Káptalantóti Önkormányzat lapja

XIV. évfolyam 5. szám

2017. OKTÓBER

Emlékezzünk
Az 1956-os szabadságharcról emlékezni sok-sok
év múltán is igencsak nehéz és fájdalmas: ennyi
idő alatt elhalványul, átformálódik az emlékezet.
Rárakódik a közbe eső múlt, a változó idő
hordaléka, a jelen, az átalakulás minden terhe.
Ennyi idő múltán a történteket, a lázas napok
valóságát elfedi az egymást követő
„ megemlékezések” pora.
1956 történelemformáló napjainak levegője, véres
pátosza csak ott és akkor volt hiteles.
Nagy szavakkal, rikító jelzőkkel felidézhetetlen.
1956 októberében az előző rendszer elutasítása csak rövid időre volt képes olyan nemzeti
egységet teremteni, amelyre évtizedek múltán is pátosszal lehet emlékezni.
Magyarországon ma teljes a függetlenségünk, s tegyük hozzá: felelősségünk is van abban, hogy
hazánk hosszú idő után visszanyert politikai szabadságát mire használjuk, s hogyan élünk vele.
Elindultunk az egyetlen elképzelhető úton, mely Európába vezet, de ez az út keskeny és
göröngyös. A múlt rajta hagyta az országon a nyomát: még itt él az elmúlt sok-sok esztendő
erkölcsi hagyatéka, amit hosszú időbe telik önmagunkból és a társadalom egészéből
kigyomlálnunk. Itt él a félelem a múltból és a jövőtől. Mint ahogy mindezekkel együtt itt él a
közös cél, a remény, az összefogás igénye.
Ha hideg fejjel végiggondoljuk, hogy milyen értékeket kell óvnunk, mint a szemünk fényét, hogy
miről kell lemondanunk és mit nyerünk vele. Mi az, amit a múltunkból érdemes magunkkal
vinnünk, mi az, amiről tudatosan lemondhatunk, sőt le kell mondanunk. Harcunk ma is közös
és oszthatatlan, csak éppen beláthatatlanul bonyolultabb. Az ellenség ma a szegénység réme, a
létbizonytalanság, az átszervezéssel járó munkanélküliség és annak hozadékai. Ne egymásból
faragjunk ellenséget. Ennek a harcnak ma éppúgy a jövőnk, a társadalmi szolidaritás a tétje,
mint volt ötvenhatban.
Éljünk hát bátran jogos örökségünkkel, 56 szellemével, mely arra tanít, hogy egy nép, ha talpra
áll önmaga védelmében, ha közösnek érzi a haza ügyét, képes legyőzni előítéletet és ellenszenvet.
Képes felülemelkedni a kicsinyes érdekeken – képes közösen nemzetté nemesedni. Ötvenhat
forradalma a jövőre irányult. Az az út, amire 1989-ben léptünk - tudatosan vállalta 1956
emlékét és szellemét. Demokratikus Magyarország felé vezet és egységet követel a kemény viták
ellenére is, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy történelmileg ismét lemaradjunk.
1956-ban beírtuk a magyar nevet a világ történelmébe, s talán száz évnyinél is nagyobbat
léptünk előre. Most kicsinyek a lépteink, ráadásul sokakkal – Európa többségével – egyszerre
kell lépnünk, de higgyük el, hogy a végén megint csak beírhatjuk nevünket a történelembe:
ezúttal nem a vérünkkel, hanem tudásunkkal, verejtékünkkel, az eredményeinkkel.
Most, amikor a forradalom mártírjai előtt kegyelettel fejet hajtunk, merítsünk erőt és útravalót
ötvenhat emlékéből.
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Októberi és novemberi jeles napok
Október 17. Hedvig
Meráni grófnő, a mi Szent Erzsébetünk nagynénje. Az Árpád-házzal úgy került rokonságba, hogy II.
András feleségének testvére volt. Krakkó hercegéhez, Henrikhez ment férjhez. Hat gyermeket szült,
utána megtartóztatást fogadott. Nagy Lajos királyunk kisebbik leányának, Hedvignek is ő volt a
védőszentje, aki később Lengyelország királynője lett. E szentéletű királynő sírját Krakkóban ma is
sok magyar felkeresi.
Október 18. Szent Lukács evangélista
Művelt, római pogány orvos volt megtérése előtt. Szent Pál apostol útitársa. Ő írta le legrészletesebben
Mária életét, Jézus gyermekkorát evangéliumában. Az orvosok és a kórházak védőszentje.
Október 20. Vendel
A XVII. század elején ír királyfi volt. Legendája szerint Rómába zarándokolt, majd hazafelé jövet a
Rajna vidéken egy urasághoz szegődött és legeltette a nyáját. Feljegyezték róla, hogy imájával
megszüntette a dögvészt.
