Káptalantóti Önkormányzat lapja/ a Megyei Önkormányzat támogatásával /VI. évfolyam 10. szám 2009. OKTÓBER

Falu a rózsakertben…
Szeretnénk tájékoztatni községünk lakosságát, hogy elkezdtük megvalósítani azt az
önkormányzati tervet, hogy községünk közterületeit, útjait minél több rózsa díszítse.
Ehhez nagymértékben hozzájárult a Tóti Tócsi napon 60.000,- forint értékben
megvásárolt rózsajegy (ami 200 tı rózsát jelent) a lakosság részérıl, most ısszel 3 fı
felajánlásából további 500 tı rózsa lesz elültetve.
Kérnénk a lakosság segítségét, egyrészt ötleteket, javaslatokat az ültetés helyének
kiválasztásában, de a rózsatövek megvásárlásában is elfogadjuk támogató segítségüket.
Szeretnénk, ha az elültetett rózsatövek gondos ápolásával egy csodálatos környezetet
tudnánk biztosítani nemcsak a helyi lakóknak, hanem a községen áthaladóknak
egyaránt.
A szakmai felügyelet, a növények ápolása önkormányzati feladat lenne, de örülnénk
annak is, ha civil szervezetek, vállalkozók, vagy akár magánszemélyek is „örökbe”
fogadnának egy-egy virágágyást, egy- egy utcarészt.
Szeretnénk, ha a község lakossága is magáénak érezné virágosítási programunkat, hogy
közösen lehessünk büszkék közvetlen környezetünk, utcáink, tereink szépségeire.
Istvándi Ferenc polgármester
Ha szabadgyökerő rózsákat vásárolunk…
Erre a legmegfelelıbb idıszak októbertıl a fagyokig, illetve a fagyok
elmúltával áprilisig.
Ültetése elıtt a gyenge hajtásokat távolítsuk el, a fıhajtásokat pedig
metsszük vissza:
bokorrózsánál 3-4, futórózsánál 8-10, a magas tövő rózsákat pedig 2-3
szemre.
Az ültetéshez olyan mély és széles gödröt ássunk, hogy a gyökérzet jól
elférjen benne, és a szemzés helye 3-4 cm-rel a talajszint alá
kerülhessen. A gödröt humusszal kevert kerti földdel töltsük fel. Ültetés után alaposan locsoljuk be a
töveket. Miután a víz felszikkadt, 15-20 cm magasan földdel töltsük fel a rózsákat. Csak akkor kell
kitakarni, amikor a rügyek már duzzadnak, kb. április vége felé.
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Októberi gondolatok
Októberben a természet olyan, akár a bölcs öreg ember. Benne az egész elmúlt idı emlékezete, minden
színárnyalatával, csodálatos csendességével, gyümölcseivel. Talán a szılı áll ily módon a legközelebb hozzánk
emberekhez. Mélyre ereszti gyökereit, az ég felé fordulva, fény által érik. Amikor a szılıhegyek dimbes-dombos
lankáin barangolunk vagy leginkább dolgozunk, érezzük, hogy itt kell maradnunk bármilyen nehéz is ez az
életforma.
Ha testünk szomjúhozik, van bor és víz. De ügyeljünk, hogy tiszta legyen a forrás, amibıl iszunk. Bort ( jót, nemeset)
csak a jól végzett munka után és mértékkel. Ahogy Szent Benedek megszabta: egy napi adag – egy hermina. „Ez
személyre szabott egység, annyi amennyi az ember személyiségéhez hozzátesz, de el nem vesz, ami Istenhez
közelebb juttat, és el nem szakít tıle.” Csodás meghatározás. Valójában mindenbıl ez kellene, hogy mérce legyen.
Demokráciából, hatalomból. Október a Magyar Ötvenhat emlékének hónapja. Nemcsak itthon, nemcsak a magyarok
számára. A világban annyi emlékmőve, emlékezıje történelmi pillanatnak nincs, mint Ötvenhatnak. Októberben, ha a
lélek szomjára gondolunk, azt a jó érzést sóvárogjuk, amely hiányában már sokszor megmozdultunk: hogy jó itt lenni,
hogy itthon vagyunk, itthon maradunk.

