Káptalantóti Önkormányzat lapja/ a Megyei Önkormányzat támogatásával /VI. évfolyam 12. szám 2009. DECEMBER

Kedves Tótiak!
A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, bezárnak az üzletek, leáll a forgalom, és
mindenki igyekszik családi körben tölteni a karácsony ünnepét. A karácsony a béke, a szeretet, a
család ünnepe. A keresztény emberek számára az ünnep üzenete Isten lehajló szeretete az emberhez,
de a karácsony olyan ünnep, aminek hatása alól szinte senki sem tudja kivonni magát.
Az év vége az öröm, az ünnep mellett alkalmat ad arra is, hogy számvetést készítsünk az eltelt
esztendırıl és megtervezzük a jövıt. Önkormányzatunk nehéz, de sikeres évet mondhat magáénak. A
község mőködését biztosítani tudtuk, ebben az évben jelentıs beruházások nem voltak, de azért
elmondhatjuk, hogy gyarapodott a kis falunk. Sikerült megvásárolni állami támogatással a
falugondnoki gépkocsit, a futballpályán – mint rendezvény központban – 100 m2-rel növeltük a fedett
pajtaépületet, építés alatt van a falugondnoki és a tőzoltókocsi számára egy garázsépület. Büszkék
lehetünk a falunk virágosítására, közvetlen környezetünkre is.
Karácsony szent ünnepe mindannyiunkban megszólaltatja a
szeretet csöngettyőjét. Ez a hang a családot, az otthon melegét
juttatja eszünkbe. Az ünnep hangulatában a másik emberre
figyelünk és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi
legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik
szeretetünket, hanem, hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az
ember aki nemcsak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud
teremteni belsı világában, saját lelkében és a maga
környezetében, mindenekelıtt családjában, ami talán
kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia,
béke, szeretet van, ott meghitt, bensıséges kapcsolatokra épülı
családot lehet teremteni, amely érzelmi, lelki közösséget,
élményt nyújt.
Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá,
megélhetıvé tenni, ami végigkíséri egész életünket, és mindig
megadja számunkra a megújulás lehetıségét.
Minden káptalantóti polgárnak kívánok békés, boldog,
élményekben gazdag szent karácsonyi ünnepeket.
Istvándi Ferenc polgármester

kíván
ván a Tóti Hírmondó
Minden kedves olvasónknak békés, meghitt karácsonyi ünnepeket kí
szerkesztıi
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DECEMBER
KARÁCSONY HAVA
December 24. Karácsony böjtje, vagyis szenteste
A szenteste központja a karácsonyfa gyertyagyújtással. Nálunk a karácsonyfa germán, német hatásra terjedt
el. Régen faágat akasztottak a mestergerendára és azt díszítették fel dióval, almával, mézes süteménnyel, és
házilag készült füzérekkel, díszekkel. A fenyıt is így díszítették. A karácsonyfa alá a Luca-napjától
csíráztatott búzát, a télizöldet teszik. Ez a megújuló élet szimbóluma, ugyanúgy, mint a karácsony, ami a
lelki élet szerzését jelenti. Karácsonyi asztalt is ugyanilyen gonddal terítik meg. A fehér abroszra ráteszik a
kis Jézus kalácsát, amibıl mindenki kap. Karácsonykor böjti ételeket esznek, tojást, halat, sajtot és mákos
gubát. Nem hiányozhat a piros alma sem, amit az édesanya annyi gerezdre vág, ahányan ülnek az asztal
körül. Mindenki kap belıle egyet. Ennek szimbolikus az értelmezése: ahogyan az alma összetartja a
gerezdeket, olyan összetartó legyen a család. A szenteste az éjféli misével zárul.
December 25. Karácsony
A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésnapja.
December 26. István, az elsı vértanú, karácsony másnapja
Szent István az elsı vértanú, hite miatt megkövezték. Az apostolok segítıje, a szegények gondozója.
December 28. Aprószentek ünnepe
Heródes, a zsidók királya féltette hatalmát a megjövendölt és megszületett Messiástól. Megöletett minden
két évesnél fiatalabb fiúgyermeket.
Ezekre az ártatlanokra emlékezik az egyház aprószentek ünnepén. Ehhez a naphoz főzıdik a korbácsolás
szokása, amikor a legények házról házra járnak és főz, vagy nyírfakorbáccsal gyengén megütögetik a háziak
hátát, hogy kellésesek ne legyenek.
December 31. Szilveszter
Az év utolsó napja. A középkorban élt Szent Szilveszter pápa ünnepe. Az óév búcsúztatása vacsorával,
vidám együttléttel. Éjfélkor boldog új évet kívánunk egymásnak. Elıtte a templomban hálaadás van, az
évben kapott kegyelmekért.
Január 1. Újév
Kiskarácsony napjának is nevezik. 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 elıször, az lesz a férjük. Gombócot is fıztek.
Minden gombócban egy-egy fiú nevét tették. Amelyik fiú neve jött fel elıször a gombócban a víz tetejére, az
rejtette a leendı férj nevét. Újévkor igyekeztek hasznos dolgokat végezni, mert azt tartották, hogy egész
évben ez ismétlıdik meg velük. Az újévi malac szerencsét hoz, a baromfi pedig elkaparja a szerencsét. Ezért
baromfihúst nem ettek. Azt tartják, hogy kéményseprıvel találkozni is szerencsét hoz, de ha a hátát látják
akkor elviszi a szerencsét. Azt is mondják, ha férfi kíván elıször boldog újévet, akkor szerencsések lesznek
a ház lakói.

MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI…
•

•
•

A Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testülete által rendezett ünnepségen Siófokon, a
„Balaton Régió Közbiztonságáért Díj” kitüntetı elismerések átadására került sor december 11-én, a
városházán. A díjat Somogy, Veszprém és Zala megye közgyőlési elnökei, valamint a Balatoni
Fejlesztési Tanács elnöke támogatásával alapították még korábban. Veszprém megye közgyőlését
Polgárdy Imre alelnök képviselte.
Ötszáz millió forint értékben – ebbıl 195 millió uniós támogatás- valósítottak meg beruházást a
szállodában, melyet ünnepélyes körülmények között december 10-én adtak át.
Közel 132 millió forintból korszerősítették Balatonfüreden, a Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképzı Iskola és Kollégiumot. Lasztovicza Jenı megyei elnök a december 10-i ünnepélyes
átadáson az iskolai beruházásokat kiemelten fontosnak nevezte.
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Óvodai életkép

gyermekek
közti
fejlıdési
és
fejlettségi
különbségek miatt nagy hangsúlyt fektetünk az
egyéni, illetve differenciált bánásmódra. Tanév
elején kérésünkre a Nevelési Tanácsadó
szakemberei felmérték a logopédiai és egyéni
fejlesztésre szoruló kisgyermekeket. Az idei évben
is lehetıséget kaptunk, hogy heti rendszerességgel
logopédus és fejlesztı pedagógus jöjjön az
óvodába. Ez nagy segítség a szülıknek, hogy nem
kell Tapolcára vinniük a segítségre szoruló
kisgyermekeket. A szülıi igényeket figyelembe
véve továbbra is helyet biztosítunk az angol nyelv
játékos tanulására a Helen Doron nyelviskola
szervezésében. Óvodán kívül is számos
rendezvényen veszünk részt a gyermekekkel.
Színházbérletünk van a Pegazus bábszínház
elıadásaira, kiállításon voltunk a tapolcai
rendezvénycsarnokban az elsı magyar egzotikus
díszmadár kiállításon, Badacsonytomajon az 1956os forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett emlékfutáson vettünk részt, ahonnan
óvodásaink elhozták a második helyezést. Az
idısek
napja
alkalmából
rendezett
megemlékezésen Kisapátiban, Káptalantótiban és
Nemesgulácson is verses, énekes összeállítással és
apró kis ajándékkal kedveskedtek gyermekeink az
ünnepelteknek. December 04-én a kedves
Szülıkkel együtt fogadtuk a Mikulást, akit
alkalomhoz illı mősorral vártak a gyerekek.
Jelenleg az adventi készülıdés, közös mézeskalács
sütés, ajándékkészítés idıszakát éljük, készülünk a
kis Jézus születése napjára.
Kívánjuk, hogy az ünnepek minden napja legyen
boldogság mindenki számára.

