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A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja

ZÁRÓ SZÁMFEJTÉS
NÉGY SIKERES ÉVRÔL
Az Önkormányzat KépviselôTestülete saját döntése alapján a
tevékenységet társadalmi munkában végezte az elmúlt ciklusban.

Tevékenységünk a 2003. év
költségvetésének
tervezésekor
elsôdlegesen a szennyvízcsatornázás elôkészítése volt, melynek
közel 1 milliárdos költségébôl a
teljes költség 54 %-a Tótvázsonyt
terhelte. Ez mutatja a beruházás
nagyságrendjét. Sajnos a pénzügyi háttérrel kapcsolatos gondok
miatt csak késôn tudtuk a munkákat elkezdeni. Ezen gondok
mellé hárult a település zömében
sziklás talaja, mely miatt a munkák lelassultak és a bô csapadékos
ôsz megviselte a kivitelezôket és
a lakosság türelmét is, melyért
utólag is köszönettel tartozunk.
Napjainkban zajlottak az utolsó
garanciális vizsgálatok és mint eddig, bízom abban, hogy ez a nagy
horderejûberuházás mindannyiunk hasznára jól fog a továbbiakban is mûködni. Mára több mint
340 lakóház rá van kötve a hálózatra és remélem hamarosan a többi
is rá lesz. Ezen beruházás mellett
szükséges volt a közben jelentkezô
kisebb, de fontos beruházások elvégzése is. Például: az iskola technikai termének felújítása, a vizes
– dohos falak lélegzô vakolattal
lettek ellátva, így egészségesebb
viszonyok alakultak ki. Nem kis
költséggel alapozásig elkészítettük
az iskola udvarában levô sportpályát. A téli balesetveszélyek miatt,
a közlekedés javítása érdekében a
Kocz-közben kapaszkodó korlátokat helyeztünk el a fal vakolatának
felújítása mellett.
A következô munka az Óvoda fé-

lig kidôlt és kellô alapozás nélküli
falának, valamint a bejárati kapuk
cseréje. A megépült falszakasz
felújításának folytatására a következôkben szükség lesz.
A Nagymezô utca és a Virág utca
közötti korhadt hidat biztonságos
fém hídra cseréltük.
A Közösségi Ház bútorozása és
az elôtte levô térkô burkolat megépítése volt a következô munka.
A Nagymezô utcai sportpályák
körbe kerítése és a közöttük levô
fából készült szociális épület megépítése következett, amely megvalósulásához a Dobeli-testvérkapcsolat jelentôs anyagi segítséget
biztosított.

Az ifjúság részére a Sportszövetség kérésére felújítottuk a sportpályát, melynek 1,7 méter volt a
lejtése és rossz a talaja. Így ma elfogadható viszonyok között lehet
használni.
Elkészült a település világításának felújítása, hogy esténként
a megvilágítás jobb legyen. Ez
a Magyar utca kivételével jól sikerült, ez utóbbit nem vettük át,
kijavításukért küzdünk. A költségeket az energia megtakarításából
fedezzük.
Településünk további fejlôdése
érdekében új házhelyekkel, mintegy 70 milliós költséggel utcákat
alakítottunk ki.
Felújítottuk intézményeink világítását, majd ezek után az orvosi
rendelôt, ahol Dr. Gazda Gábor a

tevékenységét október 1-tôl vállalkozóként látja el. A szakmai szervek részérôl jóváhagyást nyert az
Óvodánál létesítendô Fiókgyógyszertár, melyhez kisebb átalakítást
kell elvégezni. A nagyvázsonyi
gyógyszerész fogja üzemeltetni.

Számlavezetésünket a Kinizsi
Takarékhoz tettük azzal, hogy
helyben mûködik és pénzkiadó
automatát szerelnek fel, mely megtörtént.
Hidegkút ivóvízének megoldása érdekében és hosszabb távra,
Tótvázsony ellátásának javítása
érdekében megépítettük a Tótvázsonyt Hidegkúttal összekötô vízvezetéket, mely a jóváhagyott tervek szerint a veszprémi vízbázisra
fog csatlakozni Nemesvámosnál az
összekötô murvás út mentén.
Sikerült a Hajnal utcától a Nagymezô utcáig húzódó, valamint a
Magyar utca felsô részén és az
István utcában kicseréltetni az azbeszt vízvezeték gerinccsöveit.
Saját költségünkre elkészült a
Nagymezô, Virág és István utca
útburkolatának felújítása, ez utóbbihoz pályázaton nyert pénz is segített. Sajnos a Malom utca útburkolat felújítása még egy évet késik,
mert ugyan pályázaton nyertünk,
de az Iskola mûködésének többletköltségei miatt a „saját erô” részt
nem tudjuk biztosítani.
Az elôzôekben zajlott, majd 13
évig tartó vagyonmegosztási per,
mely peren kívül sikeresen lezárult. Pályázaton 5 millió állami támogatást nyertük, melybôl átépí-

tettük a Polgármesteri Hivatalt,
így az ma a házasságkötô terem
kialakításával a kor igényeinek és
a jobb munkakörülményeknek is
megfelel. A hivatal bebútorozásához is pályázaton elnyert pénz
segített hozzá bennünket.
Elkészült a faluközpont rekonstrukciós kialakításának terve is,
azonban a beadott pályázatunk
nem nyert pozitív elbírálást, így
ezt nem tudtuk végrehajtani.
Bevezettük a szelektív hulladék
gyûjtést, mely zökkenôkkel, de
mûködik.
Az Önkormányzat épületének
beruházásához hitelt kellett igénybe vennünk, melynek ¾ részét
napjainkig visszafizettük, a hátralevô ¼ rész november végéig lesz
visszafizetve.
Szép színfolt a Nagymezô utca
déli oldalán a megépített „Dobel”
park, amely a partnertelepüléssel
való kapcsolatunkat tovább mélyíti és falunk szépségét növeli.
Mindez a 4 sikeres év nem valósulhatott volna meg az Önök támogatása nélkül. Ez úton is szeretném megköszönni mindenkinek,
akik a munkánkban támogattak
bennünket, hogy a település javára
munkálkodhassunk. Köszönjük a
bizalmukat!
Bakonyi József
polgármester

MEGYEHÁZI HÍREK
Fotókiállítás
a kistelepülésekrôl
Öcsön, a Mûvészetek Völgye
rendezvénysorozat
keretében
Kuti Csaba a megyei közgyûlés
elnöke nyitotta meg a Veszprém
Megyei Közgyûlés Területrendezési és Kommunális Bizottsága
által rendezett fotókiállítást. A
kiállítás alkotója Csima György. A
bemutatott anyag nagyon szépen
illusztrálta azt a törekvést, melyet
a megye 59 kistelepülése létesítményeinek fejlesztésében végzett.

Turisztikai
tapasztalatcsere
A három megye (Maine-atLoire-Kovászna-Veszprém) korábbi megállapodása értelmében
Maine-et-Loire megyébôl és Kovászna megyébôl egy-egy idegenforgalmi szakember ismerkedett
megyénkben folyó idegenforgalmi
tevékenységgel, vonzerôinkkel, az
információs és marketing munka
tapasztalataival, a turisztikai szolgáltatások helyzetével. A szakembereket megérkezésük után Kuti
Csaba a megyei közgyûlés elnöke köszöntötte, majd dr. Molnár
Ibolya aljegyzô mutatta be a megyei önkormányzat hivatalának
mûködését. A program során a
vendégek többek között megtekintették Veszprém, Herend, Magyarpolány, Balatonfüred, Tihany
nevezetességeit, illetve részt vettek
a térség rendezvényein, tájékozódtak a non-profit feladatok végzésérôl (Tourinform irodák, Megyei
Turisztikai Hivatal). A programot
a Megyei Turisztikai Hivatal munkatársai állították össze és bonyolították le.