Emlékezzünk
„Az aradi golgotára
Ráragyog a nap sugara,
Odahull az ıszirózsa
Hulló levél búcsú csókja,
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom. „
(részlet Ady E. versébıl )
Emlékezzünk az 1956-os forradalom hıseire és áldozataira.
„ A fáklya ég…….”
„ Ma szikra, holnap láng, majd egy tőzerdı,
Mely bíborával az égig lobog,
Hiába tiprod el, mindig növekvı,
S ha szunnyad is nem oltják el korok.
A fáradott ük, haldokolva még,
Nagy honszerelme égı fáklyalángját
Átadja, s minden az utódokra száll át.
Meggyújtja İ s a tőzár szerteárad,
Átadja gyermekének, ez fiának,
Aztán tovább, tovább…
..S a fáklya ég……”

Idısek világnapja…..
Szeretettel köszöntjük községünk idıskorú lakóit.
Megérdemlik, hogy szeressük, tiszteljük ıket. Kedves arcukon ott láthatók az élet
nehéz barázdái. Érett, kedves mosolyukban a nehéz sorsuk tükrözıdik.
Gyermekeket, unokákat és dédunokákat neveltek. Becsületes, dolgos embereket adtak
e földi életnek. Szép és keserő tapasztalatok, örömök és csalódások nyomán az élet
igazságát többféleképpen fogalmazzák meg.
Az öregedés , az öregkor beláthatatlanul sokféle, amely sokféleség elınyt, feladatot,
kihívást, felelısséget jelent a fiatalok számára is.
Ez az élet, életünk teljességének titka.
„Nem öreggé válni, hanem az öregséget hordozni mővészet „ (Goethe )
(Cskné)
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MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍRE…
Újraélesztési központ Ajkán
A megyében elsıként nyerte el az ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium az
„Újraélesztési központ” címet az Egészségügyi Minisztérium pályázatán. A gyakorlati oktatást mentısök
segítségével október 8-án kezdték meg az intézményben. Polgárdy Imre megyei alelnök üdvözölte, és kiemelten
nagyra értékelte az iskola kezdeményezését.
-A hirtelen szívhalál nagymértékben veszélyezteti a magyar lakosságot. A beteg élete, egészségkárosodása attól
függ, hogy rendelkezésre áll-e szakképzett elsısegélynyújtó és életmentı eszköz, illetıleg a közelben levı
személy tudja- e teendıit. Iskolánk képzési rendszere, különös tekintettel az egészségügyi, szociális területre
lehetıvé tette azt, hogy ezeket az ismereteket megtanítsuk a gyerekeknek – hangsúlyozta Holczinger András
igazgató.
Az iskolában az ajkai mentıállomás szakemberivel együtt pályáztak két defibrillátorra és más, az oktatáshoz
szükséges eszközökre. Ezekkel tanítják meg a diákoknak és a tanároknak az újraélesztést.
Az iskola együttmőködési megállapodást írt alá a városi Sportcentrummal, ebben vállalták, hogy
sportversenyeken biztosítják a defibrillátort.
Ezen a napon szervezték az „Egy nap az egészségért” vetélkedıt, ahol a megyébıl az általános iskolák 7- 8.
osztályosai vettek részt, 21 intézménybıl összesen 226 tanulóval.

KALENDÁRIUM
Október 17. Füstmentes nap: A dohányzás káros hatásai nemcsak az aktív dohányosokat
veszélyeztetik, de a környezetükben tartózkodók is szenvednek a cigarettafüsttıl. Ma már egyre több
nyilvános helyen tiltják be hivatalosan a dohányzást, illetve korlátozzák azt bizonyos elkülönített
helyekre.

