Káptalantóti Önkormányzat lapja

XV. évfolyam 1. szám

2018. MÁRCIUS

„ Talpra Petőfi! Sírodat rázom: szólj még egyszer a Szabadságról! „
Március 15-én a magyar forradalom- és szabadságharcra emlékezünk.
A reformkorban a mai, modern világunk alapjait tette le a magyar
polgárság. Nehéz nem történelemnek, hanem magyar valóságnak
nevezni az akkor történteket. Már-már kilátásban volt a szegényebbek
sorsának rendeződése is, sokat tárgyaltak az új földtörvényről és a
közteherviselésről a magyar országgyűlésben.
A tények alapján gondolnánk, hogy jó volt Magyarországon élni, hiszen
jól mentek a dolgok és mégis 1848 márciusában már fegyverek
dörögtek Pest-Budán. Másfél évnyi véres harc, a ma szabadságnak
nevezett időszak következett hazánk és nemzetünk életében. Miért? kérdezzük ma a tények ismeretében, a magunk világából kiindulva.
Vajon miért volt szükség erre, mi volt az az erő, amely a márciusi
ifjakat rendbontásra, majd a fél országot fegyverforgatásra késztette egy egyébként szép
reményekkel kecsegtető, általános fejlődést hozó korban? Mi az, ami fontosabb családunk,
gyermekeink jóléténél és boldogságánál, a gazdasági fejlődésnél? A szabadság, mert ennek
az országnak és a benne élőknek leginkább a szabadság hiányzott 1848-ban. Közteherviselést,
politikai jogegyenlőséget, népképviseletet és független kormányt akartak. Mit is jelent ez? A
magyarok arra vágytak, hogy maguk vehessék kezükbe sorsukat. Szabad, önálló életet
élhessenek. A tudatra volt szükség, hogy egy szabad ország szabad polgáraként élhetik
életüket, nemcsak ők, hanem gyermekeik és unokáik is. Ezért akár fegyvert is fogtak, vagy
életüket is áldozták a szabadságért.
A mai ember fülének talán túlontúl patetikusnak tűnnek Petőfi szavai a szabadságról és a
szerelemről, de ő nemcsak mondta, hogy életét áldozná a szabadságért, hanem valóban meg is
tette, elesett a segesvári csatamezőn a magyar szabadságért vívott egyik csatában. Több
honfitársával együtt életét áldozta a magyar szabadságért.

