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Közmeghallgatásra emlékezve…
Településünkön 2010. január 25-én volt a közmeghallgatás. Azért ebben az idıszakban, mert már
tájékoztatást tudunk adni az elmúlt év gazdálkodásáról, eredményérıl és tudtunk beszélni – a lakosság
bevonásával – a 2010-es év terveirıl, elképzeléseirıl, feladatairól.
Az elmúlt év érdektelen közmeghallgatása (30 fı jelenléte) elkeserített engem is, de a képviselıtestületet is. Nehéz és elgondolkodtató egy közösség érdekében úgy dolgozni, hogy akiért teszünk, az
közömbös és érdektelen. Úgy érzem, az idei közmeghallgatáson megjelent 72 fı érdeklıdése
biztosíték arra, hogy a Tótiban lakókat igen is érdekli a faluja sorsa, közvetlen környezete, de úgy is
mint szülı-és lakóhelye is. Jó érzés volt a lakosság részérıl, hogy észrevették és véleményezték a jó
irányba történı változást, fejlıdést.
Az elıttünk lévı feladatok végrehajtásához valamennyi tóti lakos és tóti szimpatizáns segítségére,
pozitív hozzáállására szükség lesz, hogy elmondhassuk: a vállalt célkitőzéseket, feladatokat MI
TÓTIAK teljesítettük. Büszkén vállalhatjuk, hogy ennek a szépülı kis falunak nemcsak lakói, hanem
alkotói is vagyunk.
Kedves Tótiak!
Az újság hasábjain keresztül szeretném megköszönni minden Tótiért tevékenykedınek a segítséget, és
soha ne felejtsék el, Tóti addig fejlıdik és szépül, amíg minél többen akarjuk.
İszinte tisztelettel:
Istvándi Ferenc
polgármester