Október 20. Vendel napja: A legenda szerint Szent Vendel a 7. században élt ír királyfi volt,
remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegıdött, annak nyáját ellenırizni. A jószágtartó gazdák és
pásztorok védıszentjükként tisztelték. Ha állatvész ütött ki, azt mondták Vendel viszi az állatokat. E
napon nem fogták be a jószágot és vásárra sem hajtották

Október 21. Orsolya napja: A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor szép az idı,
akkor az karácsonyig meg is marad. Úgy vélték, amilyen Orsolya-napkor az idı, olyan lesz a tél.
Október 23. Ezen a napon két dolgot is ünneplünk egyszerre: egyrészt megemlékezünk az 1956. évi
forradalom kezdetérıl, másrészt 1989-ben ezen a napon kiáltották ki a köztársaságot.

Október 26. Dömötör napja: A keleti egyház kedvelt szentje, a 4. században a nagy
keresztényüldözések idején vértanúhalállal halt meg. Az ország keleti felében ı volt a juhászok
pártfogója. A Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél elıjelének tartják.

Október 28. Simon - Júdás napja: Hegyalján ilyenkor kezdték a szüretet. A szüreti szokások a
szılıszedés utolsó napjához kapcsolódnak. Közvetlenül a szüret után gyakori a szüreti felvonulás,
majd az ezt követı bál.

Figyelem!
Jó idı esetén, november 07-én, szombaton 13,00 órától túrázni hívom a
kirándulni vágyókat! Kb. 4 kilométeres sétát teszünk az ıszi
természetben.
Gyülekezı a sárga hídnál, a régi hivatal elıtt!
Hatosné Adrián Éva
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Megyei III. osztályú bajnokság
Felnıtt labdarúgó csapatunk 100 %-os bajnokság nyerés után a 2008-2009-es Megyei III. o. bajnokságban a
II. helyen végzett. A gólkirályi címet Szabó Zsolt szerezte meg. Emeli a II. hely értékét, hogy a bajnok
Révfülöptıl csak mi tudtunk elvenni 5 pontot!
Tartalékcsapatunk is bajnokságot nyert 2007-2008-as bajnokságban, a 2008-2009-es bajnokságban a VI.
helyen végeztek.
A nyár folyamán jelentıs változáson ment át mindkét csapatunk.
Átigazoltak:
Nagy Béla, Németh László, Kasza Tamás Tapolcai VSE, Sütı Zsolt Szigliget, Dr. Sárkány Sándor
Nagyárpádi SK., Kövessi László Lesenceistvánd-Uzsa, Németh Patrik, Szabó Zoltán Gyulakeszi, Bertalan
Ádám Diszel, Dóczi Péter Hegymagas.
Jöttek:
Major István Tapolcai IAC, Patus Imre Zalahaláp, Vágó Ádám, Fekecs Gábor Monostorapáti, Varga Roland
Gyulakeszi.
Új igazolás: Kankó Bence
Ismét játékba állt: Weingartner Olivér, Mészáros Zoltán.
A többi játékos maradt, ami azt jelenti, hogy mindkét csapatunk erısödött. Különösen igaz ez a felnıtt
csapatra. A fiatal, gyors játékosok lendületet adnak a csapatnak, csak még össze kell szokni, be kell
illeszkedni a csapatba. Az elsı vereség után jönnek a gyızelmek, melyek közül ki kell emelni, hogy
Révfülöpöt mindkét csapatunk legyızte. Ezek után nem is lehet más elvárás csak az, hogy mindkét
csapatunk bajnokságot nyerjen!
Eddig hét bajnoki mérkızést játszott mindkét csapatunk. A felnıtt csapat mérlege: 4 gyızelem, 1 döntetlen,
2 vereség. 21 rúgott és 12 kapott góllal, 13 ponttal csapatunk jelenleg a harmadik helyen áll. A góllövı listát
Káptalantóti játékos vezeti, Vágó Ádám 9 találattal!
Tartalékcsapatunk mérlege: 7 mérkızés, 5 gyızelem, 2 döntetlen, vereség nélkül. 20 rúgott, 7 kapott gól, 17
pont. Ezzel tartalékcsapatunk jelenleg a második helyen áll, 1 ponttal lemaradva a vezetı Szigligettıl. A
góllövı listán Kolop Attila 8 találattal a második.
A tapolcai körzetben csak 9 csapat szerepel a bajnokságban, ezért a szövetség rájátszást rendelt el a
bajnokság végén. Az elsı négy és a második négy körmérkızést játszik oda-vissza alapon, ami 6 mérkızést
jelent. A tavaszi fordulóból 3 mérkızés elıre lett hozva. November 1-én Káptalantóti- Nemesgulács,
november 7-én Révfülöp – Káptalantóti, november 15-én, búcsúkor Káptalantóti – Balatonszepezd.
Hajrá Káptalantóti!

Puskás Zoltán SE elnök

FAKANÁL ROVAT
Sütıtök krémleves
Hozzávalók: 1 kg sütıtök, 1 póréhagyma, 2 evıkanál vaj, 0,5 dl víz, 2 dl
tejszín, só, fehér bors, szerecsendió
A sütıtököt meghámozzuk, és kockára vágjuk, a pórét vékonyan
felszeleteljük. A felforrósított vajon megfuttatjuk a pórét, picit sózzuk, majd
hozzátesszük a tököt, átforgatjuk, felöntjük a vízzel (éppen ellepje a tököt),
sóval, ırölt fehér borssal és szerecsendióval főszerezzük, és puhára fızzük.
Ha megpuhult, turmixgépben pépesítjük, hozzáöntjük a tejszínt és
átmelegítjük. Ha hígnak találjuk, kevés liszttel lehet sőríteni.
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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M E G H Í V Ó!
A Káptalantóti
Önkormányzat tisztelettel
meghívja az
19561956-os forradalom 53.
53.
évfordulója alkalmából
rendezett ünnepi
megemlékezésre és
gyertyagyújtásra.

Október 22.(csütörtök)
17 óra Hısök kertje.
(rossz idı esetén a Kultúrotthonba
Kultúrotthonban
ban)

_____________________________________________________________________________________

November 1.- Mindenszentek napja, november 2.- Halottak napja
Mindenszentek és halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe. Mindenszentek napja azoknak a
szenteknek az ünnepe, akikrıl a naptár név szerint nem emlékezik meg. A 9. század óta kötelezı ünnep. A
katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az élı és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak.
A 20. században a halottak napja elıestéje, vigíliája lett. Azt a hetet, amelybe a halottak napja esik, halottak
hetének nevezik. E napon ma is szokás a halottak emlékezetére a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák
gyújtása.

Ezen a napon minden más,
Újra mélyen érint meg a gyász.
Nincs már velünk együtt,
Kit ismertünk és szerettünk,
Ma lélekben újra együtt lehetünk.

Eszembe jutnak az együtt töltött napok,
Fülemben újra megcsendült a hangod.
Szinte látom minden mozdulatod,
Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod.

Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak Neked.
Örök világosságban- békességben nyugodj,
Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod.

FIGYELEM
2009. október 30-án (péntek) 14,00-15,30 óráig véradást szervezünk a
Kultúrotthonban! Tisztelettel kérjük, segítsen beteg embertársain!
Köszönjük!
2009. november 04-én (szerdán) 15,00 órától – 19,00 óráig a
VÖRÖSKERESZT helyiségben ingyenes családi ruhabörzét szervezünk!
Minden kedves érdeklıdıt szeretettel várunk!
Vöröskereszt szervezet
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