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VII. évfolyam 9. szám
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Kedves Tótiak!
Mint Polgármester, utoljára szólhatok az újságunk hasábjain Kedves falubeliekhez. Négy évvel ezelıtt segítségül hívtak a
falu sorsáért aggódók, hogy közösen a közremőködésemmel indítsuk el ezt a kis faluközösséget azon az úton, amelyet
megérdemel. Az elmúlt négy év fontos eredményeinek tartom:
1. Azt a bizonyos „falu szekerét” sikerült egy jó irányba elmozdítani. Sokan voltak, akik a szekér elé álltak és húzták,
voltak akik tolták, ’hálisten’ kevesen lehettek, akik fékezték és visszafelé húzták. Így a szekér elindult, amire a lakosság
többsége felszállt és bízom benne, végig tud menni azon az úton, amelyet a faluközössége a Képviselı-testület vezetésével
eltervezett.
2. Sikerült közösen a Képviselı-testülettel egy költségtakarékos négy évet kigazdálkodni, amelynek során a tervezett
beruházásainkat, felújításokat hitel nélkül megvalósítottuk. Sıt a további pályázati beruházásokhoz, amelyek folyamatban
vannak az önrész saját erıbıl biztosított.
3. Fontosnak tartom, hogy az elmúlt évek során a Képviselı-testület munkája, hozzáállása példaértékő volt, mindenben
meg tudtunk egyezni, nem tapasztaltam, de szerintem a lakosság sem, a meg nem értést, széthúzást.
4. A képviselı-testületi ülések légköre kihatott a közvetlen munkatársak munkájára is. A nagyobb önállóság biztosításával,
a felelısség átruházásával igyekeztek ık is gazdái lenni a falunak, amelyre valamennyien büszkék lehetünk.
5. Büszke vagyok arra, hogy 2010. évben 8 db építési telket adtunk el 40 év alatti, nem tóti fiatalnak, akik községünket
méltónak találták arra, hogy családjuk életét továbbiakban a mi kis falunkban élhessék. Fogadjuk ıket barátsággal,
segítıkészen.
6. A Tóti Tócsi Nap a falu legnagyobb rendezvényévé nıtte ki magát. Bebizonyította, hogy szükség van egy olyan
közösségi fórumra, ahol a gyökereket, rokonságot, barátságot az együvé tartozás igénye egy-egy napra összehoz.
7. A Rózsák faluja, talán már mindannyian látjuk, nemcsak álom lehet, ha tovább folytatjuk az ültetéseket és a gondozás
továbbra is szakszerő lesz, biztos vagyok benne, hogy valamennyien büszkék leszünk és szívesen sétálunk útjainkon.
Kedves Tótiak!
Szeretném megköszönni azt a bizalmat, amelyet az elmúlt négy évben Önöktıl kaptam. Büszke vagyok arra, hogy
szülıfalumban polgármesterként a falu fejlıdéséért, közösségéért tehettem. Köszönöm a lakosságnak, képviselıtestületnek, munkatársaknak, civil szervezeteknek, Körjegyzıség dolgozóinak, hogy sikeres négy évet tudhatunk
mögöttünk.
Nagyon sokan feltették azt a kérdést, miért nem folytatom tovább?
Négy évvel ezelıtt segítségül hívtak, higgyék el nem voltak polgármesteri ambícióim. Gyerekkorom óta ismert mindenki,
kötelességnek éreztem a segítséget. Jelenleg úgy érzem, sokkal nagyobb szükség van a családi vállalkozásban történı
helytállásomra a szılı-borágazat válságos helyzete miatt, hisz közel 30 család megélhetése, munkahelye függ a
vállalkozásunk mőködésétıl. Örülök annak, hogy a jelenlegi Képviselı-testülettel – akik indulnak a következı választáson
is – elindítottuk azokat a fejlesztési koncepciókat, pályázatokat, amelynek a megvalósítására komoly esélyünk van. Bízom
abban, hogy vezetésükkel közös elképzeléseink nélkülem is megvalósulnak. Szükség van az összefogásra, példamutatásra,
az önzetlen, segítıkész, megbízható vezetıkre, és az sem „baj”, ha már bizonyítottak.
