Káptalantóti Önkormányzat lapja/ a Megyei Önkormányzat támogatásával /VI. évfolyam 8. szám 2009. AUGUSZTUS

Nagyboldogasszony napja, augusztus 15.
Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsúnap. A moldvai magyarok e napon mindenféle virágot,
gyógynövényt szenteltek, hogy majd ezzel füstöljék a betegeket. A Muravidéken dologtiltó nap, nem
szabad sütni, mert a tőz kitör a kemencébıl. A Drávaszögben azt tartották, hogy ezen a napon
keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy egészséges legyen, és sokat teremjen.
A nap idıjárása termésjósló is. Ha a nagyasszony fénylik, jó bortermés van kilátásban. A két asszony
köze (augusztus 15. - szeptember 8.) varázserejő idıszak. Ekkor kell szedni a gyógyfüveket, ki kell
szellıztetni a hombárt, a téli holmit, a ruhafélét, hogy a moly bele ne essen. A hiedelem szerint ez
idıszakban ültetett tyúk összes tojását kikölti. A búzát is ekkor kell megszellıztetni, hogy ne legyen
dohos, ne essen bele a zsizsik.
Nagyboldogasszony az egyházi év legnagyobb Mária-ünnepe. A Nagyboldogasszony elnevezés
kizárólag a magyar nyelvben, magyar szóhasználatban létezik, az egyház e napot hivatalosan Szőz
Mária mennybemeneteleként ünnepli. Az eseménynek már a középkorban igen nagy kultusza volt,
részletei legendaszerő történetek formájában terjedtek szájról-szájra, és kiemelkedı témát szolgáltattak
az egyházi mővészeteknek, a kódexirodalomnak, a vallásos népkönyveknek. A legendák
terjesztésében jelentıs szerepet játszottak a búcsújárók, a búcsúvezetık, akik az összegyőlt hívek elıtt
nagy sikerrel adták elı Mária mennybemenetelének megható történetét. Szent István király az országot
Szőz Mária oltalmába ajánlotta.
Augusztus 20.
Államalapító Szent István királyunk ünnepe. 1774-ben Mária Terézia nyilvánította országos ünneppé.
Szent István jobbjának tiszteletére ezen a napon 1818 óta rendeznek körmeneteket. A paraszti életben
az aratás lezárása főzıdik ehhez az idıszakhoz. Több helyütt a templomban hálát adtak az aratás
sikeres befejezésekor. Az ıszi mezıgazdasági munkák megkezdése elıtt a faluból általában a
városokba utaztak a gazdák, ahol a télire szükséges vásárlásaikat intézték. Egyes vidékeken a
legszegényebb családnak a módosabbak kenyeret sütöttek ezen a napon.

MEGHÍVÓ
Káptalantóti Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves
Családját
2009. augusztus 19.19.-én szerdán 18 órakor
– Szent István ünnepén –
tartandó ünnepi megemlékezésre és kenyérszentelésre. Az ünnepség helye: a
templom elıtti Szent István szobor.
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Káptalantóti Önkormányzat Képviselı-testületi üléseinek határozatai és rendeletei
(2009. június 09-tıl 2009. július 28-ig)
2009. június 09.
• Káptalantóti Község Önkormányzata 43/2009. (VI.09.) sz. határozatával elfogadta a község
lakosságának egészségügyi állapotáról szóló tájékoztatót.
• Képviselı-testület 44/2009. (VI.09.) sz. határozatával elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
• Képviselı-testület 45/2009. (VI.09.) sz. határozatával elfogadta az „Út a munkához” tájékoztatót.
• Az Önkormányzat Képviselı-testülete 46/2009. (VI.09.) sz. határozatában foglaltak szerint támogatja
dr. Smura János r. alezredes kinevezését Tapolca város rendırkapitányává.
• Képviselı-testület 47/2009. (VI.09.) sz. határozata szerint 20.000,- forinttal támogatja a
badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola rendezvényét.
• Képviselı-testület 48/2009. (VI.09.) sz. határozatában foglaltak szerint támogatja a baba-mama klub
létrehozását.
2009. június 17.
• Képviselı-testület megalkotta 6/2009. (VI.19.) számú rendeletét Káptalantóti település díszpolgári
cím és érdemérem adományozásáról.
2009. július 28.
• 52/2009.(VII.28.) sz. határozatával Képviselı-testület elfogadta a védınıi szolgálat munkájáról
szóló beszámolót.
• Képviselı-testület 53/2009. (VII.28.) számú határozatával értékesítésre meghirdeti a Csobánc utcai
építési telkeket. A telek vételára: 1.500.000,- forint +ÁFA. 40 éves életkor alatti vásárló esetében a
Képviselı-testület kedvezményt biztosít, ebben az esetben a vételár: 1.000.000,- forint +ÁFA.
• 54/2009. (VII.28.) sz. határozatával a Képviselı-testület elfogadta 2009. III. negyedévi munkatervét.
• Képviselı-testület 55/2009.(VII.28.) sz. határozatával elfogadta a falugondnoki gépjármő
használatára vonatkozó önköltség-számítási szabályzatot.
• 56/2009. (VII.28.) sz. határozata szerint Képviselı-testület értékesíti az Önkormányzat tulajdonában
lévı 015/23 hrsz-ú (Fenyıs dombi) 1407 m2 területő szántó mővelési ágú ingatlanát 40.000,- forint
eladási áron.
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍRE…

