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A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja

Karácsonyra
Mióta a kereszténység megüli Karácsony szent ünnepét, azóta az a szeretet és békesség jelképe.
Karácsony. Nincs a világnak olyan helye, ahol keresztények élnek, ahol e
szó hallatán ne ugyanarra gondolnának az emberek: Karácsony az örömhír,
a békesség, a szeretet ünnepe. Azé a szereteté, amely 2000 évvel ezelõtt
örömhírt hozott, amely jézus földre szállásában testesült meg.
Milyen 2008 Karácsonya?
Nagyon sokat változott a világ, felgyorsult az életünk. A mindennapok
küzdelmei nehéz feladatok elé állítanak bennünket. Harc a munkahelyünk
megõrzéséért, a családunk megélhetéséhez szükséges források megteremtéséért. Ezt erõsíti az anyagi javak megszerzésének elõtérbe kerülése.
A mindig többet akarás belsõ késztetése fokozza bennünk a feszültséget.
Mindez érezhetõen, láthatóan az emberi kapcsolataink rovására megy.
Döntõen saját gondjaink, problémáink foglalnak le bennünket. Nem ves�szük észre, ha a másik gondban van. Vagy ha észre is vesszük, próbáljuk
megmagyarázni magunknak, miért is nem a mi dolgunk segíteni. És ezzel
elveszítünk valamit. Megfosztjuk magunkat attól az örömtõl, amit a másikon történõ segítés nyújthatna számunkra.
Már nagyon régóta a Karácsony sem mentes az anyagaiktól. A gyakran
erõn, lehetõségen felüli ajándékozás egyre elterjedtebb.
Valami miatt azt gondoljuk, hogy az ajándékozással fejezhetjük ki leginkább szeretetünket hozzátartozóink iránt.
Valóban, adni jó, az ajándékozás örömmel tölti el az embert. De mint sok
egyéb másban, itt is jó, ha mértékletességet tudunk tanúsítani. Az erõnkön
felüli ajándék pillanatnyi örömet okoz csak. Az így vállalt teher azonban az
ünnepek elteltével megkeserítheti napjainkat.
A drága ajándék helyett figyelmességgel kifejezni érzelmeinket. A családdal együtt töltött idõ nem helyettesíthetõ semmivel. A kisebb ajándéktárgy
melletti nagyobb odafigyelés többet jelenthet mindennél.
Ha pedig ezt a fokozott figyelmességet, kedvességet barátainkra,
ismerõseinkre is ki tudjuk terjeszteni, magunknak is sok-sok örömben lesz
részünk.
Használjuk ki a Karácsony várás idõszakát! Próbáljuk félretenni az év
nagyobb részében bennünket foglalkoztató gondokat. Legyünk közvetlenebbek egymással. Keressük a találkozás, a beszélgetés lehetõségét
ismerõseinkkel. És ha mi ezt tesszük, viszonzásul ugyanezt fogjuk kapni.
A meghitt emberi kapcsolatok nyújtotta öröm nem múlik el nyomtalanul.
Felszabadultságot, boldogságot hoz annak megtapasztalása, hogy örömet
tudtunk szerezni másnak.
Amikor ezt megéljük, akkor válik teljessé számunkra Karácsony ünnepe.
A közelgõ ünnepek alkalmából kívánok a lap olvasóinak, Tótvázsony,
Kövesgyûr és Hidegkút valamennyi lakójának áldott Karácsonyt és Békés,
Boldog Új Évet.
Magasi János

Ilyenkor decemberben…
…. A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Juhász Gyula: Karácsony felé (1902)

emsokára megszólal a karácsonyi csengõ, amelynek hangja a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, és figyelhetünk arra, hogy mit
nyújthatunk azoknak, akik fontosak a számunkra.
Az ünnepeket közvetlenül megelõzõ hetek az advent, az
elõkészület idõszaka. Különleges hangulata van ezeknek a heteknek. Sokakban talán nem is tudatosul, mitõl érzik ezeket a napokat valahogy „másnak”, mint az év egyéb idõszakában. Ilyenkor
majd’ mindenki az ajándékozásra koncentrál, mert az embereket
az örömszerzés szándéka vezérli.
Nem szabad, hogy a szeretetnyilvánítás, az örömszerzés kimerüljön az ajándékozásban. Legalább ilyen fontos egy barátságos
mosoly, kedves gesztus barátaink, ismerõseink felé, családtagjaink iránt érzett meleg szeretet, odaadó ragaszkodás kinyilvánítása
szóval és cselekedettel egyaránt. Ezek az apró, pénzbe nem kerülõ
mozzanatok segítenek igazán felkészülni mindannyiunknak a
nagybetûs Karácsonyra, Jézus eljövetelére.
Éljünk mi is úgy, mint Jézus tanította, hogy szeretettel kell viseltetnünk embertársaink iránt, hogy életünkben nincs helye a haragnak és a gyûlölködésnek.
Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensõséges kapcsolatokra
épülõ családot, közösséget lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy
a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen a
szívünkben. Településünk minden lakójának szeretne örömet
szerezni adventi programjával a
Tótvázsonyért Alapítvány.
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2008. december 21.-én vasárnap

Karácsonyvárás
15 órakor Adventi hangulat karácsonyi dallamokkal
Helyszíne Katolikus templom
És azt követõ mindenki Karácsonya muzsikával dalokkal ,
melegborral, teával, pogácsával és kaláccsal .
Helyszín : katolikus templom elõtti karácsonyfánál.
A fenti mûsor szervezõi és közremûködõ szereplõi nagy szeretettel hívnak és
várnak mindenkit, hogy együtt érezzük át a közelgõ Karácsony varázslatos
hangulatát
Magasi Jánosné Tótvázsonyért Alapítvány

A Nyugdíjas Klub
2008. évi munkájáról
Az Õszidõ Nyugdíjas Klub 2008.
évi munkájával szeretném megismertetni Tótvázsony község lakóit.
Az év folyamán három összejövetelünkre különös gonddal készültünk.
Fennállásunk 10 éves évfordulójának méltó megünneplése
A veszprémi Német Nemzetiségi
klub fogadása
A 75. életévüket betöltött idõsek
részére a karácsonyi ajándék ös�szeállítása, azok kiosztása.
Mindhárom program egységes
munkát, összefogást és segítséget
igényelt a tagok részérõl.
Ebben az évben is igyekeztünk
programjainkat változatossá tenni, melyeket közösen alakítottunk
ki.
Ismeretterjesztõ és tájékoztató
elõadások hangzottak el. Bepillantottunk az elektromosság rejtelmeibe. A sugárzás éltetõ és káros
hatásairól is hallhattunk. A polgármester helyettes tájékoztatott
bennünket falunk helyzetérõl.
Szûréseken vettünk részt:
- szív- érrendszer,
- csontsûrûség mérés,
- októberben, a látás hónapja
keretén belül szemvizsgálaton.
- Heti rendszerességgel tornára
járunk az Általános Iskola
tornatermébe.
- Kézmûves foglalkozásokon
adventi koszorút készítettünk.
- A kirándulás csoportunk
elengedhetetlen feladata.
Jártunk: Pannonhalmán –
Gyõrben, Igalon és Pápán
melegvizû fürdõben, Balatoncsicsón a félév munkáját záró
pinceszeren.
Tematikánk része a kultúra ápolása is.
Évek óta bérletünk van a veszprémi Petõfi Színház elõadásaira.
Erre az évadra 26 bérletet váltottunk. A klubtagok bérletéhez 1500
Ft-tal járultunk hozzá.
A nyár folyamán Balatonfüreden
részt vettünk egy hangulatos Operett-esten.
A farsangot, a karácsonyt klubon
belül is megünnepeljük. Tagjaink
lelkesen készültek egy-egy jelenettel, vagy más mûsorral. A falu farsangján is sikerrel szerepeltek.

