Káptalantóti Önkormányzat lapja/ a Megyei Önkormányzat támogatásával /VI. évfolyam 9. szám2009. SZEPTEMBER

Tisztelt Káptalantótiak!
Az idei évben is megrendezésre kerül három község / Gyulakeszi, Nemesgulács,
Káptalantóti/ részvételével történı V. Kistérségi szüreti felvonulás.

Idıpontja: október 10. szombat.
A községek felvonulói gyülekeznek a káptalantóti sportpálya melletti területen 12,30tól 13,00-ig /kocsik díszítése, táblák elhelyezése, elhelyezkedés, stb./
13.00 órakor ünnepi megnyitó, a szılıharang megáldása és mősor itt, a
káptalantóti sportpálya melletti területen, lesz. Utána kb: 13.30-tól indul a
felvonulás./Az idıpontokban kisebb csúszás elıfordulhat./ Útvonal Káptalantótiban:
Petıfi u., Rózsadomb u., Badacsonyi u., Petıfi u. Tehát felvonulás közben a hivatal
elıtti téren nem áll meg a menet, hanem halad folyamatosan Nemesgulács felé. Ezért,
aki szeretné megtekinteni a megnyitót, és a mősort, kérjük 13 órára, sétáljon le a
sportpályára, és jelenlétével tisztelje meg a felvonulókat és szereplıket. A felvonulókat,
érdeklıdıket, bálozókat, autóbuszok szállítják haza térítésmentesen. Gyulakesziben a
sportpályán felállított rendezvénysátor ad helyet a mulatságnak. A felvonulók,
rendezık, segítık, szereplık vacsorajegy ellenében kapnak vacsorát, a beérkezést
követıen. Egyébként lehetıség szerint 400,- Ft-ért vásárolható egy adag pörkölt.
Tisztelettel kérjük a felvonulás résztvevıit, hogy saját és mások testi épségére mindenki
nagyon vigyázzon, hisz egy óvatlan pillanat és a baj máris megtörténik, ezt kerüljük el!
Ezúton is felkérjük a község lakosságát,
gyerekeket, fiatalokat, középkorúakat,
és
idısebbeket
egyaránt,
hogy
öltözzenek maskarába és vegyenek
részt a szüreti felvonuláson! Bármilyen
felajánlást,
segítséget
köszönettel
veszünk és várunk!
Valamint mindenkinek nagyon jó
szórakozást
kívánunk
a
szüreti
felvonuláson és a mulatságon!
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MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍRE…

