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Szent György hava
Április 5. Vince napja
Megcsordul a jégcsap az ereszen. Ha eddig nem, most már biztosan itt a tavasz.
Április 24. Szent György
Ábrázolása sárkánnyal történik. Nagyon híres a Kolozsvári testvérek Szent György szobra Prágában.
Közismerten magyar gyermekmondóka: „Süss fel nap, Szent György nap, kertünk alatt a kis bárány majd
megfagy.” Szent György ünnepe a tavaszkezdet szimbóluma, mintegy a fénylı napot szabadítja ki a tél
rabságából. Az istállóban telelı jószág zöldellı mezıre való kihajtásának napja. Idıjóslás: „Szent György nap
után, kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet a földbe” – vagyis végleg itt a tavasz. „Ha a rozsvetésben
elbújhat a varjú, akkor telt kamrát hoz az aratás.”
Régi néphit szerint a Szent György éjszakáján húzott harmatban van a föld ereje, zsírja. A gazdaasszony is
húzott harmatot, ebbıl csöppentett kovászába, hogy kenyerük minél szebbre süljön és a pogácsába, amit a
tehénnel etettek meg, hogy hízzék és tejeljen bıségesen. A Dunántúlon „Szent György harmatként” emlegetik.
Vele mosdanak hajnalban a lányok, hogy szépek, egészségesek legyenek.
Április 25. Szent Márk evangélista
Ezen a napon van a búzaszentelés. Ezt körmenettel egybekötve végezte az egyház. A résztvevık saját
búzájukból is vittek szenteltetni, hogy jó termésük legyen. A szentelt búzából egy maroknyit a föld négy
sarkába ástak el, hogy jégesı ne érje a gabonát.
Ha megszólal a béka, jó termés lesz.

MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍRE…
Mőfüves sportpálya Tapolcán
Összesen 22 millió forintból, a Veszprém megyei és a tapolcai önkormányzat, valamint a Batsányi
János Gimnázium összefogásával, mőfüves sportpályával és lábtenisz pályával bıvültek a sportolási
lehetıségek a városban, amit április 7-én adtak át.
Császár László polgármester elmondta, nem példa nélküli a mostani együttmőködés, hiszen az
intézmény tornatermének felújítása, kisbusz beszerzése, valamint a vívóterem kialakítása is hasonló
kooperációnak köszönhetı. Kijelentette, hogy a város önkormányzata eddig is jelentıs összeggel
támogatta a helyi sportot, ez a jövıben sem lesz másképp.
Lasztovicza Jenı, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyőlésének elnöke személyes emlékeirıl
elmondta, neki még a sporton kívül más szórakozása nem igazán volt. A mai fiatal generáció már a
számítógép mellett nı fel. A mőfüves pálya jelentıségét abban látja, hogy az újabb lehetıséget kínál a
mozgásra. Utalt arra, hogy a rendszeresen mozgó diákok tanulmányi eredménye jobb nem sportoló
társaiknál. A beszédek és szalagátvágás után a gimnázium tanulói vették birtokba az örökzöld
sportszigetet, majd a város és a megye önkormányzatainak csapatai mérkıztek meg egymással
barátságos futballmérkızésen.
A mőfüves pálya délelıttönként a gimnazisták, délután pedig a város és környéke sportolóinak nyitja
meg kapuit. A pálya fenntartása a város feladata lesz a jövıben.
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Mi kerül ezen ennyibe???
Hallottuk, sokszor elmondták, hogy hamarosan új hulladékgazdálkodási rendszer valósul meg a megyében,
megszőnnek a környezetszennyezı régi lerakók, helyükbe újak kerülnek. Hallottuk, de talán nem gondoltuk végig
teljes egészében, hogy ez mit is jelent.
Az Európai Unió 1999-ben fogadta el az úgynevezett lerakó irányelvet, amely megszabta, hogy milyen mőszaki
védelemmel épített hulladéklerakók üzemeltethetıek csak. Erre alapvetıen a talaj és felszín alatti vizek védelme
érdekében van szükség. Mindannyian emlékszünk a balatoni nagy angolnapusztulásra, az algainvázióra és a turizmus
drámai csökkenésére a 80-as évek közepén.
A bajt elsısorban a tóba szabadon bekerülı kommunális szennyvíz okozta, a hetvenes években épült nyaralókból
mindenféle utakon jutott le a szennyezıanyag a vízbe. A változást a tó körül kiépített szennyvízhálózat hozta meg,
mára a tó vízminısége felülmúlja várakozásainkat.
A szigetelés nélkül épült hulladéklerakók jelentették az utolsó nagy szennyezıforrást a talajvízre nézve.
Mindannyian hallottunk már a hulladéklerakó elhelyezése körül kirobbant hosszas vitáról. Tudjuk, hogyan került
Veszprémbıl Ajkára, onnan Szentgálra, és végül Királyszentistvánra.
Nem egyszerő egy lerakónak helyet találni a megyében. Karsztforrásaink, melyek egyedülálló vizet adnak az
országban, ilyenkor átkot jelentenek. A királyszentistvániak és a környéken élık azzal a feltétellel fogadták be a
lerakót, ha az nem egyszerő, 5 – 10 év alatt betelı lerakó lesz, hanem egy korszerő hulladék-feldolgozó üzem is
kapcsolódik hozzá, hogy egyrészt növeljük a lerakó élettartamát, másrészt csökkentsük a lerakó környezetre gyakorolt
káros hatását (bőz, széllel kihordott hulladék,…).
Mindennek ára van, amit meg kell térítenünk. Eddig nem foglalkoztunk a szemétdíjjal. Ezután is ez marad a legkisebb
közüzemi számla, de figyelnünk kell rá. Az Uniós csatlakozáskor mi is vállaltuk, hogy felszámoljuk a
környezetszennyezı lerakókat, ennek megkönnyítésére az Unió által biztosított elıcsatlakozási forrásokat (ISPA)
használtuk fel. Ez egyszeri tıkejuttatás. Ebbıl kell megépíteni és mőködtetni a rendszert úgy, hogy mikor a jelenleg
épített lerakó megtelik, tudjunk mibıl valami mást, az akkori kor követelményeinek megfelelı hulladékkezelı mővet
építeni. Az eddigi hulladékszállítási díjaknak egy elınye volt: olcsó volt, de cserébe nem nyújtott fedezetet a
bezárandó lerakók rekultivációjára, rendes győjtıjármővek, technológiai fejlesztések megvalósítására. Az alacsonyan
tartott díj oda vezetett, hogy jelenleg nagyon kevés szolgáltató tud csak saját erejébıl bármilyen fejlesztést
megvalósítani.
Mi fog történni 2010-ben? A regionális rendszer központi és kapcsolt létesítményei megépülnek és 2010. június 1-jén
megkezdjük a próbaüzemüket, melyet legkésıbb 2010. szeptember 30-án lezárunk.
Ezt követıen meg kell indítanunk a rendszer üzemszerő használatát, hiszen a kiképzett dolgozókat már nem
bocsáthatjuk egyszerően szélnek, a gépek sem állhatnak üresen, kihasználatlanul 3 – 4 hónapot. Az egyetlen célszerő
megoldás az üzemszerő mőködés elindítása. Ennek sajnos költsége van. A próbaüzem ideje alatt a Társulásnak kell
biztosítania a távolsági szállítás költségeit, amely havonta, elıreláthatóan 19 millió forintba kerül, három hónapon
keresztül. A szeptember 1-tıl induló teljes üzem költsége havi 81 millió forint (ez már tartalmazza a távolsági szállítás
költségeit is) négy hónapon keresztül. A rendszer fenntartásához kapcsolódó egyszeri általános költségek 57 millió
forintra becsülhetık, így összességében 2010-ben 440 millió forint költséget kell a Szolgáltatóknak pluszként
megtéríteni. Ez lakásonként, átlagosan mintegy bruttó 5.000 Ft évi díjnövekedést jelent. 2010-ben a helyi
önkormányzat fizeti még teljes összegében a szemétszállítási díjat.
De van lehetıség a takarékosságra. Azok, akik hajlandók tenni a környezetükért, vállalják a szelektív győjtéssel járó
feladatokat, esetleg hajlandóak komposztálni is, lecserélhetik jelenlegi, jellemzıen 110 literes edényüket kisebbre.
Díjnövekedés így is lesz, de annak mértéke lényegesen kisebb lesz.
Mit kapunk ezért a díjért: a kötelezıen ellátandó heti alkalommal történı ürítését az edényünknek, az évi egy
alkalommal történı lomtalanítást és a szelektív hulladékgyőjtı rendszer mőködtetését.
Czaun János
A Tiszta Európa Program,
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke

Tisztelt káptalantóti lakos!
A Tóti Hírmondóban mellékelem a falugondnoki szolgáltatás igénybevételéhez szükséges igényfelmérés
nyomtatványt.
Kérem – amennyiben szociálisan rászorult – a nyomtatványt kitöltve, 10 napon belül visszajuttatni
szíveskedjen a helyi önkormányzathoz.
Ezután személyesen felkeresem Önt a megállapodás megkötése céljából.
Kalamár János falugondnok
_____________________________________________________________________________________
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Községünk lakossága is a demokráciára szavazott
Az április 11-i országgyőlési képviselı-választás bebizonyította, hogy községünk lakossága a
demokrácia híve. A túlnyomó többség azért szavazott a FIDESZ-re és az általa támogatott
képviselıjelöltekre, mert ez a párt ad reményt a gazdasági felemelkedésre, a közbiztonság
helyreállítására, a sürgetı reformok végrehajtására, az adók és a bürokrácia csökkentésére.
Remény van arra, hogy rövid idın belül megkezdıdik a mezıgazdaság felemelkedése és a minket
elsısorban érintı szılı- és borágazat rendbetétele. A nemzet érdekében fogjunk össze valamennyien,
hogy az ígéreteket valóra tudják váltani!
A képviselıválasztás eredménye községünkben:
• szavazásra jogosult:
384 fı
• szavazott:
241 fı
• érvényes:
238
• érvénytelen:
3
Pártok sorrendje:
• FIDESZ-KDNP
• JOBBIK
• MSZP
• LMP
• MDF

143 szavazat
62 szavazat
18 szavazat
14 szavazat
1 szavazat

Képviselıjelöltek:
• Lasztovicza Jenı FIDESZ-KDNP
• Dobó Zoltán JOBBIK
• Lévai József MSZP
• Mészáros László MDF

