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A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja
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Ezeket a sorokat olvashattuk
már sok ház falán a 80-as években is.
Ez alapján Önkormányzatunk Képviselõ Testülete most
újra felhívással fordul minden
tótvázsonyi és kövesgyûrpusztai lakóhoz.
Szeretnénk, ha minél többen
részesei lennének e mozgalomnak, melynek célja, hogy szebb
tisztább, ápolt környezetben éljünk.
Erre az alkalomra egy 9 fõbõl
álló zsûri járja végig Tótvázsony
és Kövesgyûrpuszta utcáit.
Zsûri tagok:
- Német Nemzetiségi Egyesület 2 fõ
- Nefelejts Alapítvány 2 fõ
- Õszidõ Nyugdíjas Klub 2 fõ
- Kövesgyûrpuszta 1 fõ
- Tótvázsonyért Alapítvány 1 fõ
- Képviselõ Testület 1 fõ
3 alkalommal teszünk sétát a
település utcáin melynek várható idõpontjai a következõk:
1. séta: április vége
2. séta: július vége
3. séta: szeptember vége
Mindhárom alkalommal az
udvar, elõkert, utcarész együttes hatását pontozzuk. A szervezõk bíznak abban, hogy
minél többen részt vesznek a
lakókörnyezetük szépítésében,
és októberben nagyon sok ház
falára felkerülhet az a kis megtisztelõ tábla, hogy Tiszta Udvar-Rendes Ház!
Kovács Zoltánné
Önkormányzati Képviselõ

Mitõl is vagyunk tótvázsonyiak?
Természetesen leginkább attól, hogy hosszabb – rövidebb ideje itt élünk. A hangsúly nem azon van, hogy
3 vagy 30 éve lakik-e itt valaki. Az sem döntõ tényezõ,
hogy Tótvázsonyban született-e, vagy csak néhány hónapja költözött ide. A legfontosabb, hogy otthon érezze magát. Tekintse sajátjának ezt a falut szépségeivel
és hiányosságaival, elõnyeivel és hátrányaival együtt.
Vállaljon közösséget az itt élõkkel.
Magától érthetõdõ, hogy nem mindenki tud egyformán feladatot, szerepet vállalni a település életében,
önkormányzatában, civil szervezeteiben.
Én most egy olyan dologra szeretném felhívni a figyelmet, melyet mindenki meg tud tenni, sõt a többség már meg is tett.
Nevezetesen: tótvázsonyi állandó lakósnak bejelentkezni!

Biztosan sokak számára meglepetést jelent ez a felhívás. Sajnos azt kell mondanom, számosan vannak,
akik eddig ezt még nem tették meg.
Az õ figyelmüket szeretném felhívni arra, hogy 1990
óta az önkormányzatok normatív finanszírozásához
az egyik leglényegesebb adat az állandó lakosságszám. Számtalan normatíva összege függ ettõl. Ezen
kívül a személyi jövedelemadó helyben maradó ill.
visszaosztott részét pedig kimondott ez alapján állapítják meg.
Ezúton is kérek mindenkit, aki eddig ezt még nem
tette meg, jelentkezzen be állandó lakósnak. Vállalja
ezzel is tótvázsonyi létét, segítse a falu mûködését.
Magasi János
polgármester

Felhívás!

FALUSZÉPÍTÉS
Áprilisban szemétszedést, falutakarítást, virágosítást szervezünk. Az
elmúlt évekhez hasonlóan, kérjük a lakosságot, hogy aktívan segítsenek nekünk, hogy Tótvázsony és Kövesgyûrpuszta még szebb lehessen.
Találkozó április 21-én 9 órakor a fagyizónál, és Kövesgyûrpusztán a
buszmegállónál.
A gyerekekkel a falu belterületén, a fiatalokkal és felnõttekkel a település határában szeretnénk tiszta környezetet teremteni.
A nyugdíjasokat ismételten várjuk a buszmegállók takarítására, virágok ültetésére.
Továbbá felkérjük a lakosságot, hogy portájuk környékét, házuk
elõtti utcarészeket, árkokat tisztítsák ki. Kérjük, hogy az alapítványtól
kapott virágládákat ismét helyezzék ki az utcákra.
Segítsenek nekünk! Teremtsünk rendet, hogy azután együtt
vigyázhassunk rá!
Tótvázsonyért Alapítvány

A Tótvázsonyért Alapítvány
olyan fiatalokat keres, akik szívesen részt
vennének korosztályuk igényeinek megfelelõ szabadidõ parkok
kialakításában.
A kezdeményezés célja, hogy
a majdani használók (12-17 éves
helybeli
fiatalok) vegyenek részt a kialakítandó parkok tervezésében. A
tervezést szakemberek pedagógusok, kert- és tájépítõ mérnökök,
környezetmérnökök, turisztikai
szakemberek segítik, irányítják.
Az ifjúsági és gyerek-munkacsoportok toborzása, létrehozása után
várhatóan április - május hónapokban kerül sor a szakemberekkel
együtt a közös tervezõ munkára.
A megvalósítás pályázati pénzbõl
történik várhatóan 2007. õszén.
Jelentkezni : március 31-ig
Magasi Jánosnénál az óvodában
vagy a 06/204639227
számon és
Herche Ágnes tanárnõnél
az iskolában.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk.
Tótvázsonyért Alapítvány

KÖLTSÉGVETÉS 2007.
A megszorító intézkedésekrõl,
ezek várható hatásaitól hangos
a sajtó, a rádió és a televízió már
hónapok óta. Ezeknek az intézkedéseknek az önkormányzatokra
gyakorolt hatása az Országgyûlés
által elfogadott 2007. évi költségvetésben kézzelfoghatóan jelentkezett.
Mivel Tótvázsony Önkormányzat is döntõen az állami normatívák biztosította támogatásból gazdálkodik, nem meglepõ, hogy csak
nagyon körültekintõ tervezéssel
tudtunk rendeletet alkotni a falu
2007. évi költségvetésérõl.

dõ helyi vállalkozásoknak és vállalkozóknak. Az intézményi saját
bevételek a különbözõ térítési díjakból adódnak, melyek közül legjelentõsebb az étkeztetésbõl származó bevétel, közel 12 MFt.
Az önkormányzatoktól átvett
pénzeszköz a közösen fenntartott
intézmények mûködéséhez történõ hozzájárulás. A telek értékesítésénél 5 db telek eladásával számoltunk, amit reményeink szerint
tudunk is teljesíteni.
Kiadásaink közül – közel 145
MFt-os összeggel – intézményeink

Néhány számadat:
Bevételek

eFt

Állami támogatás

108.175

Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz
Elnyert pályázatok

12.063
3.695

Munkaügyi központ támogatása

2.592

Intézményi saját bevételek

21.084

Iparûzési adó

30.000

Gépjármûadó

20.000

Telek értékesítés

21.500

Egyéb bevételek

7.896

Pénzmaradvány

3.533

Összesen:

230.538

Kiadások

eFt

Intézmények finanszírozása
eFt
Iskola

86.037

Óvoda

22.877

Körjegyzõség

29.699

Egészségügy

6.226

Szociális ellátás

144.809

5.000

Önkormányzati gazdálkodás

35.314

Átadott pénzeszközök

20.531

Beruházás, felújítás

21.346

Tartalék
Összesen:
A bevételi oldalon az állami támogatás mellett nagyon jelentõs
az iparûzési – és a gépjármûadó
bevétel, köszönhetõen a jól mûkö-



3.538
230.538
mûködtetése jelenti a legnagyobb
terhet. Ezzel együtt is úgy gondoljuk, településünk számára nagyon
fontos, hogy gyermekeink helyben
járhassanak óvodába, iskolába,
háziorvosi- és védõnõi szolgálat
mûködjön, önálló közigazgatással
rendelkezzünk. Társközösségeink-

kel együtt vállalnunk kell ezeknek
az intézményeknek a fenntartását.
Az önkormányzati gazdálkodás
tartalmazza a településüzemeltetés valamennyi költségét.
Az átadott pénzeszközök nagysága jelentõsen meghaladja a korábbi évek összegeit. Ennek oka
elsõsorban az, hogy a csatorna beruházásra alakult Viziközmû Társulat részére 2005-2006 években
nem utalta át az önkormányzat a
hitelkamatok fedezetét, valamint
az ingatlanbekötések támogatását.
Ezek összege közel 7,5 MFt. Ezzel
kapcsolatos 2007. évi kötelezettségünk 3,6 MFt.
Helyben mûködõ civil szervezeteinket és az egyházakat az idei évben 3,8 MFt-tal tudjuk támogatni.
Tervezett beruházásaink közül
az elõzõ önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázati támogatásból – 2,5 MFt önrésszel kiegészítve – kívánjuk a Malom utca
aszfaltozását elvégezni. Az elmúlt
évben felújított Körjegyzõségi épü-

let bútorozásához szintén az elõzõ
önkormányzat nyert támogatást,
melynek ütemezése áthúzódott ez
évre. A teljes összeg 2 MFt, melybõl a támogatás 1,2 MFt.
Az általános iskola bútorzatára
és kisebb belsõ felújításra 1 MFt-t
kívánunk fordítani.
Elkészült ez év elején az óvoda
felújításának - bõvítésének a terve. Ennek megvalósítására pályázatot fogunk benyújtani. A tervezés és a pályázati önrész összege 9
MFt. Szintén pályázni szeretnénk
belterületi utak felújítására illetve
lehetõség esetén járda építésére.
Ehhez önerõ fedezetül 3 MFt-ot
különítettünk el.
Természetesen az év közben
megjelenõ egyéb pályázati lehetõségeket figyelve szeretnénk gyarapítani községünket.
Magasi János
polgármester

„Nefelejcs” Alapítvány
a Szociális Partnerségért
2007 márciusában létrejött egy Szociális Alapítvány azzal a céllal,
hogy Tótvázsony és vonzáskörzetében élõ embereknek támogatást segítséget nyújtson. Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet. Induló vagyona 100e. Ft , amit a Tótvázsonyi Önkormányzat bocsátott a rendelkezésére, ezzel az összeggel a 2007-es programjainkat
is támogatja. Az alapítvány Kuratóriumának az elnöke Tósokiné Harkai Klára, tagjai Horváth Antalné, és Tósoki Zoltánné.
Természetesen nem ennyien fogják a szervezetet mûködtetni, hiszen
a sok feladathoz, amit szeretnénk elvégezni a három ember kevés. Az
alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival
egyetért, azokat elfogadja, támogatja. Az Alapítvány közérdekû célját
az alábbi tevékenységekkel kívánja megvalósítani
- Néhány számadat: egészségmegõrzõ, betegség megelõzõ programok
szervezése, támogatása
- elõadások, szakmai napok szervezése, megvalósítása
- élelmiszer, ruha gyûjtése adományozása
- idõsgondozás, betegápolás
- fogyatékkal élõk segítése
- hátrányos helyzetûek segítése
- családi napközi létrehozása
A sok program és cél eléréséhez sok munka, idõ, és pénz is kell, de
mi, akik felvállaltuk ezt a feladatot azon leszünk, hogy ezeket a célokat minél elõbb megvalósítsuk. A mûködésünkhöz az anyaga fedezetet pályázatokból, normatív támogatásokból igyekszünk elõteremteni.
Az Alapítvány átveszi a Vöröskereszt néhány tevékenységét is, így a
programokhoz szervezéséhez szükséges pénzt könnyebben tudja elõteremteni.
Reméljük, hogy az Alapítvány minden tótvázsonyi érdekét szolgálni
tudja.
Tósoki Zoltánné
Nefelejcs Alapítvány

MEGYEHÁZI HÍREK
Egyházi eszmecserea hagyomány tovább él
A történelmi egyházak megyei
képviselõi, valamint a 2006. évi
önkormányzati választások után
megalakult Kulturális Kisebbségi
és Vallásügyi Bizottság tagjai tanácskoztak a közelmúltban.
A megbeszélést azzal a szándékkal szervezték meg, hogy folytatódjék az évekkel ezelõtt teremtett hagyomány, kapcsolatápolás,
közös programok és folyamatos
eszmecsere az egyházfõk, és a bizottsági tagok között. A találkozót
Lasztovicza Jenõ nyitotta meg, a
megyei közgyûlés elnöke hangsúlyozta, a megye, és a történelmi
egyházak együttmûködése régre
nyúlik vissza, kiemelte, a vezetés
kész támogatni kezdeményezéseiket Dr. Hermann István Kulturális Kisebbségi és Vallásügyi
Bizottság elnöke, a program levezetõje elmondta, hogy elsõként
nyolc esztendõvel ezelõtt került
sor hasonló megbeszélésre, ahol
a cél, mint most is, egymás jobb
megismerése, és segítése volt. A
kölcsönös bemutatkozást követõen a megyei vezetõk nevében
segítséget ajánlott az egyházaknak
Pálfy Sándor, a megyei közgyûlés
alelnöke. Az egyházi elöljáróságok részérõl felmerülõ kérések
közül különös hangsúlyt kapott a
hitoktatói konferenciák támogatása, illetve az egyházi ingatlanok
felújítása. Ezen kívül a pályázatíráshoz kapcsolódó képzések igénye merült fel, amelyben a megye
szerepvállalását kérték az egyházi
személyek. A jelenlévõk megállapodtak abban, hogy késõbbi találkozásaikat egy-egy elõadással
is színesítik majd, melyet vagy körükbõl tart valaki, vagy vendéget
hívnak az alkalomra elõadónak.
Végül Gondos Béla mutatta be a
tanácskozás résztvevõinek felvételeit, melyek Veszprém megye
páratlan mûemlékkincseirõl készültek. Talabér Márta a megyei
közgyûlés alelnöke zárszavában
megelégedéssel nyugtázta, hogy
az elõrevivõ szándék folyamatosan
jó együttmûködést eredményez az
egyházak és Veszprém megye vezetése között.

