Káptalantóti Önkormányzat lapja

XII. évfolyam 5. szám

2015. OKTÓBER

Októberi-novemberi jeles napok
Október 13. Szent Kálmán
Ír lovagként a Szentföldre zarándokolt. Ausztriába érve kémnek nézték, elfogták és felakasztották.
Október 15. Teréz
Ávilai Szent Teréz 1515. március 28-án született Ávilában, Spanyolországban. 1582. október 4-én halt
meg. Halálának napján a katolikus egyház Assisi Szent Ferencrıl emlékezett meg, ezért a következı
napra tették az ı emléknapját. Azonban a naptárreform miatt október 4-ét október 15-e követte, így
Szent Teréz ünnepe is október 15-e lett. K rendi római katolikus szerzetesnı. Magyar nyelvterületen
hívják még Nagy Szent Teréznek is, megkülönböztetendı ugyanazon szerzetesrend 19. századi nagy
alakjától, Lisieux-i Szent Teréztıl, akit viszont Kis Szent Teréznek szokás nevezni.
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. E szentélető királynı sírját Krakkóban ma is
sok magyar felkeresi.
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 vidéken egy urasághoz szegıdött és legeltette a nyáját. Feljegyezték róla, hogy imájával
megszüntette a dögvészt.
A pásztoroknak és a jószágoknak a patrónusa. Bárányos útszéli szobrai jelzik a tiszteletét.
Október 21. Orsolya
Jámbor élető apáca. A kerti vetemények és a káposzta betakarításának napja.
Október 28. Simon Júdás napja
A áruló Júdástól megkülönböztetve Júdás Haddeus (Tádé) volt a teljesebb neve. Jézus tanítványa és
rokona volt. Hasonlított hozzá. Kezében vándorbottal, Jézus képmásával szokták ábrázolni. Tisztelete
országszerte elterjedt. Segítségét kétségbeesés, tanácstalanság idején szokták kérni.
Napján országos vásárokat tartanak. A 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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November 11. Márton napja
Szent Márton 316-ban született Pannóniában. A középkor egyik legnépszerőbb szentje, kultusza hazánkban
is virágzott: emlékét helynevek is ırzik.Szent Márton ünnepe a magyar néphagyományban tradicionálisan a
gazdasági évet lezáró ünnep. A tél kezdetét jelzi, hogy eddigre már mindenhol elszámolnak a pásztorok a
tavaszi- nyári idıszakban rájuk bízott jószággal, és a gazdától megkapják járandóságukat. A betakarítással
összefüggı munkálatok is lezárulnak erre az idıszakra, sıt az ısszel szüretelt szılıbıl is kiforr az új bor.
November hónapot bizonyos vidékeken "kis farsangnak" is nevezték, ugyanis ekkor még meg lehetett tartani
a lakodalmakat és vigasságokat, amelyek majd az adventi idıszakban tiltva lesznek.
Az ünnep eredete az ókori Rómába nyúlik vissza. A legenda szerint Róma védıi elaludtak, és az ellenség, a
gallok támadásától csak az mentette meg a várost, hogy a ludak hangos gágogására felébredtek. Innen az
Avis Martis, azaz Mars lúdjai elnevezés. (Mars a római mitológiában hadisten.) Ez az Avis Martis formula
változott át aztán a keresztény hitvilágban Avis Martinus, azaz Márton lúdja alakká.
Márton valós történeti személy, Pannóniában született, Szombathelyen, apja római százados volt, Márton is
katonaként került a mai Franciaország földjére, ahol keresztény hitre tért, és kolostort alapított. 371-ben
püspökké szentelték Tours-ban, így Franciaországban is igen népszerő. A legenda szerint Szent Márton nem
akart püspök lenni szerénysége miatt, ezért elbújt a libák óljában. Azok azonban hangos gágogásukkal
elárulták rejtekhelyét. Innen a Szent Márton lúdja elnevezés. Ezen a napon hagyományosan libát ettek a
paraszt családok, úgy tartották, aki ezen a napon libát nem eszik, egész évben éhezni fog. Általában erre a
napra forr ki az újbor, a kicsit még csípıs íző nedőt Szent Márton boraként is emlegetik. A legenda szerint
Márton egy napon koldussal találkozott. Megszánva a didergı embert köpenyét kardjával kettévágta, és felét
a koldusra terítette. Másnap ugyanazon az úton Krisztus jött Mártonnal szemben, vállán az elızı nap
kettévágott köpeny. Márton püspököt gyakran ábrázolják a vállán átdobott fél köpennyel e történet alapján.
November 19. Erzsébet napja
Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) a katolikus egyház egyik legtiszteltebb nıi szentje. Idıjárásjóslás
főzıdik ehhez a naphoz: ha e napon havazik, azt mondják, Erzsébet megrázta pendelyét.
November 25. Katalin napja
Szent Katalin a IV. században élt, hitéért mártírhalált halt. A házasságra vágyó lányok védıszentje,
vértanúságának az eszköze a kerék miatt a fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, molnárok, fazekasok
tisztelték. Napjához férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak. A vízbe tett gyümölcság, ha kizöldül
karácsonyig, a lány közeli férjhez menetelét jósolja. Az ágat katalinágnak, katalingallynak nevezik.
November 30. András napja
Szent András apostol a keleti egyház védıszentje az I. században élt. A hagyomány szerint átlósan ácsolt
kereszten halt mártírhalált, ezért hívják az ilyen keresztet andráskeresztnek. András napja a legjelentısebb
házasságjósló, varázsló nap. A lányoknak többnyire magányosan, titokban kellett ezeket a praktikákat
elvégezniük.