Gála a koraszülöttekért
Jótékonysági mősort szervezett a Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár a megyei kórház „Bébi
Koraszülött Mentı Alapítványa” javára a városi mővelıdési központban augusztus 5-én este, amelyen
Talabér Márta, a megyei közgyőlés alelnöke, az esemény védnöke is részt vett.
Dr. Szabó Éva, a kórház gyermekcentrumának vezetı fıorvosa, az alapítvány kuratóriumi elnöke
köszöntıjében többek között elmondta: az alapítvány segítségével végzik Veszprém megye, Siófok, és
részben Székesfehérvár területén saját mentıautóval, speciális szakember gárdával és felszereléssel a beteg
újszülöttek és koraszülöttek mentését, valamint mőszerbeszerzésekkel támogatják a kórház intenzív
gyermekbeteg ellátását. A mostani rendezvény bevételét a gyermekgyógyászati centrum javára,
ultrahangkészülék vásárlására fordítják. A jótékonysági esten fellépett mások mellett a Honvéd Bakony
Táncegyüttes, a Kid Rock Együttes, a Kis-Bakony Táncegyüttes, Bakonyvári Sándor, Hatás Andrea, Dávid
Roland, Radics Tibor, Ókovács Szilveszter, valamint a Gizella Nıi Kar.
_____________________________________________________________________________________
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Méhnyak szőrés a védınınél
Kedves káptalantóti Hölgyek, Asszonyok!
Már biztosan értesültek róla, hogy egy mintaprogram keretén belül a területi védını is elvégezheti a
méhnyak szőrést.
A mintaprogram kialakításának célja az volt, hogy azok a nık is részt vehessenek a méhnyak
szőrésben, akiknek eddig nehézséget okozott a nıgyógyászati rendelésekre eljutni.
Mint tudják, a szőrés célja, hogy a méhnyakrákot megelızı sejtelváltozásokat minél hamarabb
kiszőrjék.
Így a kezelést korán elkezdve, elkerülhetı legyen a súlyos betegség, a méhnyakrák kialakulása.
Évente mintegy 500 nı hal meg a méhnyak rosszindulatú elváltozása miatt.
Azok a nık, akik érintettek a szőrésben, névre szóló, védınıi szőrésre hívó levelet kaptak, amely
minden szükséges információt tartalmaz.
Országosan 30.000 meghívó levelet küldtek ki, az én területemen 437 nı kapott ilyen levelet. A
program célkitőzése a 70 %-os részvételi arány elérése.
Sajnos a kezdeti lelkesedés alábbhagyott az elmúlt hónapban, ami nagyon elszomorító.
A program június 11-tıl kezdıdik és szeptember 30-ig tart. Kérem, aki szeretné igénybe venni ezt a
szolgáltatást jelentkezzen nálam idıpont egyeztetésre vagy az önkormányzatnál.
A mintavétel Nemesgulácson, a védınıi tanácsadóban történik.
Idıpontja szerda 8-12, vagy megbeszélés szerint, akár délután is.
A kenetvétel eszközei megegyeznek a nıgyógyászok által használt eszközökkel, a beavatkozás
fájdalom mentes, gyors (kb. 10-15 perc). A szőrésre magukkal kell hozni a behívólevél alsó felét,
TAJ kártyájukat. Aki szeretne jönni, de már nincs meg a behívó levele, az is jöhet, mert megoldható
a pótlása.
Azok a nık, akik rendelkeznek érvényes (3 éven belüli) rákszőrési lelettel és kaptak behívót, kérem
jelezzék.
Elérhetıségem:Védınıi Tanácsadó (Nemesgulács, JózsefA. u. 53.)
minden nap 800 900-ig, illetve szerda 800 1200-ig
Tel.:30/973 2395 (800 1700 ig)
Kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg a bizalmukkal és jöjjenek el hozzám a szőrésre!
Tisztelettel: Stadler Beáta védını

