Káptalantóti Önkormányzat lapja

IX. évfolyam 6. szám 2012. OKTÓBER

Októberi jeles napok
Október 13. Szent Kálmán
Ír lovagként a Szentföldre zarándokolt. Ausztriába érve kémnek nézték, elfogták és
felakasztották.
Október 15. Teréz
Avilai Szent Teréz ünnepe.
Október 17. Hedvig
Meráni grófnı, a mi Szent Erzsébetünk nagynénje. Az Árpád-házzal úgy került rokonságba,
hogy II. András feleségének testvére volt. Krakkó hercegéhez, Henrikhez ment férjhez. Hat
gyermeket szült, utána megtartóztatást fogadott. Nagy Lajos királyunk kisebbik leányának,
Hedvignek is ı volt a védıszentje, aki késıbb Lengyelország királynıje lett.
Október 18. Szent Lukács evangélista
Mővelt, római pogány orvos volt megtérése elıtt. Szent Pál apostol útitársa. İ írta le
legrészletesebben Mária életét, Jézus gyermekkorát evangéliumában. Az orvosok és a
kórházak védıszentje.
Október 20. Vendel
A XVII. század elején ír királyfi volt. Legendája szerint Rómába zarándokolt, majd hazafelé
jövet a Rajna vidékén egy urasághoz szegıdött és legeltette a nyáját. Feljegyezték róla, hogy
imájával megszüntette a dögvészt.
A pásztoroknak és a jószágnak a patrónusa. Bárányos útszéli szobrai jelzik tiszteletét.
Október 21. Orsolya
Jámbor élető apáca. A kerti vetemények és a káposzta betakarításának a napja.
Október 28. Simon Júdás napja
Az áruló Júdástól megkülönböztetve Júdás Haddeus (Tádé) volt a teljesebb neve. Jézus
tanítványa és rokona volt. Hasonlított hozzá. Kezében vándorbottal, Jézus képmásával
szokták ábrázolni. Segítségét kétségbeesés, tanácstalanság idején szokták kérni.
Napján országos vásárokat tartanak. Az elsı télkezdı nap. Ettıl a naptól kezdve elıbb
alkonyodik. Elterjedt szólás: „Itt vagyon már Simon Júdás, jaj neked te pıre gatyás.” Azaz
melegebben kell öltözni.
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Önkormányzati hírek, események
képviselıtestülete
ez
év
► áptalantóti
szeptemberében is anyagi segítséget nyújtott a
településen élı iskoláskorú gyermekek szüleinek.
Minden iskoláskorú (általános, középfokú, fıiskola)
gyermek 10.000,-Ft/fı
támogatásban részesült.
Összesen
710.000,forinttal
támogattuk
gyermekeink beiskolázási kiadásait.
► ok-sok probléma megoldása után –pályázati
támogatással-végre megkezdıdött a kultúrház
felújítása.

2012. OKTÓBER

Reméljük, a jövı esztendıben a hagyományok
ápolása szempontjából, mi Káptalantótiak is tudunk
szervezni egy jó hangulatú szüreti felvonulást.
► zeptember elsejétıl Dr. Maczó Szilárd doktor
Úr látja el
településünkön a házi- orvosi
feladatokat.
Hónapok óta İ
vállalta fel a
helyettesítést, tehát mindannyian megismerhettük
lelkiismeretes
munkáját.
Forduljunk
hozzá
bizalommal.

Háziorvosi szolgálat elérhetısége
2012. október 01-tıl: 87 / 433- 321,
06 30 559-8633
Ezúton is tisztelettel megköszönjük a lakosság
nevében Dr. Gauland Márton doktor Úr több mint
négy évtizedes
odaadó, becsületes, gyógyító
munkáját.
Kívánjuk, hogy nyugdíjas évei
szeretetben és jó egészségben teljenek kedves
családja körében.
Természetesen helyettesítı orvosként visszavárjuk
Káptalantótiba.

► Értesítjük a felnıtt lakosságot, hogy 2012.
október 30-án / kedden / az orvosi rendelıben
12.00 órától - 14.000 óráig véradást szervezünk.
Tisztelettel kérjük véradóinkat, segítsenek rászoruló
embertársaikon! Segítségüket elıre is köszönjük!