„Tótiért” Közhasznú Alapítvány
Lassan már két éve lesz, hogy hivatalosan is bejegyzésre került az Alapítvány.
Most a TÓTI HÍRMONDÓ hasábjain szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik eddig
pénzbefizetéssel támogatták az Alapítványt. Adónk 1%-át még nem tudjuk felajánlani, mert a
törvény szerint annak a közhasznú alapítványnak ajánlhatjuk fel adónk 1%-át, amelyik már
két éve hivatalosan is bejegyzett.
Kérjük a kedves Támogatókat, hogy a "Tótiért Közhasznú Alapítványt" továbbra is
pénzbefizetéssel tudják támogatni (csekk csak az önkormányzatnál kapható), melyrıl
igazolást adunk.
Köszönjük a támogatásokat.
Németh Imréné
kuratórium elnöke
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Káptalantóti Önkormányzat Képviselı-testületi üléseinek határozatai
(2009. november 23-tól 2010. február 11-ig)
2009. november 23.
• Képviselı-testület 76/2009. (XII.23.) számú határozatával elfogadta a 2010. évi költségvetési
koncepciót.
• 77/2009. (XII.23.) számú határozattal a Képviselı-testület elfogadta az Önkormányzat 2009. III.
negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját.
• Képviselı-testület 78/2009. (XI.23.) számú határozatában 7 fı felsıoktatásban tanuló diákot támogat
a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében.
• Képviselı-testület 79/2009. (XI.23.) számú határozatával elfogadta a 2009. évi közfoglalkoztatási
tervének módosítását.
• 80/2009. (XI.23.) számú határozatában a Képviselı-testület Hatos József vállalkozót bízza meg a
hóeltakarítási munkák elvégzésével.
• Önkormányzat 81/2009. (XI.23.) számú határozata szerint pályázatot nyújt be a kultúrház további
felújítására.
2009. december 14.
• Képviselı-testület 88/2009. (XII.14.) számú határozatában úgy határozott, hogy a szennyvízelvezetés
meg nem ítélt állami támogatásából adódó kiesést a fogyasztói díjakban kívánja érvényesíttetni.
• Képviselı-testület 91/2009. (XII.14.) számú határozata szerint 20.000,- forint támogatást biztosít a
nemesgulácsi Óvodának játékvásárlásra.
2010. január 25.
• Önkormányzat 1/2010. (I.25.) számú határozatában úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 2010. évi
lakossági víz-és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére. A pályázat elkészítésére és
benyújtására felhatalmazza a DRV Zrt-t.
2010. február 02.
• Képviselı-testület 2/2010. (II.02.) számú határozatában elfogadja a 2010. I. negyedévi munkatervét.
• 3/2010. (II.02.) számú határozatában a Képviselı-testület elfogadja a 2010. évi közfoglalkoztatási
tervet.
• Képviselı-testület 4/2010. (II.02.) számú határozatában elfogadja a 2010. évre szóló
hulladékszállítási közszolgáltatási díjat. 120 literes edény bruttó díja: 428,-Ft/ürítés.
2010. február 11.
• Önkormányzat 11/2010. (II.11.) számú határozata szerint megvásárolja a DRV Zrt. 10.000,- forint
névértékő, névre szóló törzsrészvényét.
• Képviselı-testület 12/2010. (II.11.) számú határozata szerint értékesíti a Káptalantóti külterület 423
hrsz-ú szántó ingatlan 4/20-ad részét Lakat László badacsonytomaji lakos részére.
• Képviselı-testület 13/2010. (II.11.) számú határozatában a badacsonytomaji Napközi Otthonos
Óvoda úszásoktatási költségeihez az óvodába járó 4 fı káptalantóti gyermek után 20.000,- forint
összegő támogatást biztosít.
Megyei Önkormányzat hírei…
• A sport jegyében korszerősítettek Badacsonytomajon
Az infrastruktúrának meghatározó szerepe van egy település életében – hangsúlyozta Lasztovicza Jenı
megyei elnök Badacsonytomajon, a Sport utca felújítási ünnepségén, a minap, ahol rögtönzött focival
avatták fel az utat.
• Tizenegy milliárd Veszprém megye egészségügyéért
Uniós pályázati lehetıségekkel 11milliárdos egészségügyi fejlesztés elıtt áll Veszprém megye, mellyel
jelentıs elırelépés történik az infrastruktúra és a szolgáltatás terén egyaránt – hangsúlyozta dr. Kovács
Zoltán, a megyei közgyőlés Egészségügyi Bizottságának elnöke egy sajtótájékoztatón, Veszprémben,
melyen részt vett dr. Gyıri István, a megyei önkormányzat egészségügyi szakreferense is.
_____________________________________________________________________________________
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Tisztelt Tóti Lakosok!
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni az Önök számára a Polgárırség mőködésérıl.
2009. márciusában a régi elnökség lemondott és a Közgyőlés új elnökséget választott. A Polgárırség
elnöke Sárközi Árpád, alelnöke Hatos Tibor, titkára Kalamár János lett.
A polgárıröket 3 csoportba osztottuk be. Az 1-es csoportvezetı Horváth Lajos, a 2-es csoportvezetı
Presits László, a 3-as csoportvezetı Hatos Tibor. Jelenleg 22 fı lát el szolgálatot a község bel- illetve
külterületén. Ezek a polgárırök rendelkeznek érvényes szolgálati igazolvánnyal illetve a polgárır
egyesület aktív tagjai.
Röviden a Polgárırség jogállásáról:
- A Polgárırség civil önvédelmi szervezet, feladata a község biztonságának, közrendjének
védelme illetve a bőnmegelızési tevékenység. Hatósági jogkörrel nem rendelkezik.
- A polgárır szolgálatban közfeladatot ellátó személy, ezért jogi védelemben részesül.
- A polgárır tevékenysége során önállóan intézkedhet, de az intézkedése soha nem lehet öncélú,
mindig a hatályos jogszabályokat maximálisan figyelembe kell tartania.
A Káptalantóti Polgárırség nevében kijelenthetem, hogy tevékenységünk kimondottan a falu illetve a
hozzá tartozó külterületek védelmére irányul, hozzájárul a község biztonságérzetének növeléséhez. A
község védelme közügy, ezért szeretném, ha a Polgárırséget a falu sajátjának tekintené, megbízna
benne és a bőnmegelızési munkában támaszkodna rá.
A Megyei Rendır Fıkapitányság és a Polgárırség között létrejött Kölcsönadási szerzıdés alapján
2010. januártól a Polgárırség rendelkezik egy Lada Niva terepjáró autóval, mellyel a külterületi
szolgálat hatékonyabbá vált.
Azzal a kéréssel fordulok a tulajdonosokhoz, hogy a korábbi félreértések elkerülése érdekében kérem,
jelezzék felém, ha valaki nem tart igényt arra, hogy a Polgárırség az ingatlanát bőnmegelızési céllal
megközelítse. Azonban felhívom a figyelmüket arra, hogy a Polgárırség járıre a közutakat, illetve a
hegyi utakat a közösség érdekében végzett szolgálat alatt használja.
A szolgálatban lévı járır az utasításomnak megfelelıen formaruhában látja el a szolgálatot, mely
nappal kék mellény, este sárga láthatóság mellény illetve sapka. A szolgálati autón a polgárırség
felirat illetve a falu címere látható, esti órákban a jelzıfény világít. A járır a szolgálat megkezdése
elıtt a Tapolcai Rendırkapitányságra telefonon bejelentkezik, a szolgálati naplóba az esetleges
eseményeket rögzíti.
A község szerencsére nem tartozik a fokozottan bőnügyileg fertızött települések közé, de az elmúlt
idıszakban történtek olyan események, melyek jogosan felháborítják a község lakóit. A templom elıtt
vandálok megrongálták a Szent István szobrot az éjszakai órákban. A Gulácsi utcában ismeretlenek
szórtak ki olyan meghajlított szegeket, melyek mindenképpen defektet illetve sérülést okoznak. Egy
autó gumija meg is sérült. A tulajdonos bejelentése után a Polgárırség közúti veszélyeztetés
bőncselekménye miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Február elsı hetében a járır észlelte,
hogy idegen autó várakozik a Sabari úton, utánament, de az autó lekapcsolt lámpákkal nagy
sebességgel elmenekült a zánkai út irányába. 2009-ben történt a faluban lakásbetörés is, ráadásul
fényes nappal. Ezen kívül idısek kárára ún. besurranó tolvajlás is elıfordult, valamint átutazó, tőzifát
áruló személyek próbáltak idıs embereket a fa mennyiségével illetve pénzváltással becsapni.
Fentieken kívül bosszantó, kisebb értékő lopások is történtek.
A Polgárırség mőködéséhez szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat biztosítja, valamint pályázat
útján jutunk pénzhez.
A Káptalantóti Polgárır Egyesület kiemelten közhasznú egyesület, ezért jogosult az adó 1%-ának
elfogadására, ezért kérem, hogy aki teheti, támogassa egyesületünket adója 1%-ával, melyrıl
igazolást adunk.
Várjuk azon magán- illetve jogi személyek segítségét is, akik fontosnak érzik, hogy egyesületünket
anyagilag is támogassák, hogy a bőnmegelızési munkánkat hatékonyabban láthassuk el.
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Kedves Tótiak!
Kérem, fogadják a Polgárırség mőködését bizalommal. A Polgárırök minden anyagi ellenszolgáltatás
nélkül végzik munkájukat, mert felelısséget éreznek családjuk, barátaik és közösségünk biztonságáért.
Szabadidejük feláldozásával róják a község útjait, javítva az itt lakók biztonságérzetét.
Kérem Önöket, ha valakit idegenek fenyegetnek vagy anyagi javait veszélyben érzi, keressenek bennünket,
hogy közösen segíthessünk egymáson. Bízom benne, hogy ez a 22 polgárır egységes kiállással olyan
visszatartó erı lehet, amely megakadályozza azt, hogy községünkben a bőncselekmények elszaporodjanak.
A polgárırséget két telefonszámon lehet elérni: 06/20/9649-042 illetve 06/30/9794-850
Adószámunk: 18927735-1-19
Címünk: Káptalantóti, Rózsadomb u. 81.
Bankszámlaszámunk: Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Badacsonytomaj
11748007-20117304
Sárközi Árpád
elnök