Hogyan elızhetı meg a kullancscsípés ?
Itt a nyár és egyre többet
tartózkodunk a szabadban, erdın-mezın.
Kullancscsípésre leginkább a magas füves, sőrő bozótos területeken és a lombos
erdıkben számíthatunk. Egyéni megelızéssel csökkenthetjük a kullancscsípés
kockázatát.
Nagyon fontos az öltözet megválasztása. Az öltözködés megválasztásánál
szem elıtt kell tartani, hogy a kullancsok mindig felfelé igyekeznek. A
kullancs a bokrok leveleinek fonákján és a főszálakon várakozik, és mikor a
levelekhez érünk bırünkkel vagy ruházatunkkal, mintegy letöröljük a parazitát.
Fontos dolog, hogy ne tudjon bemászni a nadrág alá. A nadrágszárával „ fogott „ kullancs vagy
belül kezd el felfelé mászni vagy kívül. Ahhoz, hogy ne tudjon belül mászni, a nadrág szárát
érdemes a térdzokni alá tőrni. Így csak kívül tud mászni. Ezért a bı aljú nadrágon kívül hagyott
trikó, vagy ing alatt fogja megközelíteni testünket. Hogy ezt elkerüljük, a rajtunk lévı felsıt be
kell tőrni a nadrágba. Ha nagyon meleg van, jobb meztelenül hagyni a felsıtestet, ugyanis a
kullancs fénykerülı, ezért a fedetlen testrészen ritkán csíp. A világos színő ruhán könnyebb
észrevenni a kullancsot. A galléros, hosszú ujjú ingek, blúzok biztonságosabbak, mint a rövid ujjú,
kivágott nyakúak, vagy gallér nélküliek.
Legyünk tehát körültekintıek mielıtt erdın-mezın járunk vagy éppenséggel dolgozunk.
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PARLAGFŐ !
A parlagfő-és gyommentesítés jogi szabályozása óta eltelt négy év.
A jogalkotó 2008.évben ismét módosította a védekezési kötelezettség
alapvetı szabályait. Ennek leglényegesebb változása, hogy a jegyzı növényvédelmi bírság kiszabására vonatkozó joga megszőnt. A jegyzıi tevékenység ezáltal nem vált
súlytalanná,a közérdekő védekezések elrendelése-, végrehajtatása belterületen
továbbra
is jegyzıi hatáskör maradt.
A jegyzı által prezentált bizonyítékok alapján a megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága jogosult kiszabni a bírságot, és várhatóan
nem fog kesztyős kézzel bánni azokkal, akik a kötelezı védekezést elmulasztják.
A parlagfő-és gyommentesítés elleni védekezés alapját öt jogszabály rendezi.
A fı szabály az , amit a 2008.évi XLVI. tv. 17.§ (4) bekezdése kimond:
A földhasználó köteles az adott év június 30.napjáig az ingatlanon a parlagfő virágbimbójának
kialakulását megakadályozni , és ezt követıen ezt az állapotot a vegetációs idıszak
végéig folyamatosan fenntartani.
Mivel egyértelmően látható , hogy a jogi szabályozás szigorúbb lett, és egyébként is Alkotmányban elıírt kötelességünk más egészségének, testi épségének védelme, ezért kérem
a Tisztelt lakosságot , szíveskedjen komolyan venni a jogszabályban elıírt védekezési kötelezettségét.
Amennyiben kérdésük , felvetésük van a fent leírtakkal kapcsolatban , úgy hivatalunk ügyintézıje, Baginé Szőcs Éva készséggel áll rendelkezésükre.
dr. Máté András körjegyzı

FAKANÁL ROVAT
Kenyérlángos
Elkészítése: A tésztát alaposan összegyúrjuk és ujjnyi vastagra nyújtjuk. A tepsibe téve tetejét villával
megszurkáljuk, és egy kis vízzel meglocsoljuk. Elımelegített sütıbe tesszük, aranybarnára sütjük. Melegen
tálaljuk, meg lehet kenni fokhagymával, tejföllel, tehetünk rá kockára vágott szalonnát, reszelt sajtot stb.
Összetevık: 1 kg liszt, 2 dkg só, 1,5 dkg élesztı, kb. fél liter víz, negyed kg fıtt, áttört burgonya.

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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