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Szeretet ünnepe
Karácsony várakozó csendje, öröme, kedves szokásai a
régmúltat hozzák vissza.
A naptári év ünnepei közül
mindnyájunkat megérint az advent várakozó csendje. Az
adventi koszorú összeköti, szorosra fűzi az emberek kezét. A
bennünk lévő szeretet békét és nyugalmat sugároz és
biztonságot ad. Körülöttünk harmóniát, békességet teremtve
rátalálunk lelki békénkre. A karácsonyi ünnepkör tele van
reménységgel. Az adventi koszorú egyre növekvő
gyertyafénye a sötétségből kivezető világosságra utal, amely a
karácsonyfán éri el legszebb pompáját. Várjuk az ünnep érkezését, csendességét még talán
akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Karácsony színei, az öröm és a szeretet
pirosa az egész év fáradtságát, gondját, búját feledtető, az ünnep békés csendjét hirdető hópaplan fehérsége, a fenyő reményt adó zöldje, a gyertyák fényének aranya mind-mind
beragyogják ilyenkor a szíveket.
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 hangokra, a tisztán csengő énekre és a lélek belső hangjaira figyelünk, hanem
egymásra is. Advent harmadik vasárnapján a mindenki karácsonya rendezvényen együtt a
várjuk a szeretet a béke ünnepét, a Megváltó születését.
A szeretet és a vele járó békesség legyen jelen mindennapjaikban. A lélek békéje tegye
széppé Karácsony Szent ünnepét. A családi együttlét derűs emléke melegítse szívünket,
legyen részünk örömben és lelki békében.
A káptalantóti képviselő testület nevében: Áldott szép Karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag, békés újesztendőt kívánok!
Csom Károlyné
polgármester
A mezőkön áldást, a hazában békét,
az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt!
Az új évben merre vezet életünk útja?
tövisek, vagy virágok közt,azt csak az Isten tudja!
Ó vezessen igaz úton minden egyes léptet,
őrizze meg a viharoktól e boldog kicsiny fészket!
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Decemberi és januári jeles napok
December 13.
Luca napja. A legenda szerint Szent Lucia keresztény vértanú. Neve a latin lux, azaz fény szóból
származik. A Gergely-féle naptárreform előtt az év legsötétebb napja volt.
Ezen a napon bizonyos női munkákat tiltottak, nem volt szabad pl. lúggal dolgozni (mosni), fonni. Ha
ezt megszegték, Luca kóccá változtatta a fonalat, az asszonyokhoz vágta az orsót. Az udvart felszórták
szalmával, szénával.
A kisfiúk lucázni jártak a házakhoz, szalmán térdepelve mondtak tréfás rigmusokat, jó kívánságokat, a
háziaktól pedig apró ajándékot, pár fillért kaptak. Ehhez a naphoz kötődik a legismertebb hagyomány,
a Luca-szék készítése. Ezen a napon kezdték el faragni, úgy, hogy minden nap csak egyetlen
műveletet szabadott rajta elvégezni, de karácsony szentestére készen kellett lennie. Az éjféli misére
magukkal vitték, és ha ráálltak, meglátták a boszorkányokat.
Luca napkor vetik a lucabúzát. A búzaszemek gyorsan csíráznak, azt tartják, ha karácsonyra kizöldül,
jó termés várható.
Az időjárásra a székelyek hagymából jósoltak. A vöröshagymából lefejtettek 12 réteget, ez az év egyegy hónapjának felelt meg. Mindegyikbe egy kevés sót szórtak, amelyikben elolvadt, az a hónap
esősnek ígérkezett, a többi száraznak.
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.