Veszprém megye: infrastruktúrában gyenge
Lemarad gazdasági teljesítményünk a kedvezıtlen közlekedési feltételek miatt másokéhoz, noha az exportimport forgalom zöme Nyugat-Európába irányul – mondta dr. Markovszky György kamarai elnök a 8-as
útról szóló konferencián a megyeházán, szeptember 8-án.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács szervezésében újabb találkozón vitatták meg a felek a 8-as út
fejlesztési kérdéseit, aktualitásait.
-Nem kell szorgalmazni az érintett út építését, mert az
folyamatban van – fogalmazott Hónig Péter közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter. Hozzátette: a pénz ugyan
kevesebb, de a várpalotai elkerülı út megépül, a munkát
2011-ben megkezdik és 2013-ban befejezik. Emellett
megerısítik a 8-as úton a burkolatot és átépülnek a
csomópontot is. A tárca elsı embere üdvözölte a Veszprém
megyére jellemzı összefogást, a beruházásban tanúsított
konszenzust. Elhangzott még: az M8-as autópálya
megépítésére kevés az esély, ugyanakkor cél a 8-as út
gyorsforgalmivá tétele. Ebben az érintett polgármesterek is
egyetértettek.
SZEPTEMBER
Szent Mihály hava
Szeptember 1. Egyed napja - Szeptember 5. Lırinc napja - Szeptember 8. Kisasszony napja –
Szeptember 12. Mária nevenapja
Szeptember 21. Szent Máté evangélista
Máté Jézus apostola. Az Érdy-legenda szerint sárkányőzı hiedelmek főzıdnek hozzá. Vámszedı volt,
mielıtt Jézushoz csatlakozott.
Szeptember 25. Szent Gellért
Olasz szerzetes remete, aki a Szentföldre, Jeruzsálembe menet Dalmáciában hajótörést szenvedett. Így jutott
el Szent István udvarába, akinek tanácsadója, Imre fiának nevelıje, majd Csanád elsı püspöke lett.
Tanácsára, Imre halála után, Szent István a Boldogasszonynak ajánlotta az országot. Szent István halála
után, Csanád felé utazva, az Alföldön, éjszakai szállásán, egy, két kı között búzát ırölgetı szolgálóleány
magyar dalának hangjára ébredt fel. Különösnek és nagyon szépnek találta és naplójába feljegyezte ezt az
élményt. A leányt pedig jókedvvel végzett munkájáért megjutalmazta. Így lett Gellért a magyar népköltészet
elsı feljegyzıje. Budára menet magyar pogány lázadók kezébe került, akik a ma róla elnevezett Gellérthegyrıl szekerestıl a mélybe taszították.
A búzavetés számon tartott idıszaka, de ezen a napon vetni szerencsétlenséget jelent.
Szeptember 29. Szent Mihály fıangyal, arkangyal
Szent Mihály az egyház oltalmazója. Népi hiedelem szerint Szent Mihály a jó angyalok vezére. İ kíséri az
elhaltak lelkeit az Úr színe elé, ezért a halottvivı állványt Szent Mihály lovának nevezik.
_____________________________________________________________________________________
2

TÓTI HÍRMONDÓ

2009.SZEPTEMBER

Becsengettek!
Elindult az új tanév, így a nyáron pihenését töltı gyermekeink számára megkezdıdött az iskolába járás!
Az iskolakezdés elıtti napok már az arra való készülıdés jegyében teltek. A nagyobb bevásárló központokat,
írószerboltokat, könyvesboltokat felkereste minden gondos szülı az oktatásban résztvevı gyermekével, hogy
kellıen felkészüljenek a következı iskolai év kötelezettségeinek teljesítésére.
Az oktatási intézmények – jellemzıen általános iskolák – környékén nagyobb számban közlekednek
gyalogosan, kerékpárral vagy a tömegközlekedési jármővekkel érkezı gyerekek, akik közül nem mindenki
jártas a KRESZ szabályaiban!
İk, akik még csak most kezdik iskolai tanulmányaikat – fıként az általános iskola elsı
osztályosai!
Közlekedésük határozatlan, helyzetfelismerı képességük nem kifejlett, a rájuk leselkedı veszélyeket és azok
következményeit életkoruknál fogva még nem látják elıre! Figyeljünk rájuk oda és legyünk velük kellıen
elızékenyek, udvariasak!
Gyermekeink biztonságának szavatolása érdekében az ORFK által korábban meghirdetett „Az
iskola rendıre” akció keretein belül a tanév elején valamennyi általános iskolánál a reggeli
valamint a kora délutáni órákban rendıri felügyelet vigyázza óvatlan lépteiket. A rendırök
segítik a nebulók közlekedését - gyalogátkelıhelyeken, úttesteken történı átjutásukat,
tömegközlekedési eszközökre szállásukat – az iskolába majd az onnan haza vezetı úton!
A nyár kellemes hımérsékleti viszonyai, a nappali idıszakok hossza már lassan a múlté lesz, itt van az ısz újra!
Rövidülnek a nappalok, ködösebb-párásabb reggelek, csípıs hajnalok köszöntenek ránk!
A legszámottevıbb gondok egyike a síkossá, csúszóssá váló utak és az alacsony ( fagypont környéki, 0-3 C fok
körüli ) hımérséklet. A váltakozó állapotú útfelület - így a száraz, nedves, jeges, havas - burkolat a
gumiabroncsok tapadási tényezıjét megváltoztatja. A jármővezetınek minden körülmények között számolnia
kell a megváltozott környezeti tényezıkkel, a nem várt helyzetekre.
Az idıjárás és az útviszonyok okozta késést ne a közutakon akarja behozni!
Ideje leellenırizni a gépjármő világító berendezéseinek, akkumulátorának hőtıfolyadék minıségének és
mennyiségének, a gépjármő főtésének, a hátsó szélvédı párátlanító berendezésének valamint az elsı szélvédı
ablaktörlı lapátjainak minıségét.
Ne várjunk az utolsókig, mert a hanyagság ára drága lehet!
Amennyiben szükséges, a fagyos idı elıtt a zárak és a szélvédı lefagyását meggátoló folyadékokat vásárolja
meg, helyezze el a jármőben. A nyáron használt gumiköpenyeket téli abroncsra cseréltessék, mivel azok
tapadási tényezıi jelentısen csökkenek a külsı +7 C fok alatti hımérsékleten. Ellenırizze le a gumiabroncsok
profilmélységét, mely az elıírások szerint 1,6 milliméter minimális bordamélység lehet.
Minden körülmények között igyekezzen a látási, idıjárási valamint útviszonyoknak megfelelıen megválasztani
jármőve sebességét. Az erdıs útszakaszokon, felüljárókon és hidakon áthaladva számolni kell az útfelület
jegesedésének kockázatával. A síkos útfelületen óvatosabb, kimértebb mozdulatokkal fékezzen, mivel a fékút
hossza is jelentısen megnövekszik.
Ne feledjük el, hogy a velünk együtt utazó gyermekeink, családtagjaink, barátaink és
ismerıseink biztonságáért mi magunk vagyunk a felelısek, akik vezetünk!
Tapolca, 2009. szeptember 09.