Örülnénk, ha új klubtagokkal bõvülne kis csapatunk.
A névnapok megünneplése
sem maradhatott el.
A kiemelt feladatokról:
Márciusban ünnepeltük 10 éves
fennállásunkat. Ünnepélyes ös�szejövetelen emlékeztünk a kezdeti nehézségekre, az elindulás
örömteli pillanataira, és a 10 év
alatt végzett munkánkra.
Júniusban fogadtuk a veszprémi
Német Nemzetiségi Klub 28 tagját. Barátságunk már 8 éve tart.
Minden évben találkozunk. Hol
Veszprémben, hol Tótvázsonyban
jövünk össze egy hangulatos, kellemes délutánra.
Decemberben kerül sor a falunkban élõ, 75. életévüket betöltött
idõs emberek látogatására. A karácsonyi ajándékot tagjaink állítják
össze, és viszik ki a címzettekhez,
kellemes ünnepeket kívánva.
Ebben az évben az Önkormányzattól 150 ezer forintot kaptunk
erre a célra. A csomagok értéke
mindig a megajándékozottak számától függ.
Ezúton is szeretném megköszön-

ni a magam és az idõs emberek nevében a Testület tagjainak hozzá
állását, és az idõsek iránti figyelmességüket.
Kérjük, a jövõben se feledkezzenek meg az idõsekrõl. Köszönjük.
A „társadalmi” munkában is
részt veszünk. Ebben az évben a
növények gondozásában, a tó körüli területrendezésben vettük ki
részünket.
Az Önkormányzattal, és Civil
szervezetekkel jó a kapcsolatunk.
Bármikor számíthatunk úgy erkölcsi, mint anyagi támogatásukra.
Tevékenységünket Napló õrzi,
melyeket felvételekkel is színesítünk.
Ebben az évben az Önkormányzattól 150 ezer forint támogatást
kaptunk, melynek elszámolása a
Hivatal felé megtörtént. Próbálunk
úgy gazdálkodni, hogy tartalékunk
mindig legyen a mûködéshez szükséges, vagy váratlan kiadásokra.
A teljesség igénye nélkül igyekeztem beszámolni munkánkról.
Büszkén beszélek klubunk 45
tagjáról. Köszönöm munkájukat.
Azt hiszem az együttmûködés, az

egymásra figyelés, az összefogás
követendõ példáját mutatják. Nélkülük klubunk nem lenne életképes.
A 2009-es évben szeretnénk
munkánkat tovább folytatni. A
teendõk nagyjából megegyeznek
az idei feladatokkal. Az aktuális
lehetõségeket igyekszünk kihasználni.
A karácsony közeledtével meghitt, békés, szeretetteljes ünnepeket kívánunk. Az új év is kopogtat
már ajtónkon.
A következõ kis versikével
kívánunk nagyon boldog Új évet
Tótvázsony és Hidegkút
minden lakójának.
„ Új esztendõ, új jót hozzon,
Régi jótól meg ne fosszon!
S ha már több jót nem is adhat,
Vigye el a régi rosszat.”
Az „Õszidõ” Nyugdíjasklub
tagjai
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MEGYEHÁZI HÍREK
Szentendrei randevú
A festõi kisváros Ferenczy múzeumában találkoztak Fejér, Pest,
Veszprém, Zala megyék, valamint
Visegrád képviselõi, köztük politikusok, kulturális szakemberek, sajtóvezetõk december 8-án.
Véglegesítették az „Ezeréves megyék” jövõ évi programjait, melyek rendkívül színvonalas, színes
kínálattal várják a vendégeket, az
érdeklõdõket a megyék különféle
helyszínein. A nyitóesemény 2009.
május 23-án, a Veszprém megyei
Sólyban lesz, ahol a négy megye
összevont ünnepi közgyûléssel indítja el a millenniumi rendezvénysorozatot.

Elismerések a Balaton
biztonságáért
Csizmadia Gábor, rendõr alezredes, a Veszprém Megyei Rendõrfõkapitányság Közrendvédelmi
osztályvezetõje és Hansági Endre,
a Balatonalmádi Polgárõr Egyesület tagja a Balaton Régió Közbiztonságáért díjat vett át Talabér
Márta közgyûlési alelnöktõl Siófokon, december ötödikén.
Csizmadia Gábor Balatonnál
végzett munkájában különösen
elismerést érdemel többek között
a Mûvészetek Völgye rendezvénysorozata, az alsóörsi nemzetközi
Harley Davidson motoros fesztivál, valamint a Közép-európai
Rally biztonságának megszervezése, irányítása.
A díjazottakat az ajánlások
alapján a Közbiztonságért Tanácsadó Testület választotta ki,
amit Veszprém megyébõl Császár
László elnöki fõtanácsadó képvisel. A rangos elismerést Somogy
megyébõl Baranya Károly polgárvédelmi alezredes, a Somogy
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Polgári Védelmi
Kirendeltségének vezetõje, illetve
Ágoston János rendõr alezredes,
a Fonyódi Rendõrkapitányság
Bûnügyi osztályvezetõje kapta
meg a Balaton Fejlesztési Tanács
találkozója elõtt rendezett ünnepélyes díjátadón.
Jamrik Péter, a KTT elnöke
köszöntõjében a Balaton közbiztonságát alapvetõnek nevezte az idegenforgalomban.
Jubileumi találkozó Kovásznán
Az erdélyi megyével tizenöt
esztendeje fennálló testvérmegyei együttmûködés alkalmából
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Lasztovicza Jenõ megyei elnök
vezetésével látogatást tett Sepsiszentgyörgyre Veszprém megye
delegációja a napokban. A küldöttség, köztük Császár László
elnöki fõtanácsadó, Horváth László, a megyegyûlés turisztikai és
külkapcsolatok bizottsága elnöke,
valamint Magasi Anikó, a megyei
önkormányzat nemzetközi ügyek
szakértõje részt vett az ünnepi
közgyûlésén, ahol jelenlegi és korábbi vezetõk idézték fel az elmúlt
évek eseményeit.
Tamás Sándor és Lasztovicza
Jenõ megyei elnökök aláírásukkal
szentesítették az együttmûködés
megújítását. A felek egyebek mellett ellátogattak Eresztevényre,
az Óriáspince-tetõre, ahol megtekintették a Háromszéki magyarok
emlékparkját. A Székely Nemzeti
Múzeumban koszorúkat helyeztek
el Kónya Ádám tudós, helytörténész, a múzeum korábbi igazgatója
ravatalánál.

Gyerekek, szülõk együtt
ünnepeltek

A zárónap a reneszánsz év jegyében telik, a gyerekek megismerkedhetnek a korabeli szokásokkal,
játékokkal.

Egyeztetés
a nemzetiségi
és kisebbségi napról
A tavalyi évhez hasonlóan a
Veszprém Megyei Önkormányzat az idei évben is megtartja
Nemzetiségi és Kisebbségi napját december 18-án Várpalotán
együttmûködve a település önkormányzatával.
Errõl egyeztettek a napokban
a megye és a kisebbségi szervezetek képviselõi a Megyeházán.
Megyénkben megyei szintû önkormányzattal rendelkezik a német
nemzetiségi, és a cigány kisebbség, települési önkormányzattal,
illetve önkormányzatokkal pedig a
szlovák, ukrán, örmény és lengyel
nemzetiségek.
A decemberi, délután négy órától kezdõdõ programon a megye
valamennyi nemzetisége, illetve
kisebbsége bemutatkozik majd.