___________________________________________________________________________
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
2018. december 16-án,/vasárnap/
15 órakor
a káptalantóti kultúrházban tartandó karácsonyi
ünnepségre.
Képviselıtestület
„Ez az ünnep olyan szép!
Gyermek érkezett közénk.
Ez az ünnep olyan szép!
Visszhangozza minden nép.
Ez az ünnep olyan szép!
Békesség az embernek,
Felnıttnek és gyermeknek.”
/Siklós József/

Áldott, szeretetteljes karácsonyt és sikerekben, örömökben gazdag, boldog új
esztendőt kívánok a könyvtár látogatóinak.
Hatosné Adrián Éva

Káptalantóti minden lakójának békés, örömteli karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnak:
a Tóti Hírmondó szerkesztői.
__________________________________________________________________________________
3

TÓTI HÍRMONDÓ

2018. DECEMBER

Mikulás
Ismét eltelt egy esztendő és december 6-án, községünkbe is ellátogatott a Mikulás
gyermekeink nagy örömére. A Szó és Kép színpad előadásában a „Mackókaland” című
mesejátékot láthatták az érdeklődők. Melyben a kíváncsi mackókölyök Bagoly tanár úrtól
megtudja, hogy létezik a Mikulás és elhatározza, hogy amíg szülei téli álmot alszanak, ő
megkeresi. Kalandos útja során egy hóddal is megbarátkozik. Így ketten keresték meg a
Mikulást. A gyerekek néha izgulva, bekiabálva vagy nevetve kísérték figyelemmel a
történetet. A mesejáték végén valójában a gyerekek közt is megjelent a Mikulás bácsi és
segítőjével kiosztotta az Önkormányzat ajándékcsomagjait. Az apróságok ezt énekkel, verssel
köszönték meg. Végezetül sütizéssel és teázással fejeződött be a délután. Minden segítőnek
süti, csoki felajánlónak köszönjük, hogy örömet szereztek a gyerekeknek.
A Szó és Kép színpad előadása a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósult meg.

Karácsonyi miserend
Templomunkban december 23-án, vasárnap 11,30-kor ünnepi szentmise.
„Éjféli” mise december 24-én, hétfőn 22 órakor lesz.
Karácsony napján december 25-én, kedden és karácsony másnapján 26-án,
szerdán 11,30-kor ünnepi szentmise.
December 30-án, vasárnap 11,30-kor
Január 1-én, kedden 11,30-kor lesz az ünnepi szentmise.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a szentmisékre.
Egyházközség
„Angyalok húznak a világ fölött. Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a jóság, akit úgy vártunk: megszületett végre!”
/Wass Albert/
___________________________________________________________________________
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2.Sáfár Bau Tervező, Kivitelező, Beruházó és Építőanyag
Kis- és Nagykereskedelmi Kft. (8284 Nemesgulács,
Simon I. ltp. 15.; Cg.19-09-511730)
3.Tér - Metszet Építész és Mérnöki Iroda Kft. (8255
Balatonrendes, László Gy. u. 3.; Cg.19-09-513125)
4.Décsey Ép. Építőipari Szolgáltató Kft. (8314
Vonyarcvashegy, Galamb u. 9/2.; Cg.20-09-070535)
5.Z-Szabó-Bau és Társa Kft. (8300 Tapolca, Berzsenyi D.
u. 24.; Cg.19-09-512547)
58/2018. (XI.20.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadta, hogy Káptalantóti község közigazgatási
területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz gyűjtése, szállítás és lerakás díja 2019. évre
13.330,-Ft/5
m3,
azaz
Tizenháromezerháromszázharminc forint/5 m3.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízta a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
módosításának aláírására.
59/2018. (XI.20.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
– a határozat mellékletét képező - Káptalantóti Község
Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervét
elfogadta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben
foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról
gondoskodjon.
60/2018. (XI.20.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2019. évre vonatkozó munkatervét jelen határozat 1-2.
melléklete szerinti formában elfogadta.
61/2018. (XI.20.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár (8200 Veszprém,
Komakút tér 3.) tapolcai Wass Albert Könyvtár és
Múzeum együttműködésével Káptalantóti községben
végzett, 2017. évi KSZR szolgáltatásról szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
62/2018. (XI.20.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kotháné Horváth Éva budapesti lakos által benyújtott, a
Káptalantóti, belterület 282/4 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett
visszavásárlási és jelzálogjog törlésére vonatkozó
kérelmét megtárgyalta.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul vette, hogy Kotha Jázmin Elvira (sz. Budapest,
1999.01.31., an: Horváth Éva) és Kotha Titusz Örs (sz.:
Budapest, 2001.06.13., an.: Horváth Éva) részére a
Képviselő-testület
22/2010.
(IV.
20.)
számú
határozatával, vételár kedvezménnyel értékesített
Káptalantóti, belterület 282/4 hrsz-ú, 2005 m2 nagyságú,
„kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanra a
földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban
Káptalantóti
Község Önkormányzata javára 625.000 Ft, azaz
Hatszázhuszonötezer forint vételárkedvezmény és
járulékai erejéig bejegyzett visszavásárlási jog törlésre
kerül.

KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATOK:
53/2018. (X.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Lesencetomaj Községnek a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulásból 2018. december 31. napjával
történő kilépését tudomásul vette. A kilépéssel
kapcsolatban a Társulási Megállapodás és annak 1.
melléklete módosítására vonatkozó javaslatot a mellékelt
tartalommal elfogadta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás
módosítását elfogadó képviselő-testületi határozatot
küldje meg a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
elnökének további intézkedés végett.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert, hogy a módosított
Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében
írja alá.
54/2018. (X.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
a
Káptalantóti
DRV_S_225
kódszámú,
szennyvízrendszerre vonatkozó
bérleti-üzemeltetési
szerződést, a használati díj elszámolására vonatkozó
együttműködési megállapodást, valamint a gördülő
fejlesztési terv elkészítésére vonatkozó megállapodást
elfogadta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
55/2018. (X.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő- testülete
a Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt. ajánlatát
nem fogadta el.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő- testülete
felhatalmazta a polgármestert, hogy a döntésről a
Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt-t tájékoztassa.
56/2018. (X.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hatos Tibor 8283 Káptalantóti, Badacsonyi u. 42. szám
alatti vállalkozó téli hó-eltakarításra vonatkozó ajánlatát
9.000,- Ft/óra+ÁFA, azaz Kilencezer forint/óra+ÁFA
összegben fogadta el.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
57/2018. (X.16.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a
„Káptalantóti
Közösségi
Ház
energetikai
korszerűsítése”
tárgyú
közbeszerzési
eljáráshoz
kapcsolódóan Dr. Géczi József egyéni vállalkozó felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (ALD Projekt
Kft. 7551 Lábod, Kossuth u.87.), mint az ajánlatkérő
nevében eljáró személy által elkészített Ajánlattételi
felhívást
és
közbeszerzési
dokumentumokat
(szerződéstervezet, nyilatkozatminták) megismerte, és
azokat elfogadta, az Ajánlattevők részére történő
megküldését jóváhagyta.
A közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás
és a közbeszerzési dokumentumok az alábbi gazdasági
szereplők részére kerültek kiküldésre.
1.Nyírő Bognár Károly E.V. (8319 Lesenceistvánd,
Kossuth u. 162.; Nyilvántartási szám: 5714525)
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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a visszavásárlási jog
törléssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkétei a polgármestert, hogy a döntésről Kotháné
Horváth Éva kérelmezőt értesítse.
63/2018. (XI.20.) képviselőtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, Káptalantóti 15.
helyrajzi számú - Kultúrház mögötti - ingatlant bérbe adta Ladányiné Bódi Zsuzsanna részére.
A bérleti jogviszony 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig tart. A bérleti díj összege 1.000,Ft/hó, azaz Egyezer forint/hó.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést
aláírja.