Nyelvtanfolyam
Ebben a konstrukcióban terveztük a nyílászárók
teljes cseréjét, a boltíves árkád kialakítását, külsı
szigetelést, a teljes külsı vakolást.
Reményeink szerint még ez évben befejezıdhet a
tervezett felújítás.
►
képviselıtestület úgy határozott, hogy a közös
szüreti mulatság megrendezését a jelenlegi anyagi
helyzet, a beruházás fontosságára való tekintettel,
valamint az elızı év érdektelensége miatt nem
kívánja megrendezni.

Alapfokú német nyelvtanfolyam indul felnıttek
részére.
Jelentkezési határidı: 2012. október 19.
Jelentkezni lehet Csom Károlyné polgármester
asszonynál, illetve az önkormányzati képviselıknél.
A tanfolyam ingyenes!
Szeretettel várunk minden érdeklıdıt!

Képviselıtestület
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MEGHÍVÓ
A Káptalantóti Önkormányzat tisztelettel meghívja az
1956-os forradalom és szabadságharc
56. évfordulója alkalmából tartandó ünnepei megemlékezésre.

2012. október 19. (péntek) 18 óra Tóti Galéria
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Az aradi vértanúk
Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848-49-es
szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma
tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsısorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet
nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú illetve az aradi tizenhármak elnevezést.
A magyar sereg a Világos közelében levı szılısi mezın tette le a fegyvert az orosz csapatoknak. Ez nagy
sértés volt a császári oldal számára. Ha nekik adták volna meg magukat a magyarok, annak üzenete az lett
volna, hogy az ellenük folytatott szabadságharc elbukott. Így azonban az volt az üzenete a fegyverletételnek,
hogy a két nagyhatalom fegyveres erıivel szemben nem lehet tovább harcot folytatni. Ez volt az egyik fı
oka annak, hogy az osztrákok a tábornokokat megilletı lıpor és golyó általi halál helyett kötél általi halált
írtak elı a magyar tábornokok részére. Miután az oroszok,- noha ígéretet tettek az ellenkezıjére- foglyaikat
némi habozás után mégis átadták az osztrákoknak.
Juhász Gyula: Vértanúink /részlet/

A föld alól, a magyar föld alól,
A vértanúk szent lelke földalól:
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!
Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb!
A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen.

Emlékezzünk az 1956-os forradalom áldozataira....
Tollas Tibor: Túlélık /részlet/

