Káptalantóti Önkormányzat lapja/ a Megyei Önkormányzat támogatásával /VI. évfolyam 11. szám 2009. NOVEMBER

Novemberi jeles napok
November 11. Márton napja
Szent Márton 316-ban született Pannóniában. A középkor egyik legnépszerőbb szentje, kultusza hazánkban is
virágzott: emlékét helynevek is ırzik. Szent Márton ünnepe a magyar néphagyományban tradicionálisan a
gazdasági évet lezáró ünnep. A tél kezdetét jelzi, hogy eddigre már mindenhol elszámolnak a pásztorok a
tavaszi- nyári idıszakban rájuk bízott jószággal, és a gazdától megkapják járandóságukat. A betakarítással
összefüggı munkálatok is lezárulnak erre az idıszakra, sıt az ısszel szüretelt szılıbıl is kiforr az új bor.
November hónapot bizonyos vidékeken "kis farsangnak" is nevezték, ugyanis ekkor még meg lehetett tartani a
lakodalmakat
és
vigasságokat,
amelyek
majd
az
adventi
idıszakban
tiltva
lesznek.
Az ünnep eredete az ókori Rómába nyúlik vissza. A legenda szerint Róma védıi elaludtak, és az ellenség, a
gallok támadásától csak az mentette meg a várost, hogy a ludak hangos gágogására felébredtek. Innen az Avis
Martis, azaz Mars lúdjai elnevezés. (Mars a római mitológiában hadisten.) Ez az Avis Martis formula változott
át
aztán
a
keresztény
hitvilágban
Avis
Martinus,
azaz
Márton
lúdja
alakká.
Márton valós történeti személy, Pannóniában született, Szombathelyen, 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 népszerő. 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 csípıs íző nedőt Szent Márton boraként is emlegetik. A legenda szerint Márton egy napon koldussal
találkozott. Megszánva a didergı embert köpenyét kardjával ketté vágta, és felét a koldusra terítette. Másnap
ugyanazon az úton Krisztus jött Mártonnal szemben, vállán az elızı nap kettévágott köpeny. Márton püspököt
gyakran ábrázolják a vállán átdobott fél köpennyel e történet alapján.
November 19. Erzsébet napja
Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) a katolikus egyház egyik legtiszteltebb nıi szentje. Idıjárásjóslás
főzıdik ehhez a naphoz: ha e napon havazik, azt mondják Erzsébet megrázta pendelyét.
November 25. Katalin napja
Szent Katalin a IV. században élt, hitéért mártírhalált halt. A házasságra vágyó lányok védıszentje,
vértanúságának az eszköze a kerék miatt a fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, molnárok, fazekasok tisztelték.
Napjához férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak. A vízbe tett gyümölcság, ha kizöldül karácsonyig, a
lány közeli
férjhez menetelét jósolja. Az ágat
katalinágnak,
katalingallynak nevezik.
November 30. András napja
Szent András apostol a keleti egyház védıszentje az I. században élt. A hagyomány szerint átlósan ácsolt
kereszten halt mártírhalált, ezért hívják az ilyen keresztet andráskeresztnek. András napja a legjelentısebb
házasságjósló, varázsló nap. A lányoknak többnyire magányosan, titokban kellett ezeket a praktikákat
elvégezniük.
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Káptalantóti Önkormányzat Képviselı-testületi üléseinek határozatai
(2009. szeptember 22-tıl 2009.október 29-ig)
2009. szeptember 22.
• Káptalantóti Község Önkormányzata 60/2009. (IX.22.) sz. határozatával elfogadta az Önkormányzat 2009. I.
félévi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót.
• Képviselı-testület 61/2009. IX.22.) sz. határozatában úgy döntött, hogy az E-ON-nal kötött földgázszolgáltatási szerzıdést felmondja és szerzıdést köt az EMFESZ Kft-vel.
• Képviselı-testület 62/2009. (IX.22.) sz. határozata szerint pályázatot nyújt be a település csapadékvíz
elvezetési problémáinak megoldására, a pályázat megírásával a Fortuito Kft-t bízta meg.
• 63/2009. (IX.22.) sz. határozatában elfogadta a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet gyermek és
felnıtt háziorvosi ügyelet 2009. I. félévi tevékenységérıl szóló beszámolót.