„ Inkább halál, mint gyáva élet, igen, vesszünk, ha veszni kell,
De küzdjünk, míg egy magyar lesz ,és vérezzünk dicsően el.
Lesz legalább a történelemben rólunk egy nagy emlékezet
Egy büszke nép élt meggyalázva, de dicsőn halt, mint született. „
/Gyulai Pál: Hazám /részlet /
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Márciusi jeles napok
Március 17. Patrik
Szent Patrik az írek térítője és nemzeti szentje.
Március 19. József
József Dávid király családjából való. Szűz Mária jegyese, a gyermek Jézus gondozója, názáreti ács.
Óvja a Szent Családot, hallgat a mennyei szóra, hisz Mária szüzességében, szállást keres a kis
Jézusnak, majd menekíti Betlehemből és Názáretben felneveli.
József napja a tavasz kezdetének számít. Napja körül várjuk a gólyák, fecskék érkezését.
Ezen a napon kezdték a gabona őrlését a molnárok.
Március 21. Benedek
Szent Benedek tanító rendet alapított. A rend apátságainak legnagyobb részét az Árpád-korban
alapították. Így a Szent Márton-hegyi pannonhalmi monostort is.
Országszerte ismert az időjárási regula, hogy Benedek a tavaszi napéjegyenlőség napja.
Március 25. Gyümölcsoltó Nagyboldogasszony
Szűz Máriának szeplőtelen fogantatása.
Elkezdik a veteményezést. A magyar néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony napja az oltás,
szemzés ideje. Jó jel, ha erre a napra elolvad a hó.
A húsvéti ünnepkör
Virágvasárnap
Ezen a napon ünnepli az egyház Jézus bevonulását Jeruzsálembe, szamárháton. A nép ujjongva
fogadta, pálmaágakat szórtak a lába elé. Ennek emlékére van a barkaszentelés. A szentelt barkát
hazaviszik és megőrzik, mert a hiedelem szerint megvédte a házat a tűztől, villámcsapástól,
betegségtől.
Nagycsütörtök
Az utolsó vacsorán Jézus együtt volt az apostolokkal, megtörte és megáldotta a kenyeret és a bort,
odaadta tanítványainak (Lk. 22, 19-20).
Zöldcsütörtöknek is nevezik ezt a napot, mert minden családban zöldfőzeléket esznek: spenótot, sóskát
tojással. A harangok elnémulnak a nagyszombati miséig. Azt mondják, hogy a harangok elmentek
Rómába.
Nagypéntek
Ezen a napon a templomban a passiót eléneklik vagy elmondják, amelyből megtudhatjuk Jézus
szenvedésének és halálának történetét.
Nagyszombat
Az esti szentmise alatt glóriakor megszólalnak a harangok, jelzik Jézus feltámadásának az örömhírét.
Este tartják a feltámadási körmenetet.
Húsvétvasárnap
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe.
Az ételszentelés nyugati eredetű szokás. Általában sonkát, tojást, kalácsot, tormát tesznek fedeles
kosárba vagy tálra. Hímes kendővel letakarják és a templomban a pap megáldja.
Húsvétra virradó hajnalon középkori eredetű népi hagyomány a Jézuskeresés vagy Krisztuskeresés.
Húsvéthétfő
Húsvét másnapján az egyház az Emmauszba menő tanítványokra emlékezik, akik útközben találkoztak
a feltámadt Jézussal, de csak a kenyérszegésben ismerték fel.
Máig tartó hagyomány a húsvéti locsolás és tojásfestés szép szokása. A legények vödörrel öntözték a
lányokat, vagy vályúba, vagy patakba mártották őket. Ma már megszelídült a szokás és szagos vízzel
locsolnak. Szép mondókával, verssel köszönnek be a házba. Meglocsolják a lányokat, amiért színes
tojást kapnak.
Nem mindegy, milyen színű tojást kapnak a legények. Pirosat csak a kiválasztott kedves kaphat.
Zöldet, ez reménykeltő, ha a kislány még nem tudta eldönteni választottját.
Kéket rokon legény kap.
Sárgát, ha a kislány nem kíván találkozni a legénnyel. Ezt tapintatosan adja tudtára.
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Önkormányzati hírek
Káptalantóti képviselőtestülete nevében szeretném megosztani Önökkel a 2017-es esztendő,
valamint a 2018-as évre vonatkozó, a település gazdálkodásával kapcsolatos tényeket, pályázati
eredményeinket. A 2017-es esztendőt is a korábbi évekhez hasonlóan a takarékos gazdálkodás és az
alapellátás megteremtése jellemezte. Az elmúlt év folyamán igyekeztünk a kiírt pályázatokkal javítani
pénzügyi helyzetünkön. A vis major pályázatot (5.284.000,- Ft) külterületi önkormányzati utjaink egy
részére fordítottuk. Több hegyi utunk is rossz állapotban van, de sajnos ezekre az utakra nem
minden esetben tudunk pályázni, mert nem az önkormányzat tulajdonát képezik. Külterületi utjaink
85 % -a a magyar állam tulajdona, fenntartója a Balaton-felvidéki Nemzet Park. Természetesen a helyi
Hegyközség segítségével számos hegyi utat sikerült járhatóvá tenni, köszönjük. A kapott fejlesztési
támogatást, 6.500.000,- forintot, az 1975-ben épült ravatalozó felújításra használtuk fel. Lakossági
víz-és csatorna szolgáltatás támogatására kiírt pályázat elnyerése összességében 5.629.500,forinttal járult hozzá ezen szolgáltatás csökkentéséhez. Fejlesztési támogatás címén belterületi utak
javítására 989.984,- Ft-ot nyert a település, mely összeg 2018 év folyamán kerül felhasználásra.
Káptalantóti értéktár létrehozására szintén pályázati úton sikerült pénzösszeghez jutni, (499.968,- Ft),
mely összegből el is készült az értéktár. Folyamatos bővülésével bemutatja és megőrzi az utókor
számára a helyi értékeket. Turisztikai jelentősége is fontos tényező. 2017-ben elkészült a
Településképi Arculati Kézikönyv, melynek célja Káptalantóti község arculata, történelme, identitása
szempontjából meghatározó az épített értékek védelme, a község építészeti örökségének
megtartása, védett értékeink fenntartása. Egyrészt egy ismeretterjesztő dokumentum, másrészt
viszont segítséget nyújt ahhoz is, hogy új építések esetén hogyan lehet igazodni ezekhez az
értékekhez. Az arculati kézikönyv állami támogatással (1.000.000,- Ft) és a megyei főépítész szakmai
segítségével jött létre. Bízzunk abban, hogy segítséget nyújt a helyi lakosoknak és a Káptalantótiba
beköltözőknek, hogy rögzíti azokat az alapvető elvárásokat, amelyek alapján községünk arculata
formálódik, illetve meghatározza azokat az értékeket, jó példákat, amelyeket követendőnek tartunk.
Az elmúlt évek során nem volt olyan ciklus, hogy ne pályáztunk volna a Badacsonyi utcában lévő régi
