,
ahol a nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri és fát ültetve unokáira gondol.”
Lénárd Sándor egyszerőségükben is gyönyörő szavai nagyon jól kifejezik azt, amit az ember
érez, ha a szülıhelye jut eszébe.
Az én felnevelı szülıfalum Káptalantóti volt, kicsi falu a természeti és kulturális értékekben
gazdag Tapolcai-medence szélén, tanúhegyektıl övezve. Ugyan elkerültem más tájakra,
jártam-éltem más falvakban-városokban, volt alkalmam megismerni számtalan települést,
amelyek közül többet megkedveltem, de a szívemben örökké különleges helyet foglal el Tóti.
Éppen ezért örömmel töltött el, amikor 2007-ben új kezdeményezésrıl hallottam:
Káptalantótiban jól sikerült falunapot szerveztek. Az egész falut megmozgató programok
között voltak családi ügyességi és sportvetélkedık, zenei rendezvények, bál és – nem utolsó
sorban! – fontos szerephez jutott a gasztronómia. Olyannyira, hogy a falunap a helyben
készített finomságról a keresztségben a „Tóti tócsinapok” elnevezést nyerte.
2008-ban – bizonyítandó a „tócsinap” népszerőségét – hasonló sikert könyvelhetett el a falu.
Az idei évben pedig már, mondhatnánk, hagyományszerően került megszervezésre június 20án a falunap.
Az ötlet nem egyedülálló, jelentısége mégis tagadhatatlan. Káptalantóti kis falu; a településen
kb. 500-an élnek. Mégis rengeteg munkát, idıt, energiát fordítottak arra, hogy évente egy
alkalommal a település valamennyi lakója számára emlékezetes napon ünnepeljenek,
örüljenek együtt. Azon túl, hogy a falunap alkalmat kínál a szórakozásra, a szabadidı
kellemes eltöltésére, az ismerısökkel való találkozásra, a közös élmények, emlékek
felelevenítésére, szinte kézzelfogható az összetartás, a közösségi érzés. Bízom abban, hogy ez
az esemény az elkövetkezendıkben a hagyományırzés, a tradíció továbbvitelének
eszközeként is mőködik majd, mert a fa csak akkor hozhat gyümölcsöt, ha a gyökerei biztosan
kapaszkodnak a szülıföld talajába. Hiszem, hogy amint én, mindenki más is visszatér ide,
akár testben, akár lélekben, mert hiszen „Mentıl többet látok a világból, mentıl messzebb
távolodom hazámtól, annál jobban érzem az erıt, mely keblem arra vonja vissza, ahol a Nap
elıször mosolygott rám.” (Kornis Károly)

Szeretettel osztotta meg gondolatait az olvasókkal, aki szívében mindig „tóti” marad:
Nagy Eörsné Horváth Magdolna

JÚLIUS
SZENT JAKAB HAVA

Jeles napok

Július 16. Karmelhegyi Boldogasszony
Népünk ajkán Skapulárés Boldogasszony, aminek ünnepét napjainkban is számon tartjuk. A
hagyomány szerint Stock Simonnak, a karmelita rend alapítójának megjelent a Szőz Anya,
angyalok és szentek kíséretében. Skapulárét, vállruhát adott át neki.

Július 25. Jakab
Szt. Jakab volt az elsı az apostolok közül, aki vértanúságot szenvedett. Jézus unokatestvére
volt s hasonlított hozzá. Az Úr színeváltozásánál ott volt a táborhegyén Péterrel és Jánossal.
Miután Péter Jeruzsálembıl elmenekült, ı lett Jeruzsálem püspöke. Hazánkban gazdag
hagyomány főzıdik Jakab napjához. Jakab napjára le kell a zabot aratni, mert különben
„Jakab lova” kitiporja.
A mezıgazdaságban a néphit szerint: ettıl a naptól már nem fejlıdik, csak édesedik a szılı.
Ha derős, napfényes ez a nap, édes gyümölcstermésre számíthatunk, ha nem, fordítva.

