Káptalantóti Önkormányzat lapja

VII. évfolyam 7. szám 2010. JÚLIUS

Kedves Tótiak!
Az újság szerkesztıi megkértek, hogy írjak pár gondolatot a Tóti Tócsi napról. Úgy érzem, nem
kimondottan a polgármester értékelése ebben az esetben a legfontosabb, hanem azoknak, akikért
csináljuk, a Tótiak családjának, az elszármazott Tótiaknak, a Tótihoz kötıdı lakosságnak.
Polgármester szemmel; - egy jól szervezett, több területre kiterjedı – (mővészeti kiállítás,
helytörténeti kiállítás, fotókiállítás, sport, országos szürkemarha pörköltfızı verseny, véradás, helyi
színjátszás, vendég nóta-és operett elıadás) – szép és fárasztó napot tudhatunk magunk mögött. A
vendégeinknek szép volt, akik pedig mindent megtettek, hogy ez a nap szép és kellemes legyen, annak
egy kicsit fárasztó, de valamennyien úgy éreztük, hogy szívesen fáradtunk el, hogy vendégeink,
barátaink velünk együtt jól érezzék magukat.
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítették, támogatták, dolgoztak azért, hogy a Tóti Tócsi
nap 2010-ben is sikeresen került megszervezésre.
Ha megengedik, gondolataimat egy másik irányba terelném el. Azt hiszem valamennyiünk
gondolatában, a szeme elıtt végig futott az a látvány, amelyet a TV nap, mint nap bemutatott az árvíz
sújtotta területekrıl. Szégyenkezve néztem a képernyıt. Mennyi keserőség. Az összedılt házak mellett
reményvesztett lakók.
A szájukból hallottam: „Odalett mindenünk, amit egy élet munkájával felépítettünk. Odalett a mi kis
szegénységünk.” Torokszorító. Nem a házunk, a javaink, a jószágaink, hanem a mi kis szegénységünk.
Reszketı, síró emberek
Most mihez kezdjen?
Vajon Én mihez kezdenék?
Kibírnám vagy összeroppannék?
Nem az lenne-e a dolgunk, hogy menjünk és segítsünk…?
İszintén tisztelem mindazokat, akik merik és tudják vállalni, hogy mennek és segítenek. A katasztrófa
helyzet összehozza az embereket, mert van ennek valami közös felelısségérzete. Aki ott van a gáton,
mindenki úgy gondolja, hogy rajta is múlik, hogy átszakad-e a gát.
Felvetıdnek a következı kérdések:
- Máskor miért nem akarunk egymáson segíteni?
- Társadalmunk miért nem híve az összefogásnak?
- Hogy van az, hogy az önzés erısebb az önzetlenségnél?
- Hogy van az, hogy a birtoklás erısebb az adakozás vágyánál?
- Miért a szegényebbek adakoznak jobban?
- Az ország vezetése több évtizeden keresztül miért nem biztosított anyagi fedezetet a
katasztrófahelyzetek megelızésére?
(folytatás a 2. oldalon)
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A kérdéseket lehetne még nagyon sokáig sorolni. A földönfutókká lett, összetört jövıjő emberek keserve
rásüti a bélyeget a felelısökre: gátak, árkok, vízelvezetık karbantartásának hiánya, az ezerszer megtervezett,
átrágott vízgazdálkodási, vízmegırzési feladatok ott porosodnak a polcokon, és pénzhiányában – mondják a
vezetıink – nem történik semmi. Bocsánat, történik: a kárfelmérés és a kár töredékének a kártalanítása.
A napokban kaptam egy levelet a Kistérségtıl, hogy az árvízveszély megelızésére készíttessük el
Káptalantóti ár-és belvízvédelmi tervét. Ezzel kapcsolatban az én véleményem az, hogy Káptalantótinak
megvannak a vízelvezetı árkai, ami 40 éve nincsen karbantartva, tehát nem terv kell, hanem karbantartás.
Végezetül; szeretném megköszönni a lakosságnak azt az önzetlen adakozást (három teherautónyi), amit az
árvízkárosultaknak a Vöröskereszt szervezésében felajánlottak, ehhez még a község 100.000,- forint
pénzadománnyal is hozzájárult.
Köszönöm, hogy együtt éreztek a károsultakkal!
Örüljünk annak, hogy olyan helyen élhetünk, ahol az árvíz okozta katasztrófának kevés az esélye.
Istvándi Ferenc polgármester

