Káptalantóti Önkormányzat lapja

VII. évfolyam 5. szám 2010. MÁJUS

Jeles napok májusban
Május 16. Nepomuki Szent János (a gyónási titkot megırzı cseh vértanú ünnepe)
A hajósok, hídvámosok, derelyések védıszentje
Május 25. Orbán napja
A kádárok, kocsmárosok, szılıtermesztık védıszentje
Pünkösdi ünnepkör
Áldozócsütörtök: Jézus mennybemenetelének ünnepe, a húsvétot követı negyvenedik
nap.
Pünkösd: A húsvétot követı ötvenedik nap.
Pünkösdi királyválasztás: Valamilyen ügyességi próbával választották.
Európa jelentıs részén a középkor óta megrendezik a pünkösdi királyválasztást.
-pünkösdikirályné-járás
-pünkösdölés
-idıjárás- és termésjóslás
Szentháromság napja: Pünkösd utáni vasárnap. Kultusza a barokk korban teljesedett
ki. Számos szobrot állítottak tiszteletére, sok helyen pedig a templom búcsúnapja.
Úrnapja: Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd utáni második csütörtök, körmenet.
Felhívás
A Káptalantóti Önkormányzat Képviselı-testületének rendelete alapján minden évben a falunapon
„Káptalantóti Községért Érdemérmet” adományoznak azoknak, akik több évtizeden keresztül
fáradoztak, fáradoznak a falu felemelkedéséért, szebbé, élhetıbbé tételéért.
Az idei falunapon is szeretné ezt a hagyományt tovább folytatni.
Ezért kéri a falu lakóinak segítségét.
Kéri, hogy javaslataikkal segítsék a Képviselıtestület munkáját.
Május 31-ig a Polgármesteri Hivatalnál elhelyezett ládába (borítékba zárva) dobják be, hogy kit vagy
kiket terjesztenének fel 2010-ben az emlékéremre.
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Édesanyám, szép napom, ragyogj soká nékem
Május 2-án vasárnap délután ünnepelni jött össze kicsi falunk apraja és nagyja.
Mindnyájunk kedves, szép ünnepére ünnepi díszbe öltözött a kultúrotthon nagyterme is. Ez volt az az ünnep,
ahol az Édesanyákat, Nagymamákat köszöntötték.
Istvándi Ferenc polgármester úr ünnepi köszöntıje után a legkisebbek, az óvodások adták át dalba, versbe
szıtt jókívánságaikat. Majd az iskolások mősorával folytatódott a köszöntés.
Könnyes szemő Édesanyák, Nagymamák meghatódva fogadták a szeretettıl átszıtt mősorokat.
Köszönet a szép és emlékezetes délutánért a szervezıknek és a szereplıknek.

Pedagógus köszöntı
A közelgı pedagógus nap /június elsı vasárnapja/ alkalmából tisztelettel és szeretettel
köszöntjük a községünkben élı Pedagógusokat!
A gyermek nagy kincs az életünkben, és akinek van gyermeke, az tudja, hogy gyermeket nevelni
milyen sok gonddal, bajjal járó feladat. Tudjuk, hogy nem könnyő a földbıl a jó termést
kicsikarni, de azt is tudjuk, hogy gyermeket oktatni, embert formálni – jó gyermeket,
becsületes, tisztességes, szorgalmas embert nevelni-, a mai érték vesztett világban, ez
mindennél nehezebb feladat!
Ehhez a nehéz, de szép munkához kívánunk a tanítóknak jó erıt, egészséget, sok örömöt és
boldogságot!