Meghívó
A Községi könyvtár szervezésében kézmőves foglalkozásra hívjuk a gyerekeket, amelyet a Könyvellátási
Szolgáltató Rendszer támogat.
Téma: Népi játékok új köntösben.
Ügyességi karikás játék modern változata.
Ideje: 2015. október 17. /szombat/ 10 óra
Helye: Kultúrotthon kisterme
Minden kedves érdeklıdıt szeretettel várunk!
_____________________________________________________________________________________
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
59/2015. (VIII.11.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat
keretében köztemetı felújítása, ravatalozó építése illetve
felújítása, temetıközlekedési utak építése, felújítása
pályázati alcélra 6.500.000 Ft, azaz Hatmillió-ötszázezer
forint támogatási igényt nyújtott be.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete
felhatalmazta a polgármestert a pályázati adatlap és
pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete
megbízta a jegyzıt, hogy a pályázat benyújtásáról az ebr42
önkormányzati
információs
rendszeren
keresztül
gondoskodjon.
60/2015. (VIII.11.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete,
mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a
jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozott arra, hogy
a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál
egészségügyi
okok
miatt
felmentésre
kerülı
közalkalmazottat (1 fı gépkocsivezetı) a fenntartói körén
belül mőködı intézményénél a meglévı üres álláshelyeken,
az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett személy
jogviszonyban
töltött
ideje
folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történı
benyújtását támogatta, azzal egyetértett.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl szóló határozatkivonatot a Tapolca Környéki Társulás (8319
Lesenceistvánd, Kossuth u.145.) részére küldje meg.
61/2015. (VIII.11.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
az Országos Mentıszolgálat Alapítvány kérelmét
megtárgyalta.
A
Tapolcai
Mentıállomás
részére,
korszerőbb
mentéstechnikai eszközök vásárlására 10.000,- forint, azaz
Tízezer forint támogatást biztosított.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a pénzösszeg átutalásáról
gondoskodjon az alapítvány CITI Bank 1080000768164029 számú számlájára.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet
értesítse.
62/2015. (IX.29.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
belügyminiszter által 2015. augusztus hónapban közzétett,
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelıanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásáról szóló
pályázati kiírásra nem nyújtott be igényt.