A pásztoroknak és a jószágoknak a patrónusa. Bárányos útszéli szobrai jelzik a tiszteletét.
Október 21. Orsolya
Jámbor életű apáca. A kerti vetemények és a káposzta betakarításának napja.
Október 28. Simon Júdás napja
Az áruló Júdástól megkülönböztetve Júdás Haddeus (Tádé) volt a teljesebb neve. Jézus tanítványa és
rokona volt. Hasonlított hozzá. Kezében vándorbottal, Jézus képmásával szokták ábrázolni. Tisztelete
országszerte elterjedt. Segítségét kétségbeesés, tanácstalanság idején szokták kérni.
Napján országos vásárokat tartanak. Az első télkezdő nap. Ettől a naptól kezdve előbb alkonyodik.
Elterjedt szólás: „Itt vagyon már Simon Júdás, jaj neked te pőre gatyás.” Azaz melegebben kell
öltözni.
November 11. Márton napja
Szent Márton 316-ban született Pannóniában. Apja római százados volt, Márton is katonaként került a
mai Franciaország földjére, ahol keresztény hitre tért, és kolostort alapított. 371-ben püspökké
szentelték Tours-ban, így Franciaországban is igen népszerű. A legenda szerint Szent Márton nem
akart püspök lenni szerénysége miatt, ezért elbújt a libák óljában. Azok azonban hangos gágogásukkal
elárulták rejtekhelyét. Innen a Szent Márton lúdja elnevezés. Ezen a napon hagyományosan libát ettek
a paraszt családok, úgy tartották, aki ezen a napon libát nem eszik, egész évben éhezni fog. Általában
erre a napra forr ki az újbor, a kicsit még csípős ízű nedűt Szent Márton boraként is emlegetik. A
legenda szerint Márton egy napon koldussal találkozott. Megszánva a didergő embert köpenyét
kardjával kettévágta, és felét a koldusra terítette. Másnap ugyanazon az úton Krisztus jött Mártonnal
szemben, vállán az előző nap kettévágott köpeny. Márton püspököt gyakran ábrázolják a vállán
átdobott fél köpennyel e történet alapján.
Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” –
tartották. A liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a
tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. Az aznapi időből is jósoltak: „Ha Márton fehér lovon jön,
enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Egy kalendáriumi regula szerint: „Márton napján, ha a lúd
jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” „A bornak szent Márton a bírája” – tartja a mondás,
azaz ilyenkor iható az újbor, más jelentése szerint az őszi időjárás dönti el, hogy milyen lesz a bor.
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KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATOK
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadta, és kötelezettséget vállalt arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően
jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy
a csatlakozási nyilatkozatot írja alá és az Általános
Szerződési
Feltételekben
meghatározott
alapfeltételeknek és a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
elbírálására
vonatkozó szabályzatnak megfelelően az „A” és „B”
típusú pályázati kiírást készítse el és tegye közzé.
51/2017. (IX.26.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyetértett
a
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által
meghatározott és közzétett, a Tapolcai Járásban
Káptalantóti településre vonatkozó, kötelező felvételt
biztosító általános iskola (Keresztury Dezső
Általános 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
gyermek nincs.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízta a polgármestert, hogy a határozatot
a Veszprémi Járási Hivatal részére küldje meg.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazta a polgármestert a megállapodás
aláírására.
53/2017. (IX.29.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 49/2017. (VIII.28.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosította:
Németh István 8258 Badacsonytomaj, Béke u. 15.
szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
kérelmező „Kisfalum a Dunántúlon - Káptalantóti”
című könyve kiadásának nyomdai költségeihez
150.000,- forinttal, azaz Egyszáz-ötvenezer forinttal
járul hozzá a nyomda által kiállított számla ellenében.