Óvodánkba jelenleg 58 kisgyermek jár, ebbıl 11en Káptalantótiból, 13-an Kisapátiból, 4-en
Tapolcáról iskolabusszal érkeznek. A magas
létszámnak köszönhetıen az idei évben sem kell az
Önkormányzatoknak
az
óvodásokra külön
költeniük, mert az állami normatíva fedezi az
óvoda fenntartását.
Két csoporttal mőködünk reggel 6,30-tól 16,30-ig
tartó nyitva tartással.
Örömmel mondhatjuk, hogy óvodánk jól felszerelt
és igyekszünk állandóan javítani, fejleszteni,
esztétikus, otthonos környezetet biztosítani. A nyár
folyamán felújítottuk az altató helyiséget, mely
egyben a tornaszoba is, leparkettáztattuk,
kifestettük és mesefigurás új függönyökkel tettük
szebbé. Elhelyeztük a pályázaton nyert bútorokat,
eszközöket, ágyakat, udvari játékokat, melynek
értéke 2 millió forint. Jelenleg a bejárati ajtó
cseréje van folyamatban, korszerő, hıszigetelt
nyílászáróra.
Óvodai nevelımunkánk a gyermekek alapvetı
tevékenységére, a játékra épül. Fontosnak tartjuk
az egészséges életvitelhez szükséges készségek
megalapozását, az egészséges életmód, az
egészségmegırzés szokásainak kialakítását és nem
utolsó sorban az egészséges étkezést, a korszerő
táplálkozást. A konyha ebben méltó partnerünk a
változatos menü mellett sokféle zöldséget és
megfelelı mennyiségő gyümölcsöt biztosítanak a
gyermekek részére.
Feladatunk a kisgyermekek testi-lelki gondozása,
védelme, érzelmi nevelése. A szokásokat,
szabályokat fokozatosan alakítjuk, napirendben
rögzítjük a rendszeresen, megszokott idıben
végzett
foglalkozásokat,
tevékenységeket.
Fejlesztjük a kisgyermekek beszélı kedvét,
szókincsét mesével, verssel, napi beszélgetésekkel.
Naponta énekelünk, körjátékozunk, minden nap
van valamilyen vizuális tevékenység (rajzolás,
festés, gyurmázás stb.) Számos eszközzel,
technikával ismerkednek meg a gyermekek, mely
fejleszti
kézügyességüket,
az
íráskészség
megalapozását segíti. Mindennapi életünk során
nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásszegény
életmód
ellensúlyozására.
A
gyermekek
mozgásigényének kielégítésére igyekszünk minél
több lehetıséget biztosítani. Jó idı esetén az
udvaron tartózkodunk, ahol számos fajáték, roller,
motor kínálja a lehetıséget a változatos mozgásra.
Kihasználjuk a környezet adta lehetıségeket is,
kirándulunk, sétálunk a napirendbe iktatva. A

Gerencsérné Budai Zsuzsanna
óvodavezetı
Felhívás alapítvány támogatására!
Tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben
lehetıségük engedi, adójuk 1 %-ával
támogassák óvodánk Zöldág alapítványát,
melynek adószáma: 18919240-1-19
Köszönjük az elmúlt évi befizetéseket, mely
38.765,- forint volt. Az összeget eszköz és játék
vásárlásra fordítjuk.
Szíves támogatásukat köszönjük az óvodánk
nevében.
Tisztelettel: Gerencsérné Budai Zsuzsanna
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„Mikulás buli”
December 5-én, szombaton a gyerekeim
sürgettek,
hogy
siessek
az
otthoni
teendıimmel, mert már indulnának a
kultúrházba, ahol „Mikulás buli” készülıdik.
İk nevezték így.
Amint megérkeztünk, rájöttem nagyon
találó volt az a megjelölés, hiszen tényleg
vidám, bulis, de egyben ünnepi hangulat
fogadott bennünket. A játszóházban kellemes
zene mellett alkothattak a gyerekek és a
szülık. Nagyon ötletes, dekoratív apróságokat
tudott készíteni mindenki. (köszönet a
segítıknek)
11 óra körül megérkeztek kis falunk
legifjabb lakói is. A Mikulás láthatta ıket,
mert pár perc múlva ı is megjelent piros
ruhájában, fehér szakállával. A kicsik és nagyok egyaránt nagy izgalommal, sokan tátva felejtett szájjal
fogadták a puttonyost, aki kedves köszöntıvel üdvözölte a jelenlévıket. Aztán jöttek a gyerekek.
Meghatóan aranyos jelenet, amikor a csöpp emberek verset, mondókát, éneket mondanak, mert szeretnék
meghálálni a Mikulás ajándékát. Kapott is minden jelenlévı gyermek egy kis csomagot, de meg is
érdemelték, hiszen igazán igyekeztek elkápráztatni az öreg Télapót.
Kicsi falunk, kicsi ünnepe volt ez, de annál bensıségesebb és meghittebb. Köszönjük a szervezıknek ezt
a kellemes délelıttöt!
Kiss Anita