63/2015. (IX.29.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
Káptalantóti Község bőnmegelızési és közbiztonsági
koncepcióját elfogadta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl a Tapolcai
Rendırkapitányságot (8300 Tapolca, Ady Endre u. 2.) a
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
64/2015. (IX.29.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
kinyilvánította csatlakozási szándékát a hátrányos szociális
helyzető felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási
tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsıoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a felsıoktatási hallgatók számára,
valamint a felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati
fordulójának Általános Szerzıdési Feltételeit elfogadta, és
kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az
Általános
Szerzıdési
Feltételekben
foglaltaknak
megfelelıen jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bursa
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa
rendszerben rögzíti.
A Képviselı-testület megbízta a polgármestert, hogy a
csatlakozási nyilatkozatot írja alá és az Általános
Szerzıdési Feltételekben meghatározott alapfeltételeknek
és a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó szabályzatnak
megfelelıen az „A” és „B” típusú pályázati kiírást készítse
el és tegye közzé.
65/2015. (IX.29.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete,
mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú mőködési engedély
módosítása iránti kérelemben szereplı Nyugat-Balatoni
regionális vízmő északi ág Ellátásért felelıse a vízközmőszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmő Zrt által 2016-2030
idıszakra elkészített Gördülı Fejlesztési Tervet elfogadta.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl a DRV Zrt-t a
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
66/2015. (IX.29.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete,
mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú mőködési engedély
módosítása iránti kérelemben szereplı Káptalantóti
szennyvízelvezetı mő Ellátásért Felelıse a vízközmőszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint
felhatalmaztuk a polgármestert, hogy a gördülı fejlesztési
tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli
Regionális Vízmő Zrt.-t hatalmazza meg.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl a DRV Zrt-t a
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse.
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67/2015. (IX.29.) képviselıtestületi határozat:
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
Káptalantóti Kultúrház bérleti díját 2015. október 1. napjától
kezdıdıen – április 16. és október 14. közötti idıszakra
vonatkozóan - az alábbiak szerint állapította meg:
a) kereskedelmi célra történı igénybevétel esetén: 4.000,Ft/alkalom
b) családi események céljára történı igénybevétel esetén:
8.000,- Ft/alkalom
c) sport és szabadidıs tevékenység céljára történı igénybevétel
esetén: 1.000,- Ft/alkalom
d) báli rendezvény céljára történı igénybevétel esetén:
30.000,- Ft/alkalom
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
Káptalantóti Kultúrház bérleti díját 2015. október 1. napjától
kezdıdıen – október 15. és április 15. közötti idıszakra
vonatkozóan - az alábbiak szerint állapította meg:
a) kereskedelmi célra történı igénybevétel esetén: 7.000,Ft/alkalom
b) családi események céljára történı igénybevétel esetén:
10.000,- Ft/alkalom
c) sport és szabadidıs tevékenység céljára történı igénybevétel
esetén: 1.200,- Ft/alkalom
d) báli rendezvény céljára történı igénybevétel esetén:
35.000,- Ft/alkalom.
3. Káptalantóti lakhellyel rendelkezık részére 20 %
kedvezmény kerül megállapításra.
4. Helyi civil szervezetek részére évi egy alakommal a
használat ingyenes.
5. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
Kultúrház házirendjét elfogadta, mely a helyiségbérleti
szerzıdés szerves részét képezi.
6. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felhatalmazta a polgármestert a bérbevevıvel kötendı
helyiségbérleti szerzıdés aláírására.
68/2015. (IX.29.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Z.É. Mőhely Kft-vel annak érdekében, hogy az Állami
Fıépítészi irodával a szükséges egyeztetést lefolytassa,
valamint a Fıépítészi Iroda válaszát figyelembe véve
kérjen árajánlatot a településrendezési terven Z/1 övezeti
jellel lehatárolt 251 hrsz-ú ingatlan módosítása tárgyában.
69/2015. (IX.29.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
12/2007 (XI.20.) számú rendeletével elfogadott Káptalantóti
község Helyi Építési Szabályzat 18. § elıírásait az alábbiak
szerint értelmezte:
A HÉSZ 18. § (1) bekezdése, -„A Zöldterület (közkert) a
szabályozási terven „Z” jellel szabályozott növényzettel fedett
közterület”- elírásra került. A helyes megfogalmazás: A
Zöldterület (közkert) a szabályozási terven „Z/1” jellel
szabályozott növényzettel fedett közterület. Káptalantóti
valamennyi Z/1 jellel ellátott építési övezetével, így a 251
hrsz-ú ingatlan beépíthetıségével és egyéb építési elıírásaival
kapcsolatban a HÉSZ 18. § Z jelő építési övezetre vonatkozó
elıírásokat kell alkalmazni.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felhatalmazta a polgármestert, hogy a döntésrıl a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Irodáját
tájékoztassa.
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70/2015. (IX.29.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete –
figyelemmel az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvénnyel
módosított, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény
136.§ (8) és (9) bekezdéseiben foglaltakra – felülvizsgálta az
önkormányzat kötelezıen ellátandó családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásának módját,
szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási
szerzıdéseket. A felülvizsgálat eredményeként az alábbiak
szerint döntött.
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló, a 2015. évi CXXXIII. törvénnyel
módosított 1997. évi XXXI. törvény 40.§ (1) és (1a) bekezdés
a) pontjában foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezıen
ellátandó
családsegítés
és
gyermekjóléti
szolgálat
mőködtetésére vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás keretében, a társulás által fenntartott
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat, (8300 Tapolca, Nyárfa u.3.) keretében az
önkormányzat és a társulás között létrejött ellátási szerzıdés
alapján, társulás keretében kívánja ellátni.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a döntésrıl a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Elnökét (8319 Lesenceistvánd,
Kossuth u.145.) a határozat kivonat 1 példányának
megküldésével értesítse.
71/2015. (IX.29.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
hozzájárult Harmathy Ildikó Mária felperes 7.P.20.301/2015/6.
ügyszámon, eredeti állapot helyreállítása és kártérítés
megfizetése iránt Káptalantóti Község Önkormányzata, mint
alperes ellen indított perének szüneteltetéséhez, amennyiben
felperes az önkormányzat perrel kapcsolatban felmerült
költségét, 444.500,- forintot, azaz Négyszáznegyvennégyezerötszáz forintot megfizet 2015. október 31. napjáig Káptalantóti
Község
Önkormányzata
11748052-15427906-00000000
költségvetési számlájára.
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl
az önkormányzat jogi képviselıjét, dr. Gelencsér Mihály
ügyvédet értesítse.
72/2015. (IX.29.) képviselıtestületi határozat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete kérte a
Veszprém Megyei Kormányhivatalt, hogy a kötelezı felvételt
biztosító
általános
iskolai
felvételi
körzethatárok
meghatározásakor vegye figyelembe a képviselı-testület
kérését és Káptalantóti vonatkozásában a kötelezı felvételt
biztosító általános iskolai felvételi körzethatárt bıvítse ki az
alábbi iskolával:
Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 8258.
Badacsonytomaj, Kert u. 8.
Indokolás: A káptalantóti lakosú általános iskolás korú
gyermekek nagy része a Tatay Sándor Közös Fenntartású
Általános Iskola tanulója.
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkezı halmozottan hátrányos helyzető gyermek
nincs. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete
megbízta a polgármester, hogy a határozatot a Veszprém
Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.
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A Kultúrház házirendje
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Kultúrház házirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1. A Kultúrházat (a továbbiakban: intézmény) minden érdeklıdı látogathatja, igénybe
veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az
igénybevétel elızetes egyeztetés alapján, és teljes körő felelısség vállalásával történhet.
2. A belépıdíjas rendezvények látogatásának elıfeltétele a jegyvásárlás.
3. Belépıjegyes rendezvényeken a résztvevı az ellenırzı szelvényét megırizni köteles, azt
kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezıknek vagy a
felügyeletet végzı személynek köteles bemutatni.
4. Az érdeklıdık zavartalan mővelıdését és szórakozását a közösségi és társas élet
szabályainak megfelelı kulturált magatartással segítse elı minden látogató.
5. Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének
anyagi felelısséggel történı használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató
kötelessége.
6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az intézmény nem vállal felelısséget.
7. Az intézmény munkatársainak, a rendezıknek, a rendırségnek és tőzoltóknak az
utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
8. Az épületben szemetelni tilos.
9. Az épületben dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad.
10. Az intézményben csak kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
11. Az intézmény bérbeadása, a bérleti szerzıdés megkötése és a bérleti díj befizetése az
Önkormányzat épületében történik az Önkormányzat határozatának megfelelıen.
12. A kultúrház elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az önkormányzat dolgozói,
illetve megbízottaik kezelhetik.
13. Szeszesitalt behozni - zártkörő rendezvény kivételével nem szabad. Az intézményt ittas
állapotban látogatni, tilos.
14. Az intézményben 14 éven aluliak 20 óra után csak szülıi felügyelettel tartózkodhatnak.
15. A képviselıtestület a rendbontókat ideiglenesen vagy véglegesen kitilthatja az intézmény
területérıl.
16. A házirend betartása minden látogató számára kötelezı.
Káptalantóti, 2015. október

