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Csendes várakozás
Karácsony várakozó csendje, öröme, kedves szokásai a régmúltat
hozzák vissza. A naptári év ünnepei közül mindnyájunkat megérinti
az ünnep csodálatos varázsa. Az adventi koszorú összeköt, szorosra
fűzi az emberek kezét. A bennünk lévő szeretetet, békét és
nyugalmat sugározza, biztonságot ad.
Az ünnepvárás meghittségét elsősorban magunkban kell kialakítani
és egymás kezét megfogva, áhítattal átélhetjük az egymáshoz tartozás örömét, a békét és az
emberbaráti szeretetet. Körülöttünk harmóniát, békességet teremtve rátalálunk lelki békénkre.
„Ne a díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony„
A karácsonyi ünnepkör tele van reménységgel. Az adventi koszorú egyre növekvő
gyertyafénye a sötétségből kivezető világosságra utal, amely a karácsonyfán éri el legszebb
pompáját. A karácsony színei - az öröm és a szeretet pirosa az egész év fáradtságát, gondjátbúját feledtető, az ünnep békés csendjét hirdető hó-paplan fehérsége, a fenyő reményt adó
zöldje, a gyertyák fényének aranya, - mind-mind beragyogják ilyenkor a szíveket.
A mindig zöld, örökké élő fenyő a hallhatatlanság szimbóluma – fenséget, nyugalmat,
frissességet áraszt, - örökzöldjével reménységet sugall, maga az ünnep is ajándékká válik.
Karácsony ünnepe arra késztet mindnyájunkat, hogy megnyissuk szívünket az örömre, a
mások iránti szeretetre. Kedves szóval, szívből jövő igazi jókívánságokkal közeledhetünk
egymáshoz. Ilyenkor éljük át legjobban azt a csodát, amire csak a szeretet teszi képessé az
embert. Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, melynek hangja a családot, az otthon
melegét juttatja eszünkbe. A szeretet és a fény ünnepére készülünk mindannyian, amelyen
nemcsak a megkonduló harangokra, a tisztán csengő énekre és a lélek belső hangjaira
figyelünk, hanem egymásra is. A szó legszebb értelmében is együtt várjuk a szeretet és a béke
ünnepét, a Megváló születését.
Ünnepváró zúzmarás téli estéken a családi együttlét derűs emléke melegítse szívünket, legyen
részünk örömben és lelki békében. Kis falunk minden kedves lakójának áldott szép
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, békés új esztendőt kívánok !

Képviselő testület nevében:
Csom Károlyné polgármester
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Decemberi és januári jeles napok
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 31.
Szent Szilveszter pápa (IV. század) ünnepe, gyakorlatilag az újév vigíliája (előestéje). A szilveszteri
szokások közös célja, a következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot varázsolni.
Különösen fontos szerepet kapnak az e naphoz kötődő zajkeltő szokások melyek célja az ártó, rontó
erők távol tartása a háztól. Eszközei igen változatosak, karikás ostor, duda, csengő, kolomp. Ismert
szokás volt vidéken a nyájfordítás is, a cél az volt, hogy az állatok felébredjenek és a másik oldalukra
feküdjenek, így gondolták szaporaságukat biztosítani. Erdélyben szokás az óév kiharangozása, és az új
esztendő énekkel köszöntése.
Január 1. Újév
Kiskarácsony napjának is nevezik. Jézus születésének nyolcadik napja. 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 gombócba 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 kéményseprűvel 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.
Január 2. Jézus nevenapja
A katolikus magyar nép legkedvesebb köszöntési módja: „Dícsértessék a Jézus Krisztus, Mindörökké, Ámen.” A katolikusok Jézus nevének hallatára fejet hajtanak, a templomok előtt
keresztet vetnek, dicsérve az Urat.
Régi szép hagyomány, ha a parasztember munkához lát, Jézus nevével teszi. (pl. vetéskor, aratáskor,
kenyérszegéskor stb.)
Január 6. Vízkereszt
Nevét onnan kapta, hogy az egyház ezen a napon szenteli a keresztelővizet. Régen minden házban az
ajtó mellett volt egy szenteltvíztartó. Ebből merítve keresztet vetettek a belépők, és mondták: „az
Atya, Fiú, Szentlélek legyen a ház lakóival”. Ezzel szentelték meg a halottakat is. Ilyenkor van a
házszentelés szép szokása. Az ajtófélfára fent a három király nevének kezdőbetűit írja fel a pap, ima
kíséretében, hogy a ház lakóit védjék meg a bajoktól: G+M+B+. A magyar nép háromkirály
ünnepének is nevezi a kis Jézust meglátogató három király emlékére, akik a karácsonyi csillag
vezetésével mentek Betlehembe hódolni a Kisded előtt. Aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékba.
Vízkeresztkor ér véget a karácsonyi ünnepkör és kezdődik a farsang időszaka, ami hamvazó szerdáig,
a nagyböjt időszakáig tart.
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MEGHÍVÓ
„Álmodik a fenyıfácska odakinn az erdın.
Ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyre, gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel, boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe,
költözzék be szent karácsony ünnepén a béke.”