A kormány
centralizációs törekvései
A Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén a jelenlévõk tárgyalták azt a
szerzõdéstervezetet, amelyet a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség-

gekben. Lasztovicza Jenõ kifejezte
aggályait a kormány és a közszféra
6, 65 százalékos béremelési megállapodását illetõen. Hangsúlyozta,
ha ennek kifizetését is az önkormányzatokra hárítják, félõ, hogy
azok ezt a terhet már nem fogják
bírni. A közgyûlés elnöke azonban
úgy véli, az intézkedések következtében fennálló 330 millió forintos
hiány kezelhetõ, vannak megyék,
ahol három, négyszerese a Veszprém megyeinek ez az összeg.

Tisztelgés
sportnagyságok elõtt

gel, illetve a regionális fejlesztési
ügynökséggel kötnének. Ennek
értelmében, az 50 millió forintnál nagyobb értékû pályázatok
esetében a döntést Budapesten
hoznák meg. –Lasztovicza Jenõ a
Veszprém Megyei Önkormányzat
elnöke, sajtótájékoztatóján élesen
bírálta az elképzelést. A közgyûlés elnöke hangsúlyozta, ennek
az intézkedésnek az üzenete egyértelmû, a kormány nem bízik saját embereiben, akiket a regionális
fejlesztési tanácsokba delegáltak.
A tanácsnak csupán véleményezési joga van, nem dönthet a pályázatok kérdésében. Lasztovicza
Jenõ hozzátette, a kormányzat
folyamatosan decentralizációról
beszél, de a tervezet egyértelmûen
ez ellen irányul, melyet egyébként a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács el is utasított.
A Veszprém Megyei Közgyûlés
elnöke elmondta azt is, fontolgatják, hogy Brüsszelhez fordulnak,
hiszen az Európai Unió normáinak is ellentmond az elõbbi centralizációs intézkedés. Lasztovicza
Jenõ tájékoztatójában kitért arra
is, hogy a 2007-es központi költségvetésben nem szerepel az elõzõ
években elnyert pályázatok fedezete. A már odaítélt összegbõl 160
millió forintot átcsoportosítottak
a jövõ esztendõre. Ennek súlyos
következményei lehetnek, hiszen
a már elindított beruházások hitel
felvételére szorulhatnak, vagy eladósodhtanak.
Az állami támogatás jelentõsen
csökkent, de a megyei költségvetés
hiánya kezelhetõ.
A közgyûlés legutóbbi ülésén
elfogadták a képviselõk a megye
költségvetését, amely kényszerû
megszorításokat tartalmaz, az így
kialakult 330 millió forintos hiány
azonban kezelhetõ. Lasztovicza

Jenõ, közgyûlési elnök sajtótájékoztatóján kiemelte, az állami támogatás 739 millió Ft-tal kevesebb
a tavalyinál. A közgyûlés elnöke
utalt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök azon kijelentésére, hogy
országos szinten, a megszorító
intézkedések következtében 8-10
%-os létszámleépítés várható, ez
alól sajnos megyénk sem kivétel.
Az önkormányzat vezetõi a döntés
meghozatalát megelõzõen hosszasan tárgyaltak a megye intézményeinek igazgatóival. A cél az volt,
hogy színvonalromlás nélkül hajtsák végre a szükséges intézkedéseket. A megszûntetett 207 álláshely
egy része betöltetlen, negyven százaléka pedig nyugdíjasok által betöltött volt. Õsszel további 15-16
intézmény kerül a megyei önkormányzathoz, erre a célra 50 millió
forintot különítettek el a költségvetésben. Döntött a közgyûlés a
kincstári rendszer felállításáról is,
melynek lényege, hogy az intézmények önállóan gazdálkodnak, ám
a számlázás és pénzforgalom egy
helyrõl bonyolódik, így gazdaságosabbá válik a mûködés. A grémium
jóváhagyta a Regionális Egészségügyi Tanács által hozott döntést
is, mely szerint elfogadhatatlan az
egészségügyi miniszter ágyszám
elosztásra vonatkozó javaslata.A
további döntések értelmében, jelenlegi formájában megszûnik Gicen a 38 fogyatékos fiatal nevelése,
ellátása. Õk Pápán, illetve Veszprémben tanulnak majd. A Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda tevékenységét ezentúl
vállalkozás formájában folytathatja, mivel az eddig az intézményre
fordított 30 millió Ft-ot Veszprém
megye a továbbiakban nem tudja
állni , a megkeresett megyék pedig nem mutattak hajlandóságot
arra, hogy osztozzanak a költsé-

Csermák József olimpiai bajnok
sírjánál rótták le kegyeletüket az
emlékezõk Tapolcán. A kalapácsvetõ 75. születésnapját ünnepelte
volna ebben az évben, ebbõl az
alkalomból rendezett sportünnepélyt, a Batsányi János Általános
Iskola. Emelte a rendezvény fényét,
hogy a melbourne-i olimpia éppen
félszáz éve került megrendezésre,
amirõl szintén megemlékezett az
ünneplõ sokaság.A sportóriás,
Csermák József kalapácsvetõ sírjának koszorúzása után, az ünnepség a Batsányi János Általános Iskolában folytatódott, ahol Vidosa
Lászlóné, az intézmény igazgatója
köszöntötte a megjelenteket. Ezt
követõen olimpiai zászlót adott
át, dr. Jakabházyné MezõMária
aMagyar Olimpiai Akadémia fõtitkára az igazgatónõnek. Sokak
példaképe, Zsivótzky Gyula kalapácsvetõ olimpiai bajnok kereken
hetven esztendõs, õt Nádori László professzor köszöntötte, születésnapja alkalmából, és neki dalolt
az iskolai kórus is .Ezután még
számos sportember szólt a megjelentekhez, a beszédeket a diákok
látványos, és tartalmas produkciói
színesítették. Dr. Szabó Tamás, a
Nemzeti Utánpótlás Sport Intézet igazgatója Dr. Nádori Lászlót
üdvözölte, Gál Gyula olimpiai 4.
helyezett kézilabdázó rutinos nyilatkozatot adott Antal Edit kézilabdaedzõnek, életérõl, pályájáról.
Végül a gyerekek által nagyon
várt eredményhirdetés következett, a szellemi totó megfejtõi
Csík Ferenctõl a Megyei Sporthivatal igazgatójától kaptak ajándékot a jó megoldás fejében.
A látogatók megcsodálhatták a
„Válaszd a sportot, sportolj a drog
helyett” címû vándorkiállítást.
Zárásként Lasztovicza Jenõ, a



Veszprém Megyei Önkormányzat
elnöke üdvözölte pohárköszöntõjével ünnepelteket, és ünneplõket.

Sportélet Európai
Unió-s támogatással
A megyei és országos sportélet
meghatározó
személyiségeinek
jelenlétében tanácskoztak a sport
átalakulóban lévõ szervezeti mûködésérõl, és a támogatás lehetõségérõl a Megyeháza Szent István
termében február elsõ csütörtökén
A fórumot a Veszprém Megyei
Testnevelési és Sporthivatal szervezte. Csík Ferenc megyei sportigazgató köszöntötte a népes hallgatóságot, majd Laztovicza Jenõ
szólt. A megyei közgyûlés elnöke
kiemelte, hogy bár az európai
Unió közvetlenül nem támogatja
a sportot, számos lehetõség van
a pályázati pénzek elnyerésére.
Elbert Gábor a sport-szakállamtitkárság átalakulásáról, az ott
jelentkezõ szemléletváltásról tájékoztatott, s hangsúlyozta az iskolai sportoktatás jelentõségét.
Gyõrfi János osztályvezetõ a nemzeti sportstratégia és a regionalitás összefüggéseit boncolgatta,
valamint szólt a szabadidõsportkoncepcióról is. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
kapcsolódó folyamatairól beszélt
Szendrényi Péter. Bukta Zsuzsanna miniszteri tanácsadó az
ÚMFT által nyújtott lehetõségekrõl tájékoztatta a hallgatóságot.
A konferencia utolsó harmadában
gyakorlati tanácsokat, jól használható ismereteket kaptak az érdeklõdõ sportszakemberek.

Jelenlegi formájában
a miniszter ágyszám
javaslata elfogadhatatlan
A Közép- Dunántúli Regionális
Tanács (KDRET) ülését követõ
sajtótájékoztatóján Lasztovicza
Jenõ elfogadhatatlannak nevezte
az egészségügyi miniszter kórházi
ágyszámokra vonatkozó javaslatát.
A KDRET elnöke hangsúlyozta,
az aktív ágyak száma a régióban
már eddig is 20%-kal alulmaradt
az országos átlaghoz viszonyítva.
A jelenlegi javaslat ezt rövidítené meg további 1400 aktív ág�gyal. Ha ez az intézkedés lépne
életbe, ez a betegek alkotmányos,
egészséghez való jogát is sértenétette hozzá Lasztovicza Jenõ. A
KDRET elnöke elmondta azt is,
a tanács január 18-ai ülésén vita
alakult ki, mert néhányan azt ja-



vasolták, hogy ne utasítsa vissza
a javaslatot a grémium, hanem
alkudozzanak, próbáljanak meg
alternatív javaslattal elõrukkolni.
Végül azonban a 8001 szavazatból 6678 elutasította a miniszteri
álláspontot .Az elfogadásra került
javaslat így hangzik: Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésérõl
szóló 2206. évi CXXXII. Törvény
régiónkra vonatkozó miniszteri
ajánlatát a fenntartók/tulajdonosok és intézményeik megismerték,
szakmai körökben megvitatták. A
Közép- Dunántúl jelenlegi ágyszám ellátása jelentõs mértékben
az országos átlag alatt van. A javasolt további ágyszám csökkentés
súlyosan veszélyezteti a lakosság
egészséghez való alkotmányos
alapjogait, ezért a Regionális
Egészségügyi Tanács az ajánlatot is tárgyalásra alkalmatlannak
tartja. A Regionális Egészségügyi
Tanácsok célja, hogy a miniszter
és a kormány vizsgálja felül ezt a
javaslatot, és történjenek további
egyeztetések a szakmával. Eddig a
hétbõl öt régió utasította el az indítványt. Lasztovicza Jenõ a sajtótájékoztató végén hangsúlyozta, a
szakmai körökkel való egyeztetés,
és együtt gondolkodás orvosolná
az egészségügyben kialakult kaotikus állapotokat, és megelõzné a
helyzet további súlyosbodását.

