Káptalantóti Önkormányzat lapja

VII. évfolyam 8. szám 2010. AUGUSZTUS

Szent István fényében
Augusztus 20-a Magyarország elsı királyának, az Árpád-ház elsı szentjének az emléknapja, a magyar
állam megalapításának ünnepe.
Bárdolatlan nemzet volt a magyar, megátalkodottan tévelygett sokáig hitetlenségben, szentségtelen
pogány módra, hitvány babonákat követett. Tetszett ekkor Isten üdvözítı bölcsességének, hogy véget
vessen bőneinek, hogy megszüntesse az ördög játékait és legalább a nemzet maradékai eljussanak az
üdvösségre.
Szent István király, ki világosság lett a sötétségben, a keresztényi hit igazságában nevelkedett, még
gyermekkorában beavatták a grammatika tudományába. Az Úr alkalmassá tette İt, hogy népét
megnyerje neki.
Atyja fejedelem volt ugyan, de eleinte pogány. Idıvel azonban a Szentlélek megvilágosította, és İ
megértette az élet útjának fényét, követte az evangélium tanítását és eljutott az igazság színéhez.
István apja halála után még ifjan került az ország trónjára. Buzgó lélekkel kezdte az igazság
terjesztését és ámbár évei szerint virágzó ifjú volt – szívét nem szavában hordta, hanem szavát
szívében -. Nagyon bölcsen, igen jól tudta, hogy népét a pusztulástól csak úgy ırizheti meg, ha a
nyugati szokásokat és a keresztény vallást az országban meggyökerezteti. Jó pásztorként, erıs kézzel
térítette népét a helyes útra.
Az 1938. évi 33. törvénycikk mélységes tisztelettel emlékezik meg a nemzet elsı királyunknak, a
szentnek, az államalapítónak, az uralkodónak és a hadvezérnek máig ható, dicsıséges tetteirıl és
maradandó történelmi alkotásairól. Ezek a tettek és ezek az alkotások örök idıkre hirdetik az İ
csodálatos emberi nagyságát, kimagasló uralkodói erényeit, és mélységes államférfiú bölcsességét.
Új szellemi és társadalmi formát adott a magyarság életének, de ugyanakkor tisztelte és óvta ısi
értékeit. Államépítı munkájával megvetette a magyar nemzet életének és fejlıdésének szilárd alapját.
E nagyszabású uralkodói, államférfiú, hadvezéri, nemzetépítı, társadalomszervezı és apostoli
tevékenység olyan örökérvényő és örök-értékő történelmi teljesítmény, amely a hódoló és emlékezı
mai és jövı nemzedék felé egy ezredév távlatából is magasztos fénnyel sugárzik.
Ez a nap mindannyiunké. Már asztalunkon az új kenyér. Ma kiegyenesíti derekát az egész nyáron
keményen dolgozó ember, hogy megszegje azt a kenyeret, amelyet már az idei búzából sütöttek.
Bízunk benne, hogy az ország asztaláról nem fog hiányozni az imába foglalt mindennapi kenyerünk. S
a szorgos népünk a hozzávalót is megteremti.

Szent István ünnepén, / augusztus 20-án/ az új kenyér megáldására kerül
sor a 11 órakor kezdıdı szentmisén. Ez követıen a Szent István
szobornál koszorúzás lesz.
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Kisasszony hava
Augusztus 18. Ilona
Ilona császárné fiának, Nagy Konstantinnak buzdítására keresztelkedett meg (326-ban). Élete utolsó éveiben
egyszerő zarándokként végigjárta a Szentföldet. Az Olajfák hegyén és Betlehemben templomot emeltetett.
Az İ sürgetésére ásták ki a szt. keresztet.

Augusztus 20. Szent István király
István születését a középkori „Csodák könyve” legendája így adja elı: Géza fejedelemnek, aki kereszténnyé
lett, álmában angyal jelenti fia születését, kinek a földi korona után a mennyei korona is osztályrészül jut.
Feleségének, Saroltának is ez az álombeli látomása volt. Valóban megszületett fiuk 973-ban. Géza fiának,
Vajknak a nevelését Adalbert prágai püspökre bízta. İ a keresztségben az István nevet adta neki. István
házasságát is ı közvetítette Gizella bajor hercegnıvel 995-ben. 997-ben István átvette a hatalmat.
Keresztény világnézete mélyen gyökeret vert lelkében. Az ellene felkelt törzsekkel véres csatákat vívott.
Koppány halála, Gyula és Ajtony leverése a legfıbb ellenségtıl szabadította meg.
Nagyszerő diplomáciai rátermettsége a magyar történelem legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási
és társadalmi szempontból ı teremtette meg Magyarországot. Így lett Magyarország a keresztény nyugat
elıretolt bástyája.
Szerzeteseket hívott be, bencés és görög bazilita rend férfi és nıi tagjait. Szent Márton hegyén apátságot
alapított, sok kolostort, székesegyházat, tíz falu számára templomot építtetett és elrendelte a vasárnap
megszentelését. István Asztrik apátot küldte a pápához koronáért és keresztény áldásért. Hartwig legendája
szerint a pápa égi látomása miatt nem a lengyel küldöttnek adta a már elkészített koronát, hanem a magyar
követnek. II. Szilveszter pápa keresztet is küldött Istvánnak apostolsága jeléül.
Élete nagy csapása egyetlen fiának, Imrének halála volt, aki egy vadászaton vadkan áldozata lett. Így utóda
nem lévén, István király az országot és a nemzetet jelképezı koronát a Boldogasszonynak ajánlotta fel. Sok
legenda főzıdik nevéhez és halálához.
Szent László uralkodása alatt avatták szentté 1083-ban. Hartwig gyıri püspök legendája elmondja, hogy
amikor István király koporsóját felnyitották, csontjai illatos árban úsztak. Jobb keze sértetlenül megmaradt.
Marcenius apát az ereklyét kéz alakú tartóba foglaltatta.