Gondolatok a kiállításról
Mondhatni, hogy már hagyomány, a falunap kedves színfoltja az iskolában tartott kiállítás. Így volt ez az
idei évben is. Két kiváló, Tótihoz kötıdı mővész kiállítása vonzotta a falunapra a látogatókat.
Németh Dezsı és Brém Ferenc alkotásainak egy töredékét állították ki a közönség számára.
Tulajdonképpen a kiállítás megnyitásával vette kezdetét a híres Tóti Tócsi nap. Istvándi Ferenc köszöntıjét
követıen Csom Károlyné alpolgármester asszony méltatta a kiállított anyag alkotóit, munkásságukat.
Közülük személyesen Németh Dezsı volt jelen a kiállításon. Brém Ferenc emléke él a falubeli emberekben.
Alkotásait kedves felesége, Marika és fia hozta el a szeretett faluba, ahol sok idıt töltött a mővész úr.
Mindez a sok szépség kiegészült még az Oltványi Bíró Zita által győjtött régi képek, tárgyak, emlékek
ízlésesen kiállított anyagával. A kiállítást Vajai Elvira verse színesítette.
Jó volt ennyi szép, szemet gyönyörködtetı alkotást látni. Jó volt a régi idıkre visszaemlékezni.
Köszönet érte mindenkinek.

Emlék a falunapról
Bármerre járunk, igyekszünk valami apró emléket magunkkal hazavinni.
Részben ez a gondolat adta az ötletet arra, hogy a falunapra látogató vendégek valami kedves, a falura
emlékeztetı tárgyat vásárolhassanak. Másrészt pedig a „Tótiért” Közhasznú Alapítvány támogatása volt a
cél. Így a két gondolat összekapcsolásából született meg az az ötlet, hogy aki vásárol egy szép bögrét, ezáltal
támogatja az alapítványt is. Ehhez kaptunk sok segítséget a Badacsonytomajon élı Vastag Gábortól és
feleségétıl, Hildától. Csodaszép bögréket készítettek Tóti látképpel.
Úgy gondoljuk, jó kezdeményezés volt, hiszen 120.000 Ft folyt be a bögrék eladásából.
Köszönjük mindenkinek, aki egy-egy bögre vásárlásával támogatta az alapítványt. Reméljük, kedves emlék
marad mindazoknak, akik vásároltak belıle.
(Bögrét még lehet vásárolni.)