Legyen csendes az álmuk,
mert nem haltak hiába.
- Letarolt erdı fái úgy fekszenek vigyázzba.
Feldúlt sírjukon mécses,
október tőzvirága,
a holtak jogán kérdez,
választ már mit sem várva.
Múltunkat elrabolták,
a sivár jelen hallgat.
İk élik túl,- a holtak, A gyıztes forradalmat.
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Élcéletképek: Tóti és egyéb tarkaságok
Falunap II.
Délidıben pihenni ment nyertesként mindenki, s én lepusztultan
Szolgálati helyemre a fröccsös sátorba húzódtam
Levontam az egészbıl a valós konklúziót
Közben a Vince, rám kötötte az 5 literes fröccsös infúziót
Már nem szárnyalhatok testben a fiatal madarakkal
Lassabb tempó kell, hátrább az agarakkal
Ülj le picit Pászi, rakd fel a székre a lábad
Ereszd el magad, lógjon szárnyad, vállad
Örömmel tettem, kisegített a Karácsony Imre
Jól esett, gyógyír volt a gyötrelmeimre
Annamária és Ricsi is volt többször rejtett kincse a sátornak
A kesziek közelebb jöttek, s tőntek felettébb bátornak
Bandérium minden tagja, szemét legeltetve kortyolta borát
Kincsként rabolták volna, a szemrevaló szingli anyukát
A nırablás benne is volt a repertoárjukban
Konkrétan kit, az nem lapult a tarsolyukban
Ez elıre nem volt nekik betervezve
S arra sem gondoltak, rablás után hamar le lesznek „fegyverezve”
„Avíttas muskétájukkal”nem mehettek fixre
Korhő nırablóként nem gondolhattak potemixre
Messze volt táboruk, nem volt erısítés
Akkor még nem volt rendszeresítve seregben ilyen (menet)felszerelés
Közben a sátorban, köptük a markunkat álltuk a sarat
Fizetıs kocsma ilyen forgalomnál nagyot arat
Ingyen volt, sorjáztak a szomjas emberek
Bor, s a fröccsivás kultúráján szocializálódott egyedek
A fröccsözéseket mondhatjuk hazánkban hagyományosnak
Hisz a szódát köszönhetjük Jedlik Ányosnak
Ilyetén formán készen álltunk a szomjas fogadtatásra
Ki gondolt volna ilyenkor, szomjoltásra, másra
Néptáncos csoport tagjai, fessek, csinosak, szépek
Tátott szájjal nézték, tapsolták ıket a népek
S ha már egyszer a népnek tátott volt a szája
Mehetett bele a fröccs, nem károsult a bukszája
A tánccsoport tagjai, a bornak többféle elegyét választották
Kisfröccsöt, nagyot, hosszúlépést, vagy tisztán kortyolgatták
Eszternek csak egy picit, tisztán, kóstolónak „ lájtosan”
Így majd csízesebben fúj a fuvolába, de nagyon bájosan
A milyen, a mennyi, sıt mi több hányszor
Ember ítéletben nyitott könyv volt a fröccsös sátor
Idı múltával lazábbá s felszabadulttá váltak a gátlások
Fordított arányban a fröccsbıl estére már nem volt sok a sok
Volt aki, már nem mert belevágni a fröccsös recsegıs szóba
Inkább intett, nem kell bele neki a szóda
Vállalta inkább, hogy tisztán issza a nedőt
Aztán késıbb nagybıgınek nézte a hegedőt
Volt, aki elszármazott tótiból s „házmestert” ivott
Nem szédült hisz tótiban is a földszinten lakott
Volt aki „háziúrt” ivott látszott rajta, hogy gigerli
Az „albérlıs” fröccsöt ez rendkívül ingerli
A szomjoltó futballisták „Angol-Magyart-t” (3:6) ittak
Nem utána, elıtte hisz mindenki nagyon tikkadt
Az elszármazott s a helyi ember fröccsivási gondolata
Mindegyikıjüknek olyan, mint a saját ujjlenyomata
A mértéket és a szaporaságot látni a poháron
İ dönti el marad e, vagy átlép egy határon
Fröccsös sátorból nézve mindenki követte kedvenc tematikáját
Itta meg a boldogságához szükséges fröccsfajtáját
Mindent elkínáltunk, nem maradt sem bor sem szóda
Nem csak a feleségem, de én sem álltam magammal szóba
Végezetül, ha megnézzük héthatárban nincsenek ilyen faluk s városok
Az önkormányzat érdeme, de mi voltunk a legjobb ingyen kocsmárosok
Nem fényezem magunkat s a kiszolgáló stábunkat
De a végén fröccsös lavórban áztattuk a lábunkat
Estefelé mikor a többség fáradt volt és álmos
Ilyen falunap után – hörgı szódásballont látva – örülne Jedlik Ányos
Pászi
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Halottak napja, mindenszentek
A halál elviselhetetlen titok, megdermeszti az emberi szívet. Gyökeres és végleges változás. Mozdulatlansággá
változik a mozgás, csenddé az élet lüktetése: a halál az egész ember végét jelenti abban a formában, ahogyan
ismertük. Az ember úgy tér vissza a földbe, úgy válik porrá teste, mint az ıszi levél. „Emlékezzél, ember:
porból vagy és porrá leszel” – mondja az elsı emberpárnak a Teremtı Isten, és hangzik e szó minden ember
fölött azóta is.
A halottak tisztelete az emberiség életéhez hozzátartozó és vele egyidıs cselekedet. Ennek minden nép a maga
módján tesz eleget. Az Egyház ısi gyakorlata, hogy imádkozik a megholtakért.
Az ünnep mai formája a bencés szerzetesektıl származik, akik már a 10. században ezen a napon emlékeztek
meg az összes megholtról. Az Egyház élı hittel terjeszti bizakodó kérését a Mindenható elé: „ add kegyelmedet
elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyızve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és
megváltottad ıket”.
Reviczky Gyula: A halál /részlet/
Egy tegnap, egy ma s egy holnap megint:
Így halnak sorban ismerıseink.
Ellenség, régi s új barát vegyest
Ez úton hagynak el, jegyezd meg ezt!
Másíthatatlan, biztos esemény!
Idıtlen én után örök nem-én.
Mindennapos kép, közönyös dolog
Annak, kiben még életláng lobog.
A kisdedrıl nem tudja senki sem,
Hogy bölcsıjében mily jövı pihen.
Egyet mégis mindenki eltalál:
Hogy minden élet vége a halál.

Köszönet
A „Tótiért” Közhasznú Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-át
felajánlották az alapítvány javára. Továbbá köszönjük Mondli Katalinnak, hogy segített az
alapítvány ügyes-bajos dolgainak intézésében.
Németh Imréné
a kuratórium elnöke

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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