Augusztus 24. Bertalan
Az Úr apostola. Bertalan napját az ıszkezdı idıpontja miatt a gazdasági életben máig is számontartják.
Betakarítási hálaadás, az ıszi szántás-vetés és a szüret kezdı idıpontja. Bertalan a szılıhegyek védıszentje.
Azt tartják, ha ezen a napon esik, jó káposztatermés lesz.

Augusztus 28. Szent Ágoston
Egyházatya (354-430). A keresztény filozófiai gondolkodás nagy mestere, minden idık egyik nagy emberi
szelleme. Legendáját a „Csodák könyve” írja le. „Szent Ágoston egyszer a tengerparton sétált. A
Szentháromság titkán elmélkedett. Észrevette, hogy egy gyermek kagylóval a tenger vizét gödröcskébe
meregette. Megkérdezte tıle: Mit mővel? A kisfiú bátran megfelelt: - Látod, a tenger vizét akarom ide
áttölteni. – Gondolod, hogy ez sikerül? – kérdezte a püspök. Miért ne hinném, válaszolt a kisfiú, - aki az
Isten angyala volt. – Hisz te is hiszed, hogy tudsz arra felelni, amire még senki sem tudott. Sokkal könnyebb
nekem a tenger vizét e lyukba meríteni, mint az embernek Isten lényét kifürkészni.” Ágoston megértette a
példázatot. „Hazaérve egy könyvhöz sem nyúlt többé, mert a gyermektıl többet tanult, mint az üresszavú
könyvekbıl.”
Szt. Ágoston követıi az ágostonrendiek, premontreiek, dominikánusok, magyar pálosok. A
lelkipásztorkodás mellett, a belsı lelki szemlélıdés a hivatásuk.
Ágoston tisztelete szobrokon, gótikus oltárképeken ma is látható.
_____________________________________________________________________________________
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LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

A 2010-2011-es labdarúgó szezonban is a megyei III. osztályban játszik labdarúgó csapatunk.
Mindössze 11 csapat nevezett.
A bajnokságra jelentısen átalakult Káptalantóti csapata.
Eligazoltak:
Szalma László Vonyarcvashegy
Tóth Ákos Révfülöp
Balogh Gábor Gyulakeszi
Új játékosok:
Egy csapatra való játékost sikerült igazolni, kapussal,
hátvédekkel, középpályásokkal, csatárokkal.
Csik Zsolt Gyulakeszi
Németh Patrik Gyulakeszi
Kolop Márton Gyulakeszi
Molnár István Gyulakeszi
Herjavecz Rajmund Badacsonytomaj
Nagy Tamás kapus Badacsonytomaj
Kandikó Dániel Zalahaláp
Szálinger Zsigmond Balatonederics
Barcza Gergely Balatonederics
Vıfély Péter Balatonederics
Gyarmai József Zánka
Két év kihagyás után visszatért a csapathoz Buda István. Remélem, hogy az edzıknek, Blaskovics
Gábornak és Horváth Jánosnak sikerül ütıképes csapatokat összehozni, amelyek harcban lehetnek a
bajnoki címekért is. Kérem a szurkolókat, fogadják szeretettel a játékosokat, buzdítsák ıket.
Minél hangosabban zengjen a hajrá Tóti!
Puskás Zoltán SE elnök

2010-2011 İSZI FORDULÓ

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

augusztus 29-én 17 óra
szeptember 5-én
szeptember 12-én
szeptember 19-én
szeptember 26-án
október 03-án
október 10-én
október 17-én
október 24-én
október 31-én
november 7-én

Lesenceistvánd-Uzsa – Káptalantóti
Káptalantóti – Szigliget
Gyulakeszi – Káptalantóti /nincs tartalékmérkızés/
Káptalantóti – Balatonszepezd
Nemesgulács – Káptalantóti
Káptalantóti – Révfülöp
szünnap
Sümegprága – Káptalantóti
Káptalantóti – Monostorapáti
Csabrendek – Káptalantóti /nincs tartalékmérkızés/
Káptalantóti - Balatonederics
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FAKANÁL ROVAT

Szılıs rétes
Hozzávalók:
40 dkg szılı
1 csomag réteslap
6 evıkanál cukor
10 dkg vaj
4 evıkanál tejföl
4 evıkanál darált dió
4 evıkanál zsemlemorzsa
A sütıt melegítsük elı. Két vagy három kész réteslapot
terítsünk tiszta konyharuhára. Olvasszuk meg a vajat, és
keverjük el a tejföllel. Pöttyözzünk a tejfölös vajból a
réteslapokra, szórjunk rá 2 evıkanál zsemlemorzsát. Tegyük
rá a megmosott, lecsöpögtetett szılıszemeket a
réteslapokra, a szélén hagyjunk ki helyet. Szórjuk rá a dió és
a cukor felét. Fahéjat is adhatunk hozzá. Tekerjük fel a
rétest, kenjünk a tetejére az olvasztott vajas tejfölbıl, és
süssük pirosra. Még forrón is ehetjük vaníliafagyival, vagy
hidegen kínálhatjuk önmagában.

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:87/433-124
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
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