62,76%

60%
26%
7,6 %
6%
0,4 %

152 szavazat
61 szavazat
22 szavazat
4 szavazat

63,6 %
25,1 %
9,24 %
2,4 %

Érvényes szavazat: 239, érvénytelen: 2
Községünkben tehát nem lesz második forduló, április 25-én nem kell szavazni!
Ami viszont sajnálatos! A szavazásra jogosultak közül 143-an nem mentek el szavazni! Kérdezem:
ıket nem érdekli saját maguk, gyermekeik, unokáik jövıje? Mert minden választáson a jövınkrıl
döntünk!
Puskás Zoltán nyugdíjas tanár
Kedves Tótiak! Földijeim!
Egy kiállítást szeretnék létrehozni a Tóti falunapra "MÚLT-IDÉZİ" címmel.
Alkossunk együtt, emlékezzünk vissza a régi idıkre, mutassuk be az idelátogató Vendégeknek a
korabeli Tóti életét.
Ehhez a munkához kérem minden család segítségét oly módon, hogy az ıseinktıl, szüleinktıl örökölt
holmikat, használati tárgyakat szíveskedjenek kölcsön adni a kiállítás idejére.
A tárgyak győjtése és leltárba vétele céljából személyesen is felkeresem Önöket, ugyanakkor egyéb
ötleteket, javaslatokat is szívesen fogadok.
Szeretı üdvözlettel:
Oltványi-Bíró Zita
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Figyelmet, trükkösök folyamatosan!
Az év eddigi idıszakában ismeretlen tettesek több törvénytisztelı, segítıkész állampolgár életét keserítette
meg ismételten, az általuk elkövetett ún. „trükkös lopások” kategóriájába tartozó bőnelkövetések
végrehajtásával.
Az illetéktelenek újabb, merészebb ötletekkel, mondvacsinált indokokkal próbálkoznak kapcsolatba lépni
velünk, hogy a pillanatnyi alkalmat kihasználva eltulajdonítsák felügyeletünk nélkül maradt értékeinket,
vagyontárgyainkat!
Íme néhány trükkös módon elkövetett lopás – sajnos megtörtént - esete, melyekbıl kitőnik az emberi
tényezı állandósága, mely nem más, mint a figyelmetlenség!
Tapolcai károsult háziorvosa tett róla bejelentést, miszerint 2010. február hó 27-én a délutáni órákban 13,30
óra körüli idıben betegénél személyesen jelentkezett egy ismeretlen nı, aki magát a „meglátogatott” új
asszisztensnıjének adta ki. Az ismeretlen azzal érkezett, hogy ıt a háziorvos irányította a beteghez, mivel
fél áron tud részére kínálni egy a páciens betegségének kezeléséhez elengedetlenül szükséges orvosi
mőszert. A betegtıl 40.000. Ft összegő elıleget csalt ki azzal, hogy a mőszer vételárából fennmaradó
összegért késıbb visszamegy a gép tényleges leszállításával egyidejőleg. A páciens a távozó „asszisztens
nı” által használt gépkocsi forgalmi rendszámát azonban feljegyezte.
2010. április hó 10-én a sértett lánya tett bejelentést, hogy édesanyjától vélhetıen trükkös lopás módszerével
pénzt tulajdonítottak el.
A károsult tapolcai idıs édesanya beszámolt róla, hogy a pénz hiányának észlelése elıtt pár nappal két
ismeretlen személy járt nála, akik név szerint unokájára hivatkozva azzal álltak elı, hogy a fennálló 10.000.
Ft összegő pénzügyi tartozást hoztak vissza neki, viszont csak 20.000. Ft-os bankjegyük van.
Megkérték hát így az idıs asszonyt váltsa fel a bankjegyet, aki jóhiszemően a szekrényben lévı kézitáskáját
megnyitva szándékozta a kérést teljesíteni. Kis idı múlva azonban közölték vele, hogy már nincs rá
szükség, mivel emlékezetük szerint a ház elıtt parkoló gépkocsijukban van 10.000. Ft-os.
Ezzel távoztak is a lakásból, mint kiderült az idıs asszony által összegyőjtött és kézitáskában lévı
összeggel, melyet egy óvatlan pillanatban emeltek el a pénzváltása során önként segítıszándéktól vezérelve
megmutatott helyrıl.
Természetesen vannak a fenti bőncselekmény vonatkozásában pozitív, követendı jellegő példák is. Erre
tanulság a következı néhány sor:
2010. március hó 17-én a déli órákban Balatonedericsrıl tettek telefonon bejelentést, miszerint négy
ismeretlen nı bement a bejelentıvel szemben lévı szomszédjának tulajdonát képezı ház udvarára, ahova a
„hívatlanok” elküldése érdekében családtagját kérte meg.
A bejelentı elmondta, hogy rokona kérdıre vonta az ismeretleneket, akik válaszként ágynemők és takarók
árusítását jelölték meg. A rokon ébersége és határozottsága révén a négy ismeretlen nı sietve távozott a
szomszéd udvarából, bepattantak a járó motorral már az utcán várakozó férfi személy által vezetett
gépkocsiba és elhajtottak.
A helyszínen elvégzett adatgyőjtés során megállapítást nyert, hogy a lakóháztól értéket nem tulajdonítottak
el a „váratlan vendégek”
Alkalmazzák kérem a szükséges magatartási formákat mellyel hatékonyan és egyszerően védekezhetünk: a
visszakérdezés, a kellı gyanakvás.
Tartsák ezentúl is mindig szem elıtt: A hivatalok nem járnak kinn a lakóhelyüknél, ha mégis arról elıre
írásban értesítik Önöket! Pénzt, nyugdíjat kizárólagosan a postás hoz a házhoz!
Molnár András r.fhdgy.
Tapolcai Rendırkapitányság, megelızési elıadó
_______________________________________________________________________________________
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Anyák napi gondolatok
Édesanyám, lelkem mindennap a tiéd,
megköszönöm mindazt, amit értem tettél.
Óvó két karoddal vigyáztál reám,
ha bántottak, Neked lehet, hogy jobban fájt.
Bocsásd meg, ha néha fájdalmat okoztam,
önzı kis lelkemmel Hozzád hőtlen voltam.
Azt szeretném mindig , büszke lehess rám,
soká maradj velünk Drága Édesanyám !

