Káptalantóti Önkormányzat lapja

VII. évfolyam 10. szám

2010. OKTÓBER

Tisztelt Választó Polgárok !
Kedves Káptalantótiak !
Tisztelettel szeretném megköszönni mindazoknak, akik éltek választási jogukkal és - a választást
megelızı történések ellenére is - elmentek szavazni.
Köszönöm a Választási Bizottság munkáját, a törvényeknek megfelelıen, kellı hozzáértéssel
bonyolították le a szavazást.
Az elmúlt nyolc év során az Önök bizalmából képviselıként is igyekeztem tiszta és becsületes
munkával falunkért dolgozni. Egy faluközösségért dolgozni nem érdem, hanem s z o l g á l a t
. Munkám során rengeteg kritikát kaptam, nem vagyok hibátlan , minthogy senki sem az.
Köszönöm a sok-sok pofont, amit az élet adott számomra, mert a kapott pofonoktól csak
megerısödik az ember, és erıt meríthet a további küzdelmekhez.
Hálás szívvel köszönöm mindazon választóknak, akik bíztak bennem és bizalmukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy a falu polgármestereként tovább szolgáljam kisfalunkban élı
embertársaimat. Nem szeretnék ígérgetni, mert az felelıtlenség lenne részemrıl, hiszen az
elmúlt évek során teljes betekintést nyerhettem az önkormányzati munka gazdasági
rejtelmeibe, ügymenetébe, szervezeti mőködésébe. Azt azonban ígérem, nem fogok visszaélni a
lakosság bizalmával, minden erımmel a fejlıdés útját fogom képviselni.
A lakosság bizalmából, kellı alázattal
képviselıtársaimmal
együtt - Karácsony József
alpolgármester, Bakó Dezsı, Kiss Anita, Kalamár János - falunkért, annak gyarapodásáért
eskünknek megfelelıen helyt fogunk állni.
Szeretném, ha az itt élı emberek békességben, igazi, emberbaráti szeretetben, győlölködés
nélkül élnék mindennapjaikat. Az építı jellegő vitákra szükség van, hiszen csak érdemi viták
mentén alakítható ki a többséget szolgáló, a falu fejlıdését elısegítı tenniakarás.
A tenniakarás „ajtaja” mindenki elıtt nyitva áll.
Az elkövetkezendı négy esztendı sok-sok tennivalóját Önökkel együtt, politikamentesen,
összefogással, békességben szeretnénk megvalósítani.
Tisztelettel kérem a falu lakosságát, hogy támogassa elképzelésünket, hogy falunkat szebbé,
otthonosabbá, élhetıbbé tehessük. Folytatva a négy évvel ezelıtt elkezdett munkát, kérem, hogy
együtt legyünk g a z d á i ennek a patinás kis falunak.
„ Hogy boldog lehessen,
három kincset keressen:
Higgyen, Reméljen, Szeressen !„
/ ismeretlen szerzı/
Tisztelettel: Csom Károlyné
polgármester
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JELES NAPOK
Október 20.
Vendel napja. A legenda szerint Vendel ír királyfi volt, a VII. században
élt. Rómába zarándokolt, majd egy gazdához szegıdött pásztornak. Ezért a
jószágtartók, juhászok védıszentjükként tisztelték elsısorban a
Dunántúlon. Gyakran ábrázolták pásztorruhában, lábánál kutyával.
Kultusza viszonylag újkelető, a XVIII. század során alakult ki. E napon
nem fogták be az állatokat, és vásárra sem vitték ıket, nehogy Vendel
elvigye az állatokat, azaz valamilyen fertızı betegség üsse fel a fejét a
nyájban. A szent tiszteletére körmeneteket rendeztek, a pásztorok pedig
ünnepet tartottak.
Október 21.
Orsolya nap szüretkezdı nap a Somló-vidéken. Idıjárásjósló nap is, azt tartották, ha szép az idı, karácsonyig
enyhe marad.
Október 26.
Dömötör, keresztény vértanú napja. Az ország keleti felén a pásztorok védıszentje. Juhászújévnek is
nevezeték, mert sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászokkal, fizették ki a bérüket, meghosszabbították
vagy megszüntették a szolgálataikat. Szent Mihály napjához hasonló jelentıségő nap a hajdani gazdasági
évben. Nagy állatvásárokat is tartottak Dömötör napon. A Hortobágy környéki pásztorok nagy mulatságokat
rendeztek ezen a napon, birkapaprikást fıztek, majd táncmulatságot tartottak. Ezért juhászbálnak is
nevezték.
Október 28.
Simon-Júdás napja, Hegyalján szüretkezdı nap. Az idıjárás viszonylatában azt tartották, ha ettıl a naptól
kezdve Márton napig (november 11.) szép az idı, jó jövı évi termés várható.
Tisztes helytállás
Az elmúlt hetek során mindannyian értesülhettünk a szörnyő vörösiszap –áradat áldozatainak tragédiájáról.
Káptalantótiban is meghirdettük a tartós élelmiszerek és tisztítószerek győjtését. Felhívásunk kapcsán
összegyőlt 11 karton élelmiszer és tisztítószer, valamint 20 ezer forint készpénz (Mini ÁBC). Az elmúlt
napokban (hétfı) Kolontár károsultjait segítve elvittük az összegyőlt adományt. Tisztelettel megköszönöm
mindazoknak, akik adakozásukkal támogatták, segítették bajba jutott embertársaikat.
Devecserben (kedden) személyesen is segítettünk a kárelhárítási munkában, 10 fıs csapattal részt vettünk a
tömérdek vörösiszap eltávolításában. Ebben a kilátástalan, mérhetetlen kár enyhítésében „egy csepp”
voltunk a tengerben. Ebben a testet és lelket is megviselı, nehéz fizikai munkában erı felett, tisztességgel
helyt állt a 10 fıs csapat. (Kövessi Lászlóné, Bakó Dezsı, Hatosné Adrián Éva, Horváth Gyula, Szegi
Károlyné, Kovács János és két dolgozója, Fodor Levente és Horváth Krisztián, Csom Károly, Csom
Károlyné)
Köszönöm odaadó, fáradságos munkájukat, szép emberi teljesítmény volt. Embertársainkon való segítés
bármely formája példaértékő. Az igazi emberbaráti szeretet a bajban mutatkozik meg igazán.
Hálás köszönettel: Csom Károlyné polgármester
Utóirat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztéssel kapcsolatosan 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi
82/2010. (X.14.) számú h a t á r o z a t o t :
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete
az iszapkatasztrófa károsultjainak megsegítésére
Devecser és Kolontár Önkormányzatának számlájára
településenként 100.000,- forint, azaz Egyszázezer forint
támogatást utal át.
_____________________________________________________________________________________
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Októberi gondolatok
Októberben a természet olyan, akár a bölcs öreg ember. Benne az egész elmúlt idı emlékezete,
minden színárnyalatával, csodálatos csendességével, gyümölcseivel
Október a Magyar Ötvenhat emlékének hónapja. Nemcsak itthon, nemcsak a magyarok számára. A
világban annyi emlékmőve, emlékezıje történelmi pillanatnak nincs, mint Ötvenhatnak.
Októberben, ha a lélek szomjára gondolunk, azt a jó érzést sóvárogjuk, amely hiányában már sokszor
megmozdultunk: hogy jó itt lenni, hogy itthon vagyunk, itthon maradunk.
Emlékezzünk az 1956-os forradalom hıseire
„ A fáklya ég…….”
„ Ma szikra, holnap láng, majd egy
tőzerdı,
Mely bíborával az égig lobog,
Hiába tiprod el, mindig növekvı,
S ha szunnyad is nem oltják el korok.
A fáradott ük, haldokolva még,
Nagy honszerelme égı fáklyalángját
Átadja, s minden az utódokra száll át.
Meggyújtja İ s a tőzár szerteárad,
Átadja gyermekének, ez fiának,
Aztán tovább, tovább…
..S a fáklya ég……”

Idısek világnapja…..
Szeretettel köszöntjük községünk idıskorú lakóit.
Megérdemlik, hogy szeressük, tiszteljük ıket. Kedves arcukon ott
láthatók az élet nehéz barázdái. Érett, kedves mosolyukban nehéz
sorsuk tükrözıdik. Gyermekeket, unokákat és dédunokákat neveltek.
Becsületes, dolgos embereket adtak e földi életnek. Szép és keserő
tapasztalatok, örömök és csalódások nyomán az élet igazságát
többféleképpen fogalmazzák meg.
Az öregedés , az öregkor beláthatatlanul sokféle, amely sokféleség
elınyt, feladatot, kihívást, felelısséget jelent a fiatalok számára is.
Ez az élet, életünk teljességének titka.
„Nem öreggé válni, hanem az öregséget hordozni mővészet „
(Goethe )

Felhívás
Értesítjük kedves véradóinkat, hogy 2010. október 28-án (csütörtök)
14,00 órától 15,30 óráig a Kultúrotthonban véradást szervezünk.
Tisztelettel kérjük, - ha egészsége és ideje engedi - segítsen beteg embertársain!
Vöröskereszt Szervezet
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Tisztelt Választó Polgárok!
Tisztelettel megköszönöm mindazoknak, akik elmentek szavazni
és szavazatukat rám adták.
Köszönettel: Kovács János

Köszönet
minden
káptalantóti
lakosnak, aki
bármilyen
formában
(felvonuló,
szılıharang
vivı, és
kísérı,
szereplı, fızı,
kiszolgáló,
pakoló, cipekedı, sátorállító, rendre felügyelı polgárır,
szervezı) munkájával vagy felajánlásával segített az ez évi
szüreti felvonulás és mulatság zavartalan lebonyolításához.
Hatosné Adrián Éva
FAKANÁL ROVAT
Gombás sertésragu
Hozzávalók: 60 dkg sertéscomb, 25 dkg gomba, 2 dl fızıtejszín, 10
dkg kolozsvári szalonna, 5 füstölt szalonna, 5 dkg sertészsír, 1-2
gerezd fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, só, bors, majoránna, 1
kávéskanál liszt.

Elkészítés: A felkockázott füstölt
szalonnát odateszem pirulni a
zsíron. Apró kockára vágom a
vöröshagymát, sárgára párolom
a zsiradékban. Közben csíkokra
vágom a combot, illetve a
kolozsvári szalonnát,
felszeletelem a gombát. Mindezt hozzáadom a sárgára
pirított hagymához, főszerezem sóval, borssal, majoránnával
és a lereszelt fokhagymával. Majd felöntöm 2 dl vízzel. Lassú
tőzön fedı alatt párolom, közben néha megkavargatom. Ha
a vizet elfıtte, pótolni kell. Ha a hús megpuhult, ráöntöm az
elızıleg már összekavart lisztes tejszínt, és még néhány
percig fızöm. Köretnek spagetti tésztát vagy rizst ajánlok.
TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283. Káptalantóti, Petıfi u.
48.
Felelıs kiadó: Csom Károlyné 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
Csom Károlyné
polgármester fogadó órái:
csütörtök:13.00-15.00-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: Hatos Tibor
tel: 06/20 964 9042
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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Halottak napi gondolatok
Elérkezik minden évben egyszer a ködös november. És megindulnak hosszú
sorban a temetık felé azok, akikben nem holt, hanem élı a hit, remény és a síron
túli szeretet. Élı virágot, az Élet jelét viszik magukkal, hogy fölékesítsék
szeretteik nyugvóhelyét. Gyertyát gyújtanak annak emlékezetére, hogy a halál
sötét árnyékából az örök világosság fényességébe való érkezését kérjék imáikkal
is minden megholt számára. Estefelé virágba borul és fénytengerré változik
minden temetı. Találkoznak egymással a messzirıl jött rokonok, ismerısök. És
mindenki mond valami csendeset, kedveset, szép emléket a megholtakról, és tán
elmond egy imát az elhunytjaiért.
A test pihen vermében hallgatag,
Rögök nyugalmas sorsát éli lenn,
Szétoszlik, szomjas gyökér felissza
S zöld lobogással tér újra vissza.
Törvény szerint! S oly szörnyő, szörnyő így,
Mi egy világ volt, kétfelé kering
Vagy bölcs talán? A holttest tudja itt,
İrizd Uram, a lélek útjait!
(Radnóti Miklós: Ének a halálról)
Ezért fohászkodunk mi is halottak napján. İrizd Uram a lélek útjait, amely
Tehozzád vezet, és mi engedjük, hogy vezess minket! Ámen!