Édesebben szól a harang
Édesebben szól a harang
szent Karácsony éjszakáján.
Békességrıl szól az ének
az angyalok kicsi száján.
És a mennybıl szerteárad
s a szívünkben is megszólal
a szeretet és az öröm,
keveredve harangszóval!
/Csukás István fordítása/

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben gazdag, Boldog, Új évet kívánok!
Minden kedves könyvtár látogatónak!
Hatosné Adrián Éva
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M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját december 20án (vasárnap)
15,00 órakor a Kultúrotthonban
tartandó MINDENKI KARÁCSONYA
ünnepségre
Képviselı-testület nevében kívánunk kis falunk
minden lakójának szeretetteljes, meghitt
karácsonyi ünnepeket!
_____________________________________________________________________________________
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Tízévesek lettünk
1999. november 29-én 23 taggal
megalakult a Káptalantóti Nyugdíjasok
Klubja. Rövidesen a létszámunk 34 fıre
emelkedett. A tíz év alatt sajnos 11
tagunk halt meg. Közben jöttek új tagok
is, jelenlegi létszámunk 24 fı.
Hiányolom tagjaink sorából azokat a
nyugdíjasokat, akik csak néhány éve
nyugdíjasok, várjuk ıket közénk!
Klubunk megalakulása nem volt sima.
Az akkori polgármester nem akarta
elismerni klubunkat. Azóta is fáj, hogy
az akkor átadott Tóti zászlóra nem
köthettünk
szalagot!
Mi
tovább
dolgoztunk, aminek köszönhetıen az
Önkormányzat is elismerte munkánkat.
Alapszabályunknak
megfelelıen
havonta egy összejövetelt tartunk. Ezeket általában kapcsoljuk ünnepekhez, megemlékezésekhez. Évente két
árubemutatót is szervezünk, amibıl a klubunknak anyagi haszna is van. Összejöveteleink jó hangulatban
telnek el. Mindig kerítünk alkalmat a közös éneklésre. Évente egy kirándulást szervezünk. Ezeket a
kirándulásokat összekapcsoljuk melegvizes fürdéssel és zenés vacsorával. Eljutottunk Ópusztaszerre,
Zalakarosra, Sárvárra, Sopronba, Pápára, Zalaszántóra, Kehidakustányba. Ezek a kirándulások is jó
hangulatban telnek. Mivel tagjaink szívesen énekelnek, létrehoztunk egy kamarakórust. Fellépünk az
Önkormányzat rendezvényein, szüreti felvonuláson. Legközelebb a Mindenki karácsonyán énekelünk
karácsonyi énekeket. Igyekeztünk testvérkapcsolatot is kiépíteni. Elıször a gyulakeszi nyugdíjasokkal voltak
összejöveteleink, de ez megszakadt. Ebben az évben újabb kapcsolatot létesítettünk a nemrégiben alakult
káptalanfai nyugdíjasklubbal. Jó hangulatú összejövetelen, búcsú másnapján láttuk ıket vendégül. İk a
baráti meghívást tavasszal viszonozzák.
Mőködésünkhöz megvan az anyagi alap is. Tagdíjat mindenki 100,- forintot fizet havonta. Varga György
vállalkozótól minden évben kapunk 10.000,- forintot. Legfıbb támogatónk az Önkormányzat, évente
100.000,- forinttal. Valamennyi tagunk nevében köszönöm a támogatást!
Befejezésül azt kívánom a klub tagjainak, hogy a jó Isten adjon erıt, egészséget, hosszú, boldog életet.
Puskás Zoltán elnök