Száz éves
a veszprémi színház

A szülõket nyílt napon látták vendégül a Kozmutza Flóra Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola és Kollégiumban november 25-én.
A háromnapos ünnep november
24-én, hétfõn megkezdõdött, amikor szakmai napon a hallás és az
értelmi képesség összefüggésérõl
tartott elõadást a pedagógusoknak, nevelõknek dr. Schneider
Júlia.
Kedden ünneplésre, nyílt napra
hívták meg a szülõket. Dörnyeiné
Barabás Éva igazgató a mostanihoz hasonló programokat, a hagyományokat helyezte köszöntõje
középpontjába. Vági Lilla igazgató helyettes az intézmény névadójára emlékezett, Galambos Zsolt a
diákok nevében verssel lepte meg
a közönséget. Kozmutza Flóra emléktáblájánál koszorúkat helyeztek
el, majd gyertyát gyújtott meg Talabér Márta, a megyei közgyûlés
alelnöke, valamint a pedagógusok,
az iskola alapítványának képviselõi
és a gyerekek. A zeneiskolások a
helybeli diákokkal együtt muzsikáltak, majd kézmûves foglalkozásra hívták a szülõket.

Prioritásként kezeli a megyei
közgyûlés a színház támogatását.
Remélhetõleg minél elõbb megjelennek azok a pályázatok, amelyekkel segítséget adhatunk a tervezett nagyszabású felújításhoz is
– hangsúlyozta Lasztovicza Jenõ, a
közgyûlés elnöke a színház centenáriumi ünnepségén, a hétvégén.
Bujtor István színi igazgató
köszöntõje után Debreczenyi János polgármester az épület építõi
és a tervezõ Medgyaszay Istvánra emlékezett köszöntõjében.
Az építész a szecesszió jegyében
megépítette a világ elsõ vasbeton
teátrumát. Az új színház Csiky
Gergely: Nagymama címû vígjátékával nyitotta meg kapuit 1908
szeptemberében.
-Bujtor István személyében értõ,
korszerû gondolkodású, a magyar
kultúra és színjátszás iránt elkötelezett igazgatója van a Petõfi
Színháznak – fogalmazott a város
elöljárója.
Az ünnepi gondolatok után Bujtor István és Debrecenyi János
megkoszorúzták a tervezõ emléktábláját.
Lasztovicza Jenõ elnök az aulában megnyitotta Potzner Ferenc építész, mûvészettörténész

mûveibõl és Balogh Gyula régi
képeslapjaiból összeállított kiállítást. Köszöntõjében kifejtette:
a közgyûlés a színházat a megye
kulturális fellegvárának tekinti.
A megye vezetése üdvözli, hogy a
színház az új irányítás alatt visszanyerte régi rangját, a látogatottság
látványosan emelkedett, gazdasági helyzete stabilizálódott. A
mûködéshez szükséges feltételeket
a megye továbbra is biztosítja.

Szépkorúakat
köszöntöttek Veszprém
megyében
Boldogabb országban élhetünk,
ha a korosztályok megtalálják
egymással a közös hangot, kapcsolatukat az egymásra figyelés,
a segítõkészség jellemzi - így köszöntötte a megjelenteket Talabér
Márta, a megyei közgyûlés alelnöke az Idõsek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen a megyei könyvtárban október 16-án.
Az ünnepen, amit Sándor Tamás, a megyei önkormányzat
irodavezetõje szervezett a meghívott vendégeken kívül valamennyi
Veszprém megyei reprezentatív
nyugdíjas szervezet vezetése képviseltette magát, Horváth Gyõzõ,
a Nyugdíjasok Veszprém Megyei
Képviseletének elnöke, Szamosi Károly, a Nyugdíjasok "Életet
az éveknek" Veszprém Megyei
Egyesületének elnöke, Demeter
Ferenc, a Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi,
Érdekképviseleti Szövetségének
elnöke.
Horváth Gyõzõ köszöntõjében a
megértésre, a gondoskodásra helyezte a hangsúlyt. Mint mondta,
örvendetes lenne, ha az idõsek mindennapjait nem a létbizonytalanság, a magány jellemezné, hanem
a nyugodt, szép öregkor. Talabér
Márta alelnök emléklappal, virággal jutalmazta a szervezetekben
kiemelkedõ munkát végzõ szépkorúakat. Ezt kapta meg Gieber Istvánné, az ajkai Üveggyári Nyugdíjas Klub vezetõje, Lutor Istvánné,
a Szentgáli Tiszafa Nyugdíjas Klub
vezetõje, Fehér Tibor, aki aktívan
részt vesz a Nyugdíjasok Országos Képviselete Veszprém megyei
szervezetének munkájában, Guáth
Imre, a Csopaki Nyugdíjas Klub
szervezéséért és vezetésért, Szabó
József, a Tapolcai Nyugdíjas Egyesület alapítója és Szekeres Ottó, a
Nyugdíjasok Országos Képviselete
Veszprém megyei szervezetében
végzett munkájáért.

Év végi számvetés
„A muzsikusnak dalból van a lelke, az
egész világ szíve dobog benne,
Te meg keresed Õt, ha szíved éget, Õ
muzsikál és megvigasztal téged,
Egy nóta és Te boldog könnyet ejtesz,
és minden rosszat elfelejtesz.”
Advent idõszaka a várakozásé, és a
számvetésé. Számot vetünk azzal, hogy
ebben az évben mi minden történt velünk, barátainkkal, ismerõseinkkel,
szeretteinkkel.
Ezt teszem most én is, visszatekintve
– bár még nincs vége - a 2008. évre.
A Harmonika Trió „iskolás” korba
lépett, mert hivatalos számítás szerint
is több mint hat éve harmonikázunk
együtt.
A több mint hat év alatt sok helyen
felléphettünk. Sok embert szórakoztattunk és mi
is, jól éreztük magunkat. Örültünk,
hogy zenénkkel hangulatot, vidámságot tudtunk adni másoknak!
Hogy mi is mindig szórakozunk-e?
Nem mindig sikerült. Amikor egy-egy
felkérésre készülünk, akkor egyeztetnünk kell egymással, hogy kinek
milyen programja, feladata van, mikor tudunk próbálni. És bizony nem
mindig jut idõ arra, hogy az általunk
is elvárt színvonalon tudjuk elõadni
mûsorunkat. Ezt a nézõk, hallgatók –
hál’ Istennek - nem mindig érzékelik,
de mi, akik játszunk, érezzük, tudjuk,
mikor, mit hibáztunk, mikor tudtunk
jól felkészülni.

Tapolcán – a Városlõdön frissen tanult dallamok – jól szóltak, talán még
hibátlanul is, de még nyersek, általunk
nem kiforrottak voltak. A Lovassy
Gimnázium svábbálján ezeket a dalokat már összeszokottabban játszottuk
és a saját elképzeléseinkbõl, stílusunkból is hozzáadtunk a dallamokhoz.
Legutóbb Pénzesgyõrön léptünk föl,
ahol – nem csak német népzenével,
hanem régi magyar slágerekkel - a
hálás közönséget sikerült „megénekeltetnünk”. Õk már most jelezték, hogy
jövõre visszavárnak bennünket. Ez bizonyítja legjobban, hogy játékunkkal
sikerül örömet szerezni az embereknek. Ez bennünket is örömmel tölt el.
A megyében ebben az évben is több
nemzetiségi programon vettünk részt
sikerrel. Talán ennek is köszönhetõen
meghívást kaptunk – az idén Várpalotán megrendezésre kerülõ – Veszprém
megye nemzetiségeinek gála fesztiváljára, december 18-án. Szeretnénk itt
is méltóképpen képviselni nemzetiségi
mivoltunkat, kisebb közösségünket,
falunkat, Tótvázsonyt. Úgy gondolom,
szép zárása lesz 2008. évi programjainknak, és jó ajánlólevél 2009. évi fellépéseinkhez.
Az év végéhez közeledve falunk
minden lakójának békés, örömteli karácsonyt, egészségben gazdag, szép
újévet kívánok a
Harmonika Trió nevében