hivatal felújítása tárgyában. Sajnos ezek a pályázatok sorra sikertelenek voltak. 2017. tavaszán
azonban újból nekivágtunk a TOP-3.2.1-VE 1 kódszámú önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése címen kiírt EU-s pályázat beadására, a megpályázott összeg: 48.000.000,- forint, mely
100 %-os támogatottságú. Jelenleg a szerződés aláírások és a közbeszerzés jogi eseményei folynak,
reméljük, hogy a beruházás ez év folyamán elkezdődhet. Pályázati segítséggel a meglévő épület
átalakításával többcélú közösségi és szolgáltatóház kialakítása válhat valóra. Név és cím nélkül
tisztelettel megköszönjük mindazon segítő szándékú pályázati bíráló bizottsági tagoknak,
szakembereknek, hogy lehetővé tették a felújítás lehetőségét. Káptalantóti Község képviselőtestülete
elfogadta a 2018. évi költségvetését a február 23-i nyilvános testületi ülésen. Számba vettük az
önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, az önkormányzat adóbevételeit,
működési és felhalmozási bevételeit, valamint a takarékos gazdálkodás eredménye alapján a 2017.
évi (18.642.492,- Ft) pénzmaradványt. A bevételi források az önkormányzat által kötelezően
ellátandó feladataiból eredően, a kötelezettségeknek megfelelően kerülnek felhasználásra a befolyt
összegek.
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Önkormányzati feladatok: szociális és gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás, egészségügyi alapellátás,
óvodai ellátás, falugondnoki szolgálat, közvilágítás, köztemetők fenntartása, könyvtár-és
közművelődési ellátás, település fenntartás, helyi közfoglalkoztatás, a közös hivatal szakigazgatási
ellátás támogatása.
Néhány számadat bevételeink és kiadásaink tekintetében.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
21.113.201,- Ft
Közhatalmi bevételek (adóbevételek):
9.850.000,- Ft
Működési bevételek:
559.000,- Ft
Felhalmozási célú támogatás (TOP pályázat):
48.000.000,- Ft
Finanszírozási bevételek (2017.évi maradvány + értékpapír) :
21.970.000,- Ft
2018. évi bevételi előirányzat főösszege:
101.492.201,- forint.
Kiadási előirányzataink az alábbiak szerint alakulnak:
Önkorm. általános igazgatási tevékenység, mely összeg az EU-s támogatás felhasználását tartalmazza:
79.000.000,- Ft
Köztemető fenntartása és működtetése:
533.333,- Ft
Közvilágítás:
1.270.000,- Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:
2.853.000,- Ft
Közutak fenntartás:
1.417.000,- Ft
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:
3.438.411,- Ft
Háziorvosi ügyelet:
662.985,- Ft
Sportlétesítmények működtetése, támogatás:
642.000,- Ft
Könyvtári szolgáltatás:
2.162.622,- Ft
Közművelődés:
1.808.000,- Ft
Óvodai nevelés, szakmai feladatai:
386.000,- Ft
Falugondnoki szolgálat:
4.010.846,- Ft
Egyéb szoc.pénzbeli ellátások, támogatások:
1.585.000,- Ft
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások:
750.000,- Ft
Kiadási előirányzat összesen:
101.492.201,- forint
/Részletes költségvetési számok a honlapon, valamint a hivatalban megtekinthetők. /
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettsége 2018 évet követően három évre nincs.
Káptalantóti község képviselőtestülete nevében tisztelettel megköszönöm a 2017-es esztendőben
nyújtott lakossági - és a felsőbb szervek segítségét. 2018-ban is jó gazda módjára a jogszabályokat
szigorúan betartva gazdálkodunk a ránk bízott pénzügyi támogatásokkal, legjobb tudásunk és
szociális érzékenységünk jegyében fogunk eljárni minden tekintetben.
Tisztelettel kérjük, hogy támogassák az önkormányzat munkáját, segítsék a lakosság "szolgálatában"
végzett tevékenységet.
Tisztelettel: Csom Károlyné polgármester
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KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATOK
1/2018. (I. 23.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a korábbiakban hozott döntések alapján a Káptalantóti
értéktárral kapcsolatos anyagot, ami a „Káptalantóti, a
tanúhegyek ölelte falu Települési értéktár létrehozása a
Tapolca-medence szívében” című pályázat keretében
készült el, megvizsgálta és a javaslatokat elfogadta. A
javaslatok alapján Káptalantóti Község Önkormányzata
létrehozta Káptalantóti települési értéktárát.
Káptalantóti Község Önkormányzata az értéktárral
kapcsolatos további teendők tekintetében a Magyar
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény 3. § (4) bekezdés értelmében jár el,
határozatlan időre megbízta Pető Piroska 8230
Balatonfüred, Jókai u. 15. szám alatti lakost a települési
értéktár további gondozásával kapcsolatos feladatok
ellátásával.
2/2018. (II. 13.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a jegyzőt, hogy a soron következő
testületi ülésre az
elhangzott
módosításokkal
kiegészítve készítse el az önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletének
tervezetét.
3/2018. (II. 13.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a jegyzőkönyvhöz csatolt Káptalantóti Község
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát elfogadta.
4/2018. (II. 13.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.
§ (1) bekezdése alapján Káptalantóti Község
Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervét
a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint jóváhagyta.
5/2018. (II. 13.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a
„Káptalantóti
Közösségi
Ház
energetikai
korszerűsítése” beruházás előkészítése során az alábbi
árajánlatokat kérte be:
1.
Tervezés
Ipm projekt Kft
H - 8300 Tapolca, Deák F. u. 7. 1/1.
e-mail: ipmkft@t-email.hu
Structor Invest Kft
H - 8330 Sümeg, Ifjúság útja. 50
e-mail: structor.invest.kft@gmail.com
DplusStudio Kft.
H - 8330 Sümeg, Bem u. 9.
e-mail címe: dmintdani@gmail.com
2.
Műszaki ellenőrzés
ipm projekt kft
H - 8300 Tapolca, Deák F. u. 7. 1/1.
e-mail: ipmkft@t-email.hu
Structor Invest Kft
H - 8330 Sümeg, Ifjúság útja. 50
e-mail: structor.invest.kft@gmail.com
DplusStudio Kft.
H - 8330 Sümeg, Bem u. 9.
e-mail címe: dmintdani@gmail.com