„Szépkorúak” ünnepe
Kedves hagyománnyá vált községünkben a
„szépkorúak” köszöntése, a velük való ünneplés.
Így történt ez most is. Hiszen ilyenkor azokat
köszöntjük, akik bölcsességükkel, tapasztalatukkal
utat mutatnak a fiatalabbaknak. Tılük tanulhatunk,
hiszen kitartásuk, szeretetük végigkíséri életünket.
Ünnepi délutánunkon elıször az óvodások
kedveskedtek a jelenlevıknek, majd a polgármester
köszöntötte a „szépkorúakat” és falu legkorosabb
hölgyeit és urait. Majd Németh Eszter fuvolázott és
rövid irodalmi összeállítás hangzott el. A Káli
Tőzrózsák cigánytánca pedig forró hangulatot
teremtett. A finom vacsora elfogyasztása után
beszélgetéssel, borozgatással és dalolással ért véget az idei „öregek Napja”
_____________________________________________________________________________________
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Az eseménytelen karácsonyi idıszakért!
Az év végén rendszerint azt tapasztaljuk, hogy a lakosság sérelmére megszaporodnak a különféle lopások,
melyek az ünnepekre történı készülés idején megkeserítik ajándékvásárlási szándékunkat.
Az alkalmi elkövetık, a szervezett zsebtolvajok a kereskedelem megannyi helyszínén, tömegközlekedési jármőveken,
a parkolók, pályaudvarok, pénzintézetek, posták környékén szemelik ki fıként lehetséges áldozataikat.
A bőncselekményekbıl keletkezett károk bekövetkezése többnyire az érintettek felelıtlenségének,
figyelmetlenségének tudható be!
Értékeink, személyes biztonságunk érdekében saját magunk tehetjük a legtöbbet! Kérdés, hogyan kerüljük el a
kellemtelenségeket?
A zsebtolvaj az esetek többségében erıszak nélkül tulajdonítja el dolgainkat. Az ügyesebb ujjaival kiemeli a zsebek,
táskák tartalmát, míg zsebmetszı vágóeszközt is alkalmaz. Leginkább tömegközlekedési jármővek,
bevásárlóközpontok környékén vagy ott ahol nagy tömeg van jelen és így könnyedén az áldozat közelébe férkızhet.
Mit tegyen?
- Ne vigyen magával a szükségesnél több készpénzt, használjon bankkártyát!
- Értékeit tartsa mindig szem elıtt, értékeit ne hagyja gépkocsija utasterében!
- Biztos helyen tárolja értékeit ( belsı zseb, táska alja ). Hordjon testhez simuló jól zárható táskát, ellenırizze
folyamatosan annak sértetlenségét!
- Zsúfolt helyeken kerülje a nagyobb létszámú társaságokat, figyelje meg a gyanúsan viselkedı személyeket,
fıként aki folyamatosan szemmel tartja és megszólítja Önt!
- Utazásai alkalmával csomagjait nem hagyja ırizetlenül, azok felügyeletét ne bízza idegenekre!
- Tettenért elkövetı esetén ne szálljon szembe, kérjen azonnal segítséget más személyektıl, rendırtıl!
Gyakran kerül ismeretlenek által eltulajdonításra a bankkártya, mellyel jelentıs mértékben okoznak anyagi kárt
annak tulajdonosának. Az ezekkel a cselekményekkel kapcsolatos visszaélések során éves szinten több száz millió
forint nagyságrendő a kárérték keletkezik.
Leggyakrabban az automata bankjegykiadó, kártyakiadó nyílásaiba ismeretlenek elızıleg olyan eszközt raknak (
fémbıl, röntgenfilmbıl készült ragasztóval bekent tárgy ), mely „befoghatja” a készpénzét, kártyáját, álcázott kamera
használatával megfigyelhetik, rögzíthetik az Ön PIN-kódját. Ezek után az illetéktelen a következı tranzakció során fel
tudja azt venni. Ha ilyet észlel az automatát ne hagyja ott, kérjen telefonon segítséget a pénzintézettıl!
Elektronikusan is ellophatják kártyáját! Ez az automatába elızetesen illegálisan beépített olvasóegység használatával
vagy egyéb kereskedelmi helyen a nem látható kártyalehúzó egység esetében egy másik berendezés használatával a
tulajdonos kártyaadatainak másolásával, rögzítésével történhet.
A fentiek elkerülése érdekében a következıket teheti:
-