K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S !
Kedves Tótiak! Földijeim!
Ezúton szeretném kifejezni szívbıl jövı HÁLÁS KÖSZÖNETEM MINDAZOKNAK , akik a Tóti
Falunapra létrejött " MÚLT IDÉZİ " Helytörténeti Győjteményt felajánlásaikkal, kölcsön adott
tárgyaikkal, segítették, támogatták!
A Faluközösségért végzett jószolgálati munkám folytatásához - a vendégfüzetbe beírt biztatások,
gratulációk alapján -szükség van egy állandó kiállítóhelyre, ezért arra kérem a falu Polgármesterét és
Elöljáróit, hogy amint mód- és lehetıség nyílik rá biztosítsanak helyet erre a célra.
Addig is amíg egy végleges hely kialakul, arra kérek Mindenkit, hogy ırizzék meg, vigyázzanak İseink,
Nagyszüleink hagyatékára, hogy a MÚLTBÓL a JÖVİNEK tovább tudjuk örökíteni értékeinket!
Tapolca, 2010.július 02.
Szeretı üdvözlettel: Oltványi-Bíró Zita
_____________________________________________________________________________________
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Káptalantóti Önkormányzat Képviselı-testületi üléseinek határozatai
(2010. február 23-tól 2010. június 14-ig)
2010. február 23.
• Képviselı-testület 15/2010. (II.23.) számú határozatával hozzájárul a Káptalantóti 1531, 1532
és 080 hrsz-ú területek összevonásához.
• 16/2010. (II.23.) számú határozatában Képviselı-testület a Káptalantóti külterület 010/7 és
010/2 hrsz-ú területeket VT/1 besorolásba minısíti.
2010. április 20.
• Képviselı-testület 22-27/2010.(IV.20.) számú határozataiban értékesíti a 6 db Csobánc utcai
építési telket.
• Képviselı-testület 28/2010. (IV.20.) számú határozatában rögzíti, hogy a még eladatlan 2 db
Petıfi utcai telket a Csobánc utcai telkek értékesítési feltételei szerint adja el.
2010. május 25.
• Képviselı-testület 33/2010. (V.25.) számú határozatával
a település lakosságának
egészségügyi helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja.
• Képviselı-testület 34/2010. (V.25.) számú határozatával a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásról szóló beszámolót elfogadja.
• Képviselı-testület 35/2010. (V.25.) számú határozatával az Önkormányzat 2010. októberig
szóló munkatervét elfogadja.
• Képviselı-testület 36/2010. (V.25.) számú határozatában a mezıgazdasági utak fejlesztésére
benyújtott pályázathoz szükséges mőszaki tervdokumentációk elkészítésével Lasancz Tamás
tervezıt bízza meg.
• Képviselı-testület 37/2010. (V.25.) számú határozatával hozzájárul a Káptalantóti külterület
0257/2 hrsz-ú úton földkábel fektetéséhez, valamint a Káptalantóti belterület 308/10. hrsz-on
oszlop állításához.
2010. június 14.
• Képviselı-testület 39/2010. (VI.14.) számú határozatában a Csobánc utcai telkek beépítési
vonalát 5 méterrıl 7 méterre módosítja.
• Képviselı-testület 40/2010. (VI.14.) számú határozata szerint a Káptalantóti belterület 308/1.
hrsz-ú (Petıfi utcai) építési telket értékesíti Bodor István és Igaz Anikó részére.
• Képviselı-testület 41/2010. (VI.14.) számú határozata szerint a Káptalantóti külterület 910/5
hrsz-ú területet értékesíti Ádám Gábor részére.
• Képviselı-testület 42-43/2010. (VI.14.) számú határozataiban dönt a „Tótiért Érdemérem”
adományozásáról.
• Képviselı-testület 44/2010. (VI.14.) számú határozatában úgy dönt, hogy minden évben a 13.