Gyermekvédelemrôl
Erdélyben
A három megyés (Maineat-L oire-Kovászna-Veszprém)
együttmûködés kapcsán sor került
Erdélyben a gyermekvédelmi program keretén belül cserelátogatásra, amelynek helyszíne Oltszem 6os számú Elhelyezô Központ volt.
Az Oktatási és Közmûvelôdési
Irodánk szervezésében a magyar
delegációt 5 fô kiskorú gyermek
és 2 fô felnôtt kísérô képviselte. A
delegáció betekintést nyerhetett az
erdélyi testvérmegye gyermekvédelmi rendszerének mûködésébe,
valamint a szociális szolgáltatásokba.



Semmelweis-napi
ünnepség

ifjúsági referensi tevékenységétôl
való elköszönésére.

A megyei kórházban ünnepélyes keretek közt tartották meg az
egészségügyben dolgozók hagyományos Semmelweis-napi megemlékezését, amelyen dr. Szabados György megbízott fôigazgató
köszöntôjét, és dr. Rácz Jenô új
fôigazgató szavait követôen sor
került a kiváló munkát végzô dolgozók elismerésére, valamint fôorvosi, adjunktusi, alorvosi kinevezések átadására. Az ünnepségen a
megyei önkormányzat képviseletében részt vett Pusztai István alelnök, Sándor Tamás irodavezetô,
és dr. Gyôri István egészségügyi
szakreferens.

Ifjúsági delegációk
európai kapcsolatai

Konferencia
az ifjúságról
Az Alsó-Ausztriai Tartományi
Kormányzat Ifjúsági Referatúrájának meghívására Pusztai István
alelnök vezetésével Veszprém
megyei delegáció tartózkodott St.
Pöltenben, ahol egy nemzetközi
ifjúsági konferencián vett részt.
„Ifjúsági munka fiatalok nélkül?
– Víziók és lehetôségek a jövôt
illetôen” c. konferencián neves
egyetemi professzorok (bécsi,
salzburgi, kremsi egyetemek) tartottak elôadást:
Az ifjúság és követeléseik a politika felé.
„Az ifjúság mint kisebbség” a
munka világában és a jövôben.
Az ifjúság a globális világban
– kulturális identitás létrehozása.
A tanácskozást köszöntötte Mag.
Johanna Mikl-Leitner, ifjúsági
tartományi tanácsnok, tartományi
miniszter asszony. A rendezvény
keretében került sor Alfred Kager,
tanácsnok, igazgató, tartományi

A
magyar-finn
ifjúsági
együttmûködés keretében viszontlátogatásra került sor Veszprém megyében. A finn delegáció
tagjai autóbusszal érkeztek Közép-Európába. Újabb hármas
együttmûködés (magyar-lengyelfinn) létrehozásának tervével a
finneket, a Veszprém megyei fiatalok és az önkormányzat képviselôi
Tarnów-ban fogadták, ahol két
együttes fellépésére is sor került.
Június 26-án egynapos Nyitra
megyei látogatással lehetôvé vált,
hogy a határainkon túli magyarság mindennapi életébe nyerjenek
bepillantást északi rokonaink. A
program Magyarországon folytatódott. Az ifjúsági együttmûködés
szép példája volt a balatonrendesi
búcsúest, amelyen székelyföldi,
alsó-ausztriai, lappföldi, Veszprém megyei fiatalok közös mûsort
adtak a nemzetközi összetételû közönségnek. A résztvevôket Pusztai
István alelnök köszöntötte.

Erôsödô együttmûködés
Kuti Csaba a megyei közgyûlés
elnökének vezetésével több megye
küldötteibôl álló delegáció vett
részt a Balaton–Loire regionális
együttmûködés 10 éves évfordulója alkalmából a Nantes-ban
megrendezésre került eseménysorozaton. A francia partner meghívásának megfelelôen a delegáció
tagjai voltak a Közép-Dunántúli
Régió és a három balatoni megye (Somogy, Veszprém, Zala)
vezetôi. A francia fél a Balaton
parti megyékkel 1996. júniusában

kötött együttmûködési megállapodást melynek témája a regionális
területfejlesztés, oktatás (diák- és
tanárcsere, középiskolák közötti
kapcsolatok), turizmus, kultúra.
Az elmúlt tíz év során magyar
részrôl több száz személy, illetve
több tucat intézmény volt érintve
az együttmûködésben. 2001-ben
kiemelkedô esemény volt a Franciaországban rendezett Magyar
Kultúra Éve, melynek keretében a
Loire-vidék régióban mintegy hetven rendezvény zajlott. A jövôbe
mutató fontos projekt a Balatoni
Fiatalok 2000 (új nevén: Keletrôl
- Nyugatra), melynek keretében
évente tizenöt egyetemi/fôiskolai
hallgató tud tíz hónapot a Loirevidéken tölteni. A kint töltött idô
egyik felét felsôoktatási intézményekben, másik felét pedig vállalatoknál, intézményeknél gyakorlati képzéssel töltik. Már eddig is
számos veszprémi diák került ki
Franciaországba ennek a programnak köszönhetôen. A Balaton
delegáció a program során számos
rendezvényen és megbeszélésen
vett részt. Mivel ezek a megbeszélések azt bizonyították, hogy igény
van a további együttmûködésre a
partnerek részérôl, Kuti Csaba
kezdeményezte, hogy a feladatok konkrét megfogalmazására
a Konzultatív Tanács 2006. ôszi
választások után feltétlenül üljön
össze. Fôbb irányoknak tekinthetô
a gazdaság, a turizmus, a fenntartható fejlôdés, kultúra (mûvészek
cseréje, kiállítások). Megállapítást
nyert, hogy az együttmûködés középpontjában eddig is a Balaton
állt és ennek így is kell maradnia.

Egészséges életmódbio élelmiszerek
Hárskúton, a Megújuló Energia Központban Sándor Tamás,
a Hivatal Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Irodájának
a vezetôje vett részt a II. Ökoportya Veszprém megyei egyik
állomásán. A rendezvény célja,
– melynek keretében hazai neves
személyiségek, az élelmiszeripar
és az országos sajtó képviselôi idén
a Nyugat-Dunántúl legfontosabb
bio-termelôit keresték fel, – a biogazdálkodás, a bio élelmiszerek,
alapanyagok és készítmények, valamint az egészséges életmód

Gyermekvédelmis
tanácskozás
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a gyermekvédelmi
ágazat szakreferensei és a megyei

területi gyermekvédelmi szakszolgálat igazgatók részére értekezletet hívott össze Budapesten. A tanácskozás célja a 2006. július 1-jén
hatályba lépô jogszabály alapján
alkalmazható nevelési felügyelet
gyakorlati megvalósításának megvitatása volt. A nevelési felügyelet
csak speciális otthonban rendelhetô
el, így annak hiányában Veszprém
megyében jelenleg nem kerülhet
alkalmazásra. A tanácskozáson dr.
Radovits Tiborné gyermekvédelmi
szakreferens és Jungvert Valéria
igazgató is részt vett.

