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Tisztelt Választó Polgárok!
Kedves Káptalantótiak!
Tisztelettel megköszönöm mindazoknak, akik októbert 13-án éltek választási jogukkal és leadott
szavazataikkal kifejezték véleményüket. A választópolgárok többsége a biztos és jogkövető, kizárólag
a faluközösség érdekeit szolgáló munkát támogatva döntött a falu sorsáról. Köszönöm a Választási
Bizottság munkáját, a törvényeknek megfelelően, kellő hozzáértéssel bonyolították le a szavazást.
Az elmúlt évek során mindenkinek egyaránt lehetősége volt a falu felemelkedését segíteni és részt
venni az építő jellegű munkában. Minden embernek joga és kötelessége a köz javát szolgálni. Kellő
alázattal végzett „szolgálat” csakis a faluközösség érdekeit helyezheti előtérbe. Immáron 17
esztendeje az Önök bizalmából fakadóan igyekeztem a falu javát szolgálni.
Munkám során
rengeteg kritikát kaptam, nem vagyok hibátlan, minthogy senki sem az. Köszönöm a sok-sok
„pofont”, amit az élet adott számomra, mert a kapott pofonoktól csak megerősödik az ember és erőt
meríthet a további küzdelmekhez.
Hálás szívvel köszönöm mindazon választóknak, akik bíztak bennem és bizalmukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy a falu polgármestereként tovább szolgáljam kisfalunkban élő embertársaimat. Nem
szeretnék ígérgetni, mert az felelőtlenség lenne részemről, hiszen az elmúlt évek során teljes
betekintést nyerhettem az önkormányzati munka gazdasági rejtelmeibe, ügymenetébe, szervezeti
működésébe. Azt azonban ígérem, nem fogok visszaélni a lakosság bizalmával, minden erőmmel a
fejlődés útját fogom szorgalmazni.
A megválasztott képviselőtársaimmal együtt - Ángyán Zoltán, Németh Imréné, Karácsony Imre,
Kalmár Tibor - falunkért, annak gyarapodásáért törvénytisztelő állampolgárként mindent
megteszünk kis falunkért, az itt élő emberekért.
Szeretném, ha az itt élő emberek békességben, igazi, emberbaráti szeretetben, gyűlölködés nélkül
élnék mindennapjaikat. Az építő jellegű vitákra szükség van, hiszen csak érdemi viták mentén
alakítható ki a többséget szolgáló, a falu fejlődését elősegítő tenni akarás.
A tenni akarás „ajtaja” mindenki előtt nyitva áll, csak kopogtassunk tisztességgel, kellő
szerénységgel, tegyük ezt önzetlenül a fejlődés és az együttműködés jegyében.
Az elkövetkezendő négy esztendő sok-sok tennivalóját Önökkel együtt, politikamentesen,
összefogással, békességben szeretnénk megvalósítani.
Tisztelettel kérem a falu lakosságát, hogy támogassák elképzelésünket, hogy falunkat szebbé,
otthonosabbá, élhetőbbé tehessük. Folytatva a sok-sok évvel ezelőtt elkezdett munkát, együtt legyünk
jó gazdái ennek a csodálatos patinás kis falunak.
„ Hogy boldog lehessen, három kincset keressen: HIGGYEN, REMÉLJEN, SZERESSEN!„
Őszinte tisztelettel:
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JELES NAPOK
November 30. András
Péter apostol bátyja. A hagyomány szerint X formájú kereszten szenvedett vértanúságot, ez az Andráskereszt. Mert úgy vélte, nem illik úgy meghalnia, mint Krisztusnak. A molnárok ekkor telelték be a
malmokat.
December 4. Borbála
A bányászok védőszentje. Édesapja bányatulajdonos volt. Borbála egy napon lement a tárnába, ahol
recsegést, ropogást hallott. Kérte apját, másnap ne küldje le a bányászokat a fejtőbe. Ő megfenyítette.
Ekkor a bányászok közé ment és kérte őket, tagadják meg a munkát. Hallgattak rá. Másnap a bánya
beomlott. „Borbála-ág” – cseresznyefa, barack, mandula ágat tesznek a vízbe. Ha karácsonyra
kivirágzik, jó termés lesz. A folyton megújuló élet jelképe.
December 6. Miklós püspök
Szülei meghaltak. Miklós elosztotta vagyonát és kolostorba vonult. Térítő útján került Mirába, ahol
püspöknek választották. Esténként járta a szegénynegyedeket, s ahol gyereket látott, az ablakba
ajándékot tett. A városban egy anya erkölcstelen életre akarta kényszeríteni három lányát. Amikor
Miklós püspök ezt megtudta, este egy zacskó aranypénzt tett az ablakukba, amiből tisztességesen
férjhez mehettek. Innen ered a Miklós-napi ajándékozás.
Püspök ruhában járnak házról házra, a gyerekeket megimádkoztatják, majd viselkedésük szerint
megjutalmazzák, vagy virágcsokorral megfenyítik őket a kíséretében lévő krampuszok. Példájára a
szülők reggelre az ablakba tett kitisztított cipőkbe teszik a gyermekeknek az ajándékot.
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
baromfikat, 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.
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Megalakult az új képviselő-testület
Káptalantótiban is megalakult az új képviselő-testület.
Az ülésen elsőként a helyi Választási Bizottság elnöke, Mondli Katalin ismertette a választási
eredményeket. Az ismertetés után esküt tettek a képviselők, majd a polgármester. Ezután a bizottság
elnöke átadta a megbízóleveleket.
A képviselő-testület titkos szavazással Ángyán Zoltánt választotta alpolgármesternek.
Káptalantótiban a következő felállásban működik a testület: Csom Károlyné polgármester, Ángyán
Zoltán alpolgármester, Karácsony Imre, Kalmár Tibor, Németh Imréné képviselők.
Az Önkormányzat a „Tóti Hírmondó” hasábjain keresztül szeretné megköszönni a falu lakóinak aktív
részvételét az október 13-i választáson.
A megválasztott tisztségviselők pedig köszönik a bizalmat. Továbbra is a falu gyarapodásáért,
értékeinek megőrzéséért, a falu szebbé, élhetőbbé tételéért dolgoznak, figyelembe véve a törvényeket
és a takarékos gazdálkodást. Ehhez kérik mindenki segítségét.
Dolgozzunk együtt Káptalantótiért, az itt élő emberekért!