Ifj. Heilig Zoltán

Teaház

Ilyenkor egy kicsit átalakul az Ifjúsági klubunk, az asztalokon mécsesek
világítanak és egy kis pultnál sorakoznak a filteres és kimért teák. Ízesítésükhöz kérhetnek tejszínt, rumot, mézet, édesítõszert vagy barnacukrot.
Az elmúlt két teaházunk egy kicsit rendhagyó volt a régebbiekhez képest, amiken zenészek voltak vendégeink és a fiatalok kedvenc vagy saját
verseiket olvasták fel.
Ezen a két estén itt Magyarországon önkéntesként lévõ fiatalok mutatták be képekben hazájukat. Elsõként Franciaországot ismerhettük meg,
Eloïse Testu (Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület) magyarul tartotta bemutatóját. A következõn pedig Abdel Hafez a nagyvázsonyi Fekete Sereg
Egyesület önkéntese mutatta be Jordániát, és Eloïse ismert filmzenéket
játszott furulyán, amiket ki kellett találnunk. Bár kevesen voltunk a hangulat nagyon jó volt.
A Teaház fiatalok segítségével kerül megrendezésre, de mindenkit szeretettel várunk, minden hónapban programunkra, aki szereti a különleges teákat és a süteményt.
Tósoki Tünde Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tótvázsonyi Polgárõr
Egyesület beszámolója
Egyesületünk az idei évben kezdte meg községünkben a tényleges szolgálatteljesítést. Induláskori létszámunk 13 fõ volt, mely az év elsõ hónapjában 26 fõre
gyarapodott.
Jelenlegi létszámunk 16 fõre csökkent.
Az idei évben összesen 230 napot tudtunk lefedni szolgálattal, melyet a szolgálatban résztvevõk saját személygépkocsival látnak el.
A szolgálati idõ alatt körbejárjuk Tótvázsony utcáit, valamint Kövesgyûrpusztát.
Ellenõrizzük a középületek és intézmények nyílászáróit, hogy be vannak-e zárva.
Szolgálat teljesítése alatt észleltünk már nyitva felejtett ajtót, csõtörést,
tûzesetet, balesetet. Többször kértünk rendõri intézkedést és megfigyeltünk gyanúsan viselkedõ személyt és autót is, melyeket jelentettünk a Rendõrségnek. Minden szolgálati napról és eseményrõl szolgálati jelentést írunk és útnyilvántartást
vezetünk. Többször részt vettünk már a körzeti megbízottal közös õrjáraton.
Biztosítottuk a Savanyú Jóska napokat és a községet átszelõ kerékpár versenyt.
Június 1-jéig a 20,25 buszról az utasokat igény szerint a buszmegállóig beszállítottuk.
Rendszeresen résztvettünk a rendõrséggel közös akciókban pl. Tihany forma
1-es autó bemutató, balatoni strandok ellenõrzése. Szoros kapcsolatot tartunk a
Megyei Polgárõr Szövetséggel, valamint a körzeti megbízottal. Az idei évben sajnos a beadott pályázataink nem nyertek, így a költségeink térítésére és eszközök
vásárlására csak az önkormányzat támogatását tudtuk igénybe venni.
Jövõre szeretnénk, ha taglétszámunk növekedne, és ezáltal a szolgálati napok
és órák száma is emelkedni tudna. Ehhez szeretnénk a község lakói közül minél
nagyobb bizalmat és támogatást kérni, hogy a Polgárõrség tagjai közt vegyesen
legyen fiatal – idõs, nyugdíjas és középkorú is. A 2009-es évre tervezzük személygépkocsi vásárlását, hogy Egyesületünknek saját autója legyen, amihez ha lesz
kiírva pályázat, akkor pályázunk.
Kívánunk mindenkinek szeretetteljes, békés boldog karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag nagyon boldog új évet.

								
Szakáll István
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Önkéntes éven
Magyarországon

Eloïse vagyok. Huszonnégy éves
vagyok. Franciaországból jöttem.
Franciaországban angolul tanultam és énekkari tag voltam.
Önkéntes vagyok mert az egyesületemet akarom segíteni és Magyarországot felfedezni. Amerikában egy évet éltem és akartam még
utazni.
Itt vagyok, mert szeretem a médiát és Tótvázsonynak van tévéje és
teleháza. Sok levelet írtam a lehetséges fogadó szervezeteknek, de
csak a Tótvázsonyi Ifjusági Egyesület felelt nekem: „Igen.”
Szeretnék valami olyan projektet
csinálni, hogy mindenki felfedezze
a kultúrámat.
Szeretek lovagolni és énekelni.
Énekelek egy énekkarban Veszprémben.
Késõbb, Franciaországban szeretnék dolgozni a párizsi Magyar
Intézetben. Ez a intézet mutatja be
a magyar kultúrát Franciaországban. Filmeket is fogok fordítani.
Pár szóban bemutatnám
a projektet:
Az Európai Önkéntes Szolgálat
az Európai Unió programja a 18
évestõl 30 évesig fiataloknak. E
program által lehet felfedezni egy
új országot és a kultúráját, tanulni
egy új nyelvet, és segíteni egy egyesületet. Nem kell fizetni semmit.
Minden ingyenes mert az Európai
Unió fizet mindent. Ha érdekel
benneteket ez a program és akartok többet tudni, lehet beszélni
Szendrei Szilárddal, a Tótvázsonyi
Ifjúsági Egyesületbõl.
The European Voluntary Service is
a European Union program for young people from 18 to 30 years old.
Thanks to this program, you can discover a new country and its culture,
learn a new language, and help an
association. You don’t have to pay
anything. Everything is free because
it is paid by the European Union. If
you are interested by this program
and want to know more about it, you
can talk to Szendrei Szilard, from
Tótvázsonyi Ifjusági Egyesület.
Eloïse Testu
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Királyi vendég érkezik
Azt hiszem, akkor kezdõdött, amikor
már október végén kitették a csoki mikulásokat az üzletek polcaira. Elõször
csak néztük. Talán valaki eltévesztette
a dátumot. Legtöbben csak november végén kezdtek vásárolni belõlük,
mondván minek ez a nagy sietség. Aztán a következõ évben egyre jobban
alkalmazkodtunk az üzletpolitikához,
s egyre többen vásároltak már október
végén a december eleji ünnepre.
Majd hamarosan, már november elején mindenhonnan felénk köszöntött a
felirat: Boldog karácsonyt kívánunk!
Felhívták figyelmünket arra, itt az idõ,
vásárolni kell. Közeleg a karácsony, s a
terek megteltek árusokkal, akik egyre
kevesebb az értékes holmit kínálnak.
S ez azóta is így van, vagyis minden
évben egyre hamarabb elkezdõdik a
vásárlók csalogatása. Egymást érik az
akciók, talmi hirdetések, s a gyanútlan
emberek áldozatul esnek a remek marketingnek.
Úgy tûnik, túl hosszan készülünk az
ünnepre és sajnos túl rosszul. Egyre
több ember kesereg úgy, a karácsony
csak nyûg, munka, rohanás. Az ünnephez közeledve valóban, mintha
mindegy lenne, vesznek mindent,