Szép virágcsokromnak
Oktattál, neveltél,
köszönt minden szála,
oly türelmes voltál,
nem fáradtál annyit
s velem együtt köszönt
év közben hiába!
lásd az egész osztály!
Könyveim, térképem
…………………..
becsukódnak rendben,
Taníts még sokáig
s megtelt füzeteim
új szavakra, szépre,
beszélnek helyettem.
s ırizzen meg köztünk
Hófehér lapjukon
ırizzen a béke!
betők sokasodnak,
mit nem tudtam tegnap,
megtanulom holnap.
/Tasnádi Varga Éva: Tanítómnak/
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MEGHÍVÓ
Kedves Gyerekek! Szeretettel várunk benneteket
2010. május 29-én, szombaton 9 órától 12 óráig a sportpályán /rossz idı esetén a
kultúrotthonban/ tartandó:

GYERMEKNAPI RENDEZVÉNYÜNKRE.
Légvár, vidám sportversenyek, különbözı játszóházi programok, fagyi, üdítı, süti vár
benneteket.
Gyere el és érezd jól magad!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a község lakosságát, hogy a tüdıszőrı megtartására az alábbi idıpontban kerül sor:
2010. május 26-án (szerdán) 12,30 órától 17,00 óráig.
A szőrés helye: Mővelıdési ház elıtti tér – mobil állomás
A szőrés a 20 év feletti lakosság részére javasolt.
Személyi igazolványát, lakcímigazoló kártyáját, TAJ kártyáját mindenki hozza magával!

SEGÍTSÉG KÉRÉS
Az Országos Vöröskereszt felhívásához csatlakozva tisztelettel kérjük, hogy a
Magyarországot sújtó nagyfokú árvíz területein élı lakosságot segítsük
pénzadományainkkal.
Az adományokat a helyi Vöröskereszt által kihelyezett, az Önkormányzat
bélyegzıjével ellátott adománygyőjtı dobozokban győjtjük
„az árvízkárosultak megsegítésére”.
Megértı segítıkészségüket megköszönve várjuk szíves adományaikat.
Hálás köszönettel: Vöröskereszt szervezet
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FAKANÁL ROVAT
Medvehagyma leves
Hozzávalók: egy nagy csokor medvehagyma levél, 1 fej vöröshagyma, 2
evıkanál folyós vaj, fél liter zöldség- vagy húsleves (kockából is jó), fél
liter tejszín, 1 krumpli, só, bors.
A vöröshagymát és a medvehagymát apróra vágjuk, a vöröshagymát a
vajon megdinszteljük, hozzáadjuk a medvehagymát, röviden átforgatjuk.
Felengedjük a levessel és a tejszínnel. A krumplit nyersen finom reszelın
belereszeljük. Sózzuk, borsozzuk, és lassú tőzön 20-30 percig fızzük. Ha
kész, turmixoljuk, pirított kenyérkockákkal tálaljuk.
Medvehagymás pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 10 dkg medvehagyma levél, 2 tojássárgája, 1 dl
tejföl, 25 dkg vaj vagy margarin, 3 dkg élesztı, 1 dl tej, só, 1 dkg cukor
Az élesztıt langyos tejben a cukorral felfuttatjuk, a lisztet a margarinnal
elmorzsoljuk, hozzáadjuk az élesztıt és a többi hozzávalót. Jól kidolgozzuk
félkemény rétestésztának, amit fél óráig pihentetünk. A medvehagyma
leveleket megmossuk, jól lecsepegtetjük, és vékony csíkokra vágjuk. A
tésztát kinyújtjuk, rászórjuk a vágott medvehagyma levél felét, és az egészet
felcsavarjuk, mint egy tekercset, nyújtófával kissé ellapítjuk, felébe
egymásra hajtva 20 percig langyos helyen pihentetjük. Akkor ismét
kinyújtjuk és megszórjuk a maradék medvehagyma levéllel és az elıbbi
módon felcsavarjuk, ujjnyi vastagra nyújtjuk, tetejét megrácsozzuk és
közepes mérető pogácsákat szaggatunk belıle. Tojással megkenjük, a
tepsiben még 10 percig pihentetjük, majd sütjük.

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.

KÖZÉRDEKŐ
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
Balatonfelvidéki 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
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