3.
Az épületenergetikai tanúsítvány elkészítésének
szakértői költsége, és képzés - Az energetikai
beruházással érintett épület állandó használóinak képzése
- valamint tananyag fejlesztése, kivitelezés
Marosy László EV.
H - 7634 Pécs, Darázs d. 45
e-mail címe: marosy.laszlo@gmail.com
SZ-BAU Bt.
H – Pécs, Szabadság út 28.
e-mail címe: szbau@szbau.hu
KOREX Kft.
H – Pécs, Zsolnay Vilmos út 9.
e-mail címe: korexkft@gmail.com

4.
Projektmenedzsment és kötelezően előírt
nyilvánosság biztosítása
Önkormányzati Feljesztési- és Projektiroda Kft.
Lantay Adrienn, ügyvezető
H - 8347 Ukk, Kossuth u. 32.
e-mail címe: fejlesztesiprojektiroda@gmail.com
Nagyatádi Városfejlesztő Kft.
Simonics Georgina, ügyvezető
H - 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.
e-mail címe: nvf@nagyatad.hu
Sümegi Közszolgáltató Kft.
Viola Norbert, ügyvezető
H - 8330 Sümeg, Csányi László utca 1/B
e-mail címe: sumegkozszolg@gmail.com
5.
Közbeszerzési szakértő
ALD Projekt Kft.
7551 Lábod, Kossuth u. 87.
e-mail: lantay.akos@aldc.hu
Innobond Kft.
8000 Székesfehérvár, Móri út 16.
e-mail: ajanlatkeres.innobond@gmail.com
Rudnay Balázs EV.
7635 Pécs, Középdeindoli út 41.
e-mail: bala.rudnay@gmail.com
6.
A rehabilitációs szakmérnök szakértői költsége
ESP’ 63-67 Bt.
Ruttkay-Miklián Ágota rehabilitációs szakmérnök
1113 Budapest, Badacsonyi u. 2/A
e-mail címe: agotaruttkay@gmail.com
Rózsa Erzsébet
rehabilitációs szakmérnök
9700, Szombathely, Welther K. u. 21
e-mail címe: rozsa.erzsebet@freemail.hu
Japáner-b Mérnöki Tanácsadó Kft.
Schenk Attila rehabilitációs szakmérnök
1089 Budapest, Reguly A. u. 24.
e-mail címe: japaner@japaner.hu
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6/2018. (II. 13.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetértett a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, Tapolcai Járásban, Káptalantóti településre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskola
felvételi körzethatár meghatározásával.
Megbízta a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Hatósági Osztályának küldje meg.
7/2018. (II. 13.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul vette.
Felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás Elnökét
a határozat kivonat megküldésével értesítse.
8/2018. (II. 13.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadta az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját az
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának határidőben történő leadásáról.