/Fésős Éva/

Szeretettel várjuk Önt, és kedves családját
2017. december 17-én, vasárnap délután
16 órakor a káptalantóti kultúrházban tartandó
karácsonyi ünnepségre.
Képviselıtestület

Ünnepeljük és várjuk együtt
a karácsonyt!
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Karácsonyi miserend
Templomunkban december 24-én, vasárnap 11,30-kor
ünnepi szentmise
„Éjféli” mise december 24-én 22 órakor lesz
Karácsony napján december 25-én, hétfın 11,30-kor
ünnepi szentmise
Karácsony másnapján december 26-án, kedden nem lesz mise
Szilveszterkor: december 31-én, vasárnap 11,30-kor lesz szentmise.

„Tudod karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában,
nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen
ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
/Márai Sándor/
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánok minden könyvtár látogatónak!
Hatosné Adrián Éva

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk a Tóti Hírmondó
kedves olvasóinak!
Szerkesztık
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Itt járt a Mikulás
Most is, mint mindig, Szent Miklós ünnepéhez közeledve, a falu kis lakói meghívást kaptak a
kultúrházba a Mikulásváró délutánra.
Megtelt a terem izgatottan várakozó kicsi és nagyobb gyerekekkel, és az őket elkísérő szülőkkel,
nagyszülőkkel.
A
Könyvtárellátó
Renszer
szervezésében
Rosta
Géza
kedves,
gyerekeknek szóló műsorával várakoztak a
gyerkőcök a nagyszakállú érkezésére.
Jó hangulatban telt az idő, a gyerek is
bekapcsolódtak a „zenélésbe”.
Aztán megérkezett a Mikulás
hűséges segítőivel, a krampuszokkal.
Verssel, dallal köszöntötték. Mindenki jó
volt, ezért ajándékba csomagot kaptak.
A délután sütizéssel ért véget.
Jövőre is várjuk a jó Mikulást.