Kedves Tótiak!
Szeretném, ha tudnák. Nekem a falu szolgálata öröm volt, a bizalom az Önök részérıl, pedig nagyon értékes. Ezért amikor
most távozom a polgármesteri tisztségbıl, szeretném elmondani a falu érdekében mindig számíthatnak rám. A lakosságnak
kívánom, hogy a megálmodott céljaik váljanak valóra és legyenek büszkék, hogy Káptalantótiban élnek.
Üdvözlettel:
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Káptalantóti Önkormányzat Képviselı-testületi üléseinek határozatai
(2010. július 27-tıl 2010. szeptember 07-ig)
2010. július 27.
• Képviselı-testület 52/2010. (VII.27.) számú határozatával elfogadja a Nyugdíjas Klub beszámolóját.
• Képviselı-testület 53/2010. (VII.27.) számú határozatával elfogadja a Labdarúgó Klub beszámolóját.
• Képviselı-testület 54/2010. (VII.27.) számú határozatával elfogadja a Polgárırség beszámolóját.
• Képviselı-testület 55/2010. (VII.27.) számú határozatával elfogadja a Vöröskereszt Szervezet beszámolóját.
• Képviselı-testület 56/2010. (VII.27.) számú határozatával elfogadja a könyvtári-teleházi tevékenységrıl szóló
beszámolót.
• 57/2010. (VII.27.) számú határozatával Képviselı-testület „Káptalantóti község önkormányzatának
Bőnmegelızési és Közbiztonsági Koncepcióját” elfogadja.
• Képviselı-testület 58/2010. (VII.27.) számú határozatában úgy dönt, hogy nem készítteti el Káptalantóti
vonatkozásában a Vízkárelhárítási és Polgári Védelmi Programot.
• Képviselı-testület 66/2010. (VIII.12.) számú határozatával elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának
módosítását.
• Képviselı-testület 67/2010. (VIII.12.) számú határozata szerint 71 fı állandó lakosú iskolást részesít 10.000,Ft/fı beiskolázási támogatásban.
• Képviselı-testület 68/2010. (IX.07.) határozatában elfogadja az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
tervének I. félévi teljesítését.
• Képviselı-testület 69/2010. (IX.07.) számú határozatában úgy dönt, hogy ismét benyújtja a csapadékvíz
elvezetési rendszer kiépítésére a pályázatot.
• Képviselı-testület 70/2010. (IX.07.) számú határozata szerint ez évben is csatlakozik a felsıoktatásban
tanulók részére kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.
• Képviselı-testület 71/2010. (IX.07.) számú határozata szerint értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévı
Káptalantóti belterület 308/8 hrsz-ú építési telket Tóth Imre toronyi lakos részére.

Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati választásokról
Ezúton tájékoztatom a település Tisztelt Szavazópolgárait, hogy a 2010. évi önkormányzati választáson az
alábbi jelölteket vette nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság:
Polgármester jelöltek: Csom Károlyné, Sárközi Árpád
Képviselıjelöltek: Bakó Dezsı, Hatos Tibor, Kalamár János, Karácsony József, Kiss Anita, Kovács János,
Puskás Zoltánné, Slam Szabina, Takács György.
Egyben tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat a választással kapcsolatos idısoros eseményekrıl.
2010. 09. 17.
A választási bizottságok megbízott tagjait legkésıbb 2010. szeptember 17-én 16 óráig lehet bejelenteni.
2010. 09. 28. – 2010. 10. 01.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy
lehet kérni, hogy az legkésıbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen az illetékes helyi választási irodához.
Igazolást legkésıbb 2010. október 1-jén 16 óráig lehet kiadni.
A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16 óráig tekinthetı meg a körjegyzıségen.
2010. 09. 30.
A helyi közszolgálati mősorszolgáltatók, sajtó legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölı szervezetek,
továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését.
2010. 10. 03.
A választás napja.
A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19 óráig tilos.

Dr. Máté András
HVI vezetı
_____________________________________________________________________________________
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Szeptemberi csengıszó
Immár két hete, hogy a gondtalan vakáció befejezıdött.