A

csak legyen mindenkinek valami ajándék. Lehet, hogy felesleges holmi,
valószínûleg nincs is rá szükség, de
kell, hiszen karácsony van. S persze
közben anyagi csõdbe jut sok család.
A legnagyobb baj, hogy tényleg elhiszik, a karácsony errõl szól. Tönkre
kell menni anyagilag, idegileg, s az ünnep végeztével örömmel felsóhajtani,
végre vége.
Mi lehet ennek az oka? Miért él közöttünk sok ember, aki a karácsony
eredetével, üzenetével, felszabadító erejével egyáltalán nincs tisztában? Nem foghatunk mindent rá a
múltra, a hallgatag 40 évre, amikor
fenyõünneppé silányították az emberiség reménységünnepét. Csak a csillogás számított. Emlékszem olyan iskolai karácsonyokra, amikor Jézus neve
el sem hangzott a mûsorban, mintha
féltek volna tõle, hogy kimondják az
igazi ünnepelt nevét. S most, amikor a
csillogás minden utcasarkon elérhetõ
és látható, ma sem veszik sokan észre
a lényeget. Pedig a világnak, s nekünk
embereknek egyedül erre van szükségünk. A Krisztussal született, s a világnak adott reménységre, hogy tudjuk,
nem vagyunk egyedül. Akkor sem, ha

betegség vagy éppen a gazdasági válság sújt sokakat. Akkor sem, ha úgy
tûnik, minden kilátástalan. Mert van
remény, mert Krisztus mindenkihez
eljött, s megváltása minden embernek
szól. S ha rá tudjuk bízni életünket, õ
megvigasztal. Erõt ad, s újjá formálja
az életet. Óriási ereje van az imádságnak, a Krisztussal folytatott õszinte
beszélgetésnek. Krisztussal mindenre
van erõm- mondja Pál apostol a fogságban, s üzeni sok börtönt, betegséget, megaláztatást átélt testvérünk,
akiknek egyedül a Biblia olvasása, az
imádság adott reményt. Jézus ott áll
mindenki ajtaja elõtt, de a mai világ
zaja nem engedi, hogy meghallják a
kopogtatást. Mert ahhoz csend kell,
átgondolt, alázatos, az igazi királynak
szóló valódi mély csend. De ha ajtót
nyitunk, átjárhatja a szívünket valami
semmihez nem hasonlítható békesség,
s akkor tudni fogjuk, most jött el az
igazi ünnep, s olyan vendég érkezett,
aki nem megy el, aki velünk marad
mindörökre.
Áldott Karácsonyt mindenkinek!

Somogyi Veronika

Linde Alapítvány

Hogyan tudjuk
megmenteni
és az Óvodai Szülõi
Munkaközösség munkájáról a bolygót?
Alapítványunkat a 2007. októberi
alakulás után, idén februárban jegyezte be a bíróság. Az Alapítvány és a
Szülõi Munkaközösség céljai, munkája
szorosan összefügg egymással.
Az elõzõ évekhez hasonlóan idei
évben is megrendeztük május végén
az alapítvány és az óvodai és iskolai
szülõk bevonásával a gyermeknapot a
Millenniumi parkban, ami megint nagy
sikert aratott a gyerekek körében.
A gyereknapi rendezvény megvalósulásához pályázatot nyújtottunk be a
Veszprém Megyei Önkormányzathoz
„szünidõ akció szervezése” témakörben, melyen 35.000 Ft támogatást nyertünk. Rendezvényünket támogatta az
Önkormányzat, Ipari Balaton Kft, a
Református Misszió, mely támogatásokat ezúton is szeretnék megköszönni.
A támogatásoknak köszönhetõen idén
a gyereknapi rendezvényt sikerült csak
a támogatásokból megvalósítanunk.
A gyereknapon túl az alábbiakban
támogattuk a gyerekeket.
- Az óvodából iskolába ballagó gyerekek kis tarisznyáit és apró útravalóit,
- Hidegkúton megrendezett falunap
gyerekprogramjait,
- Már készülünk a Mikulásra, az ovisok
kis csomagjait is mi finanszírozzuk.
Az idei évben még tervezzük egy
mûanyag flakon zsugorító megvásárlását, mely az óvodában lenne elhelyezve, és a gyerekek maguk tudnák
összezsugorítani a flakonokat, majd

letudnánk adni és egy kis bevételünk is
lehetne belõle.
Az Óvodai Szülõi Munkaközösség
továbbra is mûködik, jelenleg is 400
Ft-ot szedünk gyerekenként.
Az idei évben 4 elõadómûvész
mûsorát finanszíroztuk, ami alkalmanként kb. 15.000 Ft. Tavaly Szm pénzbõl
vásároltuk a Mikulás csomagokat és
a karácsonyi apróságokat. Továbbá a
húsvéti csomagokat, anyáknapi virágokat, illetve gyermeknap alkalmából
Balatonedericsen voltak kirándulni a
gyerekek és az autóbusz költségét mi
fizettük.
Az óvodában is gyûjtöttük az 1 illetve 2 Ft-osokat, melybõl 8.100 Ft bevételünk lett, amit szintén a gyerekekre
költöttünk.
Jövõ évre is az idén felsorolt óvodai
programok várhatók szintén és ezeket
fogjuk erõnköz mérten támogatni.
Természetesen
alapítványunkat
bármikor, bárki támogathatja, (számlaszámunk: 73200024-11288761) amit
elõre is köszönünk.
Szeretném megköszönni a szülõk,
óvodai dolgozók, civil szervezetek támogató segítségét, mellyel támogattak
bennünket.
Az ünnepek közeledtével mindenkinek kívánunk szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új
esztendõt.

Szakállné
Leitold Annamária

Nem vagyunk Superman-ek,
de azért tudjuk védeni a Földet.
Még hozzá ez nem is nehéz, hanem ez nagyon könnyû !
Például, fel tudjuk újra dolgozni a hulladékunkat. Azokba
a nagy szemetesekben kell kidobni, amik a tûzoltóság mellett vannak: a papír a kék szemetesben, a mûanyag a sárga
szemetesben és az üveg a zöld
szemetesben.
Otthon is tudjuk óvni a környezetet. Például, nem kell
elfelejteni eloltani a lámpákat
mikor kijövünk egy szobából.
És nem kell hagyni folyni a vizet mikor fogat mosunk vagy
mosogatunk. Ez nagyon jó a
bolygónak, de a pénzünknek is,
mert a villany és a víz nagyon
drága.
Ha a munkahelyünk nincs
messze a háztól, tudunk járni
gyalog. Ez nagyon jó a környezetnek, de az egészségnek is…
és a pénzünknek is, mert a benzin is nagyon drága!
Eloïse Testu
Tótvázsonyi
Ifjúsági Egyesület

Õszi iskolás hírek
Szeptemberben 105 tanulóval kezdtük a tanévet. A gyerekek hamar
belerázódtak az iskolai életbe, nagy
örömünkre az elsõsök is könnyedén
vették az akadályokat. Idén is sokan
jelentkeztek a levelezõs tanulmányi
versenyekre. Az olvasóvá nevelés folyamatába jól illeszkedik a Jonatán
Könyvmolyképzõ programja, ahol
egész évben az olvasott könyvek
alapján kell feladatokat megoldani a
gyerekeknek. Erre 22 fõ jelentkezett.
Népszerû a Bendegúz német és matematika verseny és a Gárdonyi logikai
verseny is.
Szeptember végén nagyon jól sikerült a sportnap, ahol atlétikai számokban versenyeztek a gyerekek. Az
oklevelek mellé gyümölcsöt is kaptak
a legjobbak.
Októberben ismét megszerveztük a
papírgyûjtést. 3740 kg hulladék gyûlt
össze, összesen 48.620.-Ft-ot kaptunk
érte, amit az osztályoknak arányosan
szétosztottunk.
A hónap közepén Dr Csépe Valéria
pszichológus elõadását hallgatta meg
a nevelõtestület. Az érdekes elõadás
az agy gyermekkori fejlõdésérõl ill. a
problémákkal küzdõ gyerekek fejlesztési lehetõségeirõl szólt.
Október 11-én tartottuk a Biblia
Éve program kapcsán a megyei bibliai
vetélkedõt. 7 csapat mérte össze a tudását. 1. helyezett a nemesvámosi, 2. a
jásdi, 3. a balatonkenesei csapat lett.
A jó hangulatú versenyen nagyon
szép jutalomkönyveket adtunk át a
gyerekeknek.
Nem lehet elég korán kezdeni ! –
címmel az ÁNTSZ és a Rendõrség
közös programján vesznek részt 7-8.
osztályosaink. Az elõadásokon a
bûnmegelõzéssel, a nemi változásokkal, párkapcsolatokkal drogveszél�lyel kapcsolatban kaptak hozzáértõ
tájékoztatást a tanulók. A nagyon jó
kezdeményezés a második félévben is
folytatódni fog.
November 21-én a városlõdi német