Labdarúgó csapatunk őszi szerepléséről röviden
December 9-én este a kultúrotthonban a 2017-2018-as bajnoki év őszi szezonjának végén újra találkoztak
tagjaink. Labdarúgóink, vezetőségünk, közvetlen segítőink 31 fővel, teljes létszámban megtisztelték
összejövetelünket. Aktív részvételével Csom Károlyné polgármester is részt vett, ahol további támogatásáról
biztosította tagjainkat. A Labdarúgó Szövetség állandóan nehezedő, szigorodó feltételeinek, ha kisebb
zökkenőkkel is, de sikerült jól megfelelnünk. Játékosoknak, edzőnek, vezetőknek és minden aktív
közreműködőnek megköszöntük önzetlen segítségét.
A bajnoki év őszi szezonjának rövid értékelése: A 15 csapatos Megye III. Dél osztályába sorolták
csapatunkat, az erőviszonyokat ismerve a megye 5. csoportjának talán legerősebb összetételű csoportja. A
nyári átigazolás során 5 fő távozott tőlünk, 8 fő pedig ide igazolt, vagy kisebb kihagyás után újra
hosszabbította játékengedélyét. Jelenleg úgy értékeljük, hogy erősödtünk. Nagyon jól épült be Szabó
Kálmán, Nagy Ricsi és Tóth Zoli. Félidőben kiszállt kapusunk, Brágya Balázs. További mérkőzéseken a
mezőnyből Zab Laci jól helyettesítette. 2 fő csak 1-1 mérkőzésen, 3 fő pedig egyszer sem jelent meg az újak
közül. Az előkészületi mérkőzések jól szolgálták a csapat kialakítását. Kupamérkőzésünk elmaradt, mert
sportorvosunk nem tudta vállalni a mérkőzés idejéig a játékengedélyek meghosszabbítását. 14 bajnoki
mérkőzést játszottunk. Nagyon jól kezdtünk, négy győzelemmel. Ezt követte négy sikertelennek mondható,
de inkább szerencsétlen széria. Az utolsó hat fordulóban újra, néha kimondottan jó játékkal szaporítottuk
pontjainkat. Jelenleg az 5. helyen telelünk, 26 ponttal. Ugyanennyivel negyedik a TÖFC csapata. Hatodik a
Lesenceistvánd-Uzsa 23 és a Nemesvita szintén 23 ponttal. Többi csapat már több ponttal leszakadva követ
minket. Egyetlen csapatra sem mondható el, hogy kimondottan egyenletesen teljesített. Egy sikeresebb
tavaszi szereplést remélve, szeretnénk előbbre kerülni a tabellán. Tavaszi szezonra várható, hogy sikerül
igazolnunk 1-2 játékost is. Jelenleg az edzettség fenntartására béreljük a tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola tornatermét, heti egy alkalommal másfél-másfél órára. Az edzéseken igazi küzdelem is folyik.
Megbeszélés után a nemesgulácsi általános iskola konyhájáról hoztak nagyon ízletes vacsorát, amit mindenki
jó étvággyal fogyasztott el. Vacsora után későig, minden, a csapatot érintő kérdést jó hangulatban
megtárgyaltuk. Játékosaink megígérték, hogy a falu hírnevéért mindent megtesznek a pályán. A jó
szerepléshez kívánok jó erőt és egészséget. A csapat nevében mindenkinek kívánok kellemes karácsonyi
ünnepeket, boldog új évet. Nagyon jó erőt, egészséget. Hajrá Tóti!
Novák László Labdarúgó Klub elnöke
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KÖSZÖNET
A faluban az elmúlt időszakban
kettő társadalmi munkát is szervezett az Önkormányzat illetve az
Egyházközség.
December 2-án a sabari templomromnál, december 9-én pedig a
plébánián történt takarítás.
Mindenkinek, - aki idejét és fáradtságát nem kímélve ott volt – köszönjük az önzetlen segítséget.
Fogjunk össze falunk szebbé tételéért!

FELHÍVÁS
Az Önkormányzat tisztelettel kéri az autótulajdonosokat, hogy a téli, zavartalan
hóeltakarítás miatt autóikkal ne parkoljanak az utcán, a kapubejárókban.
Megértésüket köszönjük.
Önkormányzat

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ !
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt !
Itt állunk az Újesztendő hajnalánál,
Vajon együtt leszünk-e , majd az alkonyatnál ?
Az új évben merre vezet életünknek útja ?
Tövisek, vagy virágok közt, azt csak az Isten tudja !
Ő vezessen igaz úton minden egyes léptet,
Őrizze meg viharoktól – e boldog kicsiny fészket.
Adjon Isten mindnyájunknak víg kacagást, csengőt !
Adjon Isten mindnyájunknak
Boldog Újesztendőt !
Csom Károlyné polgármester
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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