Együttmûködés
a borászatban
A Megyeháza Gobelin termében
az olasz Istituto agrario di San
Michele all’Adige, a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzô Iskola
és Kollégium, a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium,
az FVM Szôlészeti és Borászati
Kutatóintézet Badacsony között
létrejött oktatási együttmûködési
megállapodás ünnepélyes aláírására került sor. Az együttmûködés
kiterjed a borászat szakmai kérdéseinkeresztül a szakemberképzésig
számos terültre. A megyei önkormányzat, mint támogató nevében
Pusztai István alelnök írta alá a
megállapodást.

Tarnow
a „magyar” város

Helyhatósági választások eredménye
A Köztársasági elnök 2006. október 1 napjára tûzte
ki a polgármesterek és az önkormányzati képviselôk
választását, valamint erre a napra tûzte ki a Helyi Választási Bizottságok a német kisebbségi önkormányzati képviselôk választását. Nálunk a helyi voksolás
mellet a sajnálatos módon elhunyt dr. Horváth Balázs
országgyûlési képviselô helyett idôközi választáson
kellett szavazni az új országgyûlési képviselôre. Tótvázsonyban is kellô idôben készültünk fel erre a fontos
helyi jelentôségû feladatra, idôben kaptak értesítést a
választópolgárok, megalakultak a választási szervek,
megtörténtek a jelölések és a zökkenômentes szavazás feltételei biztosítottak voltak. Tótvázsonyban és
Hidegkúton egy-egy szavazókörben lehetett leadni a
voksokat és külön szavazókör volt a kisebbségi választásra. A szavazókörök 6 órakor nyitottak és 19 órakor
zártak be. Ismételten megállapítható, hogy rendben,
fegyelmezetten folyt a szavazás rendkívüli esemény
nem zavarta a munkát. Az önkormányzati választáson
Tótvázsonyban a 989 választópolgár közül 588 jelent
meg ami 59 %, Hidegkúton 332 választópolgár közül
182 voksoltak ez 55 %-os részvétel. A német kisebbségi választáson az elôzôleg névjegyzékre jelentkezôk
vehettek részt Tótvázsony a 67 jegyzéken szereplô
közül 57-en 85 %, Hidegkúton 63 jegyzéken lévô közül 47 fô 75 % vett részt. Tótvázsonyban polgármester
jelöltnek ketten, képviselô jelelöltnek a 7 helyre 13-an
indultak, Hidegkúton 1 fô polgármester jelölt és az 5
képviselôi helyre 8 jelölt indult. A kisebbségi önkormányzati választáson mindkét településen az indulók
száma megegyezett a megválasztható képviselôk számával. Az alábbiakban részletesen ismertetem a jelöltekre leadott szavazatokat vastagon szedve azokat
akik elnyerték a választópolgárok bizalmát.

Tótvázsony
A Tarnów-i Önkormányzat és a
Tarnów-i Magyarbarátok Társasága meghívására önkormányzati, Polgármester
1. Détár Antal János
kulturális és sportdelegáció utazott
Lengyelországba. A Veszprém me2. Magasi János
gyei labdarúgótorna nyertes csapataként, a balatonfüredi diákok vet- Települési önkormányzati képviselôk
tek részt jutalomként a Tarnów-ban
1. Báder Ádám
megrendezett labdarúgótornán,
2. Bakonyi Zoltán József
ahol 4. helyezést értek el. A Tar3. Heilig Zoltán
nów-i Kulturális Fesztiválon me4. Ihász Ferenc
gyénket a Kabóca Bábszínház két
5. Kovács Zoltánné
produkciójával képviselte. A fesz6. Mayer Károly
tiválon Rostetter Szilveszter veszp7. Molnár Ferenc
rémi zeneszerzô és orgonamûvész
8. Néninger János
hangversenyével kezdôdött meg a
9. Schalbert István
Tarnów-i Magyarbarátok Társasá10. Sipos Ferenc
ga fennállásának 50. évfordulós ju11. Szabó Péter
bileumi rendezvénye. A Veszprém
12. Szendrei Szilárd
Megyei Közgyûlés képviseletében
Kuti Csaba a megyei közgyûlés el14. Tilesch Attila
nöke és dr. Molnár Ibolya aljegyzô
utazott Tarnowba. Részt vettek Német Kisebbségi Önkormányzati képviselôk
az ünnepi ülésen, és köszöntötték
1. Hauck Jánosné
az öt évtizeden át eredményesen
2. Hauckné Heilig Réka
mûködô civil szervezetet, amely3. Scheer József
nek munkássága nyomán Tarnów4. Molnár Ferencné
ot, Lengyelország legnagyobb ma5. Magasi Anikó
gyar városaként emlegetik

98
479
237
76
320
150
319
303
125
245
220
268
279
333
275
54
45
52
45
45

Országgyûlési képviselô
1. Dr Horváth Zsolt
2. Katanics Sándor
3. Medveczki Zoltán

389
156
26

Hidegkút
Polgármester
1. Zsernoviczky Tibor

165

Települési önkormányzati képviselôk
1. Bélafi Károly
2. Biróné Schalbert Edit
3. Herche Ágnes
4. Mátrai Ferenc
5. Mayerné Paulovics Anikó
6. Nász Antal
7. Némethné Varga Mária
8. Ther Antal

106
83
72
102
84
122
32
105

Német Kisebbségi Önkormányzati képviselôk
1. Mayer Orsolya
2. Biróné Schalbert Edit
3. Bélafi Károly
4. Herche Ágnes
5. Mayerné Paulovics Anikó

41
30
32
36
23

Országgyûlési képviselô
1. Dr Horváth Zsolt
2. Katanics Sándor
3.Medveczki Zoltán

91
71
10

Már tudjuk, hogy országgyûlési képviselô választás
érvényes és eredményes volt, mert a választópolgárok
több mint fel vett részt a szavazáson és az egyik jelölt
megkapta a szavazatok több, mint ötven százalékát.
Dr. Horváth Zsolt 61,8 % -al lett országgyûlési képviselô, Katanics Sándor 34,7 %-t, Medveczki Zoltán
3,5 %-t kapott a választókerületben.
Ma már elmondható, hogy lelkiismeretes elôkészítésnek köszönhetôen jogszerûen, rendben zajlottak
le a választások mindkét településen. Ezúton is köszönöm a választási bizottságok, szavazatszámláló
bizottságok és a választási iroda tagjainak munkáját,
a választópolgárok részvételét,, fegyelmezett hozzáállását ami nagy mértékben hozzájárult a probléma
mentes lebonyolításhoz. A megválasztott tisztségviselôk gratulálok, kívánom nekik, hogy a tudásuk legjavát nyújtva lelkiismeretük szerint tevékenykedjenek
a településük javára, igazolva a választópolgárok bizalmát.
Sárközi Miklós
helyi választási iroda vezetô



KÖSZÖNET
Köszönet illet mindenkit, aki október 1-én részt vett a választásokon.
Kifejezte ezzel elkötelezettségét
településünk iránt, részt vállalt azon
döntés felelôsségébôl, hogy kik vegyenek részt választott tisztségviselôként a helyi önkormányzat irányításában a következô négy évben.
Döntésük helyességét az elkövetkezô évek eredményei tudják igazolni.
De a siker érdekében Önöknek is
vannak feladataik.
Ne hagyják magukra az Önök által
választott képviselôket, polgármestert!
Ne elégedjenek meg azzal, hogy
szavazataikkal döntöttek az önkormányzati tisztségviselôkrôl!
Kérem Önöket, kísérjék figyelemmel választottjaik munkáját.
Tegyenek javaslatokat, nyilvánítsanak véleményt, fogalmazzák
meg észrevételeiket, igényeljék az
együttmûködést.
Bíráljanak, kritizáljanak, ha nem
értenek egyet valamivel, és adjanak
hangot támogató egyetértésüknek is.
Természetesen az önkormányzati munka felelôssége a képviselôké
és a polgármesteré. Ezt a felelôsséget nem lehet áthárítani senkire.
Döntéseket kell hozni, melyek nem
mindig és nem mindenki számára
kedvezôek.
Azonban a döntéshozatalt megkönnyítheti a többség, az érintettek
akaratának ismerete.
Kérem, segítsenek bennünket ebben.
Szeretném megköszönni a bizalmat
mindazoknak, akik méltónak találtak
a polgármesteri feladat ellátására.
Köszönöm szavazataikat, és kérem
támogatásukat munkámhoz.
Logikusan következhetne most az,
hogy részletesebben írjak az általam
elképzelt tervekrôl.
Ezt két dolog miatt nem kívánom
megtenni.
Egyrészt a mai lehetôségek mellet legfontosabbnak a település
intézményeinek megfelelô szintû
mûködtetését, a szociális feladatok
ellátását tartom. Tótvázsonyban kiépültek a közmûvek, az infrastrukturális ellátottság megfelelô. További
kiemelten nagy beruházást csak a
mûködtetési feltételek biztosítása
után szabad elkezdeni.
Másrészt én azt szeretném, ha nem
egy polgármesteri program megvalósítását tûzné ki célul a képviselôtestület, hanem közösen, a testület
tagjainak javaslatait összegezve és
értékelve határoznánk meg a célokat.
Ezekrôl az elképzelésekrôl kérnénk
az Önök véleményét, és ennek birtokában rögzítenénk a feladatokat.
Mindez ma egy elképzelés, melynek megvalósítása – ha egyetértenek
vele – közös feladatunk.
Tegyünk együtt minél többen Tótvázsonyért.

Magasi János polgármester



Kézmûves és sport nap
Az idei nyár talán egyik legforróbb napján, a Kövesgyûrpusztán élô gyermekek részére kézmûves és sport
napot tartottunk, a kövesgyûri játszótéren. A gyermekek a tikkasztó hôség ellenére délelôtt 9. 30-tól délután
15. 30-ig kitartóan sportoltak, alkottak.
A kézmûves foglalkozás keretében - kicsik és nagyok egyaránt – kifestôztek, állatfigurákat, bizsukat fûztek
gyöngybôl, színes virágokat ragasztottak krepp-papírból, és szebbnél szebb képeslapokat készítettek színes
papír, illetve préselt növények felhasználásával – a reggel felállított pavilon árnyékában. A fiúk szinte egész nap
le sem tették a kezükbôl a ping-pong ütôt, de a focilabda sem pihent sokat. A vállalkozó kedvûek gólyalábon
sétálgattak. Néha-néha elôkerült egy-egy társasjáték is. A nap folyamán szendviccsel, csokoládéval csillapítottuk a gyermekek éhségét és jégkrémmel, illetve üdítôvel oltottuk szomjukat.
A programon való részvétel ingyenes volt. Megvalósításához a Tótvázsonyért Alapítványtól és a Tótvázsonyi Önkormányzattól kaptunk segítséget. A program lebonyolításában segítôként részt vettek: Tósoki Zsófia
és Tósoki Tünde középiskolai diákok, valamint Madár Csaba testnevelô tanár és Szendrei Szilárd. Az idei
kézmûves és sport napon összesen 22 gyermek és két szülô élvezhette az alkotás örömét, valamint a mozgás
és a napsugarak jótékony hatását. Utóbbiaknak köszönjük, hogy eljöttek, segítôinknek pedig támogatásukért
mondunk köszönetet.
Pongor Mária
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója

A kötelezettségek átadásának
és átvállalásának lehetôségei
az Agrár-környezetgazdálkodási
(AKG) mezôgazdasági célprogramban
Az agrár-környezetgazdálkodási
programban való részvétel olyan öt
éves idôtartamra vállalt kötelezettség, amelynek alapvetô célja:
 a környezet állapotának megôrzése és javítása, a mezôgazdasági eredetû környezeti terhelés
csökkentése
 a természeti erôforrások fenntartható használatán alapuló
mezôgazdasági gyakorlat erôsítése
 a termôhelyi adottságoknak
megfelelô termelési szerkezet
kialakítása, környezettudatos
gazdálkodás kialakítása.
Ezen célok eléréséhez legalább
öt éven keresztül be kell tartani
a program elôírásait, mert ez az
a minimális idôtartam, ami alatt
a környezet állapotában érezhetô
javulás tapasztalható. Ebbôl adódóan a cél az, hogy a programba
bevitt területeknek se a mérete,
se az elhelyezkedése, valamint a
célprogramba bevitt állatállomány
nagysága ne változzon az öt év
alatt.
Amennyiben, valamilyen okból
kifolyólag, a támogatásba bevont
területek földhasználója személyében változás következik be,
illetve a támogatásban részesülô
állatállomány tartója megváltozik,
lehetôség van a tényleges földhasználó, illetve állattartó részére az
AKG kötelezettségek és jogok átvállalásának kérelmezésére.

A kötelezettség átadása
az alábbi okokból lehetséges:
Jogutódlás:
- A z AKG célprogramba belépett
személy halála esetén, az örökös
átvállalja a kötelezettségeket.
- Gazdasági társaságok
átalakulnak.
Egyszerû kötelezettségátadás, átvétel:
- A z eredeti kötelezettségvállaló
halálakor az örökösök nem kívánják folytatni az AKG célprogramot, de egy harmadik személy
részére továbbadnák
a kötelezettségeket.
- Szövetkezetbôl való kiválás
esetén.
- Családi gazdaságban a családi
gazdálkodó személyében
változás történt.
- Cégek névváltozása esetén
A kötelezettség átadó csak olyan

személy lehet, aki eddig részt vett
valamelyik AKG célprogramban
és a továbbiakban az adott földterületet nem kívánja használni,
illetve az állatokat a továbbiakban
nem kívánja tartani.
A kötelezettség átadással átadható a célprogramba bevitt teljes
terület illetve állatállomány, vagy
lehetôség van a részleges átadásra
is.		
A kötelezettség átvevô lehet olyan
mezôgazdasági termelô, szervezet,
aki jelenleg is részt vesz valamelyik AKG célprogramban, de lehet
olyan is, aki eddig nem vett részt
abban.
Csak olyan AKG kötelezettségeket lehet átvállalni, amelyek korábban is részt vettek a támogatásban.
A támogatásba új területet bevonni, illetve a célprogramot megváltoztatni nem lehet. A minimálisan
átadható terület, illetve állatállomány az adott célprogramba minimálisan elôírt területnagyság és
állatállomány lehet. Amennyiben
az átadónak marad még területe,
állata akkor annak is el kell érnie
a célprogramban elôírt minimális
mennyiséget.
A kötelezettség átvállalása a
támogatási idôszak hátralévô idôtartamára vonatkozik és az 5 éves
idôtartam nem kezdôdik elölrôl.
Az átvevô a kötelezettségekkel
a jogokat illetve a jogkövetkezményeket is átvállalja. Amennyiben helyszíni ellenôrzés során az
átadót szankcionálták, akkor a
szabálytalanságok – egy következô
ellenôrzés során – kihatnak az
átvevôre, akkor is, ha a szabálytalanságot még az átadó követte
el. Ezek tisztázására, az MVH lehetôséget biztosít az átvevônek az
iratok megtekintésére.
A kötelezettség átadással a területet, állatállományt sújtó szankciók nem évülnek el!
A kötelezettség átvállalásáról
szóló kérelmet, az erre rendszeresített formanyomtatványon, mind
az átadónak, mint az átvevônek
külön-külön kell benyújtania az
MVH Megyei Kirendeltségéhez.
A kérelem jóváhagyásáról, elutasításáról határozatban értesítik a
kérelmezôket.
A fentiekkel és egyéb NVT intézkedésekkel kapcsolatosan tanácsadást tartok minden kedden,
13-15 óra között, a Polgármesteri Hivatalban.
Kovácsné Buzás Katalin
NVT tanácsadó

Ruhaadomány
Németországból
2006. szeptember 7-én Edwin Brumtól a tótvázsonyi Bakony Hotel tulajdonosától a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete 100 db
piros-fehér ruhaegyüttest kapott. (nadrágok, pólók, pulóverek) Az adományból természetesen a Tótvázsonyi Vöröskereszt is részesült. A ruhák
egy magyar származású orvos, Dr. Arpad Bari segítségével kerültek hozzánk, aki a németországi Aschaffenburgban él.
Ezúton is köszönjük Dr. Arpad Barinak, és Edwin Brumnak, hogy a
Vöröskereszt szervezetét ily módon támogatta.
Tósoki Zoltánné
Vöröskereszt

Mi már teszteltük, most Ön következik!
Teszt-autók 600 000 Ft-os kedvezménnyel!
4-7 hónapos Swift II, 1.3 GLX, ABS, CD, KLÍMA, szervó
ÚJ ÁR: 2 970 000 Ft
CSAK MOST: 2 490 000 Ft-tól 26 631 Ft havi törlesztéssel
4-7 hónapos Ignis, 1.3 GLX, ABS, CD, KLÍMA, szervó
CSAK MOST: 2 390 000 Ft-tól

ÚJ ÁR: 2 920 000 Ft
25 561 Ft havi törlesztéssel

Vásároljon nálunk új autót hitelre!

THM: 2,99%

Az akció a készlet erejéig érvényes!
Átlagos fogyasztás: 4,6-6,9 l/100 km, CO2 kibocsátás: 122-170 g/km

Keressék, hívják a Suzuki Bartát!
A legjobb ajánlatot tõlünk kapják!

Suzuki Barta Székesfehérváron
(Alba Ipari Zóna, Seregélyesi út)
Tel.: 22/51-52-53, fax:22/51-52-54



MI ÚJSÁG
AZ ISKOLÁBAN?
Úgy elröpült ez a nyár, szinte észre sem vettük, és már újra
becsengettek. Mire volt elég ez
a néhány napsütéses hét? Van,
amire bôven, akad, amire szûken,
s sajnos maradt olyan tennivaló is,
amire egyáltalán nem futotta az
idôbôl. Arra biztos elég volt, hogy
az iskola pedagógusai külsô lelkes
külsô segítôkkel értékes és gazdag nyári programokat, táborokat
szervezzenek a tanulóknak Ilyen
volt például a nyári napközi, vagy
az évente megrendezésre kerülô
hagyományôrzô tábor. A diákok
beszámolóiból, kipihent arcából,
a bennük néha túltengô energiából arra következtetek, hogy arra
is elég hosszú volt a vakáció, hogy
a tanulók több idôt töltsenek családjukkal, kedvükre játszhassanak
barátaikkal, nagyokat aludjanak,
szebbnél szebb helyekre kiránduljanak hazánkban és az országhatárokon kívül is. Kicsit szûkebben, de
talán még arra is futotta az idôbôl,
hogy az iskola tanárai, dolgozói is
kikapcsolódhassanak a munkás
tanév után, noha nekik bizony
az intézményben történt vezetôváltás miatt akadt tennivalójuk a
szünidôben is. Úgy érzem, arra is
jó volt ez a pár hét pihenô, hogy
oldódjanak a feszültségek, enyhüljenek az érthetô, de legtöbbször
alaptalan félelmek, amik mindkét
község lakosságán úrrá lettek az
igazgatóválasztás körül kavarodott viták során. Arra viszont közel sem bizonyult elegendônek ez
a pár hónap, hogy minden probléma megoldódjon, minden helyére
kerüljön az iskolában. Nem véletlenül ígértem az augusztus 30-án
tartott ünnepélyes tanévnyitón nehéz évet, küzdelmes napokat, s ma
sem ígérhetek mást! Nem véletlenül kértem, hogy mindenki tegye
félre a sérelmeit, elôítéleteit, büszkeségét, és azt nézze, hol és mit
segíthet. Azt kértem az évnyitón,
és azt kérem most is, hogy tegyünk
az iskoláért együtt!
Hát lássuk, mi minden történt
eddig!
Néhány személyi változás: Dienes
Gábor igazgató úrtól én vettem át



az iskola vezetését, Herche Ágnes
kolléganôtôl pedig Róth Renáta
az igazgatóhelyettesi munkákat. A
gyermek- és ifjúságvédelmi felelôs
Mátyás Marianna tanítónô lett, s
ezeket a feladatokat az iskolavezetéssel közösen látja el. Az elsô
osztályosok tanító nénije Tósokiné Harkai Klára, a negyedikeseké pedig Róth Renáta tanítónô.
Vikauck Lajos bácsi helyett felesége, Némethy Kornélia tanítja a
harmonikát a zeneiskolában. Szuperné Gerencsér Mária kolléganô
nyugdíjba vonulása miatt helyére
Krámli Judit tanítónô került, aki
a második és negyedik osztályos
napközit vezeti, valamint magyart
tanít a negyedik osztályban. Tar
Melinda kolléganôtôl közös megegyezéssel búcsút vettünk, mivel
nem lett volna megfelelô óraszáma. Tar Melinda osztályát, a nyolcadikosokat Bakonyi Erzsébet tanárnô vállalta el, tankönyvfelelôsi
feladatait pedig Krámli Judit. Az
ötödik osztályosok osztályfônöke
Herche Ágnes tanárnô lett. Van
már az iskolának saját rendszergazdája és informatikusa is Patona
Bálint tanár úr személyében, aki
egyúttal az informatika órákat is
tartja Varga Andrásné helyett.
Augusztus végén kiosztottuk a
tankönyveket. A rendkívül magas
árak mellett nagy segítséget jelentett a tótvázsonyi és a hidegkúti
önkormányzatok 3400 Ft-os beiskolázási támogatása, melyet minden helyi kisgyermek csomagjának
árából jóvá tudtunk írni. Sajnos a
tankönyvekkel kapcsolatban sok
jogos szülôi panasz érkezett hozzánk. Igazán sajnálom, hogy az
iskola, és a tankönyvfelelôs mindezidáig nem vállalta azt a többletmunkát, hogy kialakítson egy
„segélykönyvtárat”, s így – annak
ellenére, hogy számos használt
tankönyvet beszedtek év végén
a tanulóktól - nem biztosította a
szülôk számára, hogy gyermekeik
használt tankönyvekhez juthassanak. Így minden családnak ki kellett fizetni a tízezres nagyságrendû
összegeket. Nem volt megoldva,
hogy tanulónként külön számlát
adjunk, s például a német könyvek
egy része meg sem lett rendelve.
Ezeket a problémákat kezelendô
már most azon dolgozunk, hogy
jövôre kevésbé legyen megterhelô

a beiskolázás a szülôk számára.
Augusztus hónapban megtörténtek az iskolában a legszükségesebb
felújítási, karbantartási munkák: a
konyha egészségügyi meszelése,
a táblák festése, tornatermi javítások. A mosdók felszereléseinek
pótlásával, igényesebbé tételével
igyekeztünk a gyermekek számára
kulturáltabb környezetet biztosítani. Az asztalos munkákat: az ajtók,
tornaszerek, szekrények javítását
társadalmi munkában végezte el
egy tótvázsonyi asztalos apuka,
akinek a gyermekei iskolánkba
járnak. Örömmel vennénk mások
hasonló felajánlásait is – és nemcsak szülôktôl - mert igazán komoly segítséget jelent számunkra,
és az iskola szebbé, otthonosabbá
tétele mindnyájunk közös érdeke!
Szívesen vesszük, ha Tótvázsony
és Hidegkút polgárai támogatják
a munkánkat jó ötleteikkel, kezdeményezéseikkel, még aktívabb
részvételükkel az intézmény programjain. Hiszen az iskola léte és az
ott folyó oktatás és nevelés minôsége a községek életképességének
a szimbóluma is. A közös munka, s
utána egy jóízû beszélgetés lehetôség az ismerkedésre, új kapcsolatok kialakítására is a falvak lakosai között. Régen a falusi emberek
számára természetes dolog volt,
hogy közös erôvel, összefogással
oldották meg a nehéz feladatokat,
csak így volt lehetôség a fennmaradásra, túlélésre a legnehezebb
idôkben is. Mindenki azzal segített, amivel tudott, s mindenkinek
megvolt a helye, szerepe a rendszerben. „Ma már más világ van”
– halljuk folyton a választ. Pedig,
hogy milyen az a világ, és az a kis
közösség, amiben élünk, az csak
rajtunk, a községek lakóin múlik.
Nekünk kell bebizonyítani, hogy
a falusi emberekbôl még mindig
nem veszett ki az összefogás képessége.
Szeptember 1-jén Iskolagyûléssel
és osztályfônöki órákkal kezdôdött a tanév, ahol én is bemutatkoztam a tanulóifjúságnak, ismertettem velük a személyi és egyéb
változásokat, tájékoztatást kaptak
az induló tanórán kívüli foglalkozásokról és a zeneiskoláról,
valamint a diákok számoltak be
nyári élményeikrôl. Szeptember
4-étôl iskolai étkezést, napközit

és tanulószobai foglalkozást is biztosítunk. Az intézményben idén is
lehetôség van menü rendszerben
történô vendégétkezésre, amit sokan igénybe vesznek a községek
lakosai közül, és szeretettel várjuk
a további jelentkezôket is.
Ebben a tanévben sajnos elmarad az erdei iskola. Dienes Gábor
tanár úr és a többi szervezô kolléga, akiket felkértem a rendezvény
megtartására kevésnek találták az
idôt a megszervezésre. Reméljük,
jövôre sikerül folytatni ezt a szép
hagyományt!
Szeptember második hetében
elindultak a különbözô szakkörök - történelem, hagyományôrzô,
barkács, énekkar, íjászat – sportkörök, valamint felvételi elôkészítô foglalkozások, felzárkóztató
órák, melyeket a tanulók nagy
érdeklôdése kísért, szép számmal
jelentkeztek mindegyikre. Alig
kezdôdött meg a tanév, és máris
jó néhány diákunk jelentkezett
különbözô tantárgyi versenyekre
a pedagógusok felkészítô munkája mellett. A végzôs évfolyamon a
csoportbontást a felvételire való
hatékonyabb felkészülés és az
esélyegyenlôség értelmében megváltoztattuk: a tanulók a szülôk
igénye alapján kerülhettek a kifejezetten a felvételire készülô csoportba.
A zeneiskola évnyitóját szeptember 12-én tartottuk, s nagy örömünkre szolgált, hogy a törvény
által elôírt térítési díjemelés ellenére többen jelentkeztek zenélni,
mint tavaly. Diákjaink zongorázni
és harmonikázni tanulhatnak, a
legkisebbek pedig zenei elôkészítô
foglalkozásokon vehetnek részt.
Megalakult az új diákönkormányzat, az újonnan választott
osztályképviselôk Baranyai Brigittát jelölték elnökül, az elnökhelyettes pedig Néninger Tibor lett.
Októberben Lakatos Márta kolléganô szerkesztôi munkája mellett
elkészül az iskola saját újságja,
melyet minden diák kézhez kap.
Ez alatt a pár hét alatt már a második kiállításával örvendeztetett
meg bennünket a Bakony Fotóklub – az aulában elôször Utczás
Gábor, most pedig Börzsöny
László szebbnél szebb képeiben
gyönyörködhetnek az iskola polgárok és intézményünk látogatói

is. Érdemes a nagy iskola vitrinjeit
is megnézni: a kedves, színes, jellegzetes német házikókat ország
ismereti óráikon készítették a hetedik osztály tanulói Herche Ágnes
tanárnôvel.
Az intézményben kinevezésem
óta sajnos számos adminisztrációs
és tárgyi hiányosságot tapasztaltam.
Ahogy a tavaszi szakértôi vizsgálat
is utalt rá: az iskola dokumentációját – pedagógiai program, helyi
tantervek, szervezeti és mûködési
szabályzat - gyakorlatilag teljesen
újra kell írni. Emellett is jelentôs
pótolnivalónk van: megkezdtük
a személyi anyagok rendezését és
kiegészítését, létre kell hoznunk
a hiányzó ütemtervet, hogy biztosítani tudjuk a kollégák idôben
történô törvény szerinti kötelezô
továbbképzését, számtalan fontos
belsô mûködési, ellenôrzési, iratés adatkezelési szabályzatunk hiányzik. Mindezek pótlása megkezdôdött, de hosszú idôt fog igénybe
venni, míg minden a helyére kerül,
mert több éves elmaradásokat kell
behoznunk. Informatikusunk segítségével végre használatba vettük
az intézmény iskolaadminisztrációs rendszerét, valamint pótoltuk az
iskola elmaradásait a Közoktatási
és Információs rendszerben. Mindehhez levezettük az internetet az
igazgatói irodába, és megkezdôdött a számítógépes park rendbetétele, és az iskola honlapjának
fejlesztése is.
A közoktatási törvény 2006.
szeptember 1-jétôl hatályba lépett
módosításai iskolánkat is érzékenyen érintik. Pedagógusaink kéthavi idôkeretben fognak dolgozni,
s szinte mindnyájan az ingyenesen
elrendelhetô plusz két óra keretében fogják tartani szakköri és
egyéb délutáni foglalkozásaikat.
A plusz két óra elrendelésére iskolánkban nagy szükség volt takarékossági okokból is.
Ahhoz, hogy az intézmény valóban megmaradhasson a megszorító törvényi változások ellenére,
mindnyájunknak össze kell fogni, gazdaságosan és hatékonyan,
eredményesen mûködni, s a hiányosságokat mielôbb közös erôvel
pótolni. Ezt ígértem az évnyitón
is: harcot. De olyan harcot, amely
reméljük, dicsôséges és szép küzdelem lesz – méltó tenni és tudni
vágyó diákokhoz, nagy tudású, elhívatott, áldozatkész tanárokhoz,
segítôkész, hozzáértô, támogató
önkormányzathoz, a falujukért élô
lelkes polgárokhoz!
Mindenki gondolja meg, hova
akar tartozni, s hogy vállalja-e a
küzdelmet, másképp nem megy!
Ehhez kívánok eredményes, sikeres új tanévet mindnyájunknak!
Néninger Jánosné
Péti Mária igazgató

A két falu fiataljai csoport az ezeréves magyar határnál.

Csernátonban Jártunk!
2006. Július.21.-én ismét összejött a falu apraja nagyja, hogy tovább mélyítse a külföldi kapcsolatokat. Ez
alkalommal Erdélybe, Csernátonba vezetett az utunk, ahol már sok szeretettel vártak minket. Elsô este megismerkedtünk a minket fogadó csoporttal, de már nem mindenki számára volt idegen ez a közösség. Rengeteget
kirándultunk, beszélgettünk és sok közös programon vettünk részt. De a legfontosabbak azok voltak mikor
együtt küzdöttünk azért, hogy megmászhassuk a Bodoki tetôt, és hogy minél szebb és ügyesebb balladát, mesét, dalt készítsünk közösen. Sokat kézmûvesedtünk: tojásírtunk és gyöngyöt fûztünk. Jártunk az ezer éves
határnál és barlangászni is elmentünk a Vargyasi szorosba, ahol az Almási barlangot tekintettük meg. Majd
július.30.-án könnyes szemekkel búcsúztunk el és egy önkéntessel az oldalunkon indultunk el szeretett hazánk
felé. Reménykedünk abban, hogy ez a kapcsolat továbbra is ilyen úton halad tovább és egyre többet tudunk meg
a kinti életrôl, világról és az ottani nevezetességekrôl.
Fierpasz Flórián
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET
A Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Egyesület tagjai
és kultúrcsoportjai a tavaszi rendezvények után nyáron egy kis pihenôre vonultak.
A pihenést a Dalkör tagjai szó szerint tették. Július
végén közös kirándulást szerveztek maguknak Lengyelországba.
A szállás Krakkóban volt, így természetesen megismerkedtek Krakkó nevezetességeivel ( Wawel, piactér, Kazimierz zsidó városrész,stb.) a híres wieliczkai
sóbányával.
Elborzadva nézték végig az auscwitzi koncentrációs tábort, mely a világ talán legsötétebb korszakának
állít emléket.
Meglátogatták II. János Pál pápa szülôhelyét Wadowicében és eljutottak Czestohowába, Európa egyik
legismertebb és leglátogatottabb búcsújáró helyére is.
Emlékezetes marad a Dunajec folyón megélt tuta-

jozás, amiközben irtózatos vihar lepte meg a tutajozó
dalkörösöket.
Augusztusban a Savanyó Jóska napokon örökzöld
slágerekkel és operett dalokkal szórakoztatták az esô
elôl a sátrak alá behúzódó érdeklôdôket.
Szeptemberben viszont a szomszédos Nagyvázsonyban a szüreti mulatság keretében szerepeltek.
Az Egyesület harmonika triója a Savanyó Jóska
napok után Márkón mutatkozott be sikerrel, ahol az
Ifjúsági Tánccsoport is nagy tapsot kapott fellépése
után.
A dalkör és a harmonika trió is legközelebbi fellépésére, az Adventi koncertre készül.
Az Egyesület a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán 190 ezer forintot nyert, melybôl az egyéb
mûködési költségek finanszírozása mellett, többek
között fénymásolót kíván vásárolni.
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hagyományôrzô tábor a nyáron egy hétig tartott,
június 26-tól 30-ig.
Elsô nap lámpásokat készítettünk, melyek
tetszetôsek lettek. Ezek merített papírra ragasztott
fóliával és rafiakötéssel készültek. Ezután a kisebbek gyöngybôl állatfigurákat, nyakláncokat fûztek.
Eközben a nagyobbak levegôn száradó gyurmából
medálokat és állatfigurákat készíthettek. Végül
sporttal zártuk a napot. Mária néni egy kis gyûjtô
munkát adott „Az iskola régen …” témáról.
Kedden német vetélkedô volt, amelyet Ági néni
állított össze. A vetélkedô témája a 2006-os futball
világbajnokságról szólt.
Másnap Mária néni egy jól sikerült kirándulást szervezett Veszprémbe. Elsôként egy bakonyi tájházat néztünk
meg, melyben múzeumi órát is tartottak nekünk, ami nagyon
érdekes volt. Ezután a Keresztény Múzeumot látogattuk meg, ahol
Jézus életérôl is meséltek. Következô állomásunk a székesegyház volt,
ahol Gizella királynénak az ereklyéjét, majd az altemplomot néztük meg.
Utána Szent István és Gizella szobránál csodáltuk meg a város panorámáját. Visszafelé, miután egy ásvány kiállítást tekinthettünk meg, finom
fagyit ettünk, ami a nagy melegben nagyon jól esett.
A csütörtök reggelt helyi gyûjtésû sváb dalok tanulásával, éneklésével
kezdtük. Ezután fakanál díszítésével, festésével különbözô figurákat
alkottunk, majd különleges technikával tûzzománc hatású képeket készítettünk. A napot az „Iskola régen …” témakör folytatásával, játékkal
fejeztük be.
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A hét utolsó napján díszdobozt és pohárbabát csináltunk. Ezután Mária néni a hét
munkáiból kiállítást készített. Végül a mindenki által kedvelt vetélkedô következett, amelyben érdekes feladatok voltak: alma panírozása kéz
használata nélkül, újságból divatos ruha készítése, stb.
Köszönetet szeretnénk mondani az egész tábor nevében a konyhán
dolgozóknak a finom ebédért, Herche Ági néninek, Heilig Rékának,
Mayer Adriennek és Henn Biankának (a jól összeállított vetélkedôért)
és nagyon köszönjük Mária néninek, aki az egész tábort megszervezte
és levezette.
Baranyai Brigitta 7. osztály
Tósoki Dániel 8. osztály

A Tihanyi Apátság
perjele mesél
az erdélyi-tótvázsonyi
csoportnak

Nemzetközi programok Tótvázsonyban
Erdélyi és Dobeli csoportot fogadtunk idén nyáron. Az egy-egy hét
alatt megismerhették a környék nevezetességeit, a falu történetét, játékokon vehettek részt, új barátságok alakulhattak ki a falusi fiatalok és
a vendégek között. Pályázati pénzbôl láttuk ôket vendégül, amely pénzt
csak ezekre a programokra fordíthattunk. Arra törekedtünk egyrészt,
hogy minél több helyi fiatal tudjon részt venni a programokon. Ezen
törekvésünk eredményeként a két programban 25-30 helyi fiatal vett

részt. Másrészt arra is törekedtünk, hogy a helyi vállalkozókat vonjuk
be a programba, étkezés, szállás tekintetében, ennek eredményeként a
pénzünket a falusiak támogatására fordítottuk. Jövôre is pályázunk és
szeretnénk még több fiatal számára izgalmas programokat szervezni.
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Miért jó énekelni, mondókákat
mondani a kicsi gyermekeinknek?
„Arra a kérdésre, hogy mikor
kezdôdjék a gyermek zenei
nevelése, azt találtam felelni:
kilenc hónappal a születése elôtt…
Az anya nemcsak a testét adja
a gyermekének, a lelkét is
magából építi fel.”
Kodály Zoltán
Ha egy édesanya énekelget otthon, akkor valószínûleg derûs és
kiegyensúlyozott, hiszen idegesen,
fáradtan nem lehet énekelni. Ne
szégyellje, hogy néha „csak játszik” a gyermekével, hogy képes
legyen minden mást kizárva örülni a térdén ülô gyermek kacagásának. A jóízû nevetés tréfa, az öröm
ugyanolyan éltetô ereje a gyermek
lelkének, mint a finom étel-ital, vitamin a testének.

A kétszemélyes játék öröme
életre szóló szép emléket és meleg
érzéseket ad, a mostani gyermek
felnôttként szívesen emlékszik
majd vissza azokra a percekre,
amikor édesanyja-édesapja megfogta a kezét, énekelt neki, amikor
apukája térdén lovagolhatott vagy
édesanyja dúdolta álomba.
A gyermek meghálálja és viszonozza a dalba foglalt örömet, szeretetteljes türelmet és továbbadja
azt kistestvérének vagy játékbarátjának.
Húsz-harminc év múlva pedig,
amikor kisfiainkból és kislányainkból apák, anyák lesznek, a játékos kedvet, humort, bensôséges
hangulatot, az éneklés örömét
majd saját gyermekeik életébe is
belopják.
Ha kisgyermekünk sír vagy ép-

pen túl eleven, könnyebb ôt megvigasztalni vagy megfékezni egy
tréfás dallal, játékos mozdulattal,
mint okos szavakkal, amit a kicsik
sokszor meg sem értenek.
A legkisebbek még inkább csak
figyelnek minket, akik éneklünk,
és boldogan engedik, hogy játsszunk velük. Nekik még idô kell
ahhoz is, hogy megértsék: a többszöri ismételt mozdulat tréfa, vidámság, játék. Így az éneklést is
olyan észrevétlenül tanulják, mint
a beszédet.
A játékban a mozgás és a szöveg szorosan összetartoznak, e
kettô egymásnak ad értelmet. A
játékhoz tartozó mozgás lelassítja
a természetes beszéd tempóját,
a mozgás lendülete pedig segít a
magánhangzók és mássalhangzók
pontos ejtésében. Ez kitûnô segít-

ség az utánzásra épülô beszédtanulásban, mert a gyereknek több
ideje van megfigyelni a lassan ejtett és játék közben közelrôl látja
a hangzók pontos ejtését, a felnôtt
szájmozgását.
A gyermekek szívesen hallgatnak
éneklést játék nélkül is, amikor
csak figyelnek rá, jó szövegkiejtéssel, tempó-és hangerô változtatással adjuk elô a dalt, az növeli
érzelmi hatását.
Velez Sarolta
védônô



A

ugusztus 26-án ismét megtartottuk a fiataljaink által már régóta várt gyermeknapot. Az
idôpont kicsit késôre csúszott, de mivel az
idôjárás kegyes volt hozzánk, gyermekeink vidáman,
jókedvvel vehettek búcsút a nyártól, és gondolatban
már készülhettek a közeledô iskolakezdésre.
A program délelôtt 10 órakor kezdôdött rendôrségi
bemutatóval. A megyei kapitányságról akadálypályát
hoztak, ahol a kerékpárosok mutathatták meg ügyességüket. Gyermekeink figyelmét komolyan lekötötte
a rendôreink által hozott fegyverek bemutatója, ismertetése. Köszönjük nekik. Volt kézmûves foglalkozás és aszfaltrajz is. A rendezvényt fokozta a 13
órára érkezett csúszda, mellette folyamatosan használták a trambulint is. A „Tiszta udvar, rendes ház”
elnevezésû verseny eredményhirdetése következett.
Négy hidegkúti porta nyerte el a címet, ami jutalommal járt. Az akciót falugondnoki szervezéssel és az
ÁNTSZ segítségével sikerült kivitelezni. Köszönet
Magyar Laurának az ÁNTSZ munkatársának.

Gyermeknap

Focimeccsekkel folytatódott a rendezvény,
ahol a fiatalok az idôsebbekkel mérték össze erejüket, sôt még a lányok, asszonyok is
megmutathatták tudásukat.
Közben természetesen az ételrôl sem feledkeztünk meg. Két üstben fôtt a vacsora.
Babgulyás és paprikás krumpli. A rendezvény egésze alatt asszonyaink folyamatosan
készítették a lángost és a palacsintát, osztották az üdítôt és odafigyeltek a készülô
vacsorára. Köszönjük nekik, nélkülük nem
menne.
A gyermekek nagy megelégedésére jégrém
is volt folyamatosan az Algida jégkrémgyár
támogatásával.
A vacsora után Kiss József nosztalgia disz-

Move-Béta „Szeretet”
Támogató Szolgálat
Veszprém, Budapesti u. 16.
A szolgálat célja: a fogyatékkal élô személyek életvitelének megkönnyítése
Szolgáltatásaik (rendszeres vagy eseti alkalmakra is igényelhetôk)
 Információnyújtás és tanácsadás
 Személyi segítés: bevásárlás, takarítás, hivatalos ügyek intézése,
étkeztetés biztosítása, gyógyszer felíratása és kiváltása,
otthon történô beteggondozás, személyszállítás
Térítési díjak (jövedelemfüggô):
25.000 Ft/hó alatti jövedelem alatt ingyenes
25.001-35.000 Ft/hó között 200 Ft/óra
35.001-60.000 Ft/hó között 300 Ft/óra
60.001-80.000 Ft/hó között 400 Ft/óra
80.001 Ft/hó-tól 500 Ft/óra
személyszállítás: 50 Ft/ az igénybe vevô személlyel megtett km.
Elérhetôségük: 0630/ 585-8239
További információ kérhetô még a körjegyzôségen Verpulácz Józsefnétôl a 88/ 506 793-as számon.

kójára szórakozhattunk, aki kezdettôl fogva
szolgáltatta a zenét. Köszönjük Husinak!
Végszóra meggyújtottuk a tábortüzet, és a
gyermekekkel együtt örültünk a jól sikerült
napnak.
A rendezvény támogatói voltak:
Hidegkút Község Önkormányzata
Hidegkútért Közalapítvány
Vállalkozók
Köszönjük mindenkinek a segítséget, támogatását. Bízunk abban, hogy ilyen összefogással továbbra is részesei lehetünk ilyen
szép napoknak.
Bélafi Károly

A Nyugdíjas Klub terve
–második félév
A Nyugdíjas Klub munkájáról rendszeresen beszámolunk lapunk hasábjain keresztül. Annak ellenére, hogy a nyár folyamán szervezett összejövetel nem volt, a kapcsolatot tartottuk egymással.
Az „uborkaszezonnak” vége. Szeptember 18-án megkezdtük a második
félév munkáját. Programunkat közösen állítottuk össze.
A terv a következô:
Szeptember 18-án, és november 6-án köszöntjük a második félévben
névnapjukat ünneplô tagjainkat.
Szeptember 27-én kirándulást tervezünk. Balatonfüreden Németh
Anna festômûvész képeibôl készült kiállítást nézzük meg. A tihanyi
panteonban a magyar királyok életnagyságú, korhû ruhákba öltöztetett
szobrait.
Október 2-án, vagy 16-án termékismertetésen veszünk részt. (Az idôpont változhat)
Október második felétôl – minden szerdán – egészségünk érdekében
tornászunk. Minden érdeklôdôt tisztelettel várunk.
December 4- én összejövetel.
A hónap közepe táján hagyománnyá vált karácsonyi ünnepségre kerül
sor.
Bízunk abban, hogy karácsony táján újból meglátogathatjuk a 75. életévüket betöltött idôs embereket.
2006/2007 –es színházi évadra 20 bérletet váltottunk a Petôfi Színház
elôadásaira.
Bízom abban, hogy lelkes kis csapatunk kellemes délutánokat tölt el
együtt.
Tótvázsony, 2006. szeptember 24.
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