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját
2010. május 2-án /vasárnap/ 15 órakor, a
kultúrotthonban tartandó
anyák napi mősorunkra, ahol a káptalantóti
óvodások, iskolások köszöntik az anyukákat,
nagymamákat.
Készítsünk anyának, nagymamának ajándékot!
Kedves gyerekek hívlak és várlak benneteket
2010. április 24-én, szombaton délelıtt 9 órától a kultúrházba, hogy
”anyák napi meglepetést” készítsünk.
Hatosné Adrián Éva

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ PILLANATKÉPEI…

_____________________________________________________________________________________
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FAKANÁL ROVAT

KÖZÉRDEKŐ

Tavaszi csalánleves recept

Istvándi Ferenc
polgármester fogadó órái:
csütörtök: 8.00-10.00-ig
Telefon: 87/471-125
Körjegyzıség és Dr. Máté András
körjegyzı ügyfélfogadási rendje:
Hétfı: zárt nap; Kedd, Szerda:
8.00-15.00; Csütörtök: zárt nap
Péntek: 8.00-12.00 Telefon:87/433124
e-mail:
korjegyzo.nemesgulacs@vivamail.hu
Háziorvosi ellátás:
Rendel:Dr .Gauland Márton
Hétfı:13.00-14.30-ig
Csütörtök: 9.00-11.00-ig
tel: 06/30 9277 930
Ügyelet:Városi Kórház Tapolca
tel:87/411-655
Fogszakorvos
Felnıtt:Dr. Sarlós Ágnes
Tapolca, Ady E. u. 8/1.
Hétfı,szerda:12.30-18.30-ig
Kedd,csütörtök, péntek:7.30-13.30-ig
Telefon: 87/510-173
Gyerek:Dr. Csóka Cecília
Iskolafogászat,Tapolca,Alkotmány
u.5.
Hétfı,szerda,péntek:7.00-13.00-ig
Kedd,csütörtök:13.00-19.00-ig
bejelentkezés:87/322-042
Ügyelet:Hétvégén, ünnep és
szabadnapokon:Veszprém
szakrendelı
Halle u. 5/D.
Védınıi szolgálat:Stadler Beáta
tel:06/30 9732 395
Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú
Társulás Balaton-felvidéki
Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat
Pordán Katalin családgondozó
Polg.Hiv.hétfı:12.00-13.00-ig
gyermekjóléti szolgálat,
hétfı: 13.00-14.00-ig
családsegítı szolgálat
tel:06/30 701 7695
Gyermekjogi képviselı:
Herczeg Rita
06/20 4899 636
Rendırség: Szalai László
tel: 06/30 394 0744
Polgárırség: Sárközi Árpád
tel: 06/30 9794 850
Teleház nyitva tartása:
kedd-csüt.-péntek: 13.00-19.00-ig
szerda:9.00-15.00-ig
Hónap elsı szombatja: 8.00-12.00-ig

Hozzávalók:
1/2-3/4 kg 3-5 leveles csalán hajtáscsúcs.1 tojásnyi vaj vagy 3
ek.étolaj, 2-3 gerezd fokhagyma, 3/4-l tej, 1-2 ek liszt vagy étkezési
keményítı, 2 db kemény fıtt tojás, 10-20 dkg füstölt sajt, szárazon
pirított zsemle, vagy kenyérkocka ,só ízlés szerint.
Elkészítés:
A csalánhajtásokat mosás után a zsiradékon a zúzott fokhagymával
puhára párolom, miközben a tojást fızöm és a zsemlekockát
megpirítom.
A puha csalánt kézi krumplinyomóval összenyomkodom, a liszttel
vagy keményítıvel elhabart tejjel felöntöm, ízlés szerint sózom,
összeforralom, 3-5 percig fızöm.

Tabáni saláta
Hozzávalók: 5 db tojás, 2-3 db közepes krumpli, 15 dkg sonka, 1
lilahagyma, 1 csapott teáskanál só, 2 dl tejföl, majonéz
Elkészítés:
A krumplit puhára, a
tojásokat keményre
fızzük, hagyjuk
kihőlni. Ha a krumpli
és a tojások kihőltek,
összeaprítjuk (vagy
sajtreszelın
lereszeljük). A sonkát
felcsíkozzuk. A lilahagymát negyedbe vágva vékonyan felszeleteljük.
A felaprított krumplit, a tojást, a csíkokra vágott sonkát és a
lilahagymát összekeverjük a tejföllel, majd a majonézzel. Akkor az
igazi, ha legalább egy éjszakát a hőtıben állt, és jól összeértek az
ízek.

JÓ ÉTVÁGYAT!

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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