Kártyáját, kódját és személyes adatait ne egy helyen tárolja! Ne engedje el Öntıl azt a személyt akinek
kártyával fizet, a fizetésrıl kiállított bizonylatot egy helyen írja csak alá, tartalmát mindig ellenırizze!
Ha fizetési tranzakció során a bizonylaton nem szerepel az összeg ne írja azt alá, mivel ezzel annak
jogosságát ismerné el!
Automatából történı pénzfelvétel során figyelje meg, hogy nincs-e idegen tárgy, eszköz a nyílásokban!
Takarja le egyik kezével a billentyőt annak használata során, ha gyanús körülményt észlel, törölje a
tranzakciót!
A tranzakció végén az automata által kiadott bizonylatot ne hagyja a helyszínen, ne dobja el, mert az
felhasználható további értékes adatokat tartalmaz!
Érdemes igényelni a pénzintézet SMS szolgáltatását, mely azonnal értesít a bankkártya-tranzakcióról
Ha bankkártyáját ellopták vagy elvesztette, esetleg egyéb probléma merül fel, azonnal hívja fel a bankot és
tiltsa le a számláját a rajta lévı összeg érdekében!

A fent szerepeltetett tanácsok elısegíthetik az Ön és hozzátartozói biztonságát! Ne feledje: értékei és személyes
biztonsága érdekében Ön teheti a legtöbbet!
Biztonságos és Békés Karácsonyi Ünnepeket, Boldog Új évet kívánunk!
Tapolcai Rendırkapitányság
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FAKANÁL ROVAT

Almás-sajtos pulykatekercs
Hozzávalók: 80 dkg pulykamell, 15 dkg gépsonka, 2 db alma,
10 dkg sajt, 1 db tojás, 3 dkg liszt, 2 dl fehérbor, só, ırölt
bors, apróra vágott petrezselyem, a sütéshez olaj
Elıkészítés: A pulykamellbıl szeleteket vágunk. Kissé
kiklopfoljuk és besózzuk ıket. A gépsonkát aprókockákra
vágjuk. Az almákat megmossuk, meghámozzuk és a sajttal
együtt lereszeljük.
Elkészítés: Az almát, a sajtot, a gépsonkát és a tojást jól
összekeverjük, sóval, borssal, zöldpetrezselyemmel ízesítjük.
Ezt a tölteléket a pulykaszeletekre kenjük, széleiket kissé
behajtjuk és feltekerjük. Vékony zsineggel összekötjük, hogy formáját megtartsa. A tekercseket lisztben
megforgatjuk és forró olajon minden oldalukat pirosra sütjük. Ekkor aláöntjük a bort és fedıvel letakarva
puhára pároljuk.
A pulykatekercseket tálra rakjuk, ráöntjük a fehérboros pecsenyelevet és a párolt rizst.

Gesztenyés kifli

Hozzávalók: 48 dkg liszt, 28 dkg vaj vagy margarin, 8 dkg cukor, 1
tojás, 1,5 dkg élesztı, 2 kanál tejföl, só, 50 dkg kész gesztenyepüré.
Elkészítés: A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, egy kevés langyos tejben
megáztatott élesztıvel, cukorral, tejföllel rétestészta keménységőre
gyúrjuk, és egy kissé pihentetjük. Ezután vékonyra nyújtjuk, kockára
vágjuk, és egy kevés rummal, cukorral, vaníliával ízesített
gesztenyepürével megtöltjük. Kifli alakra formáljuk, tepsibe rakjuk,
felvert tojással megkenjük, 20-30 percig pihentetjük, kelesztjük, és
mérsékelten meleg sütıben szép pirosra sütjük. Ha megsült, meghintjük vaníliás porcukorral.

Ady Endre:
Karácsony – Harang csendül...
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
/részlet/

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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