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Novemberi jeles napok
November 19.
Árpádházi Szent Erzsébet (XIII. század) ünnepe. A legenda szerint Erzsébet a kötényében kenyeret
vitt a szegényeknek, mely rózsává változott, mikor atyja kérdıre vonta emiatt. Idıjárásjóslás
kapcsolódik ehhez a naphoz, általában havazást várnak a gazdák, csak úgy mint Katalinkor.
November 25.
Szent Katalin keresztény vértanú (IV. század) ünnepe. Kerékbe törték, ezért a fuvarosok,
kerékgyártók, valamint a házasulandó lányok védıszentje. Katalin naphoz férjjósló hiedelmek
kötıdnek. Katalinágnak nevezik azt a gallyat, melyet a lányok vízbe állítottak, s ha karácsonyig
kizöldült, közeli házasságra lehetett számítani a lányos háznál. Régi idıjárási megfigyelés szerint, ha
Katalin locsog (vagyis lucskos, nem fagy), akkor Karácsony kopog (azaz jó hideg lesz).
November 30.
Szent András napja. A hagyomány szerint kereszthalált halt átlósan ácsolt kereszten, innen az
andráskereszt elnevezés. András a keleti ortodox egyház védıszentje, kultusza ezeken a vidékeken
nagyon erıs.
András napja a legelterjedtebb férjjósló nap, ólomöntéssel, gombócfızéssel igyekezetek a
jövendıbeli személyét kitalálni. (A gombócokba papírra írva egy-egy férfinevet gyúrtak, és amelyik
legelıbb jött fel a víz színére, olyan nevő férjet vártak a lányok maguknak.) Ólomöntés is volt a
fonóban, az öntvény alakjából a jövendıbeli foglalkozására következtettek.
Vidéken ezen a napon kezdték el a disznóvágást, a disznótorok farsang végéig tartottak.

Véradók köszöntése
November 27-e a véradók napja, különleges ünnep. Az emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti
szeretet ünnepe. Ha felebaráti szeretetrıl beszélünk, akkor Önökrıl, véradókról kell beszélnünk.
Önök nemcsak elvont, hanem fizikai értelemben is önmaguk egy részét, vérüket áldozzák fel
ismeretlen embertársaiknak. Ez az igazi humánum. A véradók erkölcsi gyıztesek egy olyan világban,
amikor sokak szemében a gyızelem, a siker, a pénz a fontos.
Önök, tisztelt véradók példái az összetartozásnak, a segítıkészségnek.
Hálával és tisztelettel köszöntjük a mindennapok hıseit, kedves véradóinkat. Köszönjük
mindannyiunk nevében az áldozatot, amit beteg embertársaik érdekében hoztak.
Véradók napja alkalmából kívánunk erıt, egészséget, tartalmas, hosszú életet.
İszinte köszönettel:
a Vöröskereszt helyi szervezete
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Alakuló ülés
Az önkormányzat hivatalos helyiségében tartotta meg alakuló ülését a képviselı-testület 2010. október
14-én.
Bakó Dezsı korelnök köszöntötte a képviselı tagokat, Csom Károlyné polgármester asszonyt, Dr. Máté
András körjegyzı urat és a Választási Bizottság elnökét, Mondli Katalint.
A Választási Bizottság elnöke ismertette az október 3-ai választás eredményét. Ezt követıen a megválasztott
képviselık letették az esküt és átvették megbízólevelüket.
Eskütétel után a Polgármester asszony ismertette programját a ciklus feladatáról, az elmúlt négy év
munkájáról, annak folytatásáról és az elıttünk lévı feladatokról.
Ezt követıen alpolgármestert választottunk. A polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
Karácsony József képviselıt javasolta a Polgármester asszony, amit a képviselı-testület 5 igen szavazattal
elfogadott.
Az alakuló ülésen állapítottuk meg a polgármester, az alpolgármester és a képviselık illetményét. A testület
döntése értelmében a polgármester asszonynak bruttó 135.000,- forint, az alpolgármesternek bruttó 16.000,forint, a képviselıknek bruttó 12.000,- forint a havi illetménye. A következı testületi ülésen tárgyalta a
képviselı-testület a polgármester költségtérítését. Csom Károlyné polgármester asszony kérte, hogy
költségtérítését nulla forintban állapítsa meg a testület.
Bakó Dezsı korelnök és képviselı

Kedves Tóti polgárok!
A Liliomkert szervezésében ingyenes tánctanfolyamot indítunk. Családi
tánciskola -szakavatott tánctanár irányításával elsajátítjuk a társastáncok
alaplépéseit. December 1-jén, szerdán 18 órakor lesz az elsı óra a
kultúrházban, utána mindig szerdánként. A blues és a szving lesz az elsı két tánc
a rock-and-roll felé vezetı úton.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Kedves Gyerekek!
Ismét eltelt egy év. Hozzánk a kultúrházba december 04-én érkezik a
Mikulás.
Ha jók voltatok, talán egy kis édességet is hoz nektek. Addig is
készüljetek egy-két verssel, dallal, hogy méltóan tudjátok fogadni ıt.
A pontos idıpontot addig még tudatom veletek.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az önkormányzat nyilvántartása szerint a sírhelyek megváltása több sír
esetében is lejárt. A sírhelyeket 25 évre lehet újra váltani a Polgármesteri Hivatalban.
Egyszemélyes sírhely: 4.000,4.000,- forint,
2 személyes sírhely: 9.000,9.000,- forint.
Kérjük, hogy temetés esetén – mivel a temetık önkormányzati tulajdonban vannak – minden esetben jelezzék a
temetést a helyi önkormányzatnál a nyilvántartás pontos vezetése miatt, akkor is, ha a sírhelyet nem kell
megváltani.
megváltani.
_____________________________________________________________________________________
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Szoboravató
Még elevenen él bennünk a falunap,
amikor az iskola épületében Németh
Dezsı
tóti
származású
mővész
alkotásaiból készült kiállítást tekinthetett
meg az érdeklıdı vendégek sokasága.
November
6-án
ismét
kedves
ünnepségre érkezett a mővész úr és a
kedves felesége.
Ezen a napon leplezték le a falu fıterén
azt a körtefából készült szobrát, mely
Enéh ısanyát ábrázolja.
A szoboravatón Csom Károlyné
polgármester asszony köszöntı és
méltató szavai után Németh Dezsı
mesélte
a
szobor
történtét,
a
megalkotástól a faluba kerüléséig.
A szobor a falu központjában áll,
mintegy köszöntve az ide látogatókat.
Enéh ısanya által Németh Dezsı most egy kis darabkát önmagából is itt hagyott Káptalantótiban. Köszönjük.

„Nem öreggé válni, hanem az öregséget hordozni mővészet”
Kedves hagyomány, hogy az idısek világnapjához kapcsolódva köszöntik szerte az országban
az idıs korú embereket.
Így volt ez Káptalantótiban is.
Még a nap is szebben ragyogott, melegebben sütött ezen a novemberi napon. Talán tudta, hogy
fényével, melegével simogathatja azokat, kiknek oly sokat köszönhet a fiatalabb generáció.
A kultúrotthonban összegyőlt szépkorúakat Csom Károlyné polgármester asszony köszöntötte.
Köszöntıjében az irántuk való szeretetet, tiszteletet, törıdést, megbecsülést hangsúlyozta, melynek
fontossága jelen kell, hogy legyen az év minden napján. Kedves szavai után köszöntötték a falu
legidısebb lakóit.
Ezután a nemesgulácsi óvodások köszöntıje következett. Kedves mősorukat a nagyszülık, dédszülık
meghatódva nézték, és tapssal köszönték meg. Régi bálok jó hangulatát hozták a színpadra a
Badacsonytördemici Táncegyüttes fiatal táncosai.
Az ünneplés megvendégeléssel folytatódott.
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Összefogás Kupa
Mőfüves sportpálya Tapolca 2010. november 06.
Az Összefogás Kupát a vörösiszap károsultjainak megsegítésére
rendezték. A tapolcai Rendezvénycsarnok meghívását sajnos csak 5
csapat fogadta el a térségbıl. Jólesı érzés, hogy a káptalantóti
labdarúgók képviseltették magukat ezen a tornán, melynek nevezési
díját – csapatonként 10.000,- forint – teljes egészében a károsultak
kapták. Csekély mértékben, de mi is hozzájárultunk a borzalmas károk
enyhítéséhez.
Csapatunk eredményei:
Káptalantóti – Tapolca Öregfiúk
1:5
(Az elsı meccsen csapatunk még nem volt teljes.)
Káptalantóti – Tapolca 1.
5:2
Káptalantóti – Tapolca 2.
3:1
Káptalantóti – Devecser
6:3
Csapatunk a II. helyen végzett a tornán, melyet díszes serleggel
jutalmaztak. A sikert a következı játékosok érték el: Nagy Tamás,
Szabó Zoltán, Szabó Zsolt, Verebélyi József, Nagy György, Kolop
Attila, Igaz József.
Köszönet érte, hiszen ık másnap bajnoki mérkızést játszottak.
Puskás Zoltán SE elnök

A Káptalantóti Labdarúgó Club köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
támogatták klubunkat.
A 2009-ben felajánlott 253.493,- forintot felszerelés
vásárlására és mőködési költségekre fordítottuk.
Kérjük további támogatásukat!
Adószám: 19261997-1-19
FAKANÁL ROVAT
Libamell velesült burgonyával recept
Hozzávalók:
1 db libamell (kb. 90 dkg), 80 dkg burgonya, 25 dkg vöröshagyma, 1
csomag petrezselyem, 4 cikk fokhagyma, só, ırölt bors, majoránna.
Elkészítés:
A burgonyát és a vöröshagymát meghámozzuk, majd cikkekre vágjuk.
Mindkettıt sózzuk, borsozzuk. A libamellet sütés elıtt félórával
bedörzsöljük sóval és meghintjük majorannával. A fokhagymát
csakúgy, mint a petrezselymet (lehet együtt is),apróra vagdaljuk. A
libamellet bırös oldalával lefelé fordítva enyhén kizsírozott tepsibe
tesszük. Közepesen meleg sütıbe 45-50 percig sütjük, majd
megfordítjuk és körülrakjuk a vöröshagymával meg a burgonyával. Az
egészet együtt puhára sütjük. Sütés közben ne feledjük a saját zsírjával
locsolgatni. Tálalás elıtt a húst szeleteljük, a körítéshez pedig
óvatosan hozzákeverjük a fokhagymás petrezselyem zöldjét.
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:87/433-124
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: Szabóné Ferencz
Anita tel:06/20 2874544
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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