46/2017. (VIII.28.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Rendőrkapitányság 2016. évi
„Káptalantóti község közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” szóló
beszámolóját elfogadta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket a határozat kivonat 1 példányának
megküldésével értesítse.
47/2017. (VIII.28.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a 22-05634-1-001-01-12 MEKH
kóddal
rendelkező
DRV_S_225
kódszámú
Káptalantóti szennyvízelvezető mű megnevezésű
víziközmű Ellátásért felelőse a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
szerint, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a
továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032 időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadta, és a
Gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2018. évre
vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a
DRV Zrt-t a határozat kivonat 1 példányának
megküldésével értesítse.
48/2017. (VIII.28.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegű fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályázat
keretében a) A település belterületén út, híd vagy
járda építésére, felújítására, karbantartására pályázati
alcélra, 2 hrsz-ú, 47 hrsz-ú, 291 hrsz-ú közterület,
118 hrsz-ú, 119 hrsz-ú, 120 hrsz-ú út kátyúzására,
karbantartására 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint
támogatási igényt nyújtott be.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazta a polgármestert a pályázati
adatlap és pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok
aláírására.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete megbízta a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról az ebr42 önkormányzati információs
rendszeren keresztül gondoskodjon.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkérte a polgármestert a pályázat
előkészítésével,
benyújtásával
kapcsolatos
intézkedések megtételére.
50/2017. (IX.26.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete kinyilvánította csatlakozási szándékát a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi pályázati fordulójához.
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5O éves osztálytalálkozó
Különös módon kezdődött az „új tanév” a Káptalantótiban 1967-ben végzett „diákoknak”.
Most ünnepelték 50 éves osztálytalálkozójukat.
Az osztálynévsor szerint sikerült is mindenkit elérni és meghívni erre a rendkívüli
összejövetelre. Sajnos mindezek ellenére kevesen érkeztek meg a szeptember 2-án, a helyi
kultúrotthonban megtartott találkozóra.
Nagy örömmel és szeretettel köszöntöttük egymást. Volt olyan osztálytársunk, akivel az
általános iskolai tanulmányaink óta nem is találkoztunk.
Sajnos nevelőink közül már majdnem mindenki, de volt osztálytársaink közül is többen már
csak az égi országból figyelték összejövetelünket.
Az előtéri üdvözlés után a szépen megterített asztalok mellett folytatódott a beszélgetés.
Szabó Jutka tanár néni – aki elfogadta meghívásunkat és meg is érkezett – névsorolvasása
közben mindenki elmesélte, mi is történt vele az elmúlt fél évszázad alatt. Jó volt egymást
hallgatni.
A hosszú beszámoló után elfogyasztottuk az uzsonnát, megkóstoltuk a finomabbnál finomabb
süteményeket, koccintottunk a nagy találkozásra. Végül felszeleteltük az erre az alkalomra
készült tortát.
Jól sikerült a találkozó, megfogadtuk, hogy ezután már próbálunk gyakrabban találkozni.

Ilyenek voltunk.

Ilyenek vagyunk.
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Meghívó
A Káptalantóti Önkormányzat tisztelettel meghívja
Önt
2017. október 21-én /szombaton/
17 órakor a
kultúrotthonban tartandó ünnepi műsorra, ahol az
56-os forradalom és szabadságharc emlékét idézzük
fel.

Glória Victis! Emlékezzetek
az elesettekre,
kik hűlt ajakkal ma is hirdetik:
a győzelemnek végső percekig
őrzött reménye életüknél mégis több nekik.
/Tollas Tibor/
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Meghívó
A Községi Könyvtár tisztelettel meghívja
Káptalantóti lakosságát, gyerekeket és
felnıtteket egyaránt
Szabó Csaba Néptánc pedagógus:
„Ilyenek voltunk”
A Bakony és a Balaton-felvidék régi táncai, táncélete címő
elıadására.
Ideje: 2017.október 21. szombat 17,30
Helye: Kultúrotthon nagyterme
A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)
keretében valósul meg.
Minden kedves érdeklıdıt szeretettel várunk!