életévüket betöltött Káptalantóti állandó lakosú leánygyermekek HPV elleni oltásának
költségeit fedezi.
• Képviselı-testület 45/2010. (VI.14.) számú határozatában úgy dönt, hogy az árvízkárosultak
részére, elkülönített számlára 100.000,- forintot utal át.
JELES NAPOK JÚLIUSBAN
Július 20.
Illés, ószövetségi próféta napja. Idıjárási megfigyelések szerint ezen a napon gyakoriak a viharok.
Mennydörgéskor azt mondják, Illés szekere zörög. (A Szentírás szerint Illés próféta tüzes szekéren ment föl az
égbe.) A mezın ezen a napon munkatilalom volt, nehogy a villám csapjon valakibe a szabad ég alatt. Általában
féltek ettıl a naptól, mert gyakran fordult elı jégverés, vagy a vihar szétzilálta illetve felgyújtotta a kazlakat.
Július 22.
Mária Magdolna, a bőnös életbıl megtért asszony napja. Szeged környékén az asszonyoknak tilos volt a mosás,
sütés ezen a napon, és szokás volt a kislányok hajából egy keveset levágni ekkor, hogy gyorsabban nıjön. Ha
esett az esı, úgy tartották, Mária Magdolna siratja bőneit.
Július 26.
Szent Anna napja, Szőz Mária édesanyjáé. A katolikus asszonyok hozzá könyörögnek gyermekáldásért.
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Győjtés az árvízkárosultak javára
A Napló egyik terjedelmes cikkében olvashattunk a Veszprém megyei Polgárırség szervezésében történt
győjtési akcióról. A helyi polgárır szervezet is csatlakozott a felhíváshoz, és aktív
közremőködésükkel tartalmas élelmiszer csomagokkal segítették az árvízkárosultakat. Köszönjük !
Az Önkormányzat és a helyi Vöröskereszt szervezet az árvízkárosultak javára pénzadományt győjtött.
Sokan átérezték bajbajutott embertársaik sorsát és szívesen segítettek.
A falunapi rendezvényt megelızıen a helyi piacon, valamint a helyi élelmiszer boltokban kihelyezett
győjtıládákban és a a FALUNAP-i rendezvényen mindösszesen 72.400,- forintot sikerült összegyőjteni.
Az összeget a Veszprém megyei Vöröskereszt egyszámlájára utaltuk át.
A segítségnyújtás egyéb más formáját is megpróbáltuk, mégpedig bútor, takaró, ágynemő, ruhanemő
adományokat győjtöttünk.
Örömmel vettük a sok-sok bútor felajánlást. Ezúton is szeretném megköszönni a Badacsonylábdihegyen
mőködı Vinó-Terra Kft. Vezetıjének Simay Norbertnek és Csom Árpádnak a Kft. alkalmazottjának az
önzetlen segítségnyújtást. ( 9 db heverı, 3db fotel, 1 db éjjeli szekrény,1 db dohányzó asztal, 1 komplett
konyhabútor , 2 db szınyeg, 1 db 3-as szekrény ).
Köszönöm a káptalantótiaknak is az értékes adományokat:
- Karácsony Imréné: 2 db ülıgarnitúra, 2 db heverı, 2 db fotel, 1 zsák ruhanemő.
- Ángyán Imréné :1 db fotel,
- Benczik Lajosné: 1 db rekamié, 4 zsák ruha.
- id Albert Jánosné: 1 db heverı, 1 zsák ruha.
- Steierlein Ibolya: 4 zsák ruha, 2 zsák takaró.
- Németh Andrea: 2 zsák takaró, 3 zsák ruha.
- Szarvas Balázs: 10 zsák ruha
- Bíró Gyuláné: 1 zsák ruha
Köszönöm Horváth Tamás nemesgulácsi lakosnak is az adományt: 1db szekrénysor,
1 db komplett ülıgarnitúra , 3 db polc, 1 db ülıke, 2 db szınyeg, 1 db asztal, 2 db fotel.
Az adományokat a nemesgulácsi „Badacsony” Borászati Szövetkezet teherautójával beszállítottuk a
Területi Vöröskereszt raktárába, Tapolcára.
Hálásan köszönöm minden kedves segítınknek, adományozónknak, és ıszintén remélem, hogy közös
fáradozásunk eredményeként segíthettünk bajbajutott embertársainkon.