Tótvázsonyi
FOCIHÍREK

nemzetiségi fesztiválon ismét arany
és ezüst minõsítést kapott harmonika
zenekarunk. A kicsik mackózenekara
harmonika játékát vastaps kísérte.
Közönségünk színvonalas kulturális
bemutatót láthatott nov. 28-án. Programunk elején köszöntöttük Zsár Ferencné, Erzsikét, aki nemrég díszpolgári címet kapott.
Zongora kategóriában 1. helyezett
lett Putnoki Szindia (6. osztály), a legjobb versmondó Straub Szilárd (6. osztály) lett. Próza kategóriában Szécsi
Franciska (7. osztály) végzett az elsõ
helyen, a jelenetek közül az 5. osztályosok produkciója tetszett legjobban
a zsûrinek. Az egyéb kategóriában
Szegedi Gergõ (7. osztály) tornabemutatója gyõzött.
Szülõi munkaközösségünkkel közös
szervezésben bonyolítottuk le a Szakmák bemutatóját nov. 29-én. Idén 21
szakma képviseltette magát. A program külön érdeme, hogy a helyi vállalkozókat gyûjti össze, lehetõséget
adva nekik is a beszélgetésre. A Medgyaszay Szakképzõ Iskola és a balatonfüredi kertészeti szakközépiskola
is bemutatkozott. A gyerekek mindent

kipróbálhattak, minden szakmába belekóstolhattak. Jó volt látni az arcokon
az örömöt és az ügyes kezek munkáit.
Vendégeink elégedettek voltak, a balatonfüredi kolléga meg is jegyezte:
fel fogja hívni mások figyelmét is a
rendezvényre , mert ilyen családias
légkörû bemutatón még nem volt. Nagyon köszönjük a szülõknek, hogy en�nyit segítettek, s végül sok munkával,
de nagyon jól érezhettük magunkat.
A szülõk kezdeményezésére kérünk
mindenkit, hogy ha Univer terméket
vásárol, küldje be az iskolába a terméken található „Nyerjen a mi iskolánk”
feliratot, mert ezzel sportszereket lehet nyerni. A feltételek a termékeken
vannak, ill. érdeklõdni lehet az iskolában.
Nagyon gyorsan elszaladt az õsz, lassan a téli szünet, a karácsony közeleg.
Az ünnepre mindenkinek békés csendességet kívánok, hogy meghalljuk
és megérezzük, nem vagyunk egyedül. Mert a világ csak a világossággal
együtt értelmes, s a világ világossága
kopog az ajtónkon.

Somogyi Vera

Kétnyelvû fotóképzést tartottunk Tótvázsonyban
2008 õszén 3 napos képzést
szerveztünk a nálunk és Nagyvázsonyban önkénteskedõ külföldieknek, illetve a térségben lakó
érdeklõdõknek. 12 fõ vett részt,
ebbõl 5 EVS önkéntes. A tanfolyam résztvevõi lépésrõl lépésre de
hatékonyan ismerkedhettek meg a
fényképezés alapvetõ szabályaival,
a fényképezés rövid történetével,
elméletével, az analóg és a digitális technika elõnyeivel és hátrányaival, a digitális képfeldolgozás korántsem olyan rejtelmes világával.
A tanfolyam anyagát fotósok,
újságírók és vizuális kommunikációval foglalkozó szakemberek
állították össze. Az elméleti képzések és a gyakorlatok felváltva követik egymást, az elméleti

képzés bõvített anyagát minden
résztvevõ megkapta. Képzõk
Debrecenbõl érkeztek Veres Hajnalka, kiadványszerkesztõ, fotós,
újságíró illetve Konyhás István
természetfotós, a Hortobágy c.
könyv szerzõje és fotósa. Remél-

Az augusztusi szezonkezdés elõtt történt két edzõváltás a csapatnál. Az elsõ csapat
irányítását Nagy István vette
át, míg az ifi csapatot Pék János
irányítja.
A szezonkezdés és sajnos a
folytatás is felemásra sikerült.
Gyõzni tudtunk az õszi bajnok
otthonában, de néha gyenge játékkal szenvedtünk kínos vereséget.
Az ifi csapot sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt
nyújtott. Ezek után a 13 csapatos bajnokságban az elsõ csapat
a 9. helyet szerezte meg, míg
a fiatalok a 4-ek lettek. Az ifi
csapatban sok játékos biztató
teljesítményt nyújtott, így a közeljövõben nyugodtan számíthatunk rájuk az elsõ csapatnál.
A Csapat anyagi hátterét nagymértékben az önkormányzat
biztosítja, melyet ezúton szeretnénk, megköszöni.
A költségvetésünket még pályázatok segítségével egészítjük
ki. Egy ilyen sikeres pályázat
segítségével kisebb belsõ felújítást végeztünk az öltözõn.
Itt szeretném, megköszöni
mindazok segítségét, akik a
szezon folyamán munkájukkal
segítették a csapat mûködését.
Továbbra is várjuk 14. életévüket betöltõ focizni szeretõ
tótvázsonyi, kövesgyûri és hidegkúti fiatalok jelentkezését
Ezt megtehetik Mayer Ákosnál a 0670/338-77-04-es telefonszámon.
Kérjük adójuk 1%-val támogassák a sportegyesületet,
Név: Tótvázsonyi Sportegyesület
Adószám: 1989944-1-19
Kívánok mindenkinek szeretet
teljes karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag újesztendõt magam és az egész csapat nevében   

jük a résztvevõk számára hasznosan telt a képzés, melyet a Fiatalok
Lendületben program részben támogatott.