Július 25. Kristóf
Legendája szerint Kristóf hatalmas, erıs ember volt. Elindult, hogy megkeresse a legnagyobb
és legerısebb urat. Viszontagságos vándorlása közben találkozott egy remetével, aki Jézusról
beszélt neki. Azt tanácsolta Kristófnak, hogy menjen egy veszedelmes folyóhoz és ı vigye át
rajta az embereket. Kunyhójában egy éjjel szózatot hallott. Felébredt és látta, hogy a parton
egy kisfiú várakozott. Kezébe vette a botját, vállára vette a kisfiút és a folyó közepe felé
tartott vele. Érezte, hogy egyre magasabb és erısebb sodrású a víz, egyre nehezebb vállán a
kisfiú. Mikor nagy nehezen kiértek a partra, Kristóf méltatlankodott: „Miféle gyerek vagy,
mintha az egész világ terhét cipeltem volna a vállamon.” A kisfiú azt felelte: „Ne csodálkozz,
mert nemcsak az egész világ terhe volt rajtad, hanem az is, aki a világot teremtette. Én vagyok
a Krisztus.” Emblémáján így is ábrázolják, vállán a kis Jézussal, amint átgázol a folyón. Innen
van a neve Kristoforos görögül, azaz Krisztus-vivı.
Tisztelete a halászok, kertészek, patikusok, vándor emberek, legújabban az autósok körében
terjedt el.

Július 26. Anna
Anna, Szt. Joachim felesége 20 évig magtalan volt. Jeruzsálemben a papok nem engedték be
Joachimot a templomba, mondván: Bizonyára titkos vétke miatt nem ad az Isten neki
gyermeket. Szégyenében vagyonát szétosztja és pásztoraival a mezıre ment lakni. Isten
angyala megjelent neki és hírül adta, hogy Anna, a felesége méhében fogant és leányt szül.
Így született Szőz Mária, aki malaszttal teljes.
Szt. Anna a szülıasszonyok segítıje.

Élményállomások a Badacsony Régióban
Elindult a régiós buszjárat
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület indította be azt a turista buszjáratot, amely naponta hét
alkalommal közlekedik a Badacsony Régióban és
igénybevételével fáradtság nélkül,
kényelmesen járhatják végig a vendégek a régió nevezetességeit, borospincéit!
A buszjárat Badacsonyból indul a Szent-Görgy-hegyen át Szigligetre, majd visszatér Badacsonyba, s onnét
Badacsonytomajon, Káptalantótin át Salföldre, majd Ábrahámhegyre érkezik, s innét indul vissza
Badacsonyba.
A régiójáró busz egyelıre hétvégente közlekedik, majd július 18-tól augusztus 31-ig minden nap,
valamint szeptember közepéig szintén hétvégente fog közlekedni a mellékelt útvonalon és menetrend
szerint.
A busszal a turisták mintegy 50 km-es útvonalat járhatnak be, a vonaljegy 300 Ft-ba, a napijegy 950 Ft-ba,
a napi családi jegy 2.500 Ft-ba kerül.
A buszon hostess fogadja és kalauzolja a vendégeket, aki bemutatja a települések nevezetességeit, az
aktuális rendezvényeket és a megállókhoz kapcsolódó szolgáltatók kínálatát.
A buszjárat kapcsán egyébként nem mindennapi összefogás valósul meg a Régióban, ugyanis közel 50
támogató (önkormányzatok, szolgáltatók, programgazdák) összefogásával indulhatott el a buszjárat.
Az Egyesület nem titkolt célja, hogy „helyi járatként” is igénybe vegyék az itt élık és itt nyaralók a
buszjáratot, ill. strandjáratként Tapolcáról és a háttértelepülésekrıl, valamint a szezonális munkát végzık
munkába járását is megkönnyítheti.