Tizenhatodik
ünnepi közgyûlés
kitüntetettekkel
A Megyei Önkormányzat megalakulásának évfordulójának tiszteletére ünnepi közgyûlést tartottak a Megyeháza Szent István
termében. Ebben az esztendõben
a 16. évfordulót köszöntötték a
megjelentek. A vendégeket Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés
elnöke köszöntötte. A megyék
szerepét, jelentõségét emelte ki,
hangsúlyozta, bízik abban, hogy
az ezer éves megyerendszer még
sokáig szolgálhatja a benne élõket. Talabér Márta ünnepi beszédében a megyék szerepérõl szólt,
kiemelte, hogy az átalakulóban
lévõ közigazgatásban, a regionalizálódás mellett is, igen komoly
szerep vár továbbra is a megyékre.
A szerepük megtartása, megõrzése, nagyon fontos feladat. Az alelnökasszony elmondta, a szûkülõ
központi támogatás mellett egyre
több feladat hárul a megyei önkormányzatra, de mindezidáig sikerült fenntartani az intézmények
színvonalas mûködését.
A Veszprém Megye Érdemrendje elismerésben, melyet a köszöntõ beszédek után adtak át, Dr.
Czirner József a Közép-dunántúli
Mentõszervezet szakmai vezetõje,

Kádár Tibor festõmûvész, Sarkadi
Nagy Antalné népmûvelõ, és a légierõ parancsnokság zenekara részesült, az együttest Katona János
vezeti. A díjazottak nevében Dr.
Czirner József szólt. A meglepetésmûsorban Mártony Zsuzsanna,
Völler Adél énekmûvészek, Kõrösi
Csaba, és Módri Györgyi színmûvészek léptek fel. A zongorakísérõjük Völgyesi Gyöngyi volt.
Karöltve a kamarával- egyeztetés a kereskedelmi kamara a város
és a megye vezetõi között
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Veszprém megyei elnöksége vitafórumot kezdeményezett
a város és a megye vezetõivel, illetve a térség polgármestereivel.
Az egyeztetés során a tárgyaló
felek a közös feladatokat, a fejlesztés, együttmunkálkodás irányát
jelölték ki.Markovszki György a
Veszprém Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnökségének tagja
vitaindítójában megjelölte a prioritásokat, említve a szentkirályszabadjai reptér mielõbbi mûködtetését, a 8-as fõút mihamarabbi
gyorsforgalmú úttá minõsítésének
jelentõségét. A kamarai tagok rámutattak az adórendszer hiányosságaira, kiemelve, hogy a túlzott
adóterhek megnyomorítják a vállalkozásokat. Az Európai Uniós
forrásokról szólva a jelenlévõk
hangsúlyozták annak jelentõségét,
hogy minél több és jobb pályázat
elkészítése közös érdek. Lasztovicza Jenõ, megyei közgyûlés elnöke
elmondta, az önkormányzatok és a
kamarai tagok között nincs helye
vitának ebben a kérdésben, hiszen
egy csónakban eveznek, közösek
az érdekeik. A megyei vezetõ hozzátette, az önkormányzatoknak
alapvetõ érdeke, hogy minél több,
és jobban mûködõ vállalkozás legyen a területükön, hiszen így a
településen lakók jobb életkörülmények között dolgozhatnak,
valamint a befolyt adóforintok is
nagyobb mértékben gazdagítják a
várost, a környezetet. Lasztovicza
Jenõ kiemelte, a kamarai tagoknak erõteljesebben ki kellene állni
a harmadik oldal, a kormányzat
elõnytelen döntései ellen, hiszen
ezek azok, amelyek legnagyobb
mértékben meghatározzák a gazdaság mûködését. A legutóbbi két
esztendõben történt aránytalanul
nagymértékû adóemelés igen nehéz helyzetet teremtett, nem beszélve arról, hogy két alkalommal
is év közben került erre sor. A kamara vezetése hangsúlyozta, hogy
a megnyert, de ki nem fizetett,
visszavont pályázatok további nehézséget jelentenek számukra, és
negatívan hatnak hosszú idõn át a
tevékenységükre. A tárgyaló felek
megállapodtak abban, hogy a következõ alkalommal az egyeztetésre meghívják a Pannon Egyetem

képviselõjét is, hiszen az intézmény szellemi ereje komoly vonzerõ lehet a befektetõk számára.

Munkaebéd
távlati tervekkel
A közelmúltban April H. Foleyt amerikai nagykövetasszony
munkaebéden fogadta a megye és
Veszprém város vezetését, prominens személyiségeket. A politikai
vezetõk hangsúlyozták, fontosnak
tartanák a rendszeres találkozókat
annak érdekében, hogy a befektetni szándékozó amerikai cégek jobban megismerjék a térséget.
Az amerikai nagykövet elmondta, az adórendszer stabilitása, az
infrastruktúra igen nagy hangsúllyal esik latba akkor, amikor a
befektetés lehetõségeit latolgatják.
Az elõbbivel kapcsolatosan aggályainak adott hangot a tengeren
túlról érkezett politikus, hiszen
úgy véli, Magyarországon nem kiszámítható, és nem stabil az adórendszer, a felelõtlen kormányzati
intézkedések következtében. Az
infrastruktúra után harmadikként
a szellemi tõkét említette, amirõl
viszont elismeréssel szólt az amerikai politikus térségünket illetõen. Ennek bázisa ugyanis a Pannon Egyetem, amely alapja lehet a
szellemi együttmûködésnek.

Szerzõdés tíz évre
Ünnepélyes keretek között írták
alá a Kéményseprõ-ipari konzorcium, és a Megyei Önkormányzat
között létrejött szerzõdést, mely
a következõ évtizedre köttetett.
A Megyei Önkormányzatot Lasztovicza Jenõ képviselte. A megyei
közgyûlés elnöke hangsúlyozta, a
munka, melyet a kéményseprõk
végeznek, egyre magasabb szintû
követelményeket támaszt. Ezek az
emberek, vagyont, és adott esetben életeket mentenek meg, hiszen
a kémények állapota általánosságban sajnos egyre romlik, de a
munkát minden körülmények között el kell végezni. Felber Károly
kéményseprõ mester kiemelte, bár
eddig minden alkalommal csak
öt éves megállapodást írtak alá a
megyei önkormányzattal, most a
tízéves szerzõdés aláírásával kedvezõbb helyzetbe kerültek, hiszen
a fejlesztések megtérülését ilyen
távon már jobban látja a szolgáltató. A konzorciumba való tömörülésnek köszönhetõen pedig csak
egy szerzõdést írnak alá, az eddigi
öt helyett, ami szintén leegyszerûsíti az együttmûködést. Felber Károly elmondta azt is, a következõ
esztendõben 3-4 %-os lesz a szolgáltatás díjának emelkedése, de a
megszorítások következtében ennél nagyobb mérvû áremelkedésre
is számítani kell majd.

A

nyugdíjasklub febr. 19-én
vidám farsangi mulatságra gyûlt össze.
A közösségi ház emeletén Erzsike
jelzésére megköszöntöttük Sasvári
Margitot 80.születsénapja alkalmából. Ezután klubvezetõnk bevezetõ
sorai után, Csokonai V. M.: A fársáng búcsúzó szavai c. költeményét
mondta el. A vers megteremtette a
hangulatot az utána következõ két
vidám történethez.
Az elsõ arról szólt, hogy a tisztaság és szabadság miként fér össze
egy település életében. A furfangos
helyzeteken jókat derült a hallgatóság. Bizony sok tanulságot vonhattak le belõle, akik figyelemmel kisérték mondanivalóját. Az elõadók
Regenyéné és Kertainé jót alakítottak. Végül Hajmásiné Kati „Keresem a párom” c. mûsorát láthattuk, amelyben egy válogatós – nem
véletlenül pártában maradó- hölgy
szerencsétlen próbálkozásain mulattak a jelenlevõk. Melyek férfitagjai közül többen is áldozatául estek
e szeszélyes nõszemély hangulatának. Persze senki sem felelt meg
neki. Majd tapsvihar után, mely a
produkciók végeztével hangzott fel
közös énekléssel zártuk az emeleti
eseményeket.
Ezt követõen levonultunk a klubszobába és evés-ivással beszélgetéssel, nótázással folytattuk a délutánt.
Hagyományosan jól sikerült a
nyugdíjas farsangi mulatsága az
idén is.

A Nyugdíjasklub
farsangja

Utczás Gábor

A Nyugdíjasklub
programjai
2007 elsõ félév
Április
2. 16.00: Nyugdíjas Klubdélután
Közösségi Ház, Tájékoztató községünk életérõl, 2007. évi tervek.
Elõadó: Magasi János, polgármester
11: Színházlátogatás
16. 16.00: Nyugdíjas Klubdélután
Közösségi ház: egészségügy változásai, elsõsorban a nyugdíjasokat
érintõ kérdések ismertetése elõadó: Dr. Gazda Gábor háziorvos
Május
7. 16.00: Nyugdíjas klubdélután
Közösségi Ház, köszöntõ mûsor az év elsõ felében névnapjukat ünneplõ tagok részére, kirándulás pontosítása
19. szombat: Nyugdíjas kirándulás
Fertõd, Nagycenk, Fertõrákos, Balf NEM CSAK KLUBTAGOKNAK!
Május második fele:
Kirándulással egybekötött vidám összejövetel Balatoncsicsón
Június
4. 16.00: Nyugdíjas Klubdélután
Közösségi ház, évi munka összegzése,
Június vége: Nyugdíjas kirándulás Veszprémbe
Várunk mindenkit programjainkra!
Õszidõ Nyugdíjasklub

Tótvázsony TV
Hosszú évek óta dédelgetett ötlet, óhaj, kívánság vált valóra 2007 február
1-én. Ekkor jelentkezett elõször a Tótvázsony Televízió. Biztosan nagyon sokan ültek a képernyõ elõtt ezen az estén, érdeklõdve, örömmel nézve az elsõ
adást. Azóta is hetente két alkalommal lehetõségünk van a legfrissebb eseményekrõl készített felvételeket megnézni, illetve archív felvételek segítségével
felidézni az elmúlt évek jelentõs programjait eseményeit.
Meggyõzõdésem szerint ismét gazdagabbak lettünk valamivel, ismét bõvült a
Tótvázsonyban elérhetõ szolgáltatások köre.
Ezúton is szeretném megköszönni a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület tagjainak, illetve az õket segítõ egyesületen kívüli személyeknek a helyi televízió elindítása érdekében végzett munkájukat. Kívánok egyúttal kitartást és sok sikert
mindannyiuknak a folyamatos mûködtetéshez.

MJ



Hatékonyabbá válik
a szociális segélyezés rendszere
a szociális törvény módosításáról döntött a kormány
A legfontosabb változás a rendszeres szociális segély rendszerének átalakítása és a családi pótlék
emelése.
A rendszeres szociális segély
módosítása elsõsorban a munkára
való ösztönzést szolgálja
Jelenleg kb. 153 ezer család veszi igénybe és átlagosan 27 ezer
forintra nõtt az összege ebben az
évben.
Erre vonatkozó intézkedés:
 a közcélú foglalkoztatásra biztosított források és a segélykassza átjárhatóvá tétele, azaz
a közcélú kerete kimerítése
esetén az önkormányzat akkor
is lehívhatja a költségvetésbõl
a segély összegét, ha a segélyezettet foglalkoztatja és részére
munkabért fizet,
 a közcélú munkát végzõk esetében- ha munkabérük nem éri el
a korábbi segély összegét, akkor
a különbözetet segélyként továbbra is megkapják,
 az egy családnak kifizethetõ segély összegének felsõ határának
a nettó minimálbérben történõ
meghatározása (január 1-tõl
53.915Ft).
 azok a személyek, akiknek rendszeres szociális segélye a munkaképesség-csökkenés mértékének változása miatt szûnt meg,

Á

prilistól indulnak a vidékfejlesztési pályázatok. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében- a jelenlegi ismeretek szerint- mintegy 58 jogcímen juthatnak
majd fejlesztési forrásokhoz a gazdálkodók, kis- és középvállalkozók, önkormányzatok, vidéken élõk.
Elsõk között kerülnek meghirdetésre az állattenyésztés fejlesztését, a
megújuló energiaforrások termelését
és hasznosítását ösztönözõ pályázatok. Szintén áprilisban lehet benyújtani gépbeszerzésekre, mezõgazdasági
területek erdõsítésére támogatási kérelmet.
Az állattenyésztés fejlesztését átlagosan 40 százalékos támogatással kívánják segíteni, de kiemelten kezelik a
trágyakezelés technológiai fejlesztését,
ahol 60-70 %-os támogatás is elérhetõ,
attól függõen, hogy milyen területen
helyezkedik el az álltartó telep.



várakozási idõ nélkül válnak
jogosulttá rendszeres szociális
segélyre.
A védelembe vett gyermekek érdekét szolgálja az az intézkedés,
hogy gyermekes családok esetében
rendszeres szociális segély meghatározott hányada természetben is
nyújtható lesz. Ezt az önkormányzat helyi rendeletben határozhatja
meg.
Gyermekenként legfeljebb a segélyösszeg 15%-a, összességében
50% adható havonta.
A családi pótlék összege 2007.
január 1-jétõl 6,2%-kal - azaz a
2007-re tervezett inflációval azonos mértékben - emelkedik.