Sporttársi üdvözlettel:
Mayer Ákos

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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SZM hírek 2008 Hagyományõrzés
Tótvázsonyban
A Német Nemzetiségi Egyesület fõ célkitûzése a nemzetiségi hagyományok ápolása, megörökítése és bemutatása. Az Egyesületen belül
mûködik a Harmónika Trió és a Dalkör, akik ebben az évben is több
rendezvényen vettek részt a községben, a környék településein, a megyében. A Harmónika Trió külföldön is szerepelt. Fellépéseink voltak ebben
az évben:

Az idei tanév elsõ összejövetelét az SZM október elején tartotta. Sajnos annak
ellenére, hogy mindig minden szülõnek küldünk meghívót, mindössze 5 szülõ jelent meg a megbeszélésen.
A tervezett saját programjaink és a támogatott rendezvények közé az idén sem
vettünk fel újakat. A támogatási díj összege sem változott, maradt 1.000 Ft gyerekenként. Ezt az összeget továbbra is Néningerné Farkas Évának lehet eljuttatni.
Az idén segít a díjak beszedésében Utczás Gáborné és Szép Péterné. Akik már
befizették ezen összeget köszönjük nekik, mivel minden 1.000 Ft sokat gyarapít
az SZM kasszáján.
Decemberig támogatott programok, saját rendezvények
November 28-án rendezte meg az iskola a felsõ tagozatos gyerekek kulturális
bemutatóját, melynek díjait 3.000 Ft-tal támogattuk. November 29-én második
alkalommal rendeztük meg a „Mesterségem címere” szakmák bemutatóját. 21
szakma fogadta el meghívásunkat és mutatkoztak be az érdeklõdõ gyerekek,
felnõttek számára. Az idei rendezvényünket már 2 szakiskola is megtisztelte és
pozitív véleménnyel nyilatkoztak rendezvényünkrõl. Megragadva az alkalmat
köszönetünk minden mesterembernek, akik elfogadták a meghívást, a pedagógusoknak, szülõknek és a gyerekeknek, akik segítséget nyújtottak a program szervezésében, kivitelezésében. Erre a programra 19.234 Ft-ot költöttünk.
December 4-én az alsótagozatos gyerekek mesevetélkedõn mérhették össze tudásukat, melyet szintén 3.000 Ft-tal támogattunk.
December 5-én negyedik alkalommal érkezett az SZM mikulása az iskola 105
tanulójához, ide 16.629 Ft-ot költöttünk.
Nagyon jó, mikor ötleteket kapunk szülõtársainktól, melyekkel segíteni tudjuk
iskolánkat.
Tavaly az egyik anyuka ötletével, melyek az 1-2 Ft-os pénzérmék gyûjtése volt,
20.000 Ft-ot sikerült gyûjtenünk az iskolának.
Hasonló ötletet hozott magával az idén egy másik anyuka, és beneveztük iskolánkat az „Univer termékek pontgyûjtõ játékába”. Azok a termékek vehetnek
részt a játékban, melyeken található az a felirat hogy „nyerjen a mi iskolánk”.
A tubusukon, illetve a flakonokon lévõ sulipontokat kell beküldeni
- megadva saját nevünk, címünk,
- megjelölve az iskolánk pontos nevét és címét.
Egy borítékban több sulipont is beküldhetõ.
Aki nem szeretné személyesen elküldeni a csomagoláson található címre, az beküldheti, illetve beviheti az iskolánkba, ahol vállalták a pedagógusok és az SZM
a tovább küldését.
Miden pontot köszönünk azoknak a lakosoknak, szülõknek, akik iskolánknak
adják, ezzel esélyt adnak akár az
I. díj 
3.000.000 Ft
II. díj 
1.500.000 Ft
III. díj 
500.000 Ft

elnyerésére, melynek sorsolása 2009. áprilisában lesz.
Addig
rengeteg
pontot
gyûjthetünk az iskolánknak,
melyeket elõre is köszönünk.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben, gazdagságban boldog új esztendõt kívánok
minden szülõtársamnak és Tótvázsony, Hidegkút valamennyi
lakójának.
				
Kovács Zoltánné
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Harmónika Trió
Németkér
Tapolca
Tótvázsony
Lovassy Gimnázium
Pénzesgyõr
Németország
Városlõd
Nagytevel

Öreg hangszeres zenészek találkozója
Nemzetiségi Találkozó
Nemzetiségi Nap
Idõsek Napja
Sváb bál
Karácsonyi mûsor
Nemzetiségi Találkozó
Zenei tábor
Harmonika tábor
Koncert

Dalkör
Tótvázsony
Nyugdíjasok farsangja
Tótvázsony
Virágvasárnapi Passió a templomban
Veszprémfajsz
Pünkösdi bál
Tótvázsony
Úrnap-Pirgerek
Tótvázsony
Tûzoltónap
Tótvázsony
Nemzetiségi és Fúvószenei Találkozó
Vöröstó
Falunap
Barnag
Falunap
Gyulafirátót
Nemzetiségi rendezvény
Tótvázsony
Idõsek Napja
Pénzesgyõr
Nemzetiségi Találkozó
Nagyvázsony
Adventi-karácsonyi mûsor
Barnag, Vöröstó
Adventi-karácsonyi koncert
Tótvázsony	Adventi-karácsonyi koncert
a Katolikus templomban
Veszprémfajsz
Adventi-karácsonyi mûsor
Köszönöm a Harmonikások, Dalkörösök, felkészítõik és segítõik
munkáját, hiszen rengeteg energiát, szabadidõt vesz igénybe az egyegy fellépésre történõ felkészülés. Azonban nagy öröm tölt el bennünket is, amikor tapssal, együtténekléssel jutalmazzák fáradozásunkat, és
köszönik meg az örömteli perceket. Szeretettel várunk mindenkit a Katolikus templomban tartandó karácsonyi koncertünkre, egyben kívánunk
mindenkinek áldott karácsonyt, és sikerekben gazdag, boldog új évet!
Hauck Jánosné dalkörvezetõ

Illegális
hulladéklerakó
felszámolása
Az önkormányzat 3.1 millió forintot
nyert a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól, illegálisan elhelyezett hulladékok felszámolására. A támogatásból
és a helyi civilek önkéntes munkájának
köszönhetõen, Kövesg yûrpusztán tisztítottunk meg erõsen szennyezett területeket. Parkosítással, padok kihelyezésével,
remélhetõleg sikerül egy olyan közösségi
parkot kialakítani, ahol a helyiek eltölthetik a szabadidejüket, és közösen vigyáznak a hely tisztaságára, értékeire.
Önkormányzat Tótvázsony

Tûzoltó Egyesületrõl
Pár mondatban beszámolok a Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2008. évi eseményeirõl és
eredményeirõl. A volt vízmû területén
kialakított parkban több alkalommal is végeztünk társadalmi munkát.
Segítettünk a tó lecsapolásában és a
leeresztõ csõ árkának kiásásában. A
tereprendezés során útban levõ fák és
bokrok kivágásában.
Az év legmozgalmasabb és egyben
a legörömtelibb napja számunkra május 24-e volt. Ezen a napon ünnepelte
az egyesület, hogy hosszú kihagyás
után, 10 évvel ezelõtt újra megalakult
Tótvázsonyban az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület. A jelenlegi és az egykori
tótvázsonyi tûzoltókkal együtt ünnepeltek német tûzoltó barátaink
Aschaffenburgból és Dobelbõl. Ekkor
rendezett meg a Tûzoltó Szövetség az
önkéntes tûzoltók megyei versenyét
a már hagyományosnak mondható
zánkai helyszínen, a Gyermeküdülési Centrumban. Német barátaink
is részt vettek a megyei versenyen,
ahol elõbb a tótvázsonyi csapatokat
buzdították igen lelkesen, majd egy
közös csapattal bemutatták, hogyan
szerelnek õk kismotorfecskendõre.
A nagy buzdítás mellett emlékplakettet kaptak. A Tótvázsonyi ÖTE
tagja 1-1 serleget vehettek át a férfi
osztottsugár 1. helyezéséért és a férfi