Köszönet véradóinknak
Mintha az ég is mosolyogna,
ahol ember-emberen segít,
ahol a szeretet hálója
szinte mindenkit bekerít.
A vérőket szívesen adják,
segítenek az embereken,
várja tılük az egész világ ,
hogy általuk felépülnek majd a betegek.
Amikor eljött az óra,
élet-halál egyszer harcba száll ,
ilyenkor az a legfontosabb,
ha a drága vércsepp készen vár.

Nı, férfi, gyermek, fiatal és öreg.
Kinek testében csordogál a véred ?
Sétálsz az utcán, s mosolyognak rád,
Talán İ volt ki a segítségedre várt…….
Áldod, - miközben hısiesen karját
nyújtva,
az ápoló a véradó lüktetı erét szúrja,
a Te csoportoddal azonos vért veszi.
Megmentett ! Mondhatod, mondhatja
bárki.
S fogalmuk nincs, hányszor súgják
napról – napra, éjrıl- éjre:
Köszönöm Te ismeretlen, hogy
megmentetted az életem !
(ismeretlen szerzı nyomán)

Kedves véradók !Nagy tisztelettel és szeretettel , ezzel a versrészlettel szeretnénk Önöknek
megköszönni a FALUNAPON szervezett véradáson való aktív részvételt.
KÖSZÖNJÜK !
Vöröskereszt szervezet
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Bála gurító verseny
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szervezésében ez évben július 11-én Káptalantótiban került sor
a II. BÁLAKUPA elnyeréséért folytatott nemes versengésre.
A vidám vetélkedı Hegymögön - az Istvándy Pincészet jóvoltából - gyönyörő környezetben került
megrendezésre. Káptalantóti kihívta Badacsonytördemic, Szigliget, Ábrahámhegy, Nemesgulács,
Badacsonytomaj településeket, hogy ki-ki megmutathassa ügyességét, furfangját és nem utolsó sorban
erejét, hogy a nemes küzdelemben a régió legerısebb csapata címet nyerhesse el.
Sajnos csak három település élt a lehetıséggel.
A polgármesterek vezette csapatok vidám hangulatban teljesítették a bála gurítás, tojásfutam, totyogós
lopós összeállítású, játékos, de igencsak nehézkes feladatokat.
Az indulási sorrendet kisorsolták, és az adott feladatokat idıre kellett teljesíteni a nevezett csapatoknak.
A nagy játékos küzdelemben a szigorú versenybíró szerepét a tapasztal testnevelı tanár, Mógorné Lakat
Kati néni vállalta.
Káptalantóti csapata teljesítette a legrövidebb idı alatt a feladatokat, így elnyerte a „BADACSONYI
BÁLAKUPÁT „ Ábrahámhegy és Badacsonytomaj csapai elıtt.
A következı megmérettetésre ( 2011.) Ábrahámhegy településen kerül sor.
Köszönjük a részvevık aktív hozzáállását, a nemes és játékos küzdelmet. A játékosok és a szurkolók
szép környezetben, kellemes idıtöltés részesei lehettek. Jó móka volt.

PILLANATKÉPEK A FALUNAPRÓL

_____________________________________________________________________________________
5

TÓTI HÍRMONDÓ

Tóti falu napján
/Lányok a legényt jól megbecsüljétek dallamára./
Sej falu napján az asszonyok, lányok
akkor is a tőzhely mellett állnak
nekilátnak tóti tócsit sütni,
csak elıször a krumplit lereszelni.
Hej lányok arra nagyon ügyeljetek
az ujjatokat el ne reszeljétek
helyette csak krumplit reszeljétek
sej amibe a lisztet keverjétek.
Süssétek ki forró étolajba
rakjátok ki szépen a tányérra
hintsétek meg sok-sok reszelt sajttal
szórjátok meg apró szezám maggal.
Hogyha már kisült a sok tóti tócsi
ideje az asztalokra rakni
kenjetek tejfölt a tócsi tetejére
mindenki egyen belıle kedvére.
FAKANÁL ROVAT

Szedres túrótorta
Hozzávalók:
Tészta: 23 dkg liszt, 2 evıkanál keményítı, 15 dkg vaj, 7,5 dkg vaj
Krém: 50 dkg túró, 15 dkg porcukor, ½ citrom leve, héja, 2 csapott
evıkanál étkezési keményítı, 3 db tojás, csipet só
Szóráshoz:
3 dkg darált dió, vagy zsemlemorzsa
fél kg szeder (bármilyen más
savanykás gyümölcs is lehet)
Egy
tortaformát
kizsírozunk,
lisztezünk. A tésztához a lisztet a
porcukrot,
a
keményítıt
összekeverjük, majd a hideg vajat
rávagdossuk
és
gyorsan
összedolgozzuk. Hőtıbe tesszük, míg a tölteléket készítjük. A
töltelékhez 2 tojás fehérjét csipet sóval kemény habbá verjük, majd
félretesszük. Az 1 egész tojást, és a megmaradt 2 tojássárgáját a
porcukorral habosra keverjük, hozzáadjuk az áttört túrót, a citrom
levét, héját és az étkezési keményítıt. Ha ezzel megvagyunk,
óvatosan beleforgatjuk még az elızıleg habbá vert tojások fehérjét. A
tésztát a hőtıbıl kivesszük, kerek lappá nyújtjuk úgy, hogy kis
pereme is legyen a forma oldalán. Villával megszurkáljuk, majd a
darált dióval megszórjuk. Egyenletesen elosztjuk rajta az elızıleg
megmosott, lecsöpögtetett szedret, majd befedjük a túrókrémmel. 175
fokra elımelegített sütıben kb. egy óra alatt készre sütjük.
Porcukorral meghintjük, szeder szemekkel díszítjük. Mikor kisült a
tészta, ne vegyük ki rögtön a sütıbıl, mert beeshet a közepe, hanem
lekapcsolt, félig nyitott sütıajtónál kezdjük el a hőtést.

2010. JÚLIUS
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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