A családok gyermekenként
családtípustól függõen havonta
700-900 forinttal több juttatást
kapnak. A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében viszont 1300-1400 Ft-tal nõ a családi
pótlék összege.
Néhány konkrét példa arra,
hogy mennyivel emelkedik a családi pótlék: Az egy gyermeket nevelõ családok a jelenlegi 11 000
Ft helyett januártól 11 700 Ft-ot
kapnak. Egy tartósan beteg, vagy
súlyosan fogyatékos gyermeket
egyedül nevelõ szülõ 23 000 forint
helyett 24 400 forintot kap jövõre.
A kétgyermekes családoknál idén
24000 forintos családi pótlék janu-

ártól 25 400 forintra emelkedik.
A családi pótlék január 1-jével
emelkedik, az utólagos kifizetés
miatt tehát elõször februárban
kapják meg a gyermekesek a magasabb összegû juttatást. Az emelés összesen 19,9 Mrd Ft többletet
jelent a gyermekes családoknak.
Budapest, 2006. november 9.
Forrás: SZMM Sajtótitkárság
Verpulácz Józsefné
Körjegyzõség Tótvázsony

A CSALÁDI PÓTLÉK GYERMEKENKÉNTI HAVI ÖSSZEGE
Gyermekek száma
2006
2007. január 1-tõl
Egygyermekes család esetén
11 000
11 700
Egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén
12 000
12 700
Kétgyermekes család esetén gyermekenként
12 000
12 700
Két gyermeket nevelõ egyedülálló esetén
gyermekenként
13 000
13 8000
Három vagy többgyermekes család esetén
gyermekenként
14 000
14 900
Három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló
esetén gyermekenként
15 000
15 900
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelõ család esetén
21 000
22 300
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelõ egyedülálló esetén
23 000
24 400

Áprilistól nyílnak a vidékfejlesztési pályázatok
A megújuló energiaforrás támogatást a rövid vágásfordulójú fás szárú
energiaültetvények telepítéséhez lehet igénybe venni. A támogatás mértéke a rövid vágásfordulójú fás szárú
energiaültetvény esetén 300 euró/ha, a
nagyon rövid vágásfordulójú fás szárú
energiaültetvény esetén 600 euró/ha.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezõ rendelkezzen
a kérelmezõ nevére kiadott, érvényes
telepítési engedéllyel. A támogatási
kérelmet május elejétõl június 30-ig lehet benyújtani.
Az agrártárca kiemelt jogcímként
kezeli a modernizációt szolgáló gépbeszerzéseket. A speciális erõ- és
munkagépekre a gazdálkodók 35 százalékos támogatást vehetnek igénybe,
míg az általános gépbeszerzés támogatása várhatóan 25 százalékos lesz. Az
igénybevétel feltétele, hogy a gazdaság nagysága meghaladja az 5 EUME
üzemméretet. 1 EUME / európai mértékegység Standard Fedezeti Hozzá-

járulás alapján számolt / értéke 1200
Euró. Ez kb. 24 ha búzának felel meg.
Várhatóan májustól lehet pályázni
a nem mezõgazdasági mikro vállalkozások fejlesztésére, korszerûsítésére.
Ha a kérelmezett támogatás összege
1.000.000-5.000.000 forint között van
akkor eszközök beszerzése, minõségés környezetirányítási rendszerek,
szabványok bevezetésének támogatása
lehet kérelmet benyújtani. Ha a támogatás összege 5.000.001-50.000.000
forint között van akkor eszközök beszerzése, építés, épületgépészet, kialakítás, -felújítás, -korszerûsítés,
valamint az ingatlanhoz kapcsolódó
kisléptékû infrastruktúra fejlesztésekhez, minõség- és környezetirányítási
rendszerek, szabványok bevezetéséhez
lehet kérelmet benyújtani. A támogatás intenzitás 40 %.
A többi támogatási jogcím meghirdetése folyamatos. Szinte minden hónapban lesz 2-3 új pályázati lehetõség.
Az agrártárca kiemelt figyelmet for-

dít arra, hogy a gazdálkodók a megfelelõ szaktudással rendelkezzenek,
ezért képzésükre szintén jelentõsebb
összeget szán. A képzési támogatás
általában 80 százalékos lesz. A termelõi csoportok létrehozását szintén
elõtérbe helyezi a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium, mivel a szakértõk szerint az integráció
lehet az egyik feltétele annak, hogy a
magyar mezõgazdaság termelési szintje növekedjen. Az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program célkitûzése
még a munkahelyteremtés támogatása, valamint a falufejlesztés segítése is.
A munkahelyteremtésre az elkövetkezõ 7 évben 110-120 milliárd forint áll
rendelkezésre, míg a falufejlesztés 60
milliárd forintra számíthat.
A pályázatokkal kapcsolatosan fogadóórámon személyesen felkereshetnek, melyet minden kedden 13-15 óra
között tartok a Polgármesteri Hivatalban. Telefon: 06/20/5453-004.

			
Kovácsné Buzás Katalin
NVT tanácsadó

EGYES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ÉS ÖSSZEGÜK
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ
1993. ÉVI III. TÖRVÉNY SZERINTI ELLÁTÁSOK
Ellátás típusa
1. rendszeres szociális segély

havi összege
A családi jövedelemhatárhoz
igazodó, nem fix összeg.
Legfeljebb 53915 Ft

2. idõskorúak járadéka
- családban élõ
- egyedülálló
- egyedülálló, 75 év feletti
3. lakásfenntartási támogatás
4. ápolási díj
- alanyi jogú
- magasabb összegû
- méltányossági

21 704
25 773
35 269
minimum 2 500
27 130
35 269
21 704

A fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
Ellátás típusa
fogyatékossági támogatás
- alacsonyabb összegû
- magasabb összegû

havi összege

3. átmeneti járadék

4. egészségkárosodási járadék
4. vakok személyi járadéka
5. házastársi pótlék
6. házastárs utáni
jövedelempótlék

a várható nyugdíj 75%-a
korábbi keresettõl függõen
kerül meghatározásra
(maximum összege
az öregségi nyugdíjminimum
háromszorosa)
13 960
18 570
12 890

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl
szóló 164/1995. kormányrendelet
Ellátás típusa
gépkocsiszerzési támogatás
gépkocsi átalakítási támogatás
közlekedési támogatás

összege
300000 Ft
(hét évente igényelhetõ)
30000 Ft
(hét évente igényelhetõ)
7 000 - 28000 Ft/év
(évente igényelhetõ)

Forrás: www.szmm.gov.hu
17 634
21 704

Verpulácz Józsefné
Körjegyzõség Tótvázsony

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
Ellátás típusa
1. családi pótlék
- egygyermekes család
- egy gyermeket nevelõ egyedülálló
- kétgyermekes család
- két gyermeket nevelõ egyedülálló
- három v. többgyermekes család
- három v. több gyermeket nevelõ
egyedülálló
- gyermekotthonban, javítóintézetben
vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális
intézményben élõ, nevelõszülõnél,
hivatásos nevelõszülõnél, ideiglenes
hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a családi pótlékra saját jogon
jogosult
- tartósan beteg, ill. súlyosan
fogyatékos gyermeket nevelõ család
- tartósan beteg, súlyosan fogyatékost
nevelõ egyedülálló
- 18 éven felüli tartósan beteg, ill.
súlyosan fogyatékos személy
2. gyermekgondozási segély
- alapösszeg
- ikrek esetében
3. gyermeknevelési támogatás
4. anyasági támogatás
- alapösszeg
- ikrek esetében

havi összege
11 700
12 700
12700 (gyermekenként)
13 800
(gyermekenként)
14900
(gyermekenként)
15900
(gyermekenként)

13800
(gyermekenként)

22300
(gyermekenként)
24400
(gyermekenként)
19100, március 1-tõl
19400
(gyermekenként)
27 130
54 260
27 130
61043
(!egyszeri!)
81390
(!egyszeri!)

Nyugdíjszerû szociális ellátások
Ellátás típusa
1. rendszeres szociális járadék
- korhatár felettiek
- korhatár alattiak
2. rokkantsági járadék

havi összege
28 530
24 570
30 330

A LEADER+
PROGRAMRÓL
A Mi Újság! elõzõ számában már említés történt a Leader+ programról.
Ez a program az Európai Únió Magyarországon még kevéssé ismert támogatási formája. Olyan új, alulról
jövõ kezdeményezéseket kíván felkarolni, melyek nem feltétlenül tartoznak
az Önkormányzatok feladatai közé,
ugyanakkor segítik egy adott település, régió fejlõdését.
A Leader+ programban azok a szomszédos falusi településcsoportok vehetnek részt, amelyek közös pályázatot
készítenek az adott régió fejlesztéséért
és legalább 6.500 fõt képviselnek.
Az elmúlt években kiírt programokra
a „Bakonytól Balácáig Akciócsoport”
pályázott. A pályázatban hat település önkormányzatai és civil szervezetei
– Bánd, Hidegkút, Márkó, Nemesvámos, Tótvázsony, Veszprémfajsz - vettek részt. Az elõzõ kiírásban sajnos
nem kerültünk a nyertesek közé.
Ettõl az évtõl a magyarországi
Leader+ program irányítói – szintén
szomszédos, határos kis települések
összefogását várva – már kb. 10 ezer
fõs „akciócsoport” felállítását kérik,
illetve írják elõ ahhoz, hogy pályázni
lehessen.
Ezek az elvárt igények ahhoz a követelményhez kívánnak igazodni, hogy
az Európai Únióban mûködõ „Leader
csoportok” ennél jóval nagyobb térséget fognak össze. Nálunk ez még nem
valósítható meg, de hosszabb távon
e felé fogják kormányozni az ebben
résztvevõ településeket.
A fenti úniós elvárásoknak megfelelõen, bõvíteni szeretnénk ezt az „akciócsoportot”. Erre leginkább alkalmas a
fenti települések mellett, a tapolcai út
melletti falvak összefogása. Ezért meg-

kerestük Nagyvázsonyt – mely pozitívan állt a bõvítés mellé - és ezzel együtt
számítunk a Körjegyzõséghez tartozókra is (Barnag, Mencshely, Pula,
Vöröstó). Ezzel azonban nem álltunk
meg. Reméljük, hogy a „Mûvészetek
Völgye” – Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd, Vigándpetend – lakóival,
valamint még több csatlakozó településsel együtt egy olyan „Leader közösséget” alakíthatunk ki, mely várhatóan
a következõ évben kiírásra kerülõ pályázaton sikeres anyagot tud leadni az
egész kistérségi közösség számára.
A kiírók szándéka szerint több százmillió forintos pályázati pénzek kerülhetnek ebbe a régióba, ha jó, hasznosítható, elismerésre és megvalósításra
érdemes pályázatot nyújtunk be.
A Leader program „kitalálói” azonban nem csak, vagy nem elsõsorban a
települések önkormányzatainak részvételét várják ebben a programban. A
támogatható projektek vállalkozások,
civil szervezetek, önkormányzatok
részvételét és pályázatát várják. Azért,
hogy a majdan felálló Leader koordinációs csoport eredményes munkát,
pályázatot nyújthasson be, szükség van
mindannyiunk jobbnál jobb ötletére!
Az Önére is! Számítunk mindazoknak
a segítségére, akik tudnak és akarnak
tenni maguk, falujuk, régiójuk számára.
Köszönöm segítségüket!

Heilig Zoltán



Mi újság az iskolában?
Gyorsan elrepült a téli szünet,
jót tett egy kis szusszanás az iskola aprajának-nagyjának egyaránt,
hiszen amint januárban visszatértünk, már nyakunkon is volt a
félévzárás, ami sok-sok izgalmat
okozott a diákoknak, és bizony
még több munkát a tanároknak.
Az alsó tagozatosok az elsõ három évfolyamon szöveges értékelésben részesülnek, így itt osztályátlagokról nem tudok beszámolni,
csak arról, hogy igazán szép eredmények születtek, ezt bizonyítja
a számos tantárgyi dicséret is. A
többi osztály átlaga a következõképpen alakult:
4. osztály átlaga: 4,46
5. osztály átlaga: 4,337662
6. osztály átlaga: 3,760784
7. osztály átlaga: 4
8. osztály átlaga: 3,965182
Tanulóink, akik a 2006-2007-es
tanév I. félévében dicséretet,
valamint kitûnõ vagy jeles
bizonyítványt kaptak:
1. osztály
Bakonyi Richárd,
Bognár Brigitta, Dobokai Réka,
Kiss Klaudia, Molnár Viktória,
Straub Laura, Szendrei Zsolt
2. osztály
Farkas Lúcia, Keller Kinga,
Kovács Barbara,
Molnár Benjamin,
Putnoki Amanda,
Szabó Viktória,
Vincze Alex
4. osztály
Kitûnõ: Straub Szilárd
Jeles: Nemes Zsanett,
Tóth Marcell
5. osztály
Kitûnõ: Boncz Norbert,
Tilesch Bálint
Jeles: Néninger Henrik
6. osztály
Kitûnõ: Nagyvári Katalin
Jeles: Kiss Réka Veronika
7. osztály
Jeles: Baranyai Brigitta,
Bognár Botond, Kertész Kinga,
Kõvágó Zsolt
8. osztály
Kitûnõ: Szüsz Klaudia,



Tósoki Dániel
Jeles: Mayer Kitti,
Szakonyi Alexandra
A zeneiskolai félévet stílusosan
vizsgakoncerttel zártuk, melyre
nagy örömünkre sok szülõ is ellátogatott. A szép zongora- és harmonika számok hallgatása közben
sikerült egy kicsit mindnyájunknak elfelejtkezni a hétköznapok
gondjairól. Felejthetetlen este
volt!
Január és február hónap leginkább a különbözõ helyi, városi
és megyei vetélkedõk, versenyek
jegyében telt, ahol iskolánk tanulói szép számmal képviseltették
magukat. Nagy népszerûségnek
örvend évek óta a diákok körében
a Madár Csaba tanár úr által szervezett alsós és felsõs teremfoci bajnokság, ahol idén is fiú és lány csapatok is neveztek. Az eredmények
a februári iskolaújságban olvashatók. Heilig Zoltánné tanítónõ
szervezésésében helyesírási tudományukat mérhették össze az alsó
tagozatosok, ahol elsõ helyezett
Koltai Dorina, második helyezett
Molnár Dániel, harmadik Pichner
Éva, nagyedik Straub Szilárd lett.
Lezajlott a Bendegúz anyanyelvi
verseny iskolai válogatója, Bakonyi Erzsébet tanárnõ vezetésével
diákunk vett részt benne nagy
örömünkre. A negyedik és a harmadik osztály válogatott csapatai
indultak a veszprémi területi mesevetélkedõn, ahol a kilencedik
és a tizedik helyet szerezték meg,
felkészítõ tanáraik Róth Renáta
és Heilig Zoltánné voltak. A megyei Luca napi fonalfûrészelõ versenyen meglepõ módon lányaink
jeleskedtek: második helyezést