Szép korúak napja
Hagyományainkhoz híven az Önkormányzat ez évben is köszöntötte községünk szép korú
lakóit. Polgármester asszony meleg, üdvözlő szavai után Tóthné Luczi Erzsébet képviselő
méltatta a szép korú meghívottakat. Megköszönve nekik, hogy életük során sokat dolgoztak,
felnevelték gyermekeiket és példát mutatnak az ifjú generációnak. A továbbiakban pedig
minden jót, erőt, egészséget kívánt mindenkinek. A legkorosabbakat, Albert Jánosnét, Balogh
Gábort, Puskás Zoltánt virágcsokorral köszöntötték. Verset mondott Németh Andrea és Hatosné Adrián Éva, majd színpadra léptek a tapolcai Musical színpad énekesei, akik „Fogj egy
sétapálcát” című műsorukkal szórakoztatták a vendégeket. Filmslágereket, örökzöldeket és
operetteket adtak elő és ezzel nagyon jó hangulatot teremtettek a délután hátra lévő részében.
Ezt követően finom vacsora, borozgatás, kötetlen beszélgetés, nosztalgiázás zárta a délutánt.
Köszönet a szervezőknek.
A tapolcai Musical színpad előadása a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Keretében az
Eötvös Megyei Könyvtár támogatásával valósult meg.

6

TÓTI HÍRMONDÓ

2018. DECEMBER

Kiállítás és könyv a szülőfaluról
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a „Kisfalu a Dunántúlon…” Káptalantóti szülőfalumról szóló
könyvem bemutatóján részt vettek és könyvet vásároltak a rendezvény után, vagy az azt következő
időszakban. A bemutatóra sokan jöttek el, főleg a faluból elszármazottak és hozzátartozóik, családjaik. A
bemutatóra érkezők megcsodálták a rendezett falut, a kultúrházat és környékét, a „rózsák faluját”.
Elismerésüket fejezték ki a rendezvényről, a kiállításról, ami a könyvbemutató része volt és a néprajzi
gyűjteményről, a szőttesekről, a kis konyháról, a faluról szóló feljegyzésekről, képekről, festményekről.
Szinte az egész faluról ámuldoztak, csodálkoztak.
Köszönetemet fejezem ki a rendezvény biztosítását a polgárőröknek és segítőiknek. Elismerésemet és
köszönetemet fejezem ki a „Tótiért” Alapítvány vezetőinek, a Polgármester asszonynak önzetlen
segítségükért a könyvbemutató sikerességéért végzett munkájukért. A bemutató után a résztvevők több mint
200 darab könyvet megvásároltak, amelyeket igényük szerint dedikáltam is. A bemutató után sokan
felkerestek, családfájuk kutatásában kértek segítséget. Több család keresett meg azzal a kéréssel, milyen
lehetőség van arra, hogy a könyvben bemutatott Don-kanyari hősi temetőben nyugvó elődökről, esetleg a
márványtábláról információt kapjanak. A bemutató után keresett meg Steierlein Ibolya és átadott egy tábori
levelezőlapot, amit édesapám küldött 1944. július 24-én édesapjának az M-195-ös tábori postaszámra.
Elmondta, hogy egy papírdoboz otthon tele van még ilyen levelekkel, képeslapokkal. Csodálatos élmény volt
számomra átválogatni, tanulmányozni a közel 300 darab 1941-1945 között írt és összegyűjtött
dokumentumot, amit az Ibolya megtekintésre átadott. Azóta már vissza is szolgáltattam részére. A
katonáknak küldött levelek meghatóak voltak, a valós helyzetet tükrözték a család, a falu és az emberi
kapcsolatokról. A katonák, bajtársak egymás között is leveleztek, tájékoztatták egymást a hazai helyzetről,
emberi sorsokról. A tábori számuk alapján levelezéseiket szigorú katonai ellenőrzés mellett végezhették.
Czanka János honvéd a 253/35-ös tábori számon több levelet is írt Steierlein Józsefnek a 217/86-os tábori
számra és írta neki, hogy Török Lajos tizedes meghalt, kérte bajtársát, hogy a sírját, amíg megvan, látogassa
meg, mert hozzájuk egy kilométerre van. A leveleket átolvastam és kiderült, hogy könyvemben szereplő