Szeptembert írunk, az iskolai újrakezdés és a folytonosság csodálatos hónapját. Izgalommal várjuk
mindig a új tanév kezdetét, a csengı szavát.
Megfelelni a kor követelményeinek, ez nagy munkabírást, hatalmas felelısséget, mértéktelen türelmet,
kitartást igényel.
Egy régi mondás szerint: „Minden út, a leghosszabb is, az elsı lépés megtételével kezdıdik, de
mindegyiket meg kell tenni ahhoz, hogy célhoz is érjünk.”
Pedagógusok, kis diákok, nagyobbak és egyetemre, fıiskolára járók egyaránt elindultak ezen az úton,
mely 10 hónapig tart.
Róth Márta:
„Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sőrő ködben
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy
lásd a szépet, keresd a tisztát!
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott.
Kezedbe teszem a szıtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylı kulcsot,
hogy meleg legyen és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a
gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a
szeretetet!
Kívánom, hogy az új tanév mindenki számára legyen eseményekben gazdag, eredményekben bıvelkedı.

Tisztelt Káptalantótiak!
Az idei évben is lesz szüreti felvonulás, immár a VI. Három község /Káptalantóti, Nemesgulács, Gyulakeszi/
összefogásával és részvételével.
Idıpontja: 2010. október 9. szombat.
A káptalantóti felvonulókat várjuk 12 órára a buszmegállóhoz, ahonnan autóbusz visz át bennünket
Nemesgulácsra.
A községek felvonulói gyülekeznek a nemesgulácsi kultúrház melletti téren 12,30-tól 13-ig. /kocsik díszítése,
táblák elhelyezése, elhelyezkedés, stb./
13 órakor ünnepi megnyitó, a szılıharang megáldása és rövid kulturális mősor után indul a szüreti menet
Nemesgulácson, majd átvonulunk Gyulakeszibe. Ott a templom melletti téren tartott rövid kulturális mősor után
felvonulunk a faluban. Majd a remélhetıleg sok felvonulóval tarkított szüreti menet átjön Káptalantótiba.
Útvonal Káptalantótiban: Csobánc u. Petıfi u. Rózsadomb u. Badacsonyi u. Petıfi u. Megérkezés a káptalantóti
sportpályára, ahol a felállított rendezvénysátor ad otthont a szüreti mulatságnak. Tehát a felvonulók menete a
községünk fıterén nem áll meg, folyamatosan halad. Köszöntı és kulturális mősor 18 órától a sportpályán levı
rendezvénysátorban látható. A felvonulók, rendezık, segítık, szereplık vacsorajegy ellenében kapnak vacsorát
a beérkezést követıen.
A felvonulókat, érdeklıdıket, bálozókat autóbuszok szállítják haza térítésmentesen Nemesgulácsra és
Gyulakeszibe.
Ezúton is megkérjük a község lakosságát, gyerekeket, fiatalokat, középkorúakat és idısebbeket egyaránt,
hogy öltözzenek maskarába és vegyenek részt a szüreti felvonuláson! Bármilyen építı szándékú
felajánlást, segítséget köszönettel veszünk és várunk!
Tisztelettel kérjük a felvonulás és a szüreti mulatság résztvevıit, hogy saját és mások testi épségére mindenki
nagyon vigyázzon!

Tisztelettel hívjuk és várjuk községünk lakosságát a szüreti mulatságba és ezúton
is mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk!
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SZEPTEMBER
Szent Mihály hava
Szeptember 21.
Máté apostol és evangélista napja. Egyes vidékeken Máté hetében vetették a gabonát. A vetés a férfiak munkája volt,
melyhez különféle rituálék kötıdnek. A vetımagot megszentelték, a férfiak megmosták a lábukat, tiszta ruhába öltöztek,
így mentek ki a földekre. Egyes vidékeken a magvetı a nyelve alá három búzaszemet tett, és a mővelet közben nem volt
szabad beszélnie. Miután a vetést elvégezték, a vetıabroszt (ami gyakorta a karácsonyi abrosz) a magasba dobták, hogy
nagyra nıjön a gabona.
Szeptember 21.