Kedves Tótiak!
A községi könyvtár 2006-ban költözött át az Önkormányzat
épületébe, a volt posta helyére, ahol azóta mőködik. 2007.
január 1-jétıl csatlakoztunk a kistérségi mozgókönyvtári
ellátáshoz. A magasabb szintő ellátás biztosítása érdekében
tettük mindezt. Bízva abba, hogy a kistérségi ellátás a
lakosság részére jobb, színvonalasabb lesz, mérsékli a falu
leszakadását és a szolgáltatás jobb elérhetıséget
eredményez, továbbá több új könyvvel gazdagodhat a
könyvtárunk.
Ezek után: 2007 évben 95 db, 2008 évben 105 db, 2009
évben 121 db, ez év januárjában 74 db, új könyvet kapott községünk. Tehát 2007-tıl ez idáig 395 db új
könyvvel gyarapodott a könyvtári állományunk. Ezek között megtalálható a mese, ifjúsági irodalom,
kötelezı olvasmányok, szépirodalom, ismeretterjesztı kiadványok, szótárak, bőnügyi - kaland- fantasztikusromantikus- regények is. Így a kedves olvasó jelenleg 3996 darab könyvbıl válogathat ízlése, kedve és
igénye szerint itt helyben, a községi könyvtárban.
A beiratkozás ingyenes, de személyi igazolvány szükséges hozzá. Gyermekek, tanulók esetében a szülı,
gondviselı aláírása nélkülözhetetlen, hiszen ı vállal felelısséget a gyermek által kölcsönzött könyvekért.
Természetesen a könyvekre vigyázni kell, nem lehet bepiszkítani, megrongálni, belefirkálni stb, mert ez
esetben a könyv árát ki kell fizetni.
A könyvet egy hónap idıtartamra lehet kölcsönözni, de szükség esetén a kölcsönzési idı
meghosszabbítható. Nyitvatartási idıben, itt helyben is lehet olvasni, könyveket nézegetni.
Nyitvatartási idı: Kedd,- Csütörtök, - Péntek: 13-19 óráig, Szerda: 9- 15 óráig.
A mai gazdasági helyzetben, amikor minden kiadást alaposan meg kell gondolnunk,- hiszen egy könyv ára
2000 forintnál kezdıdik- mindenkit bíztatok, hogy vegye igénybe a könyvtárat és használja ki ezt a nagyon
jó lehetıséget. Hiszen a közmondás szerint:

„ Nincs oly hitvány könyv, melybıl ember nem tanulhat.”
Hatosné Adrián Éva
könyvtáros
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Februári jeles napok
Böjtelı hava
Február 19. Zsuzsanna
Az Ószövetség jámbor asszonya. A kertjében fürdızve, vagy kezében almával szokták ábrázolni. A gyümölcsfák
védıjének tisztelték. A néphit szerint, ha Zsuzsanna napján megszólal a pacsirta, a tavasz közeledését, a természet
újjáéledését jelzi.
Február 22. Üszögös Szt. Péter
Szt. Péter székfoglalásának ünnepe. Nagyon sok mezıgazdasági hiedelem főzıdik hozzá. Üszögös Péter napján
történik a méhek ébresztése, kirepülésre való elıkészítése. A gazdálkodásban szerencsétlen napnak tartották.
Tyúkot, libát nem ültettek, mert üszögös lett a tojás, megfeketedik és nem kel ki. Semmiféle mezei munkát nem
kezdtek, így vetéshez sem fogtak, mert az akkor vetett gabona üszkös lett. Az asszonyok nem nyúlnak lisztbe, hogy
majd üszögös ne legyen a búza.
Február 24. Mátyás
Mátyás apostol vértanúságának eszköze és így ikonográfiai jelvénye a szekerce. A néphit szerint az apostol
szekercéjének ereje töri meg a jég hatalmát. Mátyás napjához csak idıjárási regulák főzıdnek: „Mátyás ront, ha
talál”, azaz megolvasztja a jeget. „Ha nem talál, csinál”, vagyis faggyal köszönt be. „Mátyás a szőre ujjából ereszti
ki a tavaszt.” „Ha Mátyás nem talál jeget, hoz majd akkor eleget.” „Ha a lúd Mátyás napján tojik, akkor elvész a
tojás, azaz bezápul.” „Ha Mátyás könnye csordul, könnyen ecet lesz a borból.”
A mezıgazdaságban is jelentıs nap, mert ha az idı engedi, vetik a gabonát. A konyhakertben ilyenkor kell ültetni a
borsót, mákot, zöldségfélét. A szobai csíráztatást is elkezdhetjük, a tulipán, jácint gumóit sötét papírral letakart
cserépbe ültethetjük.

Tóti hószobor alkotójával,
Kolop József szobrászmővésszel.

_____________________________________________________________________________________
5

TÓTI HÍRMONDÓ

2010. FEBRUÁR

FAKANÁL ROVAT
Gyors fánk málnapürével
Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró, 25 dkg liszt, 2
tojás, 10 dkg porcukor, 2 cl rum, késhegynyi
szódabikarbóna, reszelt citromhéj, csipetnyi só,
a kisütéshez olaj, a szóráshoz fahéjas porcukor.
A málnapüréhez: 30 dkg friss vagy mélyhőtött
málna, 1 dl tejszín, 4 dkg porcukor
Elkészítése: A tojásokat szétválasztjuk, a
sárgáját kikeverjük a porcukorral és a reszelt
citromhéjjal. Végül hozzáadjuk a kemény habbá
vert tojásfehérjét. Az átpasszírozott tehéntúrót
kikeverjük
a
liszttel,
sóval
és
a
szódabikarbónával. Az egészet összevegyítjük,
és tésztává dolgozzuk. Lisztezett deszkán 1 cm
vastagra nyújtjuk és fánkszaggatóval kb. 6 cm
átmérıjő köröket szaggatunk belıle. A fánkokat
bı, forró olajban kisütjük, a felesleges
zsiradékot lecsöpögtetjük. Még melegen megszórjuk fahéjas porcukorral. Málnapürével is tálalhatjuk. Ehhez a
megtisztított, alaposan megmosott málnát össze turmixoljuk. A tejszínt a porcukorral félkemény habbá verjük és
belevegyítjük a gyümölcspürébe. Azonnal fogyasztjuk.

FIGYELEM

2010. március 10-én (szerda) 13,00-15,30 óráig
VÉRADÁST
szervezünk a Kultúrotthonban!
Tisztelettel kérjük, segítsen beteg embertársain!
Köszönjük!
Vöröskereszt szervezet

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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