levente, sorkatona, munkaszolgálatos nem 116 fő volt Káptalantóti vonatkozásában, hanem közel 137-140
ember szolgálhatott katonának a leírtakkal együtt. Így arra gondoltam, hogy azok a bajtársak, akik
kimaradtak a könyvemből a nevüket itt felsorolom, hogy legalább a falu megismerje ezeket a tóti katonákat
is.
Bakó Dezső született 1913., Bardon József született 1908., Balogh József, Batyki József, Csiszár, Zsigmond,
Csóka József, Gelencsér László (Pufi), Horváth József született 1920., Kalmár Pál született 1906., Kankó
Pál, Kovács Sándor született 1921., Kankó (Kincses) Gábor, Kutasi István, Nagy Kálmán született 1917.,
Ódor Lajos született 1921., Sós Gyula, Szabó Gábor hegymögi lakos, Szőke Sándor sabari lakos, Varga
Kálmán született 1913., Varga Vilmos és Vida Mihály született 1912.
Találkoztam egy tábori levéllel, amit szeretnék az újság olvasóinak is bemutatni. A levelet Dr. Vermes
Györgyné káptalantóti lakos írta 1943. január 21-én Steierlein Józsefnek a 217/86-os tábori számra. „ Kedves
Jóska! Már a múlt héten írtam magának, amit remélem megkapott. Sajnos én még a mai napig nem kaptam
válaszát. Remélem, azért maga jól van és egészséges. Az összes ismerősöknek kívánok jó egészséget. Úgy
tudom itt katona Önökkel a Varga Vili, a Kalmár Pali is együtt vannak. Hogy telnek napjaik? Remélem nem
nagyon szenvedtek meg a téli hidegben. Sajnos az uramról már rég nem jött semmi hír. Nagyon-nagyon
kérem magát Jóska, ha véletlenül találkozik vele, írjon róla, szeretném tudni hogyan van, egészséges-e, s
hogyan megy a sora. Igen kérem, ha nem esik nagyon nehezére írjon a régi barátság kedvéért. Az összes
ismerősöket üdvözlöm, magának minden jót kívánok. Tisztelettel maradok igazi barátságban Dr. Vermes
Györgyné Káptalantóti.”
Vermes György munkaszolgálatos katona volt a Don-kanyarban Kurksz-Matvejevka térségében.
Szerencséjére a tóti katonákkal együtt volt, így lehetővé vált a felesége tájékoztatása közvetetten, mert ő a
családjával származása miatt személyesen kapcsolatot semmilyen formában nem tarthatott. A doni
katasztrófát túlélte bajtársai segítségével, akik emberségesek voltak jóban és rosszban vele szemben. Sajnos
hazai földön, Bács faluban 1944. december 26-án, feljelentés alapján a nyilasok golyózápora vetett véget
fiatal életének. Részletesen a könyvem 147-157. oldalán lehet az eseményről tájékozódni.
Elgondolkodhatunk az eseten, mire képes az ember pozitív vagy negatív értelemben. E néhány sorban
leírtakat pontosítás és tisztelet jeléül vetettem papírra.
Káptalantóti, 2018. augusztus 10.
Tisztelettel: Németh István
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FELHÍVÁS

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

Figyelem!
Gyermekruha és könyvbörzét tartunk a kultúrház udvari kistermében
2018. december 13-án, csütörtökön 15-17 óráig.
FAKANÁL ROVAT
Hozzávalók
50 dkg sütőtök, 2 db tojás, 5 ek. méz, 1 marék tejcsokoládé, 1 marék mandulabél (hántolt), 10 dkg dióbél,
1 marék aszalt gyümölcs, 1 csipet só, 1 tk..szódabikarbóna, 10 dkg liszt

Elkészítés
Pinczel Orsi receptje:
1. A sütőtököt megmossuk, kimagozzuk, majd 200 fokos
sütőben kb. 40 percig sütjük. Amikor kissé kihűlt, egy tálba
kanalazzuk. Összedolgozzuk a tojásokkal, a mézzel,
a felaprított csokival, a durvára vágott mandulával, dióval
és aszalt gyümölccsel, továbbá a sóval és
a szódabikarbónával.
2. Ezután a keverékhez szitáljuk a lisztet, és elkeverjük.
A masszát egy sütőpapírral bélelt vekniformába simítjuk.
Végül 180 fokra előmelegített sütőben kb. 25 percig sütjük.
Tűpróbával ellenőrizzük.

•

•

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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