Szent Gellért napja. Olasz szerzetes remete volt, aki a Szentföldre, Jeruzsálembe menet Dalmáciában hajótörést
szenvedett. Így jutott el Szent István udvarába, akinek tanácsadója, Imre fiának nevelıje, majd Csanád elsı püspöke lett.
Tanácsára, Imre halála után, Szent István a Boldogasszonynak ajánlott az országot. Szent István halála után, Csanád felé
utazva, az Alföldön, éjszakai szállásán, egy, két kı között búzát ırölgetı szolgálóleány magyar dalának hangjára ébredt
fel. Különösnek és nagyon szépnek találta és naplójába feljegyezte ezt az élményt. A leányt pedig jókedvvel végzett
munkájáért megjutalmazta. Így lett Gellért a magyar népköltészet elsı feljegyzıje. Budára menet magyar pogány lázadók
kezébe került, akik a ma róla elnevezett Gellért-hegyrıl szekerestıl a mélybe taszították. A búzavetés számon tartott
idıszaka, de ezen a napon vetni szerencsétlenséget jelent.
Szeptember 29.
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint Mihály a túlvilágra költözı lelkek kísérıje, ı ítéli meg az emberek
cselekedeteit az Utolsó Ítéletkor. Általában kezében karddal és mérleggel ábrázolják.
Ez a nap volt az ún. kisfarsang idıszakának kezdınapja, azaz a lakodalmak ideje, mely egészen Katalin napig tartott
(november 25.).
Gyakorlatilag az idıjárás hidegre, téliesre fordulását hozta Mihály napja. Egy göcseji mondás szerint "Szent Mihály
öltöztet, Szent György vetkıztet." Ezután már tilos volt az ágynemőt a szabadban szellıztetni. Úgy tartották, ekkor
szőnik meg a legelın a fő növekedése. Az állatok viselkedésébıl a téli idıjárásra következtettek. Ha a juhok szorosan
egymás mellé feküdtek, hosszú kemény télre számítottak. A halászó vidékeken úgy tartották a halak ekkor a víz mélyére
(az iszapba) húzódnak.
A gazdasági év szempontjából jelentıs nap, eddig legeltették a réten a Szent Györgykor kihajtott marhákat. Csíkban a
pásztorok ekkor térnek vissza a havasokról, a jószágokat ezután a gazda gondjaira bízzák. A juhászok is ekkor kapják
meg a bérüket, és általánosan ez a nap a szegıdtetés napja, azaz a cselédek ekkor költöznek új gazdához.

FAKANÁL ROVAT

Bazsalikomos, szılıs szőzérme
Hozzávalók 2 fıre: 40 dkg szőzpecsenye, só, tört színes bors, 2 ek. olíva olaj
Hozzávalók a raguhoz: 1 ek. olíva olaj, 15 dkg gyöngyhagyma, só, tört színes bors, 1 ek. méz, 2 ek. fehérborecet, 1 dl
muskotályos bor, 1,5 dl tejszín, 20 dkg sárgahúsú szılı, 5-6
levél friss bazsalikom
Továbbá: fejenként 4 dkg fodros széles metélt, só, olíva olaj,
friss bazsalikom
A szőzérmét hártyázzuk le, majd vágjuk kb. 2 cm vastag
szeletekre. Sózzuk, borsozzuk.
Tegyünk fel forrni sós vizet a tésztához. Az olíva olajon,
magasabb hıfokon kezdjük el pirítani a gyöngyhagymákat.
Amikor kezdenek pirulni, sózzuk, borsozzuk, majd adjuk
hozzá elıször a mézet, majd az ecetet, és a bort is. Hagyjuk,
hogy kipárologja az alkoholt magából, majd azonnal adjuk
hozzá a tejszínt és az egész szılıszemeket is. Rázogatva
sőrítsük be 1-2 perc alatt. A legvégén adjuk hozzá az aprított
bazsalikomot is. Közben hevítsünk fel olíva olajt egy másik serpenyıben, és ha már forró az olaj, tegyük bele a
medalionokat.
Minden oldalukat kb. 3 percig süssük.
A kifıtt tésztát szedjük azonnal forró olíva olajra, és keverjünk bele frissen aprított bazsalikomleveleket.
TIPP: Pirított fenyımaggal még jobban fel lehet dobni az ételt.
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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