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A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja
PÁLYÁZATI FELHIVÁS
Tótvázsony Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
Valtner Károly nyugdíjazása
miatt megüresedõ

TANYAGONDNOKI
állás betöltésére
pályázatot hirdet.

Képesítési feltételek:
- legalább 8. osztályos
általános iskola
- „B” kategóriás gépjármû vezetõi
engedély
- vállalni kell 3x5 napos bentlakásos speciális képzésen való
részvételt, eredményes vizsgát

Megújult a www.Totvazsony.hu!
A Tótvázsonyi Önkormányzat idén tavasszal úgy döntött, hogy Tótvázsony község honlapját tartalmában és
küllemében megújítja. Ennek eredményeként már új hírekkel, információkkal, és szebb külsõvel várja olvasóit
falunk lakói és a külsõ érdeklõdõk közül egyaránt. Megtalálhatók az aktuális hírek, rendeletek, határozatok,
az intézmények, civilek, egyházak bemutatkozói, képek, rendezvények. Várjuk a vállalkozók adatait, melyet ingyen megjelentetünk, emellett lehetõség van a cégeknek, vállalkozásoknak, hogy saját honlapot készítessenek
honlapunkon belül. Olvassák, nézzék, véleményezzék!
Szendrei Szilárd

VII. Savanyó Jóska Napok
Idén 100 éve halt meg a falunk
temetõjébe nyugvó Savanyó Jóska,
az utolsó bakonyi betyár. Nevérõl
elnevezett rendezvényünk idén
sok meglepetést tartogat. Tervezett programjaink között szerepel
a péntek 16.00-tól kezdõdõ iskolás
foci kupa, a vetélkedõ, koncertek,
fõzõverseny, bábelõadás, vásári
komédia, bohóctánc, musical csoport, táncház, könyvbemutató,
egészség sátor, dobosok, táncosok,
és a szombat esti utcabál.
Keresse plakátjainkat, várjuk augusztus 10-11-én!
Szendrei Szilárd

2007. augusztus 10-11.

A pályázatok beadásának
határideje: 2007. július 15.
A pályázatokat Magasi János
polgármester nevére zárt
borítékban kell címezni.
Levélcím:
8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.
(Részletes
feladat-meghatározásról
szóló tájékoztató a Körjegyzõségen
átvehetõ)
A pályázatban kell szerepelni
a képzettséget igazoló
bizonyítvány másolatoknak,
elképzelések a szolgálat
munkájának ellátására.
A pályázatok elbírálásáról
a képviselõ-testület dönt
a falugyûlés javaslatának
mérlegelését követõen.
A munkakört 2007. október 1-tõl
lehet betölteni
közalkalmazotti
munkaviszonyban.
Bérezés a jogszabályi elõírások
szerint.
Bõvebb felvilágosítás
a polgármestertõl
és a körjegyzõtõl kérhetõ
a 06-88/506-790-es számon, vagy a
polgarmester.totvazsony@
vazsonykom.hu, illetve
a totvazsonyjegyzo@vazsonykom.
hu címen.

2007. május 31.
Tótvázsony
Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete

MEGYEHÁZI HÍREK
 A Közép-Dunántúli Régiót
alkotó megyék közös Közlekedési
Szakmai Napot rendeztek Székesfehérváron. A szakmai nap témája
a közép-dunántúli közúti közlekedési hálózat fejlesztése volt. A megyei önkormányzat részérõl Pálfy
Sándor alelnök tartott elõadást a
„Közép-Dunántúli Közlekedési
Operatív Program ígéretei és a valóság” címmel.
 Nagyesztergári Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében
ünnepélyes keretek között avatták
fel az Ifjúsági Klubot, a rendezvényen Talabér Márta alelnök köszöntötte az ünnepség résztvevõit.
 Lasztovicza Jenõ a megyei
közgyûlés elnöke vett részt azon
a tapolcai rendezvényen, melyen
a melbourne-i olimpia 50. évfordulójára emlékeztek. Koszorút
helyezett el Csermák József születésnapján rendezett megemlékezésen és részt vett a Batsányi
János Általános iskolában rendezett ünnepségen is. Az ünnepséget megtisztelte a Magyar Olimpiai Akadémia elnöksége és két
olimpiai bajnok Zsivótzky Gyula
és Varga János is. Ez alkalomból
köszöntötték Zsivótzky Gyulát
Mexikó olimpiai bajnokát 70. születésnapja és Dr. Nádori László
professzor urat tudományos munkájának elismerése alkalmából.
 A „Válaszd a sportot, sportolj a
drog helyett” akció keretében Gál
Gyula tartott élménybeszámolót.
A szellemi sport-totót helyesen
kitöltõ diákok jutalmakat vehettek
át Csik Ferenctõl és Gál Gyulától.
Az eseményhez kapcsolódóan az
egészséges életmódot és a sportot
népszerûsítõ kiállítást is rendeztek a megyei önkormányzat és a
diákok által készített anyagokból
 A HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat Zrt. ünnepélyes keretek között indította el a
Kõrishegyi Radarállomást, melynek korszerûsítésére az Európai
Unió Kohéziós Pályázat keretében
került sor. A rendezvényen a megyei önkormányzatot Pálfy Sándor
alelnök képviselte.
 A megyei közgyûlés vezetése és a Kulturális, Kisebbségi és
Vallásügyi Bizottság tagjainak
meghívására munkamegbeszélést
tartottak a megyénkben mûködõ
történelmi egyházak vezetõivel.
A programot Lasztovicza Jenõ a
megyei közgyûlés elnöke nyitot-
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ta meg, a levezetõ dr. Hermann
István a   Kulturális, Kisebbségi
és Vallásügyi Bizottság elnöke
volt. A meghívottak - köztül dr.
Márfy Gyula érsek is - hangsúlyozták, hogy fontosnak és példamutatónak tárják a Veszprém
Megyei Önkormányzat sok évre
visszanyúló folyamatos, ökumenikus kapcsolattartását. A tanácskozáson részt vettek Talabér Márta
és Pálfy Sándor alelnökök is.
 A Kabóca Bábszínház szervezésében rendezték meg – a IV.
Mesefesztivál
programsorozat
kiemelkedõ eseményeként – a
„Kedvenc meséink” címû programot a Latinovits Játékszínben,
melyen részt vett Talabér Márta
alelnök.
 Pannonhalmán a Bencés
Fõapátság Kulturális és Turisztikai Igazgatósága által szervezett
tájékoztatón Veiland László a Megyei Turisztikai Hivatal vezetõje
és Balajthy Zsuzsanna információs referens vett részt, ahol bemutatták az új látogatóközpontot ill.
a Fõapátság speciális, interaktív
tárlatvezetési programját.
 Pálfy Sándor alelnök vezetésével, elsõ alkalommal tartott
megbeszélést a Megyeházán az a
team, amely a megyei kórház, és
a megyei önkormányzat hivatalának illetékes munkatársaiból, az
ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetének a képviselõjébõl,
az elõkészítés és a megvalósítás
lebonyolításában közremûködõ
VeszprémBer Rt. képviselõjébõl
és a tervezõbõl áll. A munkacsoport feladata elvégezni azt a munkát, melynek eredményeképpen
a vonatkozó Európai Uniós pályázati kiírás idõpontjáig elkészül
a Veszprém Megyei „Csolnoky
Ferenc” Kórház-Rendelõintézet

részeként megvalósítani kívánt
Onkológiai Centrum aktualizált
szakmai programja, a beruházás
megvalósíthatósági tanulmánya,
és a módosított szakmai programnak megfelelõ építési engedélyezési tervdokumentáció, mely
a Centrum épületébe a járóbeteg
szakrendelések áttelepítését is
lehetõvé teszi.
 A Megyeházán az 1848/49es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepi
közgyûlésen Lasztovicza Jenõ a
megyei közgyûlés elnöke köszöntötte a meghívottakat, az ünnepi
beszédet Talabér Márta alelnök
mondta. Az ünnepség után valamennyi résztvevõvel együttesen
koszorúzták meg a Szent István
terem elõterében található emléktáblát.
 A Megyeháza Szent István
termében tartotta a Veszprém
Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete alakuló ülését,
melyen Talabér Márta alelnök, dr.
Hermann István, a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság
elnöke, valamint Kropf Miklós,
az Ügyrendi Bizottság elnöke vett
részt.
 A Megyeháza Szent István
termében tartotta a Veszprém
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Testülete alakuló ülését,
melyen Talabér Márta alelnök, dr.
Hermann István, a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság
elnöke, valamint Kropf Miklós,
az Ügyrendi Bizottság elnöke vett
részt.
 A Nemzeti Fórum Egyesület a
Megyeháza Szent István termében
tartotta a Csengey Dénes Vándoregyetem a kihelyezett ülését, majd
a Megyeház téren Brusznyai Árpád emlékére, Melokkó Miklós:

Angyal a Vár felett c. szobrának
alapkõletételén a megyei önkormányzat képviseletében Lasztovicza Jenõ a megyei közgyûlés
elnöke és Talabér Márta alelnök
vett részt.
 A Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által „Merre tart a szociális
munka? Merre tart a szociális
képzés?” címmel Ajkán a Nagy
László Mûvelõdési Központ Kaszinó épületében megszervezett
két napos konferencia megnyitó
ünnepségén Talabér Márta a megyei közgyûlés alelnöke mondott
köszöntõ beszédet.
 Székesfehérváron ülésezett a
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács turizmusfejlesztési
munkabizottsága Dr. Kovács Zoltán megyei tanácsnok vezetésével.
Ügyrendjének elfogadása után
megvitatta és véleményezte a pályázati kiírásokra beérkezett nagyszámú észrevételeket, javaslatokat,
kialakítva a bizottsági álláspontot.
A munkában részt vett külsõ tagként Veiland László, a Megyei Turisztikai Hivatal vezetõje.
 Pápán rendeztük 14. alkalommal az Önkormányzati Kupát. A
meghívásunkat elfogadta Ajka,
Balatonalmádi,
Balatonfüred,
Balatonfüzfõ, Herend, Pénzesgyõr,
Tapolca, Pápa környéke, Várpalota Veszprém, a házigazda és
rendezõ Pápa és a megyei önkormányzat. Összesen 12 sportágban 340 fõ versenyzett a nap folyamán. Pápa ismét gondos és jó
házigazdának bizonyult, a sportlétesítmények jó körülményeket
biztosítottak a sportszerû baráti
küzdelmeknek. Összesen 77 egyéni és csapatdíjat adott át a verseny
végén Talabér Márta alelnöknõ és
dr. Zsédenyi Imre fõjegyzõ. Minden eddigi rekord megdõlt, mind
a résztvevõk számát, mind a versenyzési lehetõségek tekintetében.
Az összesített eredmények alapján
az elsõ helyezettnek járó kupát a
Veszprém Megyei Önkormányzat
csapata nyerte el.
 Budapesten a Hungexpo területén megrendezett 30. Nemzetközi Utazás Kiállításon a megyei
turisztikai hivatal 15 nm-es egyedi
kivitelezésû sarokstandján a hivatal munkatársai a korábban kiadott prospektusok mellett két új
kiadvánnyal várták a látogatókat.
Kiemelt érdeklõdés mutatkozott
a balatoni nyaralási lehetõségek,
a megyei szálláshelyek, a rendezvények iránt. A szakvásáron 54 ország 930 kiállítója mutatkozott be,
70.000 látogatót regisztráltak.

Megalakult
a polgárõrség

Búcsú az óvodától
Június 1.-én rendhagyó évzáró
ünnepélyre került sor óvodánkban.
35 év munkaviszony után elköszöntem a szülõktõl, a gyerekektõl,
szeptemberben ugyanis nyugdíjasként élem tovább az életem.
Mindig féltem, hogy gyorsan eljön az idõ és meg kell válnom attól
a munkahelytõl, környezettõl, ahol
életem nagy részét töltöttem el.
Úgy érzem nagyon gyorsan elrepültek az évek,
- talán azért, mert sohasem volt
holtidõ, mindig tettük a dolgunkat,
mindig készültünk valamire,
- talán azért, mert a gyerekek
mellett úgy éljük meg az idõ múlását, hogy hétfõ van, péntek van, s
itt a nyár, újra karácsony s megint
vége van egy évnek.
    Most az életemnek egy nagyon szép és tartalmas szakasza
lezárult. Boldog embernek mondhatom magam, mert megadatott,
hogy ezt a nemes és emberformáló
munkát több, mint három évtizeden át végezhettem.
    A pedagóguspálya hivatás,
melyet csak szívvel, lélekkel lehet
végezni. Egész embert igényel, aki
adni és újra adni tud fontolgatás
nélkül.
Köszönöm a férjemnek és a családomnak, aki ezt megértette, és
tiszteletben tartotta.
    A gyerekek mindig olyanok,
amilyenné a felnõtt világ alakítja
õket. Az óvónõi munka egy kicsit mindig megújul az új és újabb
gyermekek nevelése révén. Velük
együtt egy kicsit mi is megújulunk.
A gyerekekkel együtt számtalan örömteli pillanatot töltöttünk
el. Amit adtam, azt többszörösen
vissza is kaptam. A fáradt nehéz
idõszakokban a gyermekek szeretete, õszinte ragaszkodása a
völgybõl a csúcsra tudott emelni.

Nagyon sok szép emlékem van,
melyeket nem lehet elfelejteni, melyeket megõrzök és az emlékezetemben azok örökké élni fognak.
    Mindig igyekeztem a szülõkkel
közösen, egymást segítve és tisztelve a célt elérni. Köszönöm a
szülõk támogató munkáját, bizalmát, szeretetét.
Köszönöm mindenkinek, a
szülõknek, a helyi vállalkozóknak,
aki bármi módon, vagy bármivel
segített bennünket, hogy munkánkat még tartalmasabbá tegyük,
vagy óvodánkat szebbé, családiasabbá varázsoljuk.
Köszönöm a szülõk és kollégáim
nevében azt a fenntartói gondoskodást, azt a támogatói segítséget, mely mellett mindig kiegyensúlyozottan tudtunk mûködni,
lehetõségünk volt a folyamatos
fejlõdésre. Emberileg, szakmailag
kiváló fõnökeim, segítõim voltak,

akikkel jól tudtunk együtt dolgozni, véleményt cserélni.
Köszönöm a munkatársaimnak,
hogy segítették munkámat. Olyan
munkahelyi közösségem volt, ahol
megvalósíthattam ötleteimet, elismerték és értékelték munkámat.
    A munkatársaimtól nehéz szívvel, de jó érzéssel búcsúzom. Kívánok nekik nagyon jó egészséget,
türelmet és tartalmas, örömteli
munkát.
Útravalóul fogadják meg
Pestalozzi szép idézetét:
„Hivatásod legyen élni másokért,
S mások boldogságában keresni
a magadét.”
  
Tótvázsony, 2007. június 17.                                                 
Weinhardt Ferencné
   Marika óvónéni

Tisztelt Tótvázsonyi Lakosok!
Szeretném tudatni önökkel, hogy
hosszú várakozás illetve többszöri sikertelen kezdeményezés után
2007. május 6-án 13 fõvel megalakult a Tótvázsonyi Polgárõr Egyesület. Az alakuló ülésen megválasztásra került az elnökség és az
ellenõrzõ bizottság. Elfogadásra
került az alapszabály, melynek cégbírósági bejegyzése folyamatban
van. Miután az egyesület bejegyzésre került utána tudjuk az érdemi
munkát elkezdeni.
Fõbb céljaink:
A lakosság és a településünk
megóvása, környezetének védelme.
A helyi rendezvények lebonyolításának segítése, civil szervezetekkel való jó kapcsolattartás.
Szeretnénk a polgárõr szolgálatot
napi rendszerességgel végezni.
Ahhoz, hogy munkánk minél
eredményesebb legyen, várjuk további tagok jelentkezését, nemre
és korra való tekintet nélkül (akik
betöltötték a 18. életévüket)
Várjuk nyugdíjasok jelentkezését
is, mivel fontos lenne az õ helyismeretük, tapasztalatuk.
Szeretnénk megköszönni az önkormányzat pozitív hozzáállását és
segítségét az egyesület megalakulásához.
A hivatalos bejegyzés után az
egyesület gyûlést tart, amelyre
minden érdeklõdõt és csatlakozni
vágyót szeretettel várunk. A gyûlés
idõpontjáról a hirdetõtáblákon illetve a helyi TV-ben tájékoztatást
adunk.
Köszönöm, hogy elolvasták a cikkünket.
Kajtár Jenõ

KEDVES SZÜLÕK!
Az SZM vezetõsége megköszöni minden kedves szülõnek, akik
valamilyen formában, - idõt és
fáradságot nem kímélve – részt
vettek a 2006/07. tanévben szervezett programjainkon. Köszönjük azon szülõknek, akik a havi
100 Ft-tal segítik, gyarapítják az
SZM kasszáját, csekély kis vagyonát, biztosítva ezzel a programjaink anyagi fedezetét.
Az alábbiakban adunk
tájékoztatást a gazdálkodásunkról:
Nyitó (2006/07 tanév kezdetén):

38.520 Ft
Bevétel: 
53.895 Ft
tagdíjból 
47.500 Ft
gyermeknapi bevétel  6-395 Ft
Kiadás: 
mesevetélkedõre 

57.061 Ft
4000 Ft

mikulásra 
38.319 Ft
karácsonyi játszóházra  7.635 Ft
húsvéti játszóházra 
2.607 Ft
kulturális bemutatóra  4.500 Ft
záró egyenleg a tanév végén:

35.354 Ft
A fentieken kívül szerveztünk
gyereknapot az Ipari Balaton
Kft. És az Önkormányzat támogatásával, valamint Pedagógusnapot a szülõk segítségével.
Továbbra is várjuk a szülõket a
rendezvényeinken és bármilyen
segítséget szívesen fogadunk a
jövõben is, mellyel színesebbé
tehetjük gyermekeink életét.

Albérlet
Fiatal pár albérletet
keres Tótvázsonyban
hosszú távra
2007. szeptembertõl!
Tel.: 06-70/5476268,
06-70/6001329

Jó pihenést kívánunk
az elkövetkezõ nyárra!
SZM vezetõsége
Kovács Zoltánné
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Mi újság az iskolában?
Eseménydús, változatos, munkában, tanulásban bõvelkedõ – de
azért a vidámságnak, játéknak, felhõtlen szórakozásnak is helyet
adó – tanévet tudhatnak maguk mögött diákok, tanárok és szülõk
az általános iskolában. Mivel nemcsak a faluújság, hanem az iskolaújság hasábjain is idõrõl idõre tudósítottunk minden jelentõsebb
iskolai rendezvényrõl, eseményrõl, versenyeredményekrõl, az
alábbiakban már csak a tanév átfogóbb összegzésére, értékelésére
szorítkozom.
Szeptember elején 108 beiratkozott
kisdiákkal indítottuk az iskolai évet,
és 36 tanulóval a zeneiskolát, tanév
végére az általános iskolai létszám 110
fõre nõtt, a beiratkozott óvodásokat
számba véve így jövõre 105 gyermek
jár majd hozzánk.
A 2006/2007-es tanév egyik fõ
célkitûzése volt az intézmény részérõl,
hogy az oktatás és nevelés mellett iskolánkat nyitottá tegyük a két falu:
Tótvázsony és Hidegkút felé, hogy
becsalogassuk az embereket, javítsuk,
ápoljuk külsõ kapcsolatainkat, vállaljunk részt a falvak kulturális és társadalmi életében. A szülõkkel, a szülõi
munkaközösséggel ebben az évben is
nagyon jól együtt tudtunk mûködni,
sok segítséget kaptunk a munkánkhoz tõlük, amit ezúton is köszönünk.
A rendszeres fogadó órák és szülõi
értekezletek mellett igény esetén több
alakalommal tartottunk rendkívüli
szülõi értekezletet, ha olyan nagyobb
csoportot, több gyermeket érintõ
probléma merült fel, melyet sürgõsen
kezelni kellett, és az egyéni gondokat,
ötleteket, javaslatokat, kéréseket is
mindig igyekeztünk lehetõségeinkhez
képest figyelembe venni. A szülõk a
tanév elején gyermekenként ezer forinttal is támogatták az intézményt:
az ebbõl befolyt összeget versenyek
nevezési díjára, házi versenyeinken és
egyéb rendezvényeinken a gyermekek
díjazására, megajándékozására, valamint az iskolaújság sokszorosítására
fordítottunk. Tótvázsony és Hidegkút
képviselõtestületeit folyamatosan tájékoztattuk az iskolában folyó munkáról, eseményekrõl, a képviselõtestületi
üléseken aktívan közremûködve részt
vettünk, a külsõ rendezvényeken rendszeresen képviseltük intézményünket,
pedagógusaink vezetésével diákjaink
példamutatóan vállaltak szerepet a
falutakarításban, sok tanító és tanár
segédkezett a gyermeknap szervezésében és lebonyolításában, és számosan
közülük vállalták a nyári napköziben
való közremûködést is. Igyekeztünk
aktívabb kapcsolatot kiépíteni a
környezõ falvak és Veszprém város nevelési-oktatási intézményeivel: nevelési értekezleteinkre elismert szakembereket hívtunk elõadónak, és ezekre az
értekezletekre hivatalosak voltak Tótvázsony és a környék oktató-nevelõ-,
egészségügyi- és szociális intézményeinek dolgozói is. A helyi óvodára
igyekeztünk megkülönböztetett figyel-
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met fordítani: látogattuk egymás rendezvényeit, ének szakos kolléganõnk
„zeneovi” foglalkozásokat tartott az
érdeklõdõknek, a nagycsoportosok
többször ellátogattak hozzánk, az
iskolavezetõség, a leendõ elsõs tanító
és a logopédus is óvodai szülõi értekezlet körében találkozott a leendõ
elsõs szülõkkel. Már az év elején elkészült intézményünk honlapja, mely
idõközben teljesen megújult, így rendkívül igényes és korszerû formában,
naprakészen tudtuk minden fontos
eseményrõl tájékoztatni a szülõket,
diákokat, érdeklõdõket. E célból indítottuk el iskolaújságunkat is, mely
a tanév folyamán kéthavonta került
a diákok kezébe. Õsszel és tavasszal
nyílt napokat tartottunk, ahol minden
érdeklõdõ képet kaphatott az általános iskolai életrõl. Iskola-nyitogató
címmel színes, vidám bemutatkozó
füzetet készítettünk intézményünkrõl,
melyet a beiratkozó elsõ osztályosoknak ajándékoztunk, és feltettünk a
honlapunkra is.
Az elsõ hetekben elindultak a délutáni kikapcsolódást nyújtó szakköreink, sportköreink: lehetõségük
volt a diákoknak bekapcsolódni a
hagyományõrzõ-, a barkács-, a történelem szakkör munkájába, ha mozogni vágytak, részt vehettek a labdarúgó
és a röplabda sportkörökön, megszerveztük a veszprémi úszásoktatást, és
tovább mûködött az íjász szakkör is
sokak örömére. A felvételi elõtt álló
tanulók matematika, magyar és német tantárgyakból részesülhettek
felkészítõ foglalkozásokban, a tanulási
problémákkal küzdõ diákjaink pedig
minden évfolyamon igénybe vehették
a megfelelõ korrepetálásokat, logopédiai és fejlesztõ foglalkozásokat. A
tanév során kicsiknek és nagyoknak
egyaránt lehetõségük volt rendszeres
veszprémi színházlátogatásokat tenni, sõt a Faluról falura programsorozat keretében a Kabóca Bábszínház
házhoz is jött, és iskolánk aulájában
szórakoztatta az alsó tagozatosokat
és a hozzánk látogató óvodásokat.
Májusban minden osztály egész napos
osztálykirándulásra ment a Dunántúl
különbözõ pontjaira és Budapestre,
ahonnan mindnyájan felejthetetlen élményekkel tértek haza.
Számtalan rendezvényünk volt a
tanév során, még felsorolni is nehéz
valamennyit. Nagy nemzeti ünnepeinken – október 23., március 15. - nagyszabású mûsorokkal, történelmi emléknapjainkon színvonalas kiállítással
(A kommunizmus áldozatai, február
25.) beszélgetéssel egybekötött filmvetítésekkel (Holocaust, április 16.) az

egész falu számára igyekeztünk biztosítani a megemlékezés lehetõségét.
Igényes tárlattal állítottunk emléket
novemberben a magyarországi németek kitelepítésének 60. évfordulójára
is, valamint ebben a témában pályázatot is írtunk ki megszólítva Tótvázsony
és Hidegkút lakóit, melyre értékes
pályamûvek érkeztek. Az évfordulókon, világnapokon szép faliújságok készültek, a nagyiskolai vitrinekben a diákok kézmûves munkáiból válogattak
rendszeresen össze változatos, gazdag
anyagot tanáraik. Kellemes kikapcsolódásban lehetett része annak, aki
ellátogatott akár a karácsonyi-, akár
a gyermeknapi-, akár az év végi vizsgakoncertünkre, ahol zeneiskolánk
tanulói és az énekkarosok adtak számot tudásukról, tehetségükrõl. Õsszel
a tanítók akadályversenyt rendeztek
a kisiskolásoknak a Cseri-kastély
környékén. Az évszakok ünnepeihez
kapcsolódóan (advent, farsang, anyák
napja) több alkalommal is tartottunk
játszóházat, kézmûves-foglalkozásokat
az iskolában a szülõkkel együtt, melyeket mindig hatalmas érdeklõdés
kísért. Vidám hangulatban, változatos, színes programokkal telt az iskolai farsang napja. Tavasszal került
sor a hagyományos német napra és
az azt követõ gálamûsorra is. Aktívan mûködött egész tanév során az
iskolai diákönkormányzat is: havi
rendszerességgel iskolagyûléseken tájékoztatták a fontosabb eseményekrõl,
versenyeredményekrõl az iskola polgárait, értékelték a diákok magatartását,
az ügyeleti munkát, „Tanévnyitó bulit”
és Mikulás bulit” szerveztek, karácsonykor az UNICEF kezdeményezéséhez kapcsolódva jótékonysági céllal
képeslapokat árusítottak, a DÖK-napra vetélkedõkkel és egész napos sportprogramokkal készültek, az év végén
pedig a demokráciát kóstolgatva Diákparlament keretében álltak elõ kéréseikkel, kérdéseikkel, problémáikkal.
A tehetséges diákoknak lehetõségük
nyílt házi és különbözõ területi versenyeken is megméretni magukat.
Háromfordulós teremdekorációs versenyen mérkõztek meg egymással a
felsõ tagozatos osztályok, melynek
keretében egyúttal otthonosabbá, ízlésesebbé, esztétikusabbá varázsolták
tantermeiket. Az alsó tagozatosok számára rajzversenyt és mesevetélkedõt,
helyesírási versenyt szerveztek a tanítók. Az alsós és felsõs kulturális bemutatókon ki-ki avval léphetett fel, amiben legtehetségesebbnek mutatkozott,
számos tanulónk szerepelt az iskolai
német szavalóversenyen is, sokakat
vonzottak a házi sportbajnokságok is.
Kisdiákjaink eredményesen pályáztak
meseíró és rajzpályázatokon, és szépen
szerepeltek a városi mesevetélkedõn is.
A nagyobbak több tantárgyi versenyen
jeleskedtek: németbõl, történelembõl,
matematikából,
irodalomból
és
nyelvészetbõl levelezõ versenyeken
indultak, derekasan szerepeltek a
városlõdi nemzetiségi kulturális bemutatón és a nemzetiségi iskolák megyei versenyén.

Megyei és országos versenyeken kimagasló eredményt elért tanulóink:
Tósoki Dániel 8. o. – Zrínyi Ilona
matematika verseny 14. helyezett
Tilesch Bálint 5.o.
– Országos Logikaverseny 16. hely
Baranyai Brigitta 7. o
- Országos Logikaverseny 31. hely
Kovács Alexandra 8. o. – Megyei
fonalfûrészelõ verseny 2. hely
Szöllõsi Szabina 8. o. - Megyei
fonalfûrészelõ verseny 3. hely
Baranyai Brigitta 7.o.
– Országos történelmi verseny,
megyei forduló 1. hely
Bognár Botond 7. o. - Országos történelmi verseny, megyei forduló 3. hely
Kertész Kinga 7. o. - Országos történelmi verseny, megyei forduló 6. hely
Szécsi Franciska 5.o.
– Országos mûvészeti és tanulmányi
verseny 10. hely
Szegedi Gergõ 5. o.
- Országos mûvészeti és tanulmányi
verseny 12. hely
Kovács Alexandra 8. o. - Országos
mûvészeti és tanulmányi verseny 18.
hely
Erõss Gergõ 8. o.
- Országos mûvészeti és tanulmányi
verseny 19. hely
Keller Dávid 6. o.
- Országos mûvészeti és tanulmányi
verseny 23. hely
Mayer Máté 6. o.
- Országos mûvészeti és tanulmányi
verseny 28. hely
Szöllõsi Szabina – Országos német
verseny Mundart kategória 10. hely
Valtner Vivien és Putnoki Szindia
– zongora négykezes – bronzérem,
Megyei Kamarazenei Találkozó
Grám Renátó, Sánta Kornél, Szécsi
Franciska, Néninger Henrik, Stáhl
Tamás és Tósoki Dániel
– harmonika zenekar – ezüstérem,
Megyei Kamarazenei Találkozó
Baranyi Brigitta – Kiss Réka zongora
négykezes – ezüstérem
- Megyei Kamarazenei Találkozó
Kiss Réka – Országos Zongoraverseny területi válogatója, Gyõr
Horváth Álmos
3 km-es síkfutás 1. hely
Szöllõsi Szabina – kerékpáros iskola
kupa – országos döntõ
IV. korcsoport
fiú labdarúgó bajnokság: terem
– 3. hely, kisiskolák közti 3. hely,
Országos Diákolimpia 4. hely
Jeles és kitûnõ tanulók
a 2006/2007-es tanévben:
1. osztály
Kitûnõ: Dobokai Réka, Straub Laura,
Jeles: Bakonyi Richárd, Bognár
Brigitta, Szendrei Zsolt
2. osztály
Jeles: Putnoki Amanda
3. osztály
Jeles: Koltai Dorina, Pichner Éva,
Regdon Bence, Molnár Dániel
4. osztály
Jeles: Balogh Katalin, Straub Szilárd,
Nemes Zsanett
5. osztály

Kitûnõ: Boncz Norbert,
Tilesch Bálint
Jeles: Néninger Henrik, Molnár Dóra
6. osztály
Kitûnõ: Nagyvári Katalin
Jeles: Kiss Réka
7. osztály
Kitûnõ: Baranyai Brigitta
Jeles: Bognár Botond, Kertész Kinga
8. osztály
Kitûnõ: Tósoki Dániel
Jeles: Szakonyi Alexandra,
Szûsz Klaudia, Mayer Kitti
Ezenkívül 165 tantárgyi dicséretet
kaptak diákjaink.
Az Országos kompetencia méréseken ebben a tanévben is 4., 6. és 8. osztályos tanulóink vettek részt, és idén
csak a nyolcadikosok feladatlapjait
gyûjtötték be. A tavalyi tanév méréseinek eredményei szerint iskolánk tanulói matematikából és szövegértésbõl
a kistelepülések iskoláira jellemzõ
országos átlagnak megfelelõen teljesítettek. A részletes elemzések és
grafikonok megtekinthetõk iskolánk
honlapján.
Eredményesen lezajlottak a középiskolai felvételik. Minden nyolcadik
osztályos tanulónk tovább tanul: 7 fõ
gimnáziumban, 9 fõ szakközépiskolában, 4 fõ pedig szakiskolában folytatja
szeptembertõl tanulmányait.
A gyermek- és ifjúságvédelemre igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni egész
év során. Az ilyen irányú feladatokat
egy megbízott kolléga, valamint az
iskolavezetõség látta el, és megkezdtük még egy pedagógus továbbképzését, felkészítését is erre a munkára,
hogy a jövõ tanévben külön felelõse
legyen az alsó és a felsõ tagozatnak.
Rendszeressé tettük a családlátogatásokat, folyamatos kapcsolatot tartottunk a helyi családsegítõvel. Tavaszi
nevelési értekezletünket a gyermekvédelem témakörben szerveztük, ezekre
az elõadásokra a szülõket is hívtuk. A
tanév során bûnmegelõzés és a droghasználat veszélyei, következményei témakörökben rendkívüli osztályfõnöki
órákat tartottunk a felsõ tagozatos
tanulóknak meghívott elõadókkal,
szakemberekkel, a diákokhoz, családjaikhoz közérthetõ, figyelemfelkeltõ
szóróanyagokat juttattunk el ezekrõl
a kérdésekrõl. Szeptember elejére
egész napos egészségnapot, valamint
felvilágosító oktató CD-ket, foglalkoztató füzeteket biztosít számunkra a
Palánta egyesület. Bekapcsolódtunk a
Drogmentes Magyarországért mozgalom országos rendezvényébe, melynek
keretében egy szép tavaszi napon az
egész iskola lefutotta Veszprémben
a kijelölt távot, és mindnyájan felesküdtünk „drogmentes kapitánynak”.
Teljes létszámú részvételünk jutalmául
két diákoknak szóló oktatást nyertünk
drogmegelõzés témakörben és egy digitális fényképezõgépet.
Megszerveztük a diákok teljes körû
egészségügyi szûrését, megtörténtek az aktuális látás-, hallásvizsgálatok, idén minden osztályban sikerült
sort keríteni a kötelezõ ortopédiai
szûrésekre. Ezúton is kérjük a kedves
szülõket, hogy akinek a gyermeke a
szûrések során beutalót kapott, ne mulasszák el a szakorvosi véleményeket
visszajuttatni a házi orvoshoz illetve

az iskolához, mert csak ezek birtokában tudjuk a jövõ tanévtõl elindítani
a gyógytestnevelést, amire több tanulónknak is szüksége lenne. A két önkormányzat falugazdáinak segítségével le tudtuk bonyolítani a gyermekek
Nagyvázsonyba utaztatását is, így több
éves kimaradás után fogászatilag is
minden gyermek szûrõvizsgálatokban,
illetve szükség szerint kezelésben részesülhetett.
Tanulási nehézségekkel küszködõ
diákjaink számára decembertõl elindítottuk a rendszeres logopédiai
foglalkozásokat, miután a logopédus
kolléganõ minden a pedagógusok által
javasolt, problémákkal küzdõ gyermeket gondosan felmért. Minden tanulási képességzavar tüneteit mutató
tanulónk anyagát elküldtük a Tanulási
Képességvizsgáló Szakértõi Bizottsághoz a tanév elsõ hónapjaiban. Sajnos
januárban olyan törvényi változások
léptek életbe, ami miatt a bizottság
munkája jelentõse lelassult, mert minden korábban már nyilvántartásba vett
gyermeket újra kell szûrniük. Ezért
az újonnan küldött tanulókat ebben a
tanévben már be sem hívták. Kérjük a
szülõk türelmét és megértését ebben
az ügyben, mi is nagyon csalódottak
vagyunk. Annyit tudtunk tenni, hogy
a legsúlyosabb problémákkal küzdõ
gyermekekkel szakértõi vélemény nélkül is elkezdett foglalkozni a logopédusunk és a fejlesztõ pedagógusunk,
és akinek feltétlenül szükséges volt,
annak részleges vagy teljes felmentést
adtunk bizonyos tárgyak értékelése
alól.
Komoly lépéseket tettünk az iskolai
könyvtár létrehozása érdekében, terveinkhez meg is kaptuk az önkormányzat támogatását. Tanév elejétõl kezdve
bõvítettük, korszerûsítettük az iskola
szakkönyv, CD, DVD állományát,
õsszel a szülõk, pedagógusok és minden érdeklõdõ számára kedvezményes
szakkönyvvásárt szerveztünk az iskola aulájában több kiadó könyveibõl.
Idén tanév végén vehetik át a szülõk
a jövõ évi tankönyveket. A Nemzeti
Tankönyvkiadó akcióján jelentõs kedvezményben részesültünk, melybõl a
létrehozandó iskolai könyvtárhoz vásároltunk könyveket, tartós tankönyveket. Megszerveztük az iskolai segélykönyvtárat, melynek segítségével
minden ingyenes tankönyvet igénylõ
tanulónak rendelkezésére tudunk állni
használt tankönyvekkel.
A tornaterem használatának rendjét
már az év elején kialakítottuk, és az
mûködõképesnek is bizonyult. A torna- és tanterembérletek némi bevételt

is jelentenek az intézmény számára.
Fõbb fejlesztéseink közé tartozott a
tanév során a kistérségtõl nyert pályázati pénzekbõl vásárolt két hordozható
személyi számítógép, valamint az iskola teljes hangosításának berendezései
– ezeket részben már használjuk rendezvényeinken, és ennek segítségével
mûködik majd az iskolarádió is, ami
a nyár folyamán kerül beszerelésre.
Teljes mértékben mûködõképessé
tettük az iskolai számítógépes parkot - ami a Data Net Kft. jóvoltából
még bõvült is - valamint megoldottuk,
hogy minden géprõl elérhetõ legyen
az internet. A gyerekek nagy örömére bõvítettük játékkészletünket is, a
nyáron pedig egy tanterem bútorzatát
fogjuk kicserélni. Szülõi segítséggel és
az önkormányzat közremûködésével
befüvesítettük a kisiskola melletti területet, amelyet szeptembertõl már
legnagyobb örömünkre biztonságosan
birtokba vehetnek a diákok. A tavas�szal sor került a vízvezetékrendszer
javítására is, amivel jelentõs gondunk
oldódott meg. A nyár folyamán festés,
karbantartás, javítások zajlanak majd
az iskolában. A „Veszprém megye közoktatásáért” közalapítvány pályázatán
közel 400 000 Ft-ot nyertünk pedagógiai szakszolgáltatás igénybevételére
és taneszközök vásárlására. Ebbõl az
összegbõl tudjuk fedezni a következõ
tanévben a logopédus óraadó megbízási díját, valamint fejleszteni az iskola
sport- és taneszköz készletét.
Az iskolai konyha ebben az évben
is igen fontos feladatot látott el nemcsak az intézmény, hanem Tótvázsony
életében is. 180-190 adagot fõztünk
naponta, 84 iskolás étkezõnk mellett 45-50 óvodás, valamint az iskolai
dolgozók mellett kb. 50 fõ rendszeres
külsõ étkezõnk is volt. A technikai
dolgozók minden iskolai és nagyon sok
települési rendezvény lebonyolításánál
segédkeztek a vendéglátásban, valamint vállalták – és a nyár folyamán is
folyamatosan vállalják - külsõ rendezvények kifõzését, táborozók étkeztetését.
A 2006/2007-es tanév elején életbe
lépett törvényi változások természetesen bennünket is érzékenyen érintettek. Az adminisztrációs nehézségeket
számítógépes programok alkalmazásával, a megszorításokat, korlátozásokat
még fegyelmezettebb gazdálkodással,
takarékosabb mûködéssel próbáltuk
kezelni. Az intézmény költségvetését
Tótvázsony és Hidegkút képviselõ testületei elfogadták, és eszerint kezdtük
el a 2007-es évet. A képviselõ testületek által elõírt megtakarításokat be-

FELHÍVÁS!
A Tótvázsonyért Alapítvány azon cégek, vállalkozások jelentkezését várja, amelyek a táblán szereplõkhöz hasonlóan
szeretnék tevékenységüket reklámozni az önkormányzat
elõtt található térkép hátoldalán.
További információk és jelentkezés az alábbi elér
hetõségeken:
Magasi Jánosné 20/ 463-9227
Szendrei Szilárd 70/547-6268

tartottuk. Intézményünkben csatolt
munkakörként gazdasági ügyintézõ
feladatokat kapott az élelmezésvezetõ,
aki minden kiadásunkat és bevételünket nagyon precízen és pontosan vezeti, számlamásolatokkal mellékelve, így
mindig tisztában vagyunk vele, hogy
áll az anyagi helyzetünk.
Szeptembertõl várható változások
az iskola életében: Mohácsi Mihályné kolléganõnk, aki még a hidegkúti
iskolában kezdte szép, hosszú, tartalmas tanítói pályáját, nyugdíjba vonul.
Sokunknak fog hiányozni – különösen a gyerekeknek – kedvessége,
embersége, jósága, szelídsége, szeretetteljes mosolya, türelmes, megértõ
szavai, kompromisszumkeresõ természete. Anyagi okok miatt a 2007/2008as tanévtõl már csak egy napközis
csoportot tud indítani az iskolában
a fenntartó. A napköziben így az 1-3.
osztállyal összevontan fog délutánonként foglalkozni Krámli Judit
tanítónõ, a negyedik osztályosok pedig felkerülnek a tanulószobásokhoz.
Annak érdekében, hogy továbbra is
zökkenõmentesen folyjon a tanulók
másnapra való felkészítése, a napközis kolléganõt beiskoláztuk a nyárra
ilyen irányú továbbképzésre, az alsós
tanítóknak pedig igyekszünk majd
több korrepetálási lehetõséget biztosítani az olvasás gyakorlásához. A
tanulószobát jól felkészült, a kisebbek
oktatására is alkalmas kollégák fogják
ellátni. A 2007-es törvényi változások
jelentõsen megnehezítették a zeneiskolánk továbbmûködtetését is. Félõ
volt, hogy az alacsony létszámok, a
hiányos felszereltség miatt nem felelünk majd meg a kötelezõ minõsítési
eljáráson. Mindnyájan azt szerettük
volna azonban, ha a településen élõ
gyerekeknek továbbra is lehetõségük
marad a zenetanulásra itt helyben. Végül fenntartói együttmûködési megállapodás született a balatoncsicsói
önkormányzat és Tótvázsony-Hidegkút önkormányzatok között, melynek
értelmében a Nivegy-völgyi Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény kihelyezett telephelyeként folyhat tovább a
megszokott módon intézményünkben
a zeneoktatás. Továbbra is Némethy Kornélia tanárnõ fogja tanítani
a harmonikát, Szekér Zsófia és Dér
Marina kolléganõk pedig a zongorát,
megfelelõ számú jelentkezõ esetén pedig lehetõség nyílik majd fuvola és gitár oktatásra is. Indul elõképzõ a legkisebbeknek és hangszeres elõképzõ
is, a zeneiskolai térítési díjak pedig
változatlanok maradnak. Jelenlegi
adataink szerint 50 beiratkozott zeneiskolással indulhat a következõ tanév.
Én magasabb vezetõi megbízatásomról 2007. június 28-ával lemondtam, a
nyáron a feladataimat az igazgatóhelyettes veszi át, akinek a munkáját
természetesen továbbra is mindenben
segítem, amíg az új iskolaigazgatót
kinevezik. Ezúton is mindenkinek köszönöm a támogatását, aki ez alatt az
egy év alatt mellettem állt és segítette
a munkámat!

Néninger Jánosné
Péti Mária igazgató
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A Nyugdíjas Klub
kirándulása

ájus 19-én igazi
kiránduló idõben
indultunk az Õszidõ Nyugdíjas
Klubbal egész napos körútra. Elsõ
utunk a Fertõdi Esterházy-kastélyhoz vezetett. Itt idegenvezetõ
kísért végig minket a kastélyban.
A pompás épületegyüttes ma múzeum és fontos kulturális központ,
valamint a magyar Haydn-kutatás
központja. Csodálatos parkjában
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rövid pihenõt tartottunk. Utunk
Nagycenkre vezetett, ahol a Széchenyi István Emlékmúzeumot
jártuk végig. Ebben a kastélyban
lakott a „legnagyobb magyar”. Itt
megismerkedtünk életével és munkásságával.
Szerencsénkre a Széchenyi Mauzóleumban is tiszteletünket tehettük. Nagycenk után a Fertõrákosi
római kori Kõfejtõben tettünk
rövid sétát. Bizony a nyugdíjasok
is megmászták a lépcsõket, ami
után csodálatos látvány tárult a
szemünk elé: az egész Fertõ-tó és
környéke. Itt hosszabb pihenõt tartottunk, jutott elég idõ egy meleg
ebédre, kávéra fagyira. Utolsóként
Hegykõre mentünk, ahol a csendes, nyugodt, családias hangulatú
termál fürdõben némi tolongás
után megmártózhattunk a termálvízben. Aki nem fürdött, az sétálgatott, sörözött, fagyizott.
Kívánom, hogy az Õszidõ Nyugdíjas Klub tagjai sok ilyen vidám,
jó hangulatú kiránduláson vegyenek részt. Ezúton szeretném magam és az összes résztvevõ nevében megköszönni Erzsike néninek
a jól megszervezett kirándulást.

Molnár Ferencné

Már a média leírta, hogy a Társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló törvény módosítása szerint 2007. április l-jétõl az eltartott közeli hozzátartozók hozzátartozói jogon nem jogosultak az egészségügyi
szolgáltatások igénybevételére.
No akkor, most hogyan is tovább.
Eddig ugye lehetett valaki biztosított akként, hogy biztosított hozzátartozója, vagy a család egy fõre jutó rendkívül alacsony jövedelme
miatt szociális rászorultsága miatt. A szociális rászorultságot a 1993.
évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szabályozta.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Az önkormányzat polgármestere egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, akinek családjában az egy fõre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, (27.130 Ft) vagy
aki egyedülélõ és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150% (40.695 Ft) nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.
A szociális rászorultság igazolásáról a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje legfeljebb 1 év. Ha
a rászoruló körülményei nem változnak ismételten kiállítható.
A törvény szabályozza, a fogalmakat is:
család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók közössége;
vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható
ingatlan-jármû, továbbá vagyoni értékû jog, amelynek
külön-külön számított forgalmi értéke, illetõleg összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát (542.600 Ft),
vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét (1.899.100 Ft)meghaladja. A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek
vizsgálatánál nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerûen lakik, az a vagyoni értékû jog, amely
az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
tekintettel fenntartott gépjármû.
A szociális törvény fentiek tekintetében nem változott.
Kibõvült azonban a járulékfizetés alapjának igazolásával.
Járulékfizetés alapjának igazolása
Az önkormányzat polgármestere a járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki - a
kérelmezõ saját és családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolás alapján - annak a személynek, akinek a családjában az egy fõre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a teljes munkaidõben foglalkoztatott
munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori
kötelezõ legkisebb összegét. (65.500 Ft)
A bizonyítványt a polgármester egy évre állítja ki. Azokról a
személyekrõl, akik részére a bizonyítvány kiállításra került, a jegyzõ
nyilvántartást vezet és bejelentési kötelezettséget teljesít a társadalombiztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság felé.
Visszatérve a Társadalombiztosítási Törvényre, aki egyik kedvezményezetti körbe sem sorolható annak a járulékfizetés alapja a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ napján érvényes minimálbér, mértéke
pedig kilenc százalék.
Tehát akik nem minõsül biztosítottnak, nem részesül nyugdíjban,
vagy nyugdíjszerû ellátásban és egyéb jogcímen nem jogosult egészségügyi szolgáltatásokra, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.
Minden olyan személynek az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságánál kell járulékfizetési kötelezettségét és annak
megszûnését bejelenteni 15 napon belül, amikor a kötelezettség keletkezik vagy a megszûnés bekövetkezik. A bejelentéshez szükséges
adatlapok interneten az APEH honlapjáról is letölthetõk.
Bõvebb információ, igényléshez szükséges nyomtatvány a kör
jegyzõségen érhetõ el.
Verpulácz Józsefné

Az anyatejes világnap alkalmából kívánok minden anyukának
sok boldog békés percet kisbabájával

Egészségügyi szolgáltatások
igénybevétele

1. Cél
A Kódex célja az, hogy a szoptatás védelmével és támogatásával
hozzájáruljon a csecsemõk biztonságos és megfelelõ táplálásához
2. Tárgykör
A Kódex az anyatejet helyettesítõ
termékekre vonatkozik, ha a marketing vagy egyéb tevékenység azt
állítja, hogy a termék módosítással
vagy anélkül alkalmas az anyatej
teljes vagy részleges pótlására. Az
anyatejet helyettesítõ termékek
közé tartoznak:
a kezdõ tápszerek
a követõ tápszerek
egyéb tehéntej-alapú termékek
babateák és gyümölcslevek
tejpépek és zöldségpürék
cumisüvegek és cumik
Mivel az elsõ hat hónapban a
csecsemõ legjobb táplálási módja a szoptatás, minden kiegészítõ
élelmiszer, amirõl bármiféle módon azt állítják, hogy alkalmas
a 6 hónaposnál kisebb csecsemõ
táplálására, anyatejet helyettesítõ
terméknek minõsül.
3. Reklám
A fenti termékek reklámozása
tilos.
4. Termékminták
A fenti termékekbõl az édesanyák, családjuk és az egészségügyi dolgozók nem kaphatnak ingyenes mintát.
5. Egészségügyi intézmények
Tilos a fenti termékek nép
szerûsítése: nem szabad õket kiállítani, nem szabad posztereket,
naptárakat kiakasztani, nem szabad propaganda-anyagot osztogatni.

Az
Egészségügyi
Világszervezet
(WHO)
állásfoglalása
a szoptatás
támogatásáról
6. Egészségügyi dolgozók
Tilos ajándékot vagy ingyenes
termékmintát adni egészségügyi
dolgozónak. A termékinformáció szigorúan tudományos és
tényszerû legyen.
7. Adományok
Az egészségügyi ellátó rendszeren belül egyetlen intézmény/
személy sem kaphat ingyenes vagy
erõsen árengedményes adományt,
anyatejet helyettesítõ termékbõl.
8. Tájékoztatás
A tájékoztató és oktató anyagoknak tartalmazniuk kell, mennyire
elõnyös a szoptatás, és azt is, milyen veszélyekkel jár a cumisüveges táplálás és a kezdõ tápszerek
alkalmazása.
9. Termékcímkék
A termékcímkén szerepeljen,
hogy a csecsemõ legjobb tápláléka
az anyatej, hogy a készítmény csak
orvosi javallatra alkalmazható, valamint az is, milyen veszélyekkel jár
a termék alkalmazása. Nem lehet
a címkén csecsemõ képe vagy más
olyan illusztráció, szöveg, amely a
tápszerhasználatot idealizálja.
10. Minõség
A nem megfelelõ termékeket –
mint pl. az édesített sûrített tej –
tilos csecsemõtáplálás céljára reklámozni. Minden termék legyen
kiváló minõségû (feleljen meg a
Codex Alimentarius követelményeinek), és vegye figyelembe a
felhasználó ország éghajlatát és
tárolási lehetõségeit.
Velez Sarolta
Védõnõ
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XI. Nemzetiségi
és Fúvószenei Találkozó

2007. június 10-én újra megrendeztük a már hagyományos Nemzetiségi
és Fúvószenei Találkozót!
Az idõjósok minden lehetséges fórumon esõt és vihart ígértek – és mivel pár éve már bõrig áztunk – ezért vasárnap reggel egy kis csapat átköltöztetett mindent a Millennium Parkból az iskola tornatermébe, hogy a
mûsor zavartalanul folyhasson.
Délután megérkeztek a vendég fellépõk: az Úrkúti Asszonykórus, a
Hidegkúti Nemzetiségi Dalkör, a herendi Nefelejcs Tánccsoport, a Balatonfüredi és Veszprémi Fúvószenekarok. Mivel az esõnek még egyenlõre
nyomát sem láttuk, úgy gondoltuk, a felvonulást megtartjuk. Miután
megérkeztek a nézõk is – még mindig nem volt egy felhõ sem az égen –
elkezdtük a mûsort!
Falunkban 3 nemzetiségi csoport is mûködik, mindegyik ebben az évben ünnepli jubileumát!
A Német Nemzetiségi Dalkör 1982-ben alakult. Ekkor, 25 éve határozta el néhány lelkes fiatal, hogy összegyûjti a faluban és környékén a még
fellelhetõ német népdalokat. Azóta is ebbõl a dalkincsbõl énekelnek.
Minõsítõ versenyeken mindig „arany minõsítést” kaptak. Mi nem csak
nemzetiségi oldalukról ismerhetjük õket, hiszen falunapokon többször is
felléptek már különbözõ stílusú énekekkel, hogy szórakoztassák a közönséget; és õk voltak a megálmodói a karácsonyi Adventi Koncertnek is. A
Dalkör vezetõje: Heilig Zoltánné.
A Tótvázsonyi Ifjúsági Tánccsoport a 20 éves jubileumát ünnepelte. Az
õ céljuk az volt, hogy a sváb tánc motívumait felelevenítsék és megõrizzék.
Többször felléptek már az országban és külföldön is. A jelenlegi táncosok már hosszú ideje táncolnak együtt, mégis most úgy döntöttek, nem
folytatják tovább, ezért ez egyben az utolsó fellépésük is volt. Vezetõjük:
Heiligné Hauck Veronika.
A Tótvázsonyi Harmonika Trió tagjai a zenetanulást még az általános
iskolában kezdték. Az elsõ komoly fellépésükön (Unsere Wurzeln – Európa kicsinyben) nagy sikert arattak, és azóta is - 5 éve - több meghívásnak tehettek eleget.
Itt meg kell még említenem a tótvázsonyi harmonikásokat, akik erre
az alkalomra „álltak össze”. 9 harmonikás és 1 szaxofonos (Reichardt
Lõrinc bácsi) szórakoztatott bennünket.
Ezúton szeretném megköszönni mind a három csoportnak, hogy ilyen
régóta, ennyi erõvel, kitartással öregbítették falunk hírnevét. Azt hiszem,
büszkék lehetünk rá, hogy a mi kis falunkban van nemzetiségi kultúra, és
ezt nem csak egy, de három csoport is képviseli. Kívánok nekik továbbra
is erõt, kitartást és még sok fellépést!
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Hauckné Heilig Réka
A Tótvázsonyi
Német Kisebbségi
Önkormányzat tagja

GYERMEKNAP
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is az óvoda és iskola szülõi munkaközösségei megrendezték a gyermeknapot május végén a Millenniumi
parkban.
Minden évben próbálunk valami újat kitalálni a gyerekeknek, hogy szívesen jöjjenek és jól érezzék magukat.
Az idei gyereknapon az egyik legnagyobb sikert az Ipari Balaton Kft.
markolói aratták, mivel beülhettek, sõt még fényképes oklevél is készült
róluk.
A másik nagy sikert a doboz vár építés aratta kicsiknek – nagyoknak
egyaránt.
Újdonság volt a bohóc célbadobó, a tûzoltás, valamint a mentõautó
megtekintése is.
Sokan ügyeskedtek a kézmûves sátorban, az íjászaton, aszfaltrajzversenyen és több gyereket festettek ki arcfestékkel. Akinek volt kedve az
teniszezhetett is.
Aki merész volt az lovagolhatott is.
A játékok mellett még kulturális programmal is színesítettük a rendezvényt, ahol helyi és hidegkúti fiatalok szórakoztatták az érdeklõdõket.
Külön szeretném megköszönni a szereplõk mûsorát.
Ezúton is szeretném megköszönni a szülõi munkaközösségek nevében
mindenkinek, aki e rendezvény sikeréhez hozzájárult, mert a gyermekek
öröme mindennél fontosabb, fõleg mikor látja rajtuk az ember, hogy boldogok és jól érzik magukat.
Szakállné Leitold Annamária
SZM óvoda

2009-tõl hazánk is áttér
a farmtámogatás rendszerére
Már az EK megalakulásának
is fontos tényezõje volt az agrárgazdaság közös szabályozása. A
mezõgazdasági politika minden
állam gazdaságpolitikájában külön helyet foglal el. Az agrárágazat
minden államban a nemzetgazdaság stratégiai területének számít.
1992-tõl, a McSharry-terv elfogadásával megkezdõdött a Közös
Agrárpolitika reformja. Ennek
értelmében a közösségi árakat
egy hároméves periódus során
jelentõs mértékben csökkentették, annak érdekében, hogy azok
közelítsenek a világpiaci árakhoz.
A gazdálkodók életszínvonalának
biztosítására, az árak mérséklésével párhuzamosan bevezették az
ún. jövedelem kompenzáció rendszerét ás kiemelt hangsúlyt kapott
a környezet megóvásának kérdése.
A reform az idõsebb termelõk számára alternatívaként - ás nem a
reformcsomag kötelezõ részeként
- felkínálja a korengedményes
nyugdíj lehetõségét.
A McSharry-terv rámutatott ,
hogy a mezõgazdaság nem csupán termékeket hoz létre, hanem
tájjelleg ás kultúrarculat megõrzõ
feladatai is vannak, amelyben a
hagyományos európai családbirtok rendszernek kiemelkedõ szerepe van.
Közös Agrárpolitika újabb reformjaként az EU Bizottság, az

Agenda 2000 tervezetében javasolta az ártámogatások helyett a közvetlen jövedelemtámogatások irányában tovább lépõ reformcsomag
elfogadását. A meghirdetett törekvések alapján az EU Bizottság
a reform fõ célkitûzéseiként jelölte
meg a közösségi agrárszektor alacsonyabb árakon keresztül megvalósuló versenyképességének növelését, az európai mezõgazdasági
modell megõrzését, a támogatások igazságosabb elosztását, a
mezõgazdasági népesség számára
stabil jövedelem és tisztességes
életszínvonal biztosítását, valamint alternatív jövedelmi és foglalkoztatási lehetõségek teremtését a mezõgazdasági termelõk és
családjaik számára.
Az Európai Unió 2003-ban bocsátotta útjára azt a reformcsomagot, amely a Közös Agrárpolitika
új céljainak megfelelõen változtatja meg a közvetlen támogatási
rendszereket.
Bevezeti
• az egységes támogatási rendszer
(Single Payment Scheme (SPS)),
• a vidékfejlesztési intézkedésekre való átcsoportosítás (moduláció),
• a támogatások termeléstõl való
elválasztása (decoupling) valamint
• a kölcsönös megfeleltetés (cross
compliance) fogalmát.

A 2003. évi reform célja a piaci
stabilitás megteremtése, a termékfeleslegek és az azokhoz kötõdõ
intervenciós készletek leépítése, a
mezõgazdasági termelés versenyképességének növelése. Jövedelmi
oldalról meg kívánja valósítani a jövedelemkülönbségek mérséklését,
a kiegészítõ, alternatív jövedelemszerzési lehetõségek megteremtését. Támogatási oldalról célul
tûzi ki a mezõgazdasági termelõk
támogatását, de a termeléstõl
szétválasztott módon. Így a termelés befolyásolásának lehetõsége
jelentõsen csökken, a piacorientáltság növekszik. A reform jogilag számos terméknél fenntartja a
támogatások részbeni termeléshez
kötésének a lehetõségét.
Az egységes támogatási rendszerre (SPS) való áttérés egyik
feltétele a kölcsönös megfeleltetés
rendeleti elõírásainak maradéktalan végrehajtása. A támogatások
100 %-os kifizetésének feltételéül szabott szigorú és szerteágazó
szabályok betartása a termelõk
számára az Új rendszerre való áttéréskor jelentõs szemléletbeli és
gazdálkodási gyakorlatbeli
változást fog okozni. Annak érdekében, hogy a mezõgazdasági
termelõk könnyebben megfelelhessenek a modern, magas színvonalú mezõgazdaság elõírásainak
és az új követelményrendszer

által jelentkezõ kihívásoknak,
minden tagállamnak, közöttük
természetesen hazánknak is egy
átfogó rendszert kell létrehozniuk a kereskedelmi mezõgazdasági
üzemek részére nyújtandó szaktanácsadás céljából.
Az új támogatási rendszerben a
közvetlen támogatás megítélésének feltétele, hogy a gazdálkodók
teljesítsenek bizonyos környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, állat,- és növény egészségügyi valamint állatjóléti követelményeket,
amiket összefoglalóan kölcsönös
megfeleltetésnek nevezünk. Annak érdekében, hogy a termelõk
elkerüljék a támogatáscsökkentés
fenyegetését 19 „jogszabályban
foglalt gazdálkodási követelménynek” . valamint számos „helyes
mezõgazdasági ás környezeti állapot” elõírásnak kell megfelelniük.
Magyarországon a reform intézkedéseit 2007-2009 között kell
bevezetni
Jelenleg a kölcsönös megfeleltetés szabályozása, az új támogatási
rendszerrel együtt, Magyarországon is kialakítás alatt áll

		

Kovácsné
Buzás Katalin
NVT tanácsadó

MEGYEI ALKALMI TOLMÁCSOK
NÉVJEGYZÉKE
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 4. §, 9-11. §-ai értelmében a jogalkotó a
nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezések bevezetésével is az ügyfélbarát, gyors eljárás lefolytatásának követelményét kívánja érvényesíteni,
továbbá azt az elvet, hogy a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt senkit ne érjen hátrány.
A hivatkozott elvek és követelmények érvényesítésére, a gyors intézkedést igénylõ, egyszerû eljárási cselekmények foganatosításakor nemcsak
kizárólag hivatásos tolmácsok alkalmazhatók, hanem az úgynevezett
alkalmi tolmácsok is.
E névjegyzékbe való felvételhez nem szükséges állami, nemzetközi
nyelvvizsga, vagy tolmácsigazolvány. Önkéntes alkalmi tolmácsolást
vállalhat például nyelvtanár, kisebbségi önkormányzat tagja, a magyar
nyelvet már elfogadhatóan beszélõ kínai kereskedõ, stb. Fontos azonban,
hogy a névjegyzékben olyan személyek adatai szerepeljenek, akik hozzá-

járulnak az adataik feldolgozásához, és az Interneten való
nyilvánosságra hozatalához.
A fentiekre figyelemmel
kerül összeállításra a Veszprém megye területén szóba
jöhetõ alakalmi tolmácsok/jeltolmácsok névjegyzéke, melyet a
Közigazgatási Hivatal honlapján
is elérhetõ lesz.
2007. július 10. napjáig várjuk
a tolmácsolást vállalók jelentkezését a Körjegyzõségen.
Verpulácz Józsefné
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Ifjúsági tánccsoport

1987-2007
Az Ifjúsági Tánccsoport 2007.
június 10-én ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.
A csoport 20 évvel ezelõtt
Schönwald Mária tanárnõ kezdeményezésére alakult, hiszen az õ
rábeszélése után végeztem el egy
tanfolyamot, ahol megtanultam,
milyen stílust, formációt vigyek
színpadra, a közönség elé.
Kezdetben nem a tánckoreográfiák megtanítása jelentett nehézséget, hanem egy állandó létszámú csoport kialakítása, illetve
megtartása.
Eleinte a táncosok csak az Öregek farsangján szerepeltek, késõbb
azonban egyre több meghívást
kaptak más településre is.
Ahogy telt az idõ, egyre
népszerûbbé váltak. Hírnevük
sokfelé eljutott a megyében, és a
megyén kívül is, pl.: Márkó, Herend, Hidegkút, Döbrönte, Ajka,
Balatonfüred,
Magyarpolány,
Hárskút, Ganna, Ajkarendek,
Pápa, Pétfürdõ, Révfülöp, Ganna,
Sóly, Bakonyjákó, Úrkút, Németbánya, Veszprém, Csopak, Tapolca, Gyulafirátót, Nagyvázsony,
Farkasgyepû, Szentendre, Kecskéd, Debrecen, Dunaharaszti, Pilisvörösvár.
Külföldi szereplések: Dobel,
Wunsiedel.
Munkájukért nagyon sok elismerést, megbecsülést kaptak, ezzel is
Tótvázsony hírnevét öregbítették.
A jelenlegi táncosok már hos�szú ideje táncolnak együtt, mégis
most úgy döntöttek, hogy nem
folytatják tovább, a vasárnapi ju-
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bileumi mûsor egyben az utolsó
fellépésük volt.
A tánccsoport jelenlegi tagjai:
Krepsz Adrienn
Heilig Renáta
Hauck Ildikó
Mekler Katalin
Magasi Anikó
Magasi Gyöngyvér
Haász Nóra
Molnár Mariann
Sipos Ferenc
Báder Tamás
Hauck Szabolcs
Heilig Zoltán
Mekler János
Mayer Ákos
Szanyi István
Báder Anita
A tánccsoport egykori tagjai:
Bakonyi Beáta
Kostyik Tímea
Örvényesi Márta

Hauck Szilvia
Krámli Szilvia
Mogyorósi Erzsébet
Németh Anita
Krámli Valéria
Pataki Éva
Papp Katalin
Kovács Éva
Ács Jutka
Ács Rozália
Szántó Ildikó
Weinhardt Katalin
Nagy Éva
Varga Teréz
Sipos Katalin
Schalbert Ágnes
Foki Barbara
Grám Zoltán
Regenye Zsolt
Horváth Csaba
Szaraka Róbert
Pittner Antal
Bakonyi Zoltán
Varga István
Henn Balázs

Amrein György
Sipos Kálmán
Marton Tamás
Király Balázs
Timár András
Cverkum Norbert
Nyári József
Kedves Táncosok!
A 20 év hosszú idõ volt. A tini
táncosokból felnõtt emberekké
váltatok. A szívemhez nõttetek, és
egy kicsit nehéz az elválás. Szombat esténként gyakran fogok gondolni a táncpróbákra, ami ezentúl
már csak emlék lesz.
Azért ne felejtsétek el! És ha
egyszer mégis úgy gondoljátok,
hogy jó lenne egyet táncolni, csak
szóljatok. Kívánom, hogy legyetek
mindig ilyen vidámak és sikeresek
az életben.
Vera néni (Veri mamitok)

TENISZ HÍREK

Bevezetõben szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy
a Teniszklub ez évben is folytatja tevékenységét.
Április 15-ére beüzemelésre kerültek a salakos teniszpályák, amelyeket gyakorlatilag egész nap lehet
használni.
A klub vezetése kedvezõbbé tette a teniszezni vágyó
helyiek és településünkön kívüli érdeklõdök számára a klubtagsági tagdíjakat.
2007. évi díjak:
500 Ft/hó/családi tagsági díj,
500 Ft/hó/egyéni tagsági díj,
2500 Ft/hó/településen kívüli családi tagsági díj
ingyenes a pályák használata az általános és középiskola, valamint felsõfokú iskolák nappali tagozatos
diákjai számára,
nem klubtagok (vendégek) pályahasználati díja
500 Ft/óra/fõ

Programjaink:
nyílt napot tartottunk 2007. május 26-án 10 órától
a tenisz iránt érdeklõdõk számára. Sajnos a falu lakosságából kevesen vettek részt.
Tenisztábort hirdetünk 2007.08.21-2007.08.25 között szervezett oktatóval.
Részvételi költség: 3000-4000 Ft/fõ/hét. (létszámtól
függõen)
Jelentkezni lehet a 266-060 telefonszámon.
Családi házi versenyt kívánunk rendezni 2007.08.26án, ahova szintén várjuk a tenisz iránt érdeklõdõket
és versenyezni vágyó családokat.
Fenti programjainkkal kapcsolatban tájékozódhatnak és felvilágosítást kérhetnek a 266-060-as telefonszámon.
Tenisz Klub

A nyugdíjas klub munkájáról
A Nyugdíjas Klub 2007. elsõ félévében végzett munkájáról szeretnék
rövid tájékoztatást adni.
Programjainkat igyekeztünk változatossá tenni. Témakörönként csoportosítva ismertetem az elvégzett munkánkat.
1. A következõ témákról halhattunk tájékoztatót
- Aktuális szociális kérdések
- Környezetbarát tisztítószerek alkalmazása
- Egészségügy változásai
- Falunk életérõl
2. Ünnepeltünk
- Sasvári Ferencnét köszöntöttük 80. születésnapja alkalmából.
- Az elsõ félévben névnapjukat ünneplõknek szívbõl gratuláltunk.
3. Részt vettünk falunk szépítésében, takarításában
4. A farsang nem múlhatott el vidámság nélkül.
- Jelenettel vettünk részt a hagyományos Öregek Farsangján.
- Farsang hétfõjén tartottuk ugyancsak hagyománnyá vált klub farsangját. Mûsorunkban vers, jelenet és monológ hangzott el.

TÛZOLTÓ HÍREK:

Tûzoltóverseny
Zánkán

5. Falunkban a mûködõ szervezetek rendezvényeit
rendszeresen látogattuk.
- Kulturális bemutató
- Gyermeknap
- Hangverseny
- Fúvószenei találkozó
6. „Rizikó-szint” mérésen vettünk részt az orvosi rendelõben
7. Képviseletünk van:
- Tótvázsonyért Alapítvány 1 fõ
- Civil Kerekasztal 2 fõ
- Tiszta udvar, rendes ház 2 fõ
8. Három alkalommal voltunk színházban
Megnéztük:
- Három a kislány
- Vihar
- Bolond vasárnap címû darabokat.
9. Minden szerdán tornásztunk az iskola tornatermében
10. A kirándulások sem maradtak el
- Megnéztük Veszprémben a „Magyar Királyok Panoptikuma”
címû kiállítást
- Jártunk – Fertõdön, Nagycenken, Fertõrákoson, Hegykõn.
- Félévzáró összejövetel Balatoncsicsón.
- László-napi búcsú Veszprémben,
a Német Nemzetiségi Klub meghívására.
11. A fenti klubbal több éve rendszeres kapcsolatot tartunk.
Közösségünk összetartó erejének köszönhetõ, hogy mindezeket meg
tudtuk valósítani. Köszönöm munkátokat, kitartásotokat.
Szeptemberben – búcsú hétfõn – újból találkozunk.
Kívánok mindenkinek nagyon szép nyarat.
Zsár Ferencné

Másfél év a Gyermekjóléti Szolgálatnál
„Ismét nem tudtunk hibázni”
2007. június 9-én került megrendezésre Zánkán a Megyei Önkéntes
Tûzoltóverseny. A hagyományokhoz híven településünk hamutiprói is
megmérették magukat az i9nduló közel negyven csapat között. A 800l/
perces kismotorfecskendõ-szerelés és az osztottsugár-szerelés versenyszámokba neveztük magunkat. A volt gyermektábor forró füves stadionjában ezúttal sem akadt legyõzõnk, így az eredményhirdetéskor kétszer
is Tótvázsony férfi csapatát szólították az elsõ díj átvételére. A verseny
végeztével valamennyi csapattag belevetette magát a hideg vízzel töltött
tûzoltókádba, hogy lemossa magáról a port, és, hogy enyhülést találjon
a hõség elõl.
A hazaérkezést követõen vidám grillpartival ünnepeltünk meg a
tûzoltószertár elõtt az újabb gyõzelmünket.
Horváth Zoltán
Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Bizonyára emlékeznek még néhányan arra, hogy 2006. január elsejével
kezdtem meg családgondozói tevékenységemet a településen. Kezdetben
nem volt könnyû dolgom, hiszen sok – számomra addig ismeretlen, vagy
csak egyszerû állampolgárként ismert – szakemberrel, családdal, intézménnyel kellett felvennem a kapcsolatot, és jó együttmûködést kialakítanom. Az eltelt évek alatt munkámnak voltak kellemetlen és szép pillanatai is. Az elõbbiekbõl sokat tanultam, az utóbbiakra pedig szívesen
emlékezem vissza. Másfél év után úgy döntöttem, hogy szeretnék a szociális munka más területén elhelyezkedni, ezért idén májusban, 2007. június harmincadikával beadtam a felmondásomat. Arról sajnos még nem
tudok információt szolgáltatni, hogy személy szerint ki fogja folytatni a
családgondozói feladatokat, reménység szerint szintén tótvázsonyi lakos
végzi majd ezt a tevékenységet, akinek sok sikert kívánok munkájához. A
helyi önkormányzatok, az oktatási-nevelési intézmények, az egészségügyi
szolgáltatók, és a civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek valamint
az általam gondozott családoknak pedig köszönöm együttmûködésüket
és segítségüket.
Pongor Mária
családgondozó
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Nyári napközi
Idén nyáron is elindult a nyári napközink. Heti 16-20 gyermek számára nyújtunk
reggel 8.00-tól délután 16.00-ig elfoglaltságot, és biztosítunk étkezést. A gyerekek
nagy része alsós, de azért a felsõsök közül is vannak páran. Az öt hét alatt- június
18-július 20 között-, kirándulunk, kézmûveskedünk, sportolunk, vagy csak éppen
lazítunk. Minden Hidegkúton, Tótvázsonyban és Kövesgyûrpusztán lakó gyermek számára nyitott a napközink. Gyerekenként heti 1600 Ft-ért lehet nálunk
teljes ellátást és élményeket szerezni.
A gyerekekre tanárok, és fiatalok felügyelnek. Munkájukat önkéntesen végzik.
Programunkhoz a Tótvázsony -Hidegkút Községek Közös Fenntartású Általános Iskolája biztosít ingyenesen termet, az étkezést a Tótvázsonyi és a Hidegkúti
Önkormányzatok támogatják, az öt hét megvalósításában a Veszprém Megyei
Önkormányzat támogatása segített.
Köszönjük mindenki segítségét, és reméljük mindenki jól érzi magát a következõ
hetekben is.

Pongor Mária 
VKTT Gyermekjóléti Szolgálat 

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Végzõs diákok támogatása,
beiskolázási segély
Ma egyre többször mondjuk azt, hogy változó világban élünk.
Minden okunk megvan erre a megállapításra, mégis ami nem változott 14 éve, hogy a Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat továbbra is biztosítja a pályakezdõk egyszeri támogatását. Támogatásra
jogosult az, aki nappali tagozatos tanulmányait valamely középfokú
oktatási intézményben - elsõ ízben - eredményesen befejezte.
Egyszeri támogatásban részesül továbbá a felsõfokú tanulmányait
eredményesen befejezõ fiatal felnõtt is 30. életéve betöltéséig.
A támogatás folyósítására a szakmunkás-, illetve érettségi bizonyítvány, oklevél, vagy diploma bemutatása után kerül sor.
Összege 13.100 Ft egy gyermeket nevelõ családban; 16.400 Ft két
gyermeket nevelõ családban; 19.700 Ft három- vagy több gyermeket
nevelõ családban . Ez a minimálbér (65.500 Ft) 20, 25, 30 %-a.
A 2007-2008-as tanév kezdetekor beiskolázási segélyben részesül
valamennyi nappali tagozaton tanulmányokat folytató általános, középfokú és felsõfokú oktatásban részesülõ tanuló tanulmányainak
támogatására.
Összege általános iskolában tanulónak 3.500 Ft, középfokú oktatási intézményben tanulónak 8.000 Ft, felsõfokú oktatási intézményben tanulónak 18.800 Ft.
A fennálló tanulói, hallgató jogviszony igazolásai október 10-ig
nyújthatják be a Körjegyzõségre.
A határidõ elmulasztása jogvesztõ.
Verpulácz Józsefné

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
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Fél oldal: 8000 Ft

Az árak az áfát tartalmazzák.

Negyed oldal: 4000 Ft