Márton–napi újbor ünnepe
Káptalantóti Község Önkormányzata már hagyományt teremtve, idén is megtartotta Márton-napi újbor
ünnepét.
A kultúrotthonban megjelent kedves vendégeket a Polgármester Asszony köszöntötte, megköszönve,
hogy ilyen sokan elfogadták a szíves meghívást. Ezután Czár Péter plébános úr megáldotta az új
borokat. A vacsora felszolgálása után mindenki elfogyasztotta az ízletes libacombokat krumplival és
vörös káposztával. Vacsora után kedves meglepetésként Stark Béla tanár úr, kántorunk elővette a
tangóharmonikát és hamarosan jó hangulatot teremtett.
Mindenki jól érezte magát, és reméljük, hogy akik Márton napján libát ettek, ők egész évben nem
éheznek majd.

„Szép korúak” köszöntése
November 23-ára, a „Szép korúak” köszöntésére szólt az Önkormányzat meghívója a helyi
kultúrotthonba.
Még a Nap is fényesebben sütött ezen a novemberi délutánon. Sajnos a jó idő és a szíves invitálás
ellenére sok üres hely maradt a szépen megterített teremben.
A rendezvényt a Polgármester Asszony köszöntője nyitotta meg. Köszöntőjében megköszönte a szép
korúaknak, hogy példát mutattak, mutatnak a fiataloknak. Kérte az ünnepelteket, hogy vigyázzanak
egészségükre, hiszen nagy szükség van rájuk családjaikban és a faluban is. Ne keseredjenek el, hiszen
gyermekeik, unokáik segítik őket, hálásak minden apró gondoskodásukért. A Nyugdíjas Klub újbóli
megszervezését szorgalmazta, megköszönve Puskás tanár bácsi eddigi munkáját. Majd Németh
Andrea a fiatalok nevében köszöntötte a jelenlévőket kedves versével, melyhez csatlakozott a
Polgármester Asszony is.
Ő köszöntötte a falu legidősebb lakóit, nevesül Kövesi Gyuláné Rozália nénit, aki 92 éves, Albert
Jánosné Irénke nénit, aki 88 éves és Horváth Imréné Zsuzsa nénit, aki 86 éves, Balogh Gábort Gabi
bácsit, aki 83 éves és Puskás Zoltánt Zoli bácsit, aki 81 éves.
Ezután a”Tördemic Néptáncegyüttes” vette birtokba a színpadot. A táncegyüttes idén ünnepli
megalakulásának 10. évfordulóját. Fergeteges táncukkal jó hangulatot teremtettek.
A kulturális műsort vacsora követte.
A rendezvény beszélgetéssel és egy kis harmonikaszóval ért véget.
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt,
2019. november 29-én, pénteken 18,30 órakor a kultúrház nagytermébe,
ahol a Szó és Kép színpad előadja
A lajstrom című vásári komédiáját 30 percben.
A komédia a házasok elé állít görbe tükröt, melybe belekukkantva megláthatjuk, hogy ki viseli a
házban a nadrágot.
Az előadás ingyenes.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
MEGHÍVÓ !
Kedves gyerekek szeretettel hívunk benneteket a
VIII. MÉZESKALÁCS SÜTİ VERSENYRE!
Közös sütögetésre november 30-án, 9,00 órára
a Badacsonyi u. 7. szám alatti
közösségi házban várunk benneteket.
A legszebb munkákból összeállított kiállítási anyaggal
részt veszünk december 16-án 18,00 órakor
Tapolcán a
HOTEL PELIONBAN
rendezett kiállításon.
A szükséges alapanyagokat az önkormányzat biztosítja
Szüleitekkel együtt szeretettel várunk benneteket!
Önkormányzat

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket
2019. december 6-án, pénteken 17 órára a kultúrotthonba.
A Bárókerti Bábszínház: Mesélő karácsony című előadására,
amely kb.: 35 perc és 2 éves kor felett bárkinek ajánlott.
A Mesélő karácsony egy olyan összeállítás, amely élő zenével, régi népi dallamokkal és szívhez szóló
mesékkel idézi meg mindazt, ami a Megváltó születésekor történt akkor réges, régen. A zenés műsor
minden kérdésre választ ad, s remélhetőleg közelebb visz a karácsony lényegéhez: az Úr Jézus
születéséhez.
Az előadás után megérkezik a Mikulás és megajándékozza a gyermekeket.

Egyházközség hírei…
December 11. szerda:
17,00 órakor
December 12. csütörtök: 17,00 órakor
December 13. péntek:
17,00 órakor adventi lelkigyakorlatot tartunk
Helye: Közösségi ház Káptalantóti, Badacsonyi u. 7. Imádságos szeretettel várjuk Önt.
Emlékeztető!
Év végéhez közeledünk, ezért tisztelettel kérjük híveinket, hogy támogassák egyházunkat az
egyházközségi hozzájárulásukkal. Támogatásukat hálásan köszönjük, Isten fizesse vissza mindenkinek
százszorosan.
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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