ért el Kovács Alexandra, harmadik helyezett lett Szõllõsi Szabina,
felkészítõ tanáruk Herche Ágnes
volt. Szintén Herche Ágnes tanárnõ készítette fel a megyei nemzetiségi versenyen szépen szereplõ
Tósoki Dániel és Szûsz Klaudia
nyolcadik osztályos tanulókat.
Szõllõsi Szabina a nemzetiségi
szavalóverseny országos fordulójába is bekerült, izgatottan várjuk
az eredményt a mosonmagyaróvári fordulóról felkészítõ tanárával,
Heilig Zoltánnéval együtt. Kiss
Réka hatodik osztályos tanuló az
Országos Zongoraverseny területi válogatóján vett részt Gyõrben
Szekér Zsófia tanárnõ felkészítésével. Az Országos Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei
fordulóján Bali Istvánné kolléganõ tanítványai indultak: Tósoki
Dániel tanulónk körülbelül 250
versenyzõ közül a 14. helyen végzett. Tósoki Dániel szintén szép
eredménnyel szerepelt a Lovassy
László Gimnáziumban rendezett
informatika versenyen, felkészítõ
tanára Patona Bálint volt. Nyírõ Barbara tanárnõ az Országos
Történelem Versenyen indította
hetedik osztályos diákjait, melynek megyei fordulóján Baranyai
Brigitta elsõ, Bognár Botond harmadik, Kertész Kinga hatodik helyezést ért el.
Az év elsõ két hónapjában a
nyolcadikosoknak komoly döntést
kellett hozniuk. A felvételikre való
felkészülésben Bakonyi Erzsébet,
Bali Istvánné, Herche Ágnes tanárnõk segítették õket, osztályfõnökük, Bakonyi Erzsébet tanárnõ pedig rengeteget fáradozott,
hogy minden végzõs diák felvételi
anyaga rendben legyen. Lassan

jönnek vissza a bíztató eredmények a középiskolákból, reméljük,
minden tanulónknak sikerül abba
az intézménybe bekerülnie, ahol
legszívesebben folytatná tanulmányait!
Februárban vidám hangulatban
teltek napjaink, a hónap elején
megjelent iskola újság is a farsangi készülõdés jegyében készült el
Lakatos Márta tanítónõ és Madár Csaba tanár úr szerkesztésében. Az iskolai farsangon a szülõi
munkaközösség finomabbnál finomabb szendvicsekkel és süteményekkel kedveskedett a büfében,
a kicsiket táncház, a nagyokat társasjátékok és zenehallgatási, táncolási lehetõség várta, aki pedig
alkotókedvében volt, az mulatságos álarcokat, farsangi figurákat
készíthetett a kézmûves asztaloknál. Természetesen nem maradt
el a tombola sem, az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket pedig
négytagú zsûri bírálta el. A bíráló
bizottság tagjai – akiknek természetesen nagyon nehéz dolguk volt
– Magasi János polgármester úr,
Zsernoviczky Tibor polgármester
úr, Sipos Kitti az Ifjúsági Egyesülettõl és Dienes Gábor tanár
úr voltak. Az iskolai farsang fõ
szervezõje Bali Istvánné tanárnõ volt, a hangulatos dekorációt
Róth Renáta kolléganõ készítette.
Iskolánk diákjai nagy sikerrel szerepeltek mind a hidegkúti, mind
a tótvázsonyi Öregek Farsangján
is, öröm volt látni õket, nagyon
büszkék voltunk mindnyájukra,
és felkészítõ tanáraikra: Némethy Kornélia, Szekér Zsófia, Heilig
Zoltánné, Bakonyi Erzsébet, Herche Ágnes tanárnõkre is. A tótvázsonyi farsang lenyûgözõ díszletei

Heilig Zoltánné kolléganõ munkái
voltak.
Februárban a Kabóca Bábszínház látogatott el iskolánkba a Faluról Falura program keretében. Az
alsó tagozatos tanulók és az iskolánkba látogató óvodások nagyon
jól szórakoztak az elõadáson.
Február 23-án a kommunizmus
áldozatainak február 25-ei emléknapja alkalmából nagyszabású
kiállítás nyílt iskolánkban Nyírõ
Barbara történelem szakos tanárnõ rendezésében. A gazdag anyagot felölelõ tárlat számtalan fotót,
tárgyi emléket is bemutatott, a
kiállítás megnyitót filmvetítés követte. Nagy élmény volt látni, hogy
a kiállítás létrehozásában számos
diákunk is aktívan részt vett, és
a filmvetítésen is szép számmal
voltak jelen tanulóink. Március
15-érõl ezúttal szabad téri rendezvénnyel emlékeztünk meg. Így
szerettünk volna nemzeti ünnepünkön Tótvázsony lakosainak is
kedveskedni a hetedik osztályosok
és osztályfõnökük, Bali Istvánné
színvonalas és megrendítõ mûsorával. Nagyon örültünk neki, hogy
a nagycsoportos óvodások és számos falubeli érdeklõdõ is csatlakozott megemlékezésünkhöz.
Február hónapban került sor a
tanulók látásának, hallásának, gerincproblémáinak szûrésére, minden diákunk részt vett az orvosi
vizsgálatokon, márciustól pedig a
fogászati szûrések indulnak Nagyvázsonyban, ahová szervezetten
visszük a diákokat.
Logopédusunkkal,
Klauszer
Anita kolléganõvel ellátogattunk
az óvodába is a leendõ elsõsök szüleit tájékoztatni az intézményben
folyó munkáról. Megajándékoztuk
õket iskolánk frissen elkészült, Patona Bálint informatikusunk által
szerkesztett, színes bemutatkozó
anyagával is, és reméljük, hogy
szeptemberben a mostani nagycsoportosok teljes létszámban itt
ülnek majd az iskolapadban!
Ezúton is szeretnénk felhívni a
szülõk figyelmét, hogy az iskolai
beíratásra a tavaszi szünet után,
április 12-én csütörtökön, 12-17
óráig és április 13-án, pénteken
8-17 óráig kerül sor. A beiratkozáshoz az iskolaérettséget igazoló
dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a TAJkártyáját és a lakcímet igazoló kártyája mellett egy igazolványképet a
gyermekrõl és 500Ft-ot - a diákigazolványhoz - legyenek szívesek
magukkal hozni!
Február hónapban kaptuk meg
a tavalyi OKÉV mérés eredményeit, ahol mind matematikából,
mind szövegértésbõl derekasan
teljesítettek tavalyi nyolcadikos
diákjaink akár más kistelepülések
iskoláinak, akár megyénk városainak, vagy a fõvárosi iskolák-

nak adataival hasonlítjuk össze. A
részletes elemzés megtekinthetõ
intézményünk honlapján.
Néhány hete iskolánk ismét több
számítógépet kapott a Daten-Kontor Kft-tõl, melyeknek nagy hasznát vesszük az informatika oktatásban.
Jólesõ érzéssel nyugtáztuk, hogy
a két faluból egyre többen vesznek
részt rendezvényeinken. Hamarosan sor kerül az alsós és felsõs kulturális bemutatókra, a Holocaust
emléknap alkalmából filmvetítésekre, nyílt napra, német nemzetiségi napra, valamint április végén
a hagyományos tavaszi koncertre,
és tavaszi játszóházzal, kézmûves
foglalkozásokkal is kedveskedünk
majd a családoknak. A pontos idõpontokat és helyszíneket a hamarosan megjelenõ iskola újságban,
szórólapjainkon, plakátjainkon és
a Patona Bálint tanár úr jóvoltából
egyre fejlõdõ honlapunkon is megtalálhatja minden érdeklõdõ.
Köszönjük szépen a szülõi munkaközösség segítségét és támogatását, a hidegkúti és tótvázsonyi
képviselõ testületek, az Ifjúsági
Egyesület – különösen Szendrei
Szilárd és Sipos Ferenc – együttmûködését programjaink, rendezvényeink
lebonyolításában.
Köszönjük szépen Varga István
segítségét az iskola villanyszerelési
munkáiban. Nagyon sokat jelent
Valtner Károly és Bélafi Károly
falugazdák együttmûködése diákjaink orvosi vizsgálatokra, versenyekre utaztatásában. Szívesen
fogadjuk a további segítõ szándékú
felajánlásokat is!
Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok képviselõ testületei
február hónapban megszavazták az
intézmény 2007. évi költségvetését,
ezáltal lehetõséget és egyúttal feladatot is kaptunk: oktató, nevelõ
munkánkat a továbbiakban is ilyen
vagy még nagyobb hatékonysággal
folytathatjuk, a két községben élõ
gyermekeknek lehetõségük lesz
továbbra is helyben, családias, kellemes légkörben, szép természeti
környezetben végezni általános
iskolai tanulmányaikat. A diákok
és az intézmény minden dolgozója
nevében köszönjük a belénk vetett
bizalmat, melyet igyekszünk továbbra is megszolgálni.
Pedagógusoknak, iskolai dolgozóknak, diákoknak sok erõt, kitartást kívánok a tanév hátralévõ hónapjaira! Szeretném, hogy töretlen
kedvvel, lelkesedéssel tudják folytatni munkájukat! Tótvázsony és
Hidegkút polgárainak pedig szívbõl kívánom, hogy ismerjék meg
iskolánk életét, és leljék minél
többször örömüket benne.
Néninger Jánosné
Péti Mária
igazgató

Iskolás lesz gyermekem
Munkánk során gyakran találkozunk a következõ kérdéssel: Vajon
beírassam-e most a gyermekemet az iskolába, vagy várjunk még egy
évet? E kérdés miatt az iskolaérettség kérdése nem „ elcsépelt” és
unalmas téma. Nemsokára itt van az iskolai beíratás ideje, már azért
is érdemes néhány gondolatot megfogalmazni az iskolaérettségrõl.
Fontos dátum, jelentõs nap a gyermek életében, amikor elõször
indul el az iskolába. Eddigi életét bizonyos kötetlenség, játékos tevékenység jellemezte. Az iskolába lépéssel minden lényegesen megváltozik Feladatai lesznek, melyet naponta el kell végezni akkor is,
ha fáradt, ha unalmasnak találja azokat. Az átállás nem könnyû a
gyermek számára, akkor lesz zökkenõ mentes, ha kellõ elõkészítés
elõzi meg azt, ha a gyermek „iskolaérett”.
A közoktatási törvény a tankötelezettséget rugalmasan kezeli, lehetõvé teszi, hogy az iskolába valóban csak az iskolaérett gyerekek
kerüljenek, hisz az óvodai nevelés 7 éves korig biztosított.
A nagycsoportos óvodásokkal beszélgetve az iskoláról, a tanító nénirõl, a tanulásról, arra a kérdésre, miért szeretnétek iskolába járni,
sok leendõ elsõs így válaszol.
„Mert ott már tanulni kell, mert ott megtanulok írni, olvasni, számolni, lesznek szép színes könyveim.” Bizony ezek a gyermekek már
várják az iskolát, az iskolai munkát Az óvodában is elõtérbe kerülnek
az iskolást utánzó játékok. Ezek az utánzó szerepjátékok is megkön�nyítik az iskolába lépést.
Az iskolai tanulás nem csak megfelelõen fejlett értelmi képességeket igényel, hanem mindenekelõtt megfelelõ alkalmazkodást az új
körülményekhez, akaratlagos beilleszkedést az iskolai környezetbe,
iskolai munkába.
Az iskolaérettség a 6 év körüli gyermek természetes fejlõdésével
együtt járó, ugrásszerûen változó állapotát jelzi, egy belsõ érési folyamat végét jelenti. Segíteni lehet, de siettetni nem szabad.
Mikor iskolaérett a gyermek ?
A testi fejlettség természetesen nem csak a súlyt és a magasságot
jelent, hanem a csont rendszer, az izomrendszer, a központi idegrendszer fejlettségét is. Az iskola érett gyermek már egyre jobban képes
uralkodni mozgásvágyán, érzelmein, egyre inkább szabályozza mozgásait. Kialakul a domináns kéz használata. Nem probléma, ha balkezes! Kéz, ujjmozgásai finomodnak, amelyek kellõ fejlettsége, szabályozottsága egyik fontos feltétele az írás megtanulásának.
Pszichológiai szempontból az iskolaérettség megítélése már összetettebb. Az iskolaérett gyermekben egyre fokozódik az érdeklõdés, a
tudás utáni vágy. Már meg tudja különböztetni a játékot a feladattól
Akarattal, feladattudattal, feladattartással rendelkezik, szabálytudata van. Önállóságra törekszik. Tud 20 – 25 percig tudatosan figyelni,
koncentrálni valamire, azaz pedagógus vezetésével részt tud venni a
közös munkában, alkalmazkodni tud a közösséghez.
A tanuláshoz természetesen megfelelõ értelmi képesség, gondolkodásbeli fejlettség is szükséges.
A térészlelés, a differenciált irány-megkülönböztetés meghatározó
szerepet játszik az olvasás elsajátításában.
Az eredményes tanulás egyik fõ feltétele a megfelelõ beszédkészség,
a tiszta, helyes hangképzés, a gazdag szókincs.
Az iskola érett gyermek mennyiségi fogalmakkal is rendelkezik.
Nem csak számlál, de ismeri és használja a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát, tárgyakkal számtani mûveletek végzésére is képes. A
tanuláshoz szükséges pontos megfigyelési tevékenysége kialakult, a
látott, halott jelenségeket, információkat képes felidézni, emlékezete
egyre pontosabb, tágabb.
Az iskolába lépéstõl hosszú éveken keresztül a tanulás lesz a gyermek számára a fõ tevékenységi forma, melynek minõsége közvetlenül
alakítja iskolai karrierjét, távlataiban pedig egész személyiségét.
Ma már minden öt éves gyermek óvodás, az oktatási törvény ezt
kötelezõen elõírja. Az óvoda nemcsak figyelemmel kíséri a gyermek
fejlõdését, de nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy a gyermek iskolaéretten, a tanuláshoz szükséges képességek megfelelõ fejlettségi
szintjét elérve kerüljön az iskolába.
Weinhardt Ferencné



Országos történelem
tanulmányi verseny

A ,,Triumvirátus”
gyõzelme
Iskolánk ebben az évben is részt
vett a Megyei Pedagógiai Intézet
által szervezett Országos történelem versenyen. A decemberi iskolai
fordulóból mindhárom induló versenyzõ bejutott a megyei fordulóba, melyre február 13-án került sor.
A verseny témája Magyarország és
Európa története 1700-1815-ig. A
verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetõséget biztosítson egyes történelmi korszakokban
való elmélyülésre, a képességek
újszerû fejlesztésére. Ezek közül is
kiemelt szerepet szánt a források
használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a
szaknyelv helyes használatának, a
térben és idõben való tájékozódás
képességeinek, a kommunikációs
képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának.
A megyei fordulón fantasztikus
eredményt értünk el. Baranyai Brigitta megyei elsõ, Bognár Botond
harmadik, Kertész Kinga a hatodik
helyen végzett. Le a kalappal tudásotok, kitartásotok, befektetett
energiátok elõtt. Büszkék vagyunk
Rátok!
Nyírõ Barbara

Matematika-verseny
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján (2007. február 23-án) iskolánkból hat tanuló
vett részt. A következõ három tanulónak sikerült elõkelõ helyet elérni a rangsorban:
Tilesch Bálint 5. osztályos tanulónak a 69. helyezést kb. 360 versenyzõ közül,
Baranyai Brigitta 7. osztályos tanulónak a 35. helyezést kb. 260 versenyzõ közül,
Tósoki Dániel 8. osztályos tanulónak a 14. helyezést kb. 250 versenyzõ közül.
Tósoki Dániel március 9-én ünnepélyes keretek között vehette
át az elismerõ oklevelet egy szép
könyvvel együtt Veszprémben, a
Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban,
mely rendezvényre évfolyamonként
az elsõ 15 helyezettet hívták meg.
Bali Istvánné
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„Békesség nektek!”
A Feltámadott Úr Jézus áldó szavait idézve köszöntöm a kedves Olvasókat. Vagy úgy is mondhatnám, ahogy mi szoktuk: Áldás, békesség! Azt
gondolom, sokan egyetértenek velem, hogy a békesség azon kincsek egyike, amire az embernek
élete során a legnagyobb szüksége van. Az Úr
Jézus ezt a becses értéket kínálja nekünk, hiszen
jól tudja, e nélkül zaklatottak, nyughatatlanok vagyunk. Böjtben járunk, és várjuk a húsvéti örömhír beteljesedését, talán éppen békétlenségeink
közepette küszködünk és áhítozunk az istenadta
békességre. Ha így van, jó helyen kopogtatunk,
hiszen a böjti idõszak éppen erre a készülõdésre,
ráhangolódásra adatott, a böjt a lélek kitágításának ideje. Kívánom, hogy minél többen és többet
olvassuk a Szentírást, imádkozzunk és nemesedjünk lélekben, hogy az áldott Ünnep felkészültnek
találjon Isten Fiának imádására!
Néhány gondolat a Református Missziós Ház
életérõl: nagy örömmel adtunk helyet a januárban
megrendezett ökumenikus (felekezetközi) istentiszteletnek, amely rendezvényre népes gyülekezet
sereglett egybe. Az ünnepélyes alkalmon mindkét
felekezet lelkészei szolgáltak, és felcsendültek
mindkét közösség énekei. Amikor együtt vallottuk meg hitünket, és együtt fohászkodtuk el az Úri

imát, mindannyian átélhettük az egy Isten sürgetõ
parancsát: „Arról fog megismerni a világ, hogy ti
egymást szeretitek.” Reményeink szerint lesz folytatása ennek a kezdeményezésnek és minden év
januárjában csatlakozunk a világ keresztyéneinek
egyetemes imahetébe.
A Missziós Házban (Magyar u. 98., a református
templommal szemben) minden hónap utolsó vasárnapján du. 4 órakor közösségi délutánokat tartunk, amely programok nyitottak mindenki elõtt.
Ezek a fesztelen, családias alkalmak lehetõséget
kínálnak mind azoknak, akik nem gyakorolják a
vallásukat, de érdeklõdnek a hit dolgai iránt, mind
a templomba járóknak. Változatos programokkal
készülünk, kérem, kövessék a hirdetéseinket a falutévén és a hirdetõtáblákon.
2007. május 12-én, szombaton de. 9 órától du. 5
óráig „Párkapcsolataink minõsége” címmel csendesnapot tartunk. Meghívott elõadónk és beszélgetésvezetõnk Szarka Miklós a MRE Családsegítõ Szolgálatának lelkész-pszichológusa.
Testvéri köszöntéssel:
Szabó Gergelyné Zsófia
missziós lelkész

A Nemzetiségi Egyesület hírei
Az Egyesület kultúrcsoportjai
az elmúlt negyedévben is letették
névjegyüket úgy Tótvázsony, mint
a környék településeinek mûsoraiban.
A karácsonyi ünnepkör után a
farsangi mûsorra készült a Dalkör
és a Harmonika Trió. A harmonikások – fiatalok és bohók – egy
merõben új, eddig szokatlan stílust
hoztak a farsangi elõadásukra. A
hetvenes évek táncdalaiból válogattak (pl. Nem vagyok én apáca,
stb.) és a dalokat énekelték is. Azt
akarták megmutatni, hogy a harmonika, mint „zeneszerszám”, alkalmas új stílusú dalok elõadására
is. Természetesen ezeket az énekeket magukhoz közelebb állónak
érezték, mint az idõsebb generáció
slágereit.
Ez azonban nem zárta ki azt,
hogy nagy lelkesedéssel kísérjék a
dalköri próbákat.
A Dalkör a már megszokott német népdalok mellett, most a 40es, 50-es évek slágereibõl és ismert
operettekbõl állította össze mûsorát. A dalok nagy részét a közönség is ismerte, így együtt énekelték
elõadók és nézõk. Hogy érdekesebb legyen, táncra is perdültek
és így még színesebbé tették fellépésüket. A tánccsoport tagjai
a végén „besegítettek” egy kissé,
hogy szebb, mutatósabb legyen az
elõadás és a dalok éneklését leve-

gõvel is bírja a csapat.
A Harmonika Triónak nagy sikere volt Pénzesgyõrön. A helyi
Baráti Kör kérte fel õket egy nagy
kihívást jelentõ közel egy órás mûsorra. Ehhez, viszonylag rövid idõ
alatt új dalokat kellett megtanulniuk. Hallgatóságuk nagy tapssal,
együtt énekléssel köszönte meg
fellépésüket. A következõ „megmérettetésük” júniusban Magyarpolányban lesz.
A Trió részt vett március 17-én a
Herenden rendezett nemzetiségi
dalkörök országos minõsítõ találkozóján. Õk versenyen kívül, a szünetet használhatták fel arra, hogy
megmutassák magukat azoknak
az érdeklõdõknek, akik még nem
ismerik õket. Mivel tizenhárom
településrõl tizenöt dalos csapat
volt a rendezvényen, így bízhatnak
abban, hogy a közeljövõben még
több meghívást kapnak.
A minõsítõn a tótvázsonyi Dalkör is részt vett. A nemzetközi
zsûri (egyik tag Ausztriából érkezett) a Dalkör mûsorát ARANY
fokozattal jutalmazta. Büszkén
mondhatjuk el, hogy az idén 25
éves Dalkör az eddigi versenyeken
mindig megfelelt a szigorú zsûri
elvárásainak és arany fokozatot
kapott.
A következõ idõszak programja lesz a már hagyományos Passió
éneklés „Virág vasárnap” a kato-

likus templomban. Bár nem nemzetiségi szokás, de mindenképpen
szép hagyományápolást jelent,
amit jó lenne hosszabb távon is
megtartani.
Az Úrnapi misén és körmeneten a „Pirgerek” részvétele szintén olyan, most már hagyományos színfoltja a falu egyházi és
hagyományõrzõ életének, melyet
érdemes megõrizni. Ezt a szokást
az országban máshol nem gyakorolják, így értéke még nagyobb.
Messzirõl jönnek ide emberek,
hogy megnézzék és megörökítsék.
(Néhány éve a pécsi televízió is felvételt készített róluk.)
Az Egyesület ez évi legmeghatározóbb programja a június 10-i
XI. Nemzetiségi és Fúvószenei
Találkozó. A Dalkör, az Ifjúsági
Tánccsoport, valamint a Harmonika Trió is jubileumot ünnepel.
A kultúrcsoportok megalakulásuk
25, 20, illetve 5 éves évfordulóját
köszönthetjük. Erre a szép alkalomra a dalkörösök és táncosok
is visszahívják, visszavárják az
alapítókat, a volt csapattagokat.
Szeretnék, ha együtt énekelnének
és járnák a táncot mindannyian.
Természetesen vendég résztvevõi
is lesznek a mûsoros délutánnak.
Heilig Zoltánné

EZÜST NYÁR ESÉLY A PIHENÉSRE
Üdülési csekk-pályázat nyugdíjasok részére
Pályázók köre:
Azon belföldi illetõségû nyugdíjban és nyugdíjszerû ellátásban részesülõ
61. életévüket betöltött nõk és 62. életévüket betöltött férfiak, akiknek
havi teljes összegû ellátása nem haladja meg a 75 000 Ft-ot, és más munkaviszonyból, vagy vállalkozásból származó jövedelme nincs.
A 2007. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek
támogatásban, akik 2006-ban nem nyertek el támogatást a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatai keretében.
A pályázat benyújtási határideje:
2007. február 15 – 2007. április 30.
A pályázatok kizárólag az elõírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2007” formanyomtatványon nyújthatók be, amely letölthetõ a www.udulesicsekk.
hu internetes oldalról.
A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell
eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 11.

Üdülési Csekk Pályázat fogyatékossággal élõk részére
Pályázók köre:
Azon belföldi illetõségû 18. életévüket betöltött személyek, akik:
- rokkantsági- nyugdíj vagy járadékban,
- baleseti- nyugdíj vagy járadékban,
- megváltozott munkaképességûek járadékában,
- fogyatékossági támogatásban,
- vakok személyi járadékában,
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában,
- magasabb összegû családi pótlékban részesülnek, és annak együttes
összege nem haladja meg a havi 75 000 Ft-ot. A fogyatékossággal élõk
– esetleges – kiegészítõ tevékenységbõl származó jövedelme, illetve foglalkoztató intézményben elszámolt nettó havi keresete nem kizáró ok
a pályázatból, amennyiben a járadék/támogatás/nyugdíj és jövedelmek
együttes összege sem haladja meg a 75 000 Ft összegû értékhatárt.
A pályázaton egy fõ önállóan vagy egy fõ+kísérõ pályázhat.
A 2007. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek
támogatásban, akik 2006-ban nem nyertek el támogatást a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatai keretében.
A pályázat benyújtási határideje:
2007. február 15 – 2007. április 30.
A pályázatok kizárólag az elõírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2007” formanyomtatványon nyújthatók be, amely letölthetõ a www.udulesicsekk.
hu internetes oldalról.
A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell
eljuttatni. Cím: 1590 Budapest, Pf. 11.

A kérelem benyújtásának kötelezõ melléklete:
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2007. évi havi nyugellátás
megállapítását tartalmazó igazolásának másolata (nem megfelelõ sem a
havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat).
A pályázattal elnyerhetõ támogatás formája és mértéke:
Az MNÜA a támogatást névre szóló üdülési csekk formájában biztosítja.
Az MNÜA által kibocsátott 40 000 Ft értékû névre szóló üdülési csekk, A kérelem benyújtásának kötelezõ melléklete:
1. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2007. évi igazolásának máamelybõl
solata és/vagy a foglalkoztató intézmény igazolása és/vagy a Magyar
Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságának határozata és a
Havi teljes ellátás
Üdülési csekk értéke
folyósítást igazoló, a pályázat benyújtását megelõzõ havi szelvény máösszege
egy fõ részére (Ft)
Önrész (Ft)
solata, valamint
2. A fogyatékosságot megállapító igazolás 164/1995. (XII.27.) Kormány
60 000 Ft ellátási
rendelet 2. sz. melléklete szerinti I. fokú Orvosi Szakvélemény.
összegig

40 000 Ft

15 000 Ft

60 001-75 000 Ft-ig

40 000 Ft

20 000 Ft

A pályázattal elnyerhetõ támogatás formája és mértéke:
A fogyatékossággal élõk esetében 40 000 Ft összegû üdülési csekket biztosít az MNÜA a pályázó megállapított havi teljes jövedelme alapján differenciált önrész megfizetése mellett.
Az üdülési csekk felhasználhatósága:
szállás és hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatások, utazási szolgáltatások, A kísérõ személy részére 20 000 Ft üdülési csekket biztosít az MNÜA
vonat utak, busz utak, hajóutak, étkezés, egészségmegõrzés, betegség- 10 000 Ft önrész megfizetése esetén. A fogyatékkal élõ kísérõ nélkül,
megelõzés, sport és szabadidõ szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, azaz önállóan is pályázhat:
horgászengedélyek, fürdõ és uszodai szolgáltatások, állat-és növénykerti
belépõk, HUNGARORING és HUNGEXPO belépõjegyek, személy- Pályázó személy
Üdülési csekk értéke
gépkocsi-üzemanyag vásárlása.
havi teljes járadéka/nyugdíj
Önrész (Ft)
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ és pályázati adatlap kérhetõ:
a Családsegítõ-és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójától
Polgármesteri Hivatal
Tótvázsony, Magyar u. 101. Tel.: 88/506-793.

összege
60 000 Ft-ig
60 001-75 000 Ft-ig
Kísérõ személy részére:

egy fõ részére (Ft)
40 000 Ft
40 000 Ft
20 000 Ft

15 000 Ft
20 000 Ft
10 000 Ft

Az üdülési csekk felhasználhatósága:
Pongor Mária szállás és hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatások, utazási szolgáltatások,
családgondozó vonat utak, busz utak, hajóutak, étkezés, egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, sport és szabadidõ szolgáltatások, kulturális szolgáltatások,
horgászengedélyek, fürdõ és uszodai szolgáltatások, állat-és növénykerti
belépõk, HUNGARORING és HUNGEXPO belépõjegyek, személygépkocsi-üzemanyag vásárlása.

Rendõrségi körzeti-megbízott hírei

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Tótvázsonyban a fogadóidõ minden 2. hét szerdáján 08.00 - 09.00 óra közötti idõtartamban kerül megtartásra. Hidegkúton minden 2. hét (a tótvázsonyival megegyezõ héten) szerdáján 09.00 - 10.00 óra közötti
idõtartamban. A következõ fogadóóra napja április 11. A fogadó órákat az adott település önkormányzati hivatalában tartjuk.
Csepely Balázs
Nagyvázsony
06-30-5665191

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ
és pályázati adatlap kérhetõ:
a Családsegítõ-és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójától
Polgármesteri Hivatal
Tótvázsony, Magyar u. 101. Tel.: 88/506-793.
Pongor Mária
családgondozó
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Szilveszter a határon túl

Kedden, 26-án este indultunk el nyolcan Erdélybe, a csernátoniak
már nagyon vártak minket, jó volt újból találkozni. Hárman családoknál, Katáéknál és Laciéknál, a többiek pedig egy garzonlakásban lettek
elszállásolva Felsõ Csernátonban. Mindig sok finomsággal leptek meg
minket. Az ebédek és vacsorák közösek voltak, ezek után beszélgettünk
és játszottunk az IKA teremben.
A hét során jártunk az Ika várnál, Sepsiszentgyörgyön, ahol láttuk a
Duna tv-sek elõkészületeit, Kézdivásárhelyen, ahol a lányok kérésére a
városnézésen kívül egy kis vásárlás is volt. Megnéztük a Szent Anna tavat is, ahol hó is volt, így a tóhoz vezetõ szerpentinen szánkózhattunk. A

GYEREKNAP
Az idei évben május 26-án (szombat) ismét közösen
szervezi az Óvoda és az Iskola Szülõi Munkaközössége a
gyereknapot. Az elõzõ évekhez hasonló programokkal várunk minden kedves gyereket, kiegészülve báb elõadással és
kulturális programmal. Szeretnénk, ha a gyerekeken kívül
minél több felnõtt is megtisztelné rendezvényünket, és egy
csodás családi napot tölthetnénk gyerekeinkkel. A szervezõk minden segítõ szülõi kéznek,vagy egyéb segítségnek
örülnek és szívesen fogadják.
Kovács Zoltánné
Szakállné Leitolt Annamária
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fiúknak különösen tetszett hogy versenyezhetnek. Visszafelé menet egy
medvével is találkoztunk, persze rácsokon át néztük meg, de õ nem sokra emlékezhet, mert téli álmát aludta.
Bálban is jártunk egy szomszédos faluban. Az egyesület termében,
ahol mindenki ott volt minden este játszottunk, pókereztünk, társasoztunk, és még tekézni is elmentünk néhányszor.
Haza 3-án érkeztünk hajnalban. Nagyon jól éreztük magunkat és várjuk a mihamarabbi újabb találkozást.
Tósoki Tünde, TIE

Külföldi vendégek
a Teaházban
A havonta egyszer jelentkezõ Teaház továbbra is nagy népszerûségnek
örvend. Novemberben a nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesületnél egy éves önkéntes szolgálatot töltõ francia Julien Grayo volt a vendégünk, aki dobolt a közönségnek, amit késõbb a fiatalok is kipróbálhattak.
Decemberben Jimmy és barátai zenéltek a Teaházban, akik saját szerzeményeik mellett ismert dallamokat is játszottak.
Januárban szintén Nagyvázsonyban önkéntes szolgálatát töltõ tunéziai Hamdi ben Ahmed volt vendégünk, aki fényképes elõadást tartott
szülõhazájáról. A fiatalok megismerkedhettek az arab kultúra valamint
a muzulmán vallás jellegzetességeivel, bepillantást nyerhettek a tunéziai
emberek szokásaiba és mindennapjaiba. Márciusban Szabó Gergõ és felesége zenéltek Teaházunkban, valamint a mozgássérült nagyvázsonyi
Virágos Gerda verseibõl olvasott fel nekünk Tóth Kata.
A Teaház legközelebb az õszi idõszakban jelentkezik újra, hasonlóan
színes és változatos programmal, várunk továbbra is minden kedves érdeklõdõt!
Bíró Petra
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

„Jaj de édes ez a gyerek!”
„Én megeszem!” Igen. A kicsi
gyerekeknek ízük van. Mint a kívánatos, jó ennivalónak.
Na szaguk is van. Becsinál az aranyos kis csecsemõ, s akkor bizony
nincs ibolya illata. Vagy kijön belõle a megevett tejecske a ruhájára. A fülébe, sokszor még a haja is
csimbókokba ragad tõle. Egyszerre
olyan tejcsarnok szaga lesz, hogy
még a szüleik is nagyokat fintorognak. „Pfû de büdös dobja ki”
mondogatjuk a közismert „Katona
bácsi haptákba” –kezdetû gyermekdalból. Olyan hangsúllyal persze, hogy inkább a kicsire legyen
érthetõ, mintsem a szennyezett
pelenkára. Közben belenevetünk
a kis arcába, s ez azonnal enyhíti
a kimosdatással együtt járó kellemetlenségeket.
Igen az a legjobb tán az ilyen
apróságokkal való bánásmódban,
hogy annyit kell nevetni rájuk, meg
rajtuk amennyit csak lehet.
Szavaink mellett mi mindennel
közlünk még információt? Vajon
mit észlelünk pontosan, amikor
az a benyomásunk, hogy a másik
tanácstalanul néz, vagy az arca
meglepetést tükröz, esetleg felhúzza az orrát? Honnan érezzük
ösztönösen, hogy a másik személy
örül közeledésünknek. Milyen elemi apró mimikai, gesztikulációs,
testtartás, távolságszabályozási és
egyéb jelekbõl dekódoljuk, hogy a
másik milyen érzelmi állapotban
van, mit gondolhat, milyen szándékai lehetnek.
Metakommunikáció- egy tudomány ma már. A csecsemõ viszonylag fejlett hallással születik, bár
ekkor az emberi beszédet még nem
tudja megkülönböztetni a többi
hangtól. A 3-4 hetes csecsemõben
az emberi hang már rendkívül hatásos inger, amely nevetést, hangképzést, mozgást idézhet elõ.
A harmadik hónapban már megkülönbözteti a felnõtt hang alapvetõ minõségét. Az izgatott mérgelõdõ hang visszahúzódást, a
barátságos pedig mosolyt válthat
ki. Tehát a hang érzelmi színezetét és a hangerõt is differenciálja.
Az 5. 6. hónapban már sok egyéb
különbséget is felfedez a felnõttek
hangjában. Elõször fõleg a hangsúly különbözõ változásait, a hanghordozást, a beszéd ritmusát és
idõtartamát különbözteti meg.
Az anya általában olyan érzelmi
tartalommal beszél a csecsemõhöz, hogy a hangjával simogat.
Körzetemben
Tótvázsonyban
évek óta simogatjuk a babákat
a baba-masszázs foglalkozásokon. Mikor kinõtték a csoportos
masszázst, az egyik gyakorló kismamának, aki maga is részt vett
a foglalkozásokon az az ötlete támadt, simogassák a babákat tovább
a hangjukkal. A csoport együtt

Simogatás kézzel
és hanggal
maradt, idõközben tipegõkké nõttek. Ennek az az eredménye, hogy
kéthetente szabályosan eladják
a tanácsadót énekléssel, mondókázással, csörgõk rázogatásával,
táncolással. Igazi csoportos örömködés. Hozzák a kedvenc csörgõjüket, várják a napot, amikor együtt
„zenélnek”. Életre szóló élmény
megfigyelni, hogy az újonnan csatlakozók is a 2. 3. alkalommal felismerik a zenék, mondókák, játékok
sorrendjét. Csak mosolyt látni az
arcokon. Az anyukák is elfelejtik
gondjaikat.
Meghatározó együttlét. Jelen van
a kommunikáció minden formája.
Szavak nélkül üzenünk egymásnak. Az együttlét öröme, a pillanat
szeretetet áraszt.
2007. márc. 08-09.-én országos konferenciát rendezett Vesz
prémben a Megyei Mûvelõdési
Központban a Magyar Védõnõk
Országos Egyesülete, ahol bemutattam a Baba-zene programot. A
felvételnek óriási sikere volt. Köszönöm a kismamáknak a lelkesedést együttmûködést, támogatást
és segítséget.
Velez Sarolta
védõnõ
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150 év után ismét kihal egy madárfaj Európában?

A mocsaras, lápos területek jelentik Földünk legveszélyeztetettebb
ökoszisztémáit. Éppen ezért rendkívül fontosak azok a törekvések, melyek során ezeket a területeket minél hamarabb természetvédelmi oltalom alá helyezik. A mocsaras területekre az embereknek a világ minden
táján szükségük van, gazdaságilag, spirituálisan csakúgy, mint fizikailag.
Az emberi gondolkodás szerint a mocsaras, lápos vidékeknek semmi
haszna, ezért nem is fordított rájuk nagy figyelmet, csupán kizsákmányolásuk, felszámolásuk céljából. Pedig egy a partjukon eltöltött nyári este,
hallgatva rendkívül gazdag és élettel teli állatviláguk zajos életvitelét egy
wellness hétvégével vetekszik. Mai világunkban lótunk-futunk a jobbnál
jobb nyaralóhelyek, hotelek, programok után, és nem vesszük észre a körülöttünk karnyújtásnyira elterülõ relaxációra kiválóan alkalmas „apró
természeti csodák” pszichénkre gyakorolt jótékony hatását.

A víz csodája
A víz az élet egyik alapfeltétele. Néhány évtizeddel ezelõtt nem is gondoltuk volna, hogy palackban árult vizet vásárolunk az élelmiszerüzletekben, amit ivásra használunk, és most el sem tudjuk képzelni, hogy 510 év múlva talán többe fog kerülni a tiszta ivóvíz, mint maga a kõolaj.
Édesvizekre a legnagyobb veszélyt leggyakrabban a földmûvelés miatti
lecsapolás, a mezõgazadság fokozott vízfelhasználása illetve az erõteljes
urbanizáció általi szennyezés jelentik. Emiatt a világ mocsaras területeinek 50%-a eltûnt a Föld felszínérõl csak 1900 óta.
A folyók szabályozása, a talajvíz túlzott kiaknázása vagy védõgátak
építése is teljesen lerontja a vizes élõhelyek minõségét, és gátolja bennük
a különbözõ lebontó folyamatokat.
Az 1960-as években a természet védelméért felelõsséget érzõ vadászok hívták fel elõször a figyelmet arra, hogy a vizes élõhelyek természetes állapotának megõrzése létfontosságú a vízimadarak fennmaradása
(táplálkozó- és fészkelõhelyek) szempontjából. Ennek is köszönhetõen
megváltozott a szemléletmód a mezõgazdasági földhasználatot illetõen.
Mára a vizes élõhelyek eltûnésének folyamata lelassult, de nem fordult
meg.

Helytelen vízhasználat miatt veszélyeztetett
fajok az állatvilágban
Az IUCN vörös könyve szerint jelenleg globálisan összesen 3751 állatfaj veszélyeztetett vagy súlyosan veszélyeztetett különbözõ tényezõk
következtében: vízszennyezés miatt 511 (Európában 63); szárazság miatt
210 (Európában 60), túlzott vízkinyerés miatt 118 (Európában 54), míg
mezõgazdasági tevékenységrévén 1589 (Európában 26).
Földrészek
Afrika
Amerika
Ázsia
Európa
Óceánia
Összesen

Különösen veszélyeztetett állatfajok
54
121
84
28
15
282

Veszélyeztetett
állatfajok
Összesen
52
106
142
263
89
173
38
66
14
29
321
603

Elsõ kipusztuló madárfaj
Az eltûnt faj egyik szomorú példája a vékonycsõrû póling (Numenius
tenuirostris) esete. E vonuló madár példányszámának csökkenése a marokkói telelõhelyen is tükrözi. A vékonycsõrû póling az 1960-as évekig
százával vándorolt Afrikába. Mivel az elmúlt években igen kevés helyen
tûnt fel (1998. óta szinte sehol),
ezért egyes tudósok attól tartanak,
hogy a vékonycsõrû póling lesz - az
elmúlt 150 évet tekintve - az elsõ
madárfaj Európában, ami kipusz-
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A kép csak illusztráció

Vízhiány az állatvilágban

tul. A vékonycsõrû póling vonulási útvonala érintette Marokkót, Olaszországot, Görögországot, de még Magyarországon is átrepült. Kipusztulásának fõ oka élõhelyének, vagyis a mocsaras területeknek eltûnése
fõleg Észak-Afrikában, illetve a vadorzás.
A Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) és a Vándorló
Fajok Védelmérõl szóló ENSZ Egyezmény (CMS) nemzetközi összefogást sürget, és közösen küzd a vékonycsõrû póling fennmaradásáért és a
biológiai sokféleség megõrzéséért.

A CIC-rõl:
A Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács egy politikailag független tanácsadó testület, amelynek célja a vadvilág megõrzése. A CIC
1928-ban alakult, és azóta nemzetközi elismertségre tett szert a fenntartható használat és a vadvilág védelmének területén. A szervezet 32
kormánytagot egyesít, valamint egyetemeket, civil szervezeteket, de tagjai között vannak 82 ország magánemberei, és tudósai is. A CIC feladatai
között található különbözõ tervek kivitelezése, javaslatok tétele, a fenntartható használathoz és a vadvilág megõrzésével kapcsolatos tudományos konferenciák szervezése. 40 országban mûködõ delegációi végzik a
szervezet helyi tevékenységét. Fennállásának évei alatt a CIC hatalmas
sikereket ért el szakterületén, olyan fajokat mentett meg a kihalástól,
mint a vándorsólyom, a Przewalsiló, galléros túzok, jelenleg pedig a tatárantilop és a kasmíri gímszarvas megmentéséért küzd.
Elérhetõség: CIC Iroda
Név: Fekete Judit és Kai Wollscheid
Telefon: 23/453-830
E-mail: j.fekete@cic-wildlife.org; k.wollscheid@cic-wildlife.org
www.cic-wildlife.org

Virágvásár
Tótvázsonyban
április 29-én 14.30-15.30
között, a kultúrház melletti
régi gázcseretelepen.
Álló és futó muskátli,
balkonnövények, sziklakerti
évelõ növények, stb.

Május 20-án,
14.30-15.30 között szintén
a régi gázcseretelepen.
Egynyári növények
nagy választékban,
pl.: szõlõvirág (begónia) 70 Ft

Várja kedves vásárlóit a Polgár

Kertészet

Most Ön mondja meg, mi újság!
Hirdetését újságunkba feladhatja a Teleházban a 88/506-800-as,
vagy Sárközi Miklós közjegyzõnél a 88/506-790-es telefonszámokon.
Egész oldal: 16 000 Ft

Fél oldal: 8000 Ft

Negyed oldal: 4000 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.
Az újság megjelenik negyedévente.

Kérjük, hogy ne
feledkezzen el az adóbevallás
elkészítésekor

1%

az 1% felajánlásáról.

Adója a magyar állam
költségvetésébe vándorol,
azonban ezen összeg 2x1%-áról
rendelkezhet. Csupán csak
annyit kell tenni, hogy a
rendelkezõ nyilatkozatot kitölti.
Ne felejtsen el rendelkezni, mert
„1 % jó cselekedet 100%, hogy jót cselekedett”.
Pontes Alapítvány
1%-os kampánya
az NCA támogatásával
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Idõsek farsangja

Könyvtár Tótvázsony
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neki, Isten éltesse. A mûsor keretében a polgármester köszöntötte a
település legidõsebb polgárait: Bolgár Mihálynét és Sashalmi Jánost,
a friss nyugdíjas Görföl házaspárt,
valamint a Szûsz házaspárt 55-dik,
a Schalbert és Reiter házaspárt
50-dik, a Czégai és Ródenbücher
házaspárt 40-dik házassági évfordulójuk alkalmából. További jó
egészséget kívánunk nekik.
Zsernoviczky Tibor néhány
gondolattal szólt a már befejezett
munkákról, és az elõttünk álló feladatokról.
A jóízû vacsorát asszonyaink
készítették: idén marhapörkölt
volt, minek elfogyasztása után vörös és fehérborral koccinthattak
vendégeink. Majd finomabbnál
finomabb sütemények és pogácsa
került az asztalra. Köszönjük az
asszonyok önzetlen segítségét, bízunk benne, hogy máskor is számíthatunk rájuk.
Pihenésként került sor a már
hagyományos „biztos nyerõ” tombolák kisorsolására (minden nyugdíjas nyert valamit). Köszönjük
a tombola támogatóinak anyagi
segítségét: Csopak Tája Szövetkezet, Csengetõ Szerviz, Hidegkút
Önkormányzata, Kriszti-Kocsma,
Kriszt ház Kft, Nász Antal.
Hogy a rendezvény éjfél utánra
húzódott, arról Beke Róbert és zenésztársa gondoskodott.
Köszönjük mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy újra egy szép estét tölthettünk el együtt. A nyugdíjasoktól pedig azt kérjük, minél többen
vegyenek részt a rendezvényen
– hiszen róluk szól.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk.
Bélafi Károly
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I. a Kárpát – medence állatai
II. a Kárpát-medence
gombái és növényei
Kossuth Könyvkiadó,
Szerk.: Újhelyi Péter, Molnár V. Attila
A kétkötetes, színes enciklopédia
hiánypótló összefoglaló mû, amelyben magyar szakemberek mutatják be
Magyarország és tágabb környezetének csodálatos állat- és növényvilágát.
Hosszú idõ óta ez az elsõ tudományosan
megalapozott ismeretterjesztõ munka,
amely részletese, közérthetõen foglalkozik a Kárpát-medence valamennyi
élõlénycsoportjával. Az enciklopédia
elsõ kötete a különféle állattörzsek
hazai képviselõit tárja az olvasók elé.
Sokan tudják, hogy erdeinkben értékes
vadállomány él, de legalább annyira érdekes a kisemlõsök világa is. A hazánkban fészkelõ és területünkön átvonuló
madártömegek sok ember érdeklõdését
felkeltik, és épp úgy híresek a Kárpátmedence halakban bõvelkedõ vizei
is. Élõvilágunkat sok-sok ezer színes
rovarfaj gazdagítja, emellett a gerinctelen állatok más képviselõi is zavarba
ejtõ formagazdagsággal kápráztatják
el a természetet szeretõ embereket. A
kötet külön fejezetben foglalkozik az
egysejtûek kevesek által ismert világával és bemutatja a hazánk területén évmilliókkal ezelõtt élt állatfajokat is.
Az enciklopédia második kötete a különféle gombák és növénytörzsek képviselõit tárja az olvasók elé. Napjainkban
már tudományosan bizonyított tény,
hogy a gombák nem tartoznak a növények közé, hanem elkülönült csoportot
alkotnak az élõvilágon belül. Az enciklopédia áttekintést ad a nagygombák
mellett a kevésbé közismert, de szintén
érdekes más gombacsoportokról is. A
kötet bemutatja a zuzmók, moszatok,
a mohák és a harasztok formagazdag
világának képviselõit, majd sorra veszi
a virágos növények megannyi színpompás hazai faját. Az enciklopédia külön
fejezetet szentel a jellegzetes hazai élõhelyeknek és növénytársulásoknak is.
A kötetek a Tótvázsonyi Könyvtár kézikönyvtárába tartoznak, nem kölcsönözhetõk, csak helyben használhatók.
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Élõvilág Enciklopédia
I.-II. kötet

Február 17-én 16 órai kezdettel
tartottuk meg a már hagyományos
IDÕSEK FARSANGJÁT. A korábbi kezdésre azért volt szükség,
mert táncosaink közül többen a
fellépés után azonnal indultak tovább egyébirányú elfoglaltságaik
miatt. A mûsor igazán színvonalas
volt, a már említett néptáncosok
mellett a fiatalok a Tökös János
címû népmesét játszották el. Az iskolások népi játékokkal színesítették a mûsort. Nagyon jól betanult
fergeteges harmonikakoncertet
adtak a tótvázsonyi és hidegkúti
iskolások. A dalkör nemzetiségi
és magyar nótái emelték a hangulatot. Köszönet illeti a szereplõ
gyerekeket, fiatalokat, felnõtteket
és a mûsor betanítóit a színvonalas
programért.
A rendezvénynek díszvendége
is volt a 82 éves Szalczer György
személyében. Hogy a kultúrházban ennyien voltak az az Õ jelenlétének is betudható, hiszen 10
éven át volt falunkban tanító, és
a jelenlévõ nyugdíjasaink közül
többen tõle kapták az alapokat késõbbi tanulmányaikhoz. Rendezvényünknek volt még meghívott
vendége Reményi Antal és Szaksz
Vincéné személyében, akik most
nem tudtak eljönni – talán majd
legközelebb.
Gyuri Bácsi többször szólt a jelenlévõkhöz, elmondta nem volt
könnyû, hogy itt kellett hagynia a
települést, amit szeretett. Beszédét csendben figyelmesen hallgatta
mindenki, mintha az iskolapadban
ülne, és meghatódva mikor azt
mondta, hogy rendezvényünk elõtt
a temetõbe ment, hiszen neki legalább annyi ismerõse van ott, mint
a jelenlévõk között.
Gyuri Bácsival, aki Pápateszéren
él, megígértettük, hogy eljön még
hozzánk. Jó egészséget kívánunk
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Közhasznú
munkavégzés
A 2006. decemberi közmeghallgatáson az egyik fõ téma a
közhasznú foglalkoztatás volt.
A lakossági érdeklõdésnek eleget téve az alábbi tájékoztatást
adom:
2006. évig az önkormányzat,
mint közhasznú tevékenységet
végzõ szervezet közhasznú munkákra – pl. településrendezés
címén – regisztrált munkanélküliként nyilvántartott munkavállalók foglalkoztatásához támogatást igényelhetett akár 12 havi
idõtartamra. Ez azt jelenti, hogy
minimálbéres
foglalkoztatás
mellet 1 személy bruttó 84.400,Ft mellett az önkormányzatnak
mindössze 25.440,- Ft kiadást jelent havonta és személyenként. A
két összeg különbözete: 59.000,Ft, a Munkaügyi Központ támogatása.
Az önkormányzati gazdálkodás szempontjából ezért ki
lehet jelenteni, hogy ha a munkanélküliek jogosultak rendszeres szociális segélyre, majdnem
ugyanennyibe kerülnek az önkormányzatnak.
2007. évtõl azonban szigorodtak a feltételek. 1 személy foglalkoztatása 93.400,- Ft-ba kerül, a
támogatási összeg csak 62.000,Ft-ra emelkedett. Sajnos azonban ez is csak a hátrányos helyzetû álláskeresõkre igaz, úgymint
a 45 év felettiek, romák, pályakezdõk. További hátrány, hogy
az idei évtõl a foglalkoztatás
idõtartama 6 hónapra szûkült e
fokozottan hátrányos réteg számára is.
A hidegkúti önkormányzat
képviselõtestülete úgy ítéli meg,
hogy az önkormányzat gazdálkodása szempontjából a közhasznú
foglalkoztatás elõnyös. Valószínû, hogy a továbbiakban is ebben
a formában fog mûködni.
Bízunk benne, hogy a lakosság
is értékeli a közhasznú foglalkoztatottak által végzett munkát!
Bélafi Károly