Káptalantóti Község Önkormányzata
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Fehér Győrő Közhasznú Egyesület – áldozatvédelem Tapolcán is
A magyar áldozatvédı szervezet, a FEHÉR GYŐRŐ Közhasznú Egyesület a nyugat európai áldozatvédı
szervezetek mintájára 1989. december 21-én alakult és 1992 óta tagja aktív tagja az Európai Áldozatvédı
Szervezetnek.
A kelet európai országok között elsıként alakult áldozatvédı szervezet, a magyar FEHÉR GYŐRŐ feladata, hogy konkrét és közvetlen támogatást adjon, valamint segítséget nyújtson a bőncselekmények – fıleg a szociális helyzetük miatt rászoruló – áldozatainak és hozzátartozóiknak, anyagi, jogi, pszichikai és egyéb formában, továbbá kiáll és fellép a sértettek érdekeinek védelmében. A FEHÉR GYŐRŐ országos illetıséggel az érdekképviselet mellett, minden rászoruló áldozatnak – valamennyi bőncselekménytípus esetén - segítséget nyújt, amely sem tagsághoz, sem egyéb kötelezettséghez nem kötıdik.
A Tapolcai Rendırkapitányság épületében az Egyesületnek 2015. április 1-jétıl irodája nyílt.
Áldozatvédelmi referens: Molnár András r. ırnagy
Cím: 8300 Tapolca, Ady Endre u. 2.
Telefon: 87/412-322 (mellék: 42-75)
Ügyfélfogadás: Hétfı-péntek, 10.00-12.00 óra