800 literes kismotorfecskendõ szerelés
2. helyezéséért. Gratulálok minden
versenyzõnek, akik ezt a remek eredményt elérték. Remek programokon
vettünk részt az egész hétvégén, ami
nagyon jó hangulatban telt el. Köszönet mindeniknek, aki segített abban,
hogy ilyen jól és eredményesen sikerült minden. Külön köszönet Tótvázsony Önkormányzatának az anyagi és
egyéb segítségért.
A következõ hétvégén, a gyereknapon vettünk részt. A gyerekek ismét
kipróbálhatták a tûzoltótechnikát és
élvezhették a tûzoltóautóban utazást.
Hidegkútra és Kövesgyûrre is hívtak
bennünket, ahol bemutattuk az autót
és más technikai felszereléseket. Nagy
örömmel fogadjuk az ilyen felkéréseket, és szívesen eleget teszünk neki.
Azonban elég költséges egy ilyen bemutató nap a számunkra.
A tavasztól kezdõdõen, számos
nagyra nõt, valamint házakat, kerítéseket veszélyeztetõ fát vágtunk már ki
a lakosság és az önkormányzat kérésére. Az idén jelentõsen megnövekedett
az ilyen munkáink száma Ezeket a fákat alpintechnika segítségével vágjuk
ki ami látványos munka, de egyben
veszélyes is. A favágásokkal kapcsolatban tájékoztatásul pár információ a
falu lakói felé. Mi a favágásokat igen
kedvezményes áron végezzük. Amen�-

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam
Elõször is szeretnék bemutatkozni, a nevem Oláh Attila de azt hiszem, hogy sokan
csak úgy ismernek Egon. Romániából jöttem pontosabban
Erdély székelyföldi részérõl
ezen belül pedig a háromszéki Kovászna megyébõl,
Csernátonból. Erdélyben én
mezõgazdaságban dolgoztam,
ahol krumplit, gabonaféléket
és cukorrépát termesztettünk.
Amióta Tótvázsonyba jöttem,
meg kell vallanom sok mindennel foglalkozok, mint például a helyi képújság szerkesztésében veszek részt, fotókat
készítek rendezvényekrõl, a
faluról körképet, teleházban is
tevékenykedek, a tótvázsonyi
honlap feltöltésében vagy akár rendezvények szervezésében is részt vállalok a tótvázsonyi fiatalokkal együtt.
Nemrégiben volt itt egy önkéntes Erdélybõl - Bodó Imre-, aki személyes
jó barátom és õ mesélt az önkéntességrõl és az ebben rejlõ lehetõségekrõl
és úgy gondoltam, hogy megpróbálom én is. Elõször a taliándörögdi
Dörögdért Ifjúsági Egyesület válaszolt a jelentkezésemre, de sajnos a
vezetõségben történõ változás miatt úgy gondolták, hogy nem tudnának
megfelelõ környezetet biztosítani egy önkéntes számára. Így történt, hogy
a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület felajánlotta a lehetõséget, amit szívesen
el is fogadtam, így Tótvázsonyban töltök 1 évet 2009. augusztus 31-ig.
Ittlétem minden költségét az Európai Unió Fiatalok Lendületben programja támogat, mellyel minden európai 18-30 év közötti fiatal vállalhat fél
és 1 év közötti idõtartamú önkéntes évet Európa valamely országában.
Oláh Attila Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

nyiben vállalkozóval végeztetnék el a
munkát, több mint a dupláját kellene
fizetniük érte. Életveszély vagy anyagi
kár bekövetkeztének veszélye esetén
természetesen ingyen végezzük el a fa
kivágását.
A nyáron a Bakony Hotel parkjának
rendben tartását vállaltuk. Kéthetente
füvet nyírtunk és minden mást elvégeztünk, amire éppen szükség volt.
Ezzel dolgoztuk le a német tûzoltók
szállásköltségének ránk jutó részét.
Köszönet a Hotel vezetõjének és tulajdonosának, hogy lehetõséget adott
nekünk erre.
Az idén is elvégeztük a tûzcsapok
felülvizsgálatát. Ennek eredményérõl
készített jegyzõkönyvet eljuttattuk
a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra
és az Önkormányzathoz. Örvendetes
tény, hogy már a fel a tûzcsapoknak
földfeletti és ezek közül csak egy a
rossz. Viszont sajnálatos, hogy a földalatti tûzcsapok nagyobb részénél gondok vannak. Sajnos van utca a faluban,
ahol nagyon rossz a víz vételi lehetõség,
illetve teljesen ellátatlan terület is.
Rendszeresen tartunk összejöveteleket, amelyeken a felszereléseink és a
szertár karbantartását végezzük.
A nyáron veteránminõsítést szereztünk a tûzoltóautóra. Ennek következtében csökkenni fog az autó fent tartása, mert csökken a kötelezõbiztosítási
díja. Nagyon jó állapotú a tûzoltó autónk, de közel negyven éves. Ezért az
utóbbi két évben sajnos sokat költöttünk rá, hogy üzemképes maradjon az
autó. Mindegyik évben volt egy olyan
meghibásodása, ami a biztonságos
használatát lehetetlenné tette. 2007ben kb. 400 ezer forintunkba került az
autó javítása. Az idei évben, eddig 200
ezer forintot költöttünk a javítására.
Az autó javítására elköltöttünk az elmúlt 2 évben annyit, amennyi erre az
idõre az önkormányzati támogatásunk
volt. Ezen felül elég jelentõs összeget
költünk üzemanyagra az autóba, a
két szivattyúba, az aggregátorba, ami
annak függvényében változik, hogy
mennyit kell szivattyúznunk.
Lejárt az egyesület tisztségv iselõinek
a mandátuma. Ezért a november 7-én
tartott közgyûlésen meg lettek választva a vezetõség tagjai.
Az új vezetõség tagjai.
Elnök: Puskás Ferenc
Parancsnok: Horváth Zoltán
Titkár: Weinhardt Tamás
Pénztáros: Szántó Péter
Mûszaki felelõs:
Weinhardt László
Felügyelõ bizottság elnöke:
Báder Ádám
Felügyelõ bizottság tagjai:
Futó Attila
Pittner Antal
Pályázatokon az idén is jelentõs ös�szegeket nyertünk.
Az év elején kaptunk 190 000 Forintot az NCA-tól. A tavalyi év második
felére és az idei év elsõ felére vonatkozott ez a támogatás. Az elszámolás
megtörtént. A pályáztató elfogadta
azt. A pénzt fent tartásra, a tûzoltó
autó üzemeltetésére, javítására költöt-

tük. Ez év végén, a II. félévre és a jövõ
év I. félévére vonatkozó NCA támogatást is megkaptuk. A kapott 220 000
Forintot az egyesület mûködésével
kapcsolatos kiadásokra fordítjuk.
A Tûzoltó Szövetségtõl 450 000 Forintot kaptunk. Ezt a következõkre
költjük el:
Üzemanyagra és a szakfelszerelések
felülvizsgálatára a pályázatnak erre
a célra használható 150 000 Forintos
részét.
A gépkocsi javítására 170 000 Forintot, és új szakfelszerelések vásárlására 130 000 Forintot költhetünk.
Tömlõket és létrát vásárolunk.
Több mint 140 000 Forint ott kaptunk az adók felajánlott 1 százalékából. Ebbõl technikai felszerelést
szeretnénk vásárolni. Nagyon szépen
köszönjük mindazoknak, akik részünkre ajánlották fel az adójuk egy
részét. Kérjük, tegyék ezt meg a jövõ
évi adóbevallásnál is.
Elszámolás önkormányzati támogatással:
300 000 Ft támogatást kaptunk az
önkormányzattól.
Az egyesület mûködése során
felmerülõ költségeket fizettük belõle.
Az összeg több mint a felét, költöttünk
a jubileumi rendezvényre.
Terveink 2009-re:
Részt veszünk a megyei tûzoltó versenyen. Erre a lehetõ legjobban felkészülünk. Szeretnénk újra megnyerni.
Részt veszünk a gyereknapon, ha felkérnek bennünket.
Két meghívásunk is van Németországba. A lehetõségekhez mérten szeretnénk eleget tenni ezeknek.
Két hetente az összejöveteleken, a
szertár és a felszerelés karbantartását
végezzük, hogy mindig használható
állapotban legyenek. Illