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Kedves Káptalantótiak !
Nemsokára megszólal
a karácsonyi
csengı, amelynek hangja a családot, az
otthon melegét juttatja eszünkbe.
A szeretet és a fény ünnepére készülünk
mindannyian, amelyen talán nemcsak a
megkonduló harangokra, a tisztán csengı
énekre és a lélek
belsı hangjaira
figyelünk, de - reménykedem - egymás
kezét is megfogjuk, hogy a szó legszebb
értelmében is együtt várjuk a szeretet, a
béke ünnepét.
Várjuk, hogy mit hoz a holnap, a jövı, az
élet…… Aggodalmakkal tele, hiszen a kilátások nem túl kecsegtetıek. Ha mindenünkbıl:
szeretetünkbıl, reménységünkbıl, hitünkbıl, álmainkból tudunk másnak is biztosítani, akkor
elmondhatjuk, hogy mindent megtettünk egymásért, céljainkért.
Támogassuk egymás munkáját, védjük, óvjuk, segítsük együtt kedves kis falunkat, Káptalantótit.
Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensıséges kapcsolatokra épülı családot, közösséget lehet
teremteni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen a
szívünkben, hanem a dolgos hétköznapokon is megmaradjon az izzása.
Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen helye a
haragnak és a győlölködésnek.
Karácsony ünnepe néhány nap alatt elmúlik, de ırizzünk meg egy parányi meleget a szeretet
lángjából, mely elég lesz a jövı esztendı megpróbáltatásaihoz.
A képviselıtestület nevében minden kedves Káptalantótiban élı embertársunknak szeretetteljes,
áldott karácsonyt, békés, boldog új évet kívánok.
Kívánom, hogy a 2011–es esztendıben is a szeretet, az összefogás, az együttgondolkodás jellemezze
mindennapjainkat. Ehhez kívánok jó erıt, egészséget, jókedvet és lelki békét.
Boldog karácsonyt!
Csom Károlyné
polgármester
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Jeles napok decemberben
december 21.
Hitetlen Tamás apostol napja. Tamás nem hitt Krisztus feltámadásában, ezért Pünkösd után Jézus
megjelent neki, és megmutatta sebeit. A magyar néphagyományban az ezen a napon vágott disznó háját
eltették, mert úgy tartották, gyógyítja a keléseket. Másutt attól tartottak, Tamás megöli a baromfiakat, ezért
ezen a napon mézet szenteltettek, azt adták baromfivész ellen.
december 24.
Karácsony vigíliája
Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát, és ezen az estén ajándékozzák meg egymást a
családtagok Magyarországon. Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a Napkeleti
Bölcsek történetére vezethetı vissza, akik a csecsemı Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben.
Karácsony megünneplése a kereszténység terjedésével az egész világon elterjedt, bár vannak természetesen
különbségek az egyes országok szokásai között.
december 25.
Karácsony
A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésnapja. A családoknak is bensıséges ünnepe, amit a
templomban és odahaza tartanak meg.
december 26.
István, az elsı vértanú, karácsony másnapja
Szent István az elsı vértanú, akit hite miatt megkövezték. Az apostolok segítıje, a szegények gondozója.
december 28.
aprószentek ünnepe
Heródes, a zsidók királya féltette hatalmát a megjövendölt és megszületett Messiástól. Megöletett minden
két évesnél fiatalabb fiúgyermeket.
Ezekre az ártatlanokra emlékezik az egyház aprószentek ünnepén. Ehhez a naphoz főzıdik az a szép
népszokás, a korbácsolás, amikor a legények házról házra járnak és főz- vagy nyírfakorbáccsal gyengén
megütögetik a háziak hátát, hogy kellésesek ne legyenek.
december 31.
Szilveszter
Az év utolsó napja. A középkorban élt Szent Szilveszter pápa ünnepe. Az óév búcsúztatása vacsorával,
vidám együttléttel. Éjfélkor boldog új évet kívánunk egymásnak. Elıtte a templomban hálaadás van, az
évben kapott kegyelmekért.
Régi szokás, hogy éjfél után a pásztorok, csıszök, éjjeliırök házról házra jártak boldog új évet kívánni.

Figyelem!
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-dunántúli
Területi Fımérnökség Veszprém Megyei Igazgatósága (mint közútkezelı) 2010.október 05-i
helyszíni szemléje, bejárása eredményeként településünk központjában – a közlekedés
biztonsági szempontok figyelembevételével – forgalmi rend változás lép életbe.
Módosulnak az elsıbbségi viszonyok. A 7344. sz. összekötı út lesz a fıirány - azaz – a
Badacsonyi u. és a Petıfi u. Köveskál felé vezetı ága. Ebbıl kifolyólag a 73144. sz. bekötı
út kerül alárendelt helyzetbe – azaz – a Csobánc utca és a Petıfi utca Nemesgulács felé
vezetı ága. A biztonságos közlekedés érdekében kihelyezésre került KRESZ táblákat és az
útburkolati jeleket kísérjük kellı figyelemmel - a KRESZ szabályainak megfelelıen - a
közlekedés folyamán.
A forgalmi rend változás közlekedésbiztonsági szempontok alapján, a közlekedésben
résztvevık biztonságának érdekében történt!
Megértésüket kérve, biztonságos, jó közlekedést kívánok.
Csom Károlyné polgármester
_____________________________________________________________________________________
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MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk
Káptalantóti község lakosait,
december 19-én (vasárnap)
a kultúrotthonban, 15 órakor kezdıdı:
karácsonyi ünnepségre
Karácsony
Karácsonykor:
Angyalok szállnak,
Híradást hoznak,
Béke jegyében,
Élet fényében,
Szentség lelkében,
Hívık hitében,
Krisztus képében,
Földön jár az Isten.

Karácsonykor:
Harangok zúgnak,
Szent igék szólnak,
Imádság szárnyán,
Szíveknek vágyán,
Zsoltárok hangján,
Szeretet hídján,
Bocsánat útján,
Menyben jár az ember.
/Dömötör Tibor/
Áldott, szeretetteljes karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok
a káptalantóti könyvtár és teleház látogatóinak!
Hatosné Adrián Éva
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Mikulás
Bizony hóval köszöntött ránk december a
gyermekek nagy- nagy örömére, hiszen
lehetett szánkózni, hógolyózni. 4-én délelıtt
pedig benépesült a kultúrotthon. Tóth
Dezsıné Enid néni segítségével elıször
karácsonyi alkotások készültek, ügyesség és
fantázia szerint. 11 óra felé, amikor a kisebb
gyermekek is megérkeztek, Füstös Zsuzsa
néni következett. İ gitárral kísért dalokkal
szórakoztatta
a
gyereksereget.
Természetesen ıket is bevonva az
éneklésbe. Így énekelve, dalolva hívogatták,
várták a Mikulást. Amit bizonyára
meghallott, és hamarosan betoppant közénk.
Kedves mondókával üdvözölte a zsibongó,
izgatott gyerekeket, akik közül némelyek
vették a bátorságot és verssel, énekkel
köszöntötték a nagyszakállú Mikulás bácsit.
Természetesen mindenki, a bátrak és a kevésbé bátrak is kaptak édesség csomagot.
A közösen eltöltött délelıtt végén ajándékokkal, vidáman indultak haza a gyerkıcök.