Badacsonyi szüret 2015.

Káptalantótiak is képviselték falujukat a
nagymérető, hagyományos szüreti felvonuláson.
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MEGHÍVÓ
A Káptalantóti Önkormányzat tisztelettel
meghívja a község lakóit az
1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezendı ünnepi
megemlékezésre
2015. október 22-én (csütörtökön) 17 órára a Kultúrotthonba.

Wittner Mária: 1989. október 23.
Ma értetek szól a harang, a lélek harangja,
ma értetek szól a fohász egy nemzet ajakán,
ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses,
ma Néktek szól az ifjúság lelkesedése,
ma Rátok emlékezünk s fájón ünnepelünk.
Ma gondolatban együtt járjuk a régi helyeket,
ma lélekben Veletek emlékezünk.
A felnövekvı lelkes ifjúság
méltón helyetekre áll.
És jön, jön az eleven áradat, kezükben apró kis gyertya ég,
mintha tenyerén tartaná égı szívét.
Könnytıl csillogó ezernyi szempár,
emelt fı és hatalmas méltóság,
ez hát a Nép,
a kicsiny és mégis oly hatalmas büszke
Magyar.
_____________________________________________________________________________________
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ÉRTESÍTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata értesíti a falu szépkorú lakóit, hogy az idısek napi rendezvényét 2015.
november 07-én tartja. A rendezvényre az érintettek névre szóló meghívót kapnak.

Mészáros Lajos: Emlékezzünk rájuk
Mindenszentek napján temetıbe megyünk,
Elhunyt rokonoknak ezzel kedveskedünk.
Síremlékük köré koszorút helyezünk,
Nem feledjük ıket, amíg csak létezünk.
Ez a néhány virág, ha beszélni tudna,
Elmesélné nekünk, ki nyugszik a sírba.
Teste sírban pihen, lelke a mennybe szállt,
Pedig nem várta ı sohasem a halált.
Emlékezzünk rájuk mindig kegyelettel,
Szívünk legyen tele mindig szeretettel.
Halottak napján meg gyújtsunk gyertyát értük,
Hogy mennybe vezesse lelküket a fényük.

FAKANÁL ROVAT
Fekete-fehér sütemény - sütés nélkül
Hozzávalók:

A fekete réteghez: 15 dkg margarin, 4 evıkanál cukor, 3 evıkanál kakaópor,
2 tojás, 20 dkg darált keksz, 7 dkg kókuszreszelék, 5 dkg darált dió, 1-2 dl tej
A fehér réteghez: 12,5 dkg margarin, 1 dl sőrő tejföl vagy tejszín, 2 evıkanál
fızés nélküli vaníliás pudingpor, 10 dkg cukor
A tetejére: 10 dkg étcsokoládé, 1 evıkanál margarin

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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