Molnár András r. fhdgy.
Tapolcai rendırkapitányság, Megelızési elıadó
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FAKANÁL ROVAT
Szılıs lepény
Hozzávalók:
30 dkg liszt, 20 dkg margarin, 10 dkg porcukor, 1 db tojássárgája,
1 dkg vaníliás porcukor, citromhéj.
A töltelékhez: 50 dkg szılıszem, 12 dkg dióbél, 10 dkg vaj, 4 db
tojássárgája, 10 dkg porcukor.
Elkészítés:
A tésztához szükséges anyagokat kimérjük és keverıtálba téve jól
összegyúrjuk. Így jó minıségő omlós tésztát kapunk, amelyet magas
zsírtartalma miatt a hőtıszekrénye teszünk, és kb. fél órát itt
pihentetjük.
Ezután a már kihőlt és könnyen formázható tésztát kinyújtjuk és
megfelelı nagyságú tepsibe téve aranysárgára sütjük. A héjától
megtisztított szılıszemeket kettévágjuk. Magjait eltávolítjuk, majd a
darált dióbél 2/3 részével összekeverjük, és ezzel a megsült, kihőlt
tésztalapot egyenletesen beszórjuk. A vajat, a porcukrot és a
tojássárgáját habosra kikeverjük, hozzáadjuk a darált diót, majd az
így nyert krémet egyenletesen rákenjük a szılıszemek tetejére. Nem
erıs hımérséklető sütıbe tolva megsütjük, majd kihőlés után
felszeleteljük.

Birtalan Ferenc: İsz
A délután már éjbe tér.
Csillagtalan az égfedél.
Titkokra zárult ablakok.
Itt-ott tenyérnyi fény ragyog.
Sünházból hulló gesztenyék,
bronzban hevernek
szerteszét.
A nyári lomb is földet ér.
Paplant húz rá a szürke dér.

TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283. Káptalantóti, Petıfi u. 48.
Felelıs kiadó: Istvándi Ferenc 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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KÖZÉRDEKŐ
Istvándi Ferenc
polgármester fogadó órái:
csütörtök: 8.00-10.00-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: Takács Róbert
tel: 06/30 6004 613
Polgárırség: Sárközi Árpád
tel: 06/30 9794 850
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