december 13.
Luca napján egykor számos szokás volt divatban. Mindenekelıtt az ún. Luca-búza keltetése. A falusi asszonyok
lapos tálakban búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence közelében, amelyek karácsony tájára kizöldültek. Ebbıl a
jövı évi termésre következtettek, és megetették a beteg állatokkal. Késıbb e szokás átlényegült, kapcsolódott a
keresztény liturgiához: a karácsonyi oltárt díszítették fel a Luca-búzával, vagy az ünnepi asztalra tették. Egyes
vidékeken kék szalaggal kötötték át, sıt égı gyertyát is helyeztek közéje. Zöldje az adventi remény beteljesülését,
fénye a Megváltó érkezését volt hivatott hirdetni, maga a búza pedig az élı kenyeret, Jézust jelképezte.
Az ısi hiedelem szerint e napon tilos volt a lányoknak, asszonyoknak dolgozniuk. Ha ezt a parancsot megszegték,
súlyosan megbőnhıdtek.
A lucázás a köszöntı szokások közé tartozik. Dél-Dunántúlon Luca napjának hajnalán kotyolni vagy palázolni
indultak a kisfiúk, többnyire egy idısebb legény vezetésével. Lopott szalmát vagy fadarabot vittek magukkal, s arra
térdepelve mondták el köszöntıjüket, bı termést, a jószág nagy szaporulatát kívánva. Dünnyögve elıadott verses
mondókájuk a kimondott szó erejébe vetett hitet is bizonyítja. A háziasszony vízzel fröcskölte, kukoricával öntötte le
ıket, s ezt utána libáival, tyúkjaival itatta, etette fel. "Kity-koty-kity-koty" volt a köszöntı kezdı sora, innen származik
a kotyolás kifejezés. A jókívánságokat a gazdaasszony kaláccsal, kolbásszal, esetleg aszalt szilvával köszönte meg.
Mondókájukban számba vették a háztartás és a gazdaság dolgait.
Ha nagy rendetlenség, sok szemét van a szobában, azt szokták mondani: Olyan a ház, mintha lucáztak volna. A szólást
magyarázza, hogy a lucázók fát vagy szalmát hoztak magukkal, amit szétterítettek és ráültek.
Szokás volt az is, hogy az emberek e naptól kezdve 12 napon át megfigyelték az idıjárást. Úgy vélték ugyanis, hogy
amilyen az elsı nap, olyan lesz az eljövendı év elsı hónapja, amilyen a második nap, olyan a második hónap és így
tovább. Ezt nevezik Luca kalendáriumának.
A legnevezetesebb népi szokás az ún. Luca székének faragása. Ennek egy szabályos ötszög köré írt, öt egyenlı szárú
háromszögbıl formált csillag volt az alakja. Készítıje Luca napjától kezdve mindennap faragott rajta egy kicsit, s csak
karácsony estjére volt szabad elkészülnie vele. Ezért terjedt el a mondás: Lassan készül, mint a Luca széke. A
hagyomány szerint többnyire kilencféle fából állították össze: kökény-, boróka-, körte-, som-, jávor-, akác-, jegenyefenyı-, cser- és rózsafából.
Arra szolgált, hogy segítségével tulajdonosa felismerje a falu boszorkányait. Ugyanis, ha magával vitte az éjféli misére
és ott állt, nyomban meglátta, ki az, mert az illetı ilyenkor szarvat hordott. A hiedelem szerint leleplezése után
azonban ugyancsak jól tette, ha olyan gyorsan szaladt haza, ahogy csak bírt, különben széttépték a boszorkányok. Ez
azonban csak akkor sikerülhetett neki, ha az úton hazafelé szüntelenül szórta a mákot, mert azt a boszorkányok
kötelesek voltak felszedni, s így nem érhették utol. Miután hazaért, a Luca-széket el kellett égetnie.
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A karácsonyfaállítás Magyarországon
A karácsonyfa-állítás szokása
Magyarországon a 19. század második
felében jelent meg, kezdetben fıleg a
német ajkú városi lakosság körében. Az
elsı „magyar” karácsonyfát valószínőleg
Brunszvik Teréz állította Aszódon, 1824ben. A magyar szépirodalomban a
karácsonyfa elsı említése 1854-bıl, Jókai
Mór A koldusgyermek címő, karácsonyi
tárgyú elbeszélésébıl van. A magyar
hagyomány szerint a fát december 24-én
állítják, és vízkeresztig (január 6.) áll.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk a Tóti Hírmondó kedves olvasóinak!
Szerkesztı Bizottság

Betlehemi éjszaka
Eljött a békeség, az öröm, a szeretet ünnepe. Karácsony
Karácsony várakozó csendje, öröme kedves szokása az igazat
hozza vissza. A karácsonyi fényben merítkezünk, szeretünk és adakozunk.
Kolop József faluja iránti szeretetbıl,
szeretetb l, mővészi
m vészi munkájával ismét megajándékozta a falu lakosságát és az
idelátogató vendégeket a faluközpont csendes zugában lévı
lév betlehemi alkotásával.
Tegyünk szeretteinkkel egy kellemes esti sétát a karácsonyi hangulatot árasztó faluközpontba, tekintsük
meg a betlehemet, amelynek örök az üzenete: karácsony éjszakáján Jézus azért választotta
választotta elsı
els
szálláshelyéül a szegény betlehemi barlangistállót, mert onnan akarta meghirdetni az örömhírt a világnak. A
karácsonyi éj misztikuma, csodája nem múlt el. Megvalósult és beteljesedett a csoda, eljött a Megváltó
születésének napja.
Kolop József szobrászm
szobrászmővész
obrászm vész ismét megajándékozta szülıfaluját.
szül faluját.
Köszönjük a csodálatos karácsonyi ajándékot !
Képviselı
Képvisel testület