_____________________________________________________________________________________
6

TÓTI HÍRMONDÓ

2017. OKTÓBER

Márton-napi újbor ünnepe
Káptalantóti Község Önkormányzata attól való félelmében, hogy a
népi jóslás beválik - miszerint:
miszerint

„ Aki Márton napján újbort nem iszik, egész évben szomjazik.
Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik ! „
Ezért 2017. november 1111-én ( szombat ) 17,00 órai kezdettel ismét
megrendezi a
MártonMárton- napi újbor ünnepét !

A helyi boros-gazdák bemutathatják új boraikat !
Akik nemcsak a szomjazástól, hanem az éhezéstől is félnek
bejelentkezéskor megvehetik a
1.800,-- Ft
Ft--os áron,
„libator” jegyeket 1.800,
hogy részesei lehessenek az
újbor kóstolásnak és a libavacsorának !
Rendezvény helyszíne: Kultúrotthon nagyterme
Bejelentkezés az Önkormányzatnál: 2017. november 05
05-ig
Teremtsünk újra hagyományt a Márton napi vigadalomnak !
Minden kedves érdeklőd
érdekl dőtt szeretettel várunk !
Képviselő
Képvisel testület
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Zöldhulladék gyűjtés (20 km belül)
Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2017. április 1-vel folytatja a
lakossági zöldhulladék gyűjtését.
A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a
zöldhulladék-gyűjtést válasszuk. Az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű,),
komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.
2017. április 1-től a zöld hulladék elhelyezésére a Regionális Hulladékkezelő Központban kialakított Hulladékudvar
áll rendelkezésre. Kollégáink az Üzemelési szabályzatnak megfelelően a megjelölt hulladékokat térítés nélkül
átveszik.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerti hulladékot kizárólag tisztán, mindenféle szennyeződéstől mentesen
szíveskedjenek elhelyezni a Hulladékudvarban kihelyezett konténerekbe (műanyagzsák, fólia stb. nélkül).
A hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy és a vele közös háztartásban élő természetes személy
ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, hogy az ingatlanhasználónak
közszolgáltatási díjhátraléka és ahhoz kötődő járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.
A Hulladékgyűjtő udvar a Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található
(8308 Zalahaláp, hrsz. 010/42).
Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása:
Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.
Szerda: 7:00-től – 18:00-ig.
FAKANÁL ROVAT

Sütőtökös pogácsa
Hozzávalók 2 nagy tepsihez: 20 dkg sütőtökpüré, 50 dkg liszt, 1,5 dkg élesztő, 2 ek. tejföl, 2 tojás, 17,5 dkg
margarin, 2 kk. só, köménymag, szezámmag, sajt a tetejére
Elkészítés: A sütőtököt meghámozzuk, magjait eltávolítjuk, felkockázzuk, és mikróban néhány perc alatt
megpároljuk. Áttörjük, hagyjuk kihűlni. Amikor a sütőtökpüré már kézmeleg, belemorzsoljuk az élesztőt (nem
kelesztjük!), alaposan eldolgozzuk. Hozzáadjuk a puha margarint, 1 tojás sárgáját, a tejfölt, a lisztet és a sót, majd
ruganyos tésztát gyúrunk. Fél órán át pihentetjük, majd lisztezett deszkán
vékonyra kinyújtjuk és megkenjük egy tojás fehérjével. A tészta bal felét
középre behajtjuk, a jobb felét erre ráborítjuk. Alulról felfelé a tésztát a
közepéig behajtjuk, majd végül felülről lefelé ráborítjuk és további 10
percig pihentetjük.
Ezután a tésztát ujjnyi vastagra nyújtjuk, tetejét megkenjük a felvert egész
tojással. Derelyeszaggatóval 4 cm-es kockákra vágjuk, és az így kapott
pogácsákat egyenként gyors mozdulatokkal, oldalról megsodorjuk, hogy
magasabbak és hengeresek legyenek. Tetejüket megszórjuk reszelt sajttal,
köménymaggal, szezámmaggal, ízlés szerint. Forró sütőbe tesszük, majd
közepesre csökkentjük a hőfokot, és kb. 20 perc alatt pirosra sütjük.

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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