BİVEBB INFORMÁCIÓ:

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
8261 Badacsony, Park u. 14.
Tel.: 87/531-013
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
www.badacsony.com

Kezdıdik a vakáció!
Véget ért a tanév és elkezdıdött a nyári vakáció. Az iskolai megpróbáltatások után többnyire a jól
megérdemelt pihenésé lesz a fıszerep. A nagyobb szabadság, a kalandok keresése azonban
veszélyeket is rejthet magában. A napsütés, a jó idı a szabadba vonzza gyerekeket.
Az elkóborolt gyermek könnyen bőncselekmény áldozatává válhat. A nála lévı vagyontárgyakat
ellophatják, elrabolhatják, ı maga pedig beteges hajlamú felnıttek áldozata lehet. A csellengı fiatalok
hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez is, korábban kezdenek el dohányozni, italozni és napjaink
veszélye, a kábítószer is hamarabb érheti el ıket.
Gyakran a fiatal bőnözı csoportok áldozataivá válnak a magányos, csavargó gyermekek, akiket
meglopnak, kirabolnak. Sok esetben követnek el a kiskorúak rongálást, garázdaságot és más
bőncselekményeket is.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a nyár veszélyeire, néhány jó tanács kíséretében, hogy a szeptemberi
iskolakezdésnél senkinek se kelljen kellemetlen élményekrıl beszámolnia régi, vagy új
osztálytársainak.
• A nyári melegben, a nappali órákban lehetıleg senki ne sportoljon, a ruházata pedig legyen
szellıs. Fokozottan ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra, lehetıség szerint friss ivóvíz
formájában.
• Fontos, hogy mindenki tartsa a szülıkkel megbeszélt idıponthoz magát. A kalandvággyal
kezdıdı csavargásoknak gyakran bőncselekmény a vége. Nyaranta megnövekszik az eltőnés
miatt körözött fiatalok száma.
• Ne hívjuk fel a figyelmet magunkra feltőnı viselkedéssel, értékes tárgyakkal, pl. mobiltelefon,
több készpénz vagy ékszer.
• Készpénzt ne, vagy csak több helyen elosztva vigyünk magunkkal. Ha van bankkártya, annak
PIN kódját a kártyától elkülönítve tároljuk.
• Ha valamilyen esti programban szeretnénk részt venni, oda lehetıleg csoportosan, vagy
idısebb személy kíséretében menjünk.
• Kerüljük a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket.
• Legyünk mindig óvatosak az idegenekkel. Ne szálljunk be ismeretlen autóba, ne engedjünk
idegent a lakásba.
• Szórakozóhelyeken lehetıleg palackozott, alkoholmentes italt célszerő fogyasztani. Ne adjunk
esélyt arra, hogy akaratunkon kívül bármi olyan szert keverjenek hozzá, amivel a
cselekvıképességet, szabad akaratot akadályoznák, befolyásolnák.
• A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni” életfelfogás könnyen vezethet el a
kábítószerekig. Fontos tudni, hogy sok kábítószer akár egyszeri kipróbálása is függıséget
okozhat.
• A diszkóbalesetek, közlekedési tragédiák elkerülése érdekében bulik után használjuk a
tömegközlekedést, vagy taxit.
• A hıségben a figyelem olykor lanyhulhat, ezért amikor közlekedünk, legyünk mindig fokozott
figyelemmel a szabályok betartására.
• Strandon, felhevült testtel, teli gyomorral nem menjünk vízbe.
• Fontos, hogy tudjuk, ha megtámadnak, meglopnak, akkor hová fordulhatunk azonnali
segítségért.
Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok:
MENTİK
104
TŐZOLTÓK
105
RENDİRSÉG
107
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
(A mobiltelefonról kezdeményezett hívásnál a megyeszékhelyi rendırfıkapitányság ügyelete jelentkezik)

Tapolca, 2009. június 22.
Molnár András r.fhdgy.
Tapolcai rendırkapitányság
Megelızési elıadó