Mikulás járt kisfalunkban
Sokan örömmel vettük tudomásul, hogy néhány vállalkozó szellemő segítınek köszönhetıen idén ismét
felelevenedett a „Mikulás házhoz jön” hagyománya. Reméljük mindenki megelégedésére szolgált ez a
váratlan meglepetés.
Köszönet:
• a szervezınek, Kovács Jánosnak,
• Németh Gyula gyulakeszi vállalkozónak, aki a lovas fogatot felajánlotta,
• a Mikulásnak és két Krampuszának, akinek személye természetesen titkos,
• és az Önkormányzatnak az édességért.
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Labdarúgó csapataink a 3. helyen zárták az ıszi szezont.
A megyei III. osztály tapolcai körzetében 11 csapat kezdte el a 2010-11-es labdarúgó bajnokságot. Felnıtt csapatunk
veretlenül áll a 3. helyen.
A bajnokság állása az ıszi forduló után:
1. Révfülöp
10
8
2
32 : 7
26
2. Csabrendek II.
10
7
2
1
40 : 17
23
3. Káptalantóti
10
5
5
27 : 10
20
4. Gyulakeszi
10
6
4
25 : 26
18
5. Sümegprága
10
5
2
3
24 : 18
17
6.Balatonederics
10
4
3
3
24 : 21
15
7. Nemesgulács
10
2
4
4
15 : 22
10
8. Monostorapáti
10
2
2
6
23 : 36
8
9. Szigliget
10
2
1
7
20 : 29
7
10. Balatonszepezd
10
1
2
7
19 : 41
5
11.L.istvánd - Uzsa
10
1
1
8
15 : 37
4
A legjobb góllövık: Szabó Zsolt 7 gól, Vágó Ádám 6 gól.
Tartalékcsapatunk is a 3. helyen áll, azonos pontszám, rosszabb gólkülönbség.
1. Révfülöp
8
6
1
1
35 : 13
19
2. Szigliget
8
6
1
1
24 : 16
19
3. Káptalantóti
8
6
1
1
21 : 15
19
4. Balatonszepezd
8
4
1
3
30 : 19
13
5. L.istvánd-Uzsa
8
3
3
2
20 : 19
12
6. Balatonederics
8
3
5
21 : 22
9
7. Monostorapáti
8
2
6
15 : 28
6
8. Csabrendek II.
8
1
1
6
20 : 34
4
9. Nemesgulács
8
1
7
13 : 33
3
A legjobb góllövık: Kalmár Ádám 4 gól, Kolop Attila 3 gól, Gyarmati József 3 gól.
Csapatunk lejátszotta a Magyar Kupa körzeti selejtezıinek utolsó mérkızését is.
Sümegprága - Káptalantóti 2 : 2, tizenegyesekkel 5 : 4 Káptalantóti javára. Tavasszal magasabb osztályú ellenfelet kapunk,
hazai mérkızéssel. Bejutottunk a Körzeti Liga Kupa négyes döntıjébe is. / Káptalantóti, Sümeg II., Révfülöp,
Sümegprága/. A Liga Kupa döntıbe jutásáért Káptalantóti – Sümeg II. és Révfülöp – Sümegprága mérkızéseket rendezik
oda-visszavágós alapon, márciusban, a bajnokság kezdete elıtti két vasárnap. A Liga Kupa döntıjét júniusban Káptalantóti
rendezi. A téli szünetben sem pihennek labdarúgóink. Minden hétfın 20 órától 21,30 óráig a tapolcai
Rendezvénycsarnokban van edzési lehetıség. A tóti fiatalok is minél többen éljenek ezzel a lehetıséggel! A télen a
lehetıségeinkhez mérten indulunk a különbözı teremtornákon is.
Hajrá Tóti!
Puskás Zoltán SE elnök

FAKANÁL ROVAT
Karácsonyi sült pulyka sonkakrémes burgonyával
Hozzávalók:
A pulykához: 1 fiatal pulyka (6-8 kg), 20 dkg füstölt bacon, só, bors
A krumplihoz: 6 nagy fıtt krumpli, 1 hagyma, fél liter tej, 20 dkg füstölt sonka, 5 dkg vaj, 1 kanál ırölt
bazsalikom, 1 kanál ırölt petrezselyem, 3 kanál sima liszt, só, bors
Elkészítés:
A pulykát dörzsöljük be kívül-belül sóval és borssal, majd borítsuk be a baconnal és kötözzük meg. Ezután
süssük meg 220 fokon 50 percig. Ezután vegyük lejjebb a hımérsékletet 180 fokra, és hagyjuk a sütıben
további 3 órára. 2 és fél óra múlva szabadítsuk meg a húst a bacontól, hogy színt kaphasson. Közben készítsük
el a krumplit: pirítsuk meg egy serpenyıben a hagymát és a vajat. Pár perc múlva vegyük le a tőzrıl, és adjuk
hozzá a lisztet, majd apránként a tejet. Ezután tegyük vissza a serpenyıt a tőzre és kevergessük. 10 perc múlva
tegyük bele a sonkát és a petrezselymet, bazsalikomot. Szeleteljük fel vastag darabokra a krumplit, és egy elıre
kivajazott tepsibe tegyük, majd öntsük rá a sonkás krémet. Elımelegített sütıben 180 fokon 15 percig sütjük.

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.
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