2018. MÁRCIUS
9/2018. (II. 13.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Flygt 3127 típusú 1 db szennyvízszivattyú felújítására szóló
árajánlatot megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Baráth Sándor (8360 Keszthely, József A. u. 7-9.) vállalkozó
árajánlatát elfogadta bruttó 405.720,- forint, azaz bruttó négyszázötezer-hétszázhúsz forint összegben.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
12/2018. (II.23.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megállapította, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2018 évet követő
három évre nincs.

FELHÍVÁS
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő
életfeltételekről gondoskodni.
(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani
kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.”
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendeletének 18. § (3) bekezdése kimondja, hogy „Ebek és egyéb, közterületen sétáltatott, hajtott állat által okozott szennyezés eltávolításáról az állattartó köteles haladéktalanul gondoskodni.”
Az ebtartó köteles gondoskodni arról, hogy a kutyája biztonságos zárt helyen legyen és ha ez nem megoldható az
ebet meg kell kötni.
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos
egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése szerint: „A jegyző,
illetve járási hivatal az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.”
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Veszprémi Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály kihelyezett ügyfélszolgálata (Tapolca, Fő tér 4.) 2018. február 5-től a Tapolcai Járási Hivatal Kormányablak Osztályán (Tapolca, Hősök tere
15.) fogadja ügyfeleit. Hétfő: 8.00-16.00, csütörtök: 8.00-16.00 óráig.
Ebben az időtartamban van lehetőség azonnali ügyintézés keretében TAJ és EU kártya igénylésére és pótlására.
A Kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető egészségbiztosítással kapcsolatos (CSED, GYED, útiköltség
térítés, táppénzes utalványok stb) kérelmek benyújtása a Kormányablak teljes nyitvatartási idejében, továbbá ezekben az ügyekben tájékoztatás kérhető.
ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a lakosságot, hogy az évi szokásos lomtalanítás 2018. április 26-án, csütörtökön
lesz.
_____________________________________________________________________________________
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Meghívó
Káptalantóti Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi megemlékezésre
2018. március 14-én /szerdán/ 17 órára a kultúrotthonba
és az azt követő koszorúzásra a Petőfi szobornál.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
FELHÍVÁS

Tisztelettel felhívjuk a község lakosságának figyelmét, hogy
2018. március 17-én, /szombaton/ 9 órától 12 óráig
társadalmi munkát szervezünk a parókia épületében. Építési törmelék, föld kihordására.
A munka végzéséhez szükséges talicska és lapát.
Kérjük, aki teheti, szíveskedjen segíteni, hogy a belső felújítási munkák folytatódhassanak.

LELKIGYAKORLAT

Az Egyházközség lelkigyakorlatot hirdet 2018. március 19-20-21-én délután 17 órakor a
kultúrházba. Mindenkit nagy szeretettel várnak. Készüljünk együtt a húsvétra!

A húsvéti virágok megvásárlására adományokat köszönettel
fogadunk!
Húsvéti ünnepkör miserendje:
Március 29. Nagycsütörtöki liturgia
19 óra
Március 30. Nagypénteki liturgia
19 óra
Március 31. Nagyszombati szentmise
és feltámadási körmenet
19 óra
Április 1. Húsvét vasárnapi szentmise 11,30 óra
Április 2. Húsvét hétfőn nem lesz szentmise.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk községünk minden
lakójának!

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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