• 64/2009. (IX.22.) sz. határozatában elfogadta a Tapolca és Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi
Ügyelet Társulása alapító okiratának módosítását és az ügyeleti társulás 2009. december 31-el való
megszüntetését. Továbbiakban ezt a feladatot a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása látja el
Tapolca Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetével kötött megállapodás
szerint.
• Képviselı-testület 65/2009. (IX.22.) sz. határozata szerint ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási
Ösztöndíjrendszerhez.
• Képviselı-testület 66/2009. (IX.22.) sz. határozatában 73 fı iskolás gyermeknek személyenként 10.000,forint beiskolázási támogatást biztosított.
• Képviselı-testület 67/2009. (IX.22.) sz. határozata szerint elfogadta a sportegyesület mőködésérıl szóló
beszámolót és az egyesület zavartalan mőködése érdekében 2009. december 31-ig megelılegezte a pályázaton
nyert támogatást és a megítélt személyi jövedelemadó 1 %-ának megfelelı összeget.
• 68/2009. (IX.22.) sz. határozatában elfogadta a Tanácsadó Testület mőködésérıl szóló tájékoztatót.
• 69/2009. (IX.22.) sz. határozatában elfogadta a Nyugdíjas Klub mőködésérıl szóló tájékoztatót.
2009. október 08.
• Képviselı-testület 72/2009. (X.08.) sz. határozata szerint biztosítja a település csapadékvíz elvezetési
problémáinak megoldására benyújtandó pályázathoz szükséges önrészt.
2009. október 29.
• Képviselı-testület 73/2009. (X.29.) sz. határozata szerint pályázatot nyújt be a mezıgazdasági utak
fejlesztéséhez nyújtandó támogatásra és a szükséges önrészt a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍRE…

Segítség vészhelyzetben
Ingyenesen kérhetnek segítséget azok, akiket sérelem, illetıleg hátrányos megkülönböztetés ért a munkahelyen,
iskolában, vagy hivatalban ügyintézéskor – hangzott el többek között az errıl szóló sajtótájékoztatón a megyeházán,
november 9-én. Az Egyenlı Bánásmód Hatóság Magyarországon öt éve mőködik. Az összes megyében idén
áprilisban, a TÁMOP keretében 915 milliós uniós finanszírozással olyan munkába kezdtek, amely 51 hónapon
keresztül a diszkrimináció elleni küzdelmet, a társadalmi szemléletváltozást, a hatósági munka erısítését érinti – derült
ki dr. Fábián Alexandra ügyvéd, egyenlı bánásmód referens, és Varga Endre, a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi
Iroda – Veszprémi Esélyek Háza programvezetıje tájékoztatásából.
Valamennyi megyében idén szeptembertıl már dolgozik jogi végzettségő referens, akikhez Veszprémben a Kossuth
utca 10. szám alatt (Zöld ház), minden héten hétfın 12-16 óra között fordulhatnak azok, akiket sérelem ért. A
megoldásban adott esetben segít egy szakmai csoport is, amely Budapesten mőködik. Az eljárás illetékmentes, a
szakértık a döntést ötven napon belül meghozzák, fiatalkorúaknál harminc napon belül. A referenshez fordulhat
például az a nı, akit azért nem alkalmaznak, mert több gyermeket nevel, illetve az, aki elégedetlen adott hivatal
munkájával. A büntetés 50 ezer forinttól hat millióig terjedhet.
A családon belüli erıszak és az egyházzal kapcsolatos ügyek nem tartoznak hatáskörükbe.
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Falu a rózsák tövében
Káptalantóti – a középkorban Thoty, a múlt században Nemes-és Káptalantóti – a Tapolcai medence délkeleti
peremén, a 347 méter magas Tóti hegy északi lábánál, 135 méter tengerszintfeletti magasságban helyezkedik el.
Elsı okleveles említése 1270. /2010-ben 740 éves!/
Ez a kis község, amióta Istvándi Ferenc a polgármester, rendkívül sokat fejlıdött! Most már nemcsak a megyében is
ismert többszörös bajnok labdarúgócsapatáról híres, hanem a megszépült faluközpontról, a felújított kultúrházról, a
szépen rendbetartott labdarúgópályájáról és a virágosított utcáiról, meg az országos hírő liliomkerti piacáról!
Káptalantóti az ısszel tovább szépült! A rózsák falujává kezd válni. Nemcsak a köztéren, hanem lassan mindenütt
az utcákon, a patak parton nyíló rózsákkal fogunk találkozni jövı tavasszal. Valóban a rózsák faluja lesz
Káptalantóti. Ezért kívánom megemlíteni, hogyan alakult a virágosítás, a rózsák telepítése. Már 2008 ıszén
kezdıdött községünk virágosítása. Ekkor 200 tı rózsa lett elültetve. 2009 tavaszán egynyári virágokat telepítettek
Kövessi Lászlóné Ibolya irányításával. İ nagy hozzáértéssel, szeretettel gondozza a virágokat. Ezeket az alábbiak
szerint ajánlották fel: Önkormányzat 200 tı, Kövessiné Ibolya saját nevelés 100 tı, Csom Károlyné alpolgármester
tiszteletdíjából 320 tı és 8 db díszbokor. Ugyancsak felajánlásból létesült az útkeresztezıdésben lévı sziklakert,
melyhez 50.000,- forinttal Ádám Csaba Díszfaiskola tulajdonosa járult hozzá. Az ısszel újabb 700 tı rózsát ültettek
el Ibolya vezényletével az önkormányzat közmunkásai. Ezeket az alábbiak szerint tudták beszerezni:
A Tóti Tócsi napon vásárolt rózsajegyekbıl 200 tı, Istvándi Ferenc polgármester felajánlásából 300 tı, Csom
Károlyné felajánlásából 100 tı, Czanka Dezsı felajánlásából 100 tı. A rózsák telepítéséhez a gépi munkát és a
trágyát az Istvándi KFT biztosította. Ez a szép kisközség így lesz a rózsák faluja.
Istvándi Ferenc polgármester arra kérte községünk lakosságát, hogy segítsék kiválasztani az ültetések helyét,
segítsenek a rózsatövek ápolásában. A szakmai felügyelet, a növények ápolása önkormányzati feladat, de jó lenne,
ha civil szervezetek, vállalkozók, vagy magánszemélyek is „örökbe” fogadnának egy –egy virágágyást, egy-egy
utcarészt.
Káptalantótiak! Legyünk büszkék történelmi múltú falunk fejlıdésére!
Puskás Zoltán nyugdíjas tanár
Bujdosó Ágnes: Véradóknak
(részlet )
Tegnap még csupa napfény és derő- ma
viharverte pusztaság.
Tegnap ragyogó, lombos kikelet- ma
villámsújtott, csonka ég.
Tegnap boldog, élettıl duzzadó- ma
fénytelen szem, néma száj.
Tegnap anyám volt,társam,vagy fiam – ma
köztünk lebeg a halál.

Véradók napja
November 27 a Véradók Napja, különleges
ünnep. Az emberség, az emberi szolidaritás
és a felebaráti szeretet ünnepe. Ha
felebaráti szeretetrıl beszélünk, akkor
Önökrıl, véradókról kell beszélnünk.
A
vér
a
vérembıl,
mondjuk
szeretteinkrıl,gyermekeinkrıl, és Önök nem
csak elvont, hanem fizikai értelemben is
önmaguk egy részét, vérüket áldozzák fel
embertársaikért. Könnyebb adni barátnak,
rokonnak, könnyő segíteni annak, akit
szeretünk. Önök az embert
szeretik,
ismeretlen embertársaikat. Ez
az igazi
humánum. Önzetlenül, köszönetet nem
várva - nem ismerve kik ık
- vérükkel
segítenek embereknek életben maradni.
A véradók erkölcsi
gyıztesei egy olyan
világban amikor sokak szemében
a
gyızelem, siker, pénz vagy hatalom
helyezıdik elıtérbe.
Önök tisztel hölgyeim és uraim és minden
véradó példái az összetartásnak és a
segítıkészségnek, egymás tiszteletének és
elfogadásának.
Hálás
köszönet
az
áldozatért, amit
embertársaik érdekében
hoztak.
Köszönet mindannyiunk nevében.

Áradjon széles, lüktetı folyóvá
az érben duzzadó patak !
Járok és mondom, bízva kiáltom:
„ ki vért ad, az életet ad ! „
Napsugarat és termékeny erıt,
szellıt, mely zúg a kerten át,
fényt búcsúzó,megtört szemekbe, a bır
pirosló bársonyát.
Járok a kórház szők folyosóján. Már csend
van , tiszta nyugalom…
De járok és mondom, szívbıl kiáltom: „
kezetekben a hatalom !
Vagytok a BÉKE szent katonái, halállak
küzdı hadsereg.
Áldás, dicséret s hála tinéktek, hisz vért
adtatok - s é l e t e t!”
(cskné)
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Felkészülni a télre…
Természetesen mindenki azt szeretné, ha egészségesen, különösebb baj nélkül vészelhetné át a következı
hónapokat, fıleg most, hogy a sajtó ki nem fogy az új influenzavírus okozta pánikkeltésbıl. Mindenki az új
oltásról beszél, annak elınyeirıl, hátrányairól –azt, hogy melyikbıl van több vagy kevesebb, nem tisztem
eldönteni, a kedves Olvasóra bízom.
Oltás ide – oltás oda, a megelızésre kell most hatalmas hangsúlyt
fektetni. Készítsük fel, erısítsük meg immunrendszerünket! Persze
fokozottan oda kell figyelni a személyi higiéniára is (járvány idején
kerülni a kézfogást, a puszit; betegen ne menjünk dolgozni, hogy ne
fertızzük munkatársainkat; többször mossunk kezet egy nap).
Egészségünk megırzéséhez nem mindig szükségesek a különbözı
gyógyszerek. Önkéntes embereken vizsgálva mára bebizonyították, hogy a különbözı gyógynövényt
fogyasztó önkéntesek kevésbé betegednek meg. Ehhez megfelelı például az Immunerısítı filteres
teakeverék (összetevıi: mézbokor, vasfő, borsmentalevél, citromfő, édesgyökér, körömvirág, fahéj)
beszerezhetı bármely gyógynövényboltban, Herbáriában. Immunerısítı hatású a bíbor kasvirág is, ez a
szervezet védekezıképességét javítja, illetve a körömvirág hatékony vírusölı tulajdonsággal rendelkezik.
Ahhoz hogy testünk megfelelıen védett legyen, szükségünk van kalciumra, C-vitaminra, de ezeket a
szervezet nem képes elıállítani, így azt kívülrıl kell pótolni. A csipkebogyótea (melyet hidegen kell
elkészíteni a benne lévı C-vitamin megóvása miatt) remek megoldás lehet a vitaminok pótlására.
Amit én használok, és ajánlom mindenkinek (persze a fentieken túl) a propolisz. Sokan nem ismerik e
méltatlanul elfeledett csodaszert, pedig a népi gyógyászatban mindig is jelen volt. A propolisz illatos,
balzsamszerő anyag, melyet a fák rügyeirıl győjtenek a méhek. Természetes vegyülék, 50-60%-ban
gyantaféléket és balzsamokat, 10-30%-ban viaszt, 8-10%-ban illóolajakat, 5%-ban virágport és kisebb
mennyiségben még számos ismert és ismeretlen anyagot tartalmaz. A méhek fertıtlenítı, tartósító, gyógyító
és építıanyagként használják. Többféle propoliszos tabletta van már forgalomban. Gyorsan felszívódik, és
könnyen bejut a szövetekbe. A természetes bélflórát nem károsítja. Ellenjavallata nincs. Én a tinktúrás
változatát ajánlom mindenkinek, limonádéba, teába vagy egy kanál mézre csepegtetve rendkívüli és
természetes immunrendszer-erısítı. Aki további adatokat szeretne a propoliszról, illetve annak jótékony
hatásairól, annak ajánlom a következı internetes oldalt: http://mati69.uw.hu/ A propolisz-tinktúrát
elsısorban méhészek állítják elı, tehát ott tudunk vásárolni, de aki nem tud hozzájutni, annak szívesen
segítségére leszek.
Jó felkészülést, és egészséges telet kívánok Önöknek:
Karácsony Elvira
FAKANÁL ROVAT

Ropogós libacomb
Hozzávalók: 4 db libacomb, 3 fej fokhagyma, só, bors, libazsír, 1 kg burgonya, 1
fej vöröshagyma
Elkészítés: A főszerezett libacombokat kiolvasztott bı libazsírba tesszük, és
hozzáadunk 3-4 dl vizet. Letakarva félpuhára pároljuk, majd fedı nélkül készre
sütjük. Hagymás tört burgonya: Megfızzük a megpucolt burgonyát, leöntjük róla a
vizet és megtörjük. A finomra vágott vöröshagymát lepirítjuk, sózzuk, borsozzuk, a fokhagymát pedig áttörve adjuk
hozzá. Kihőlés után összekeverjük a burgonyával és gombócokat formázunk belıle. Sütıben átsütjük, míg a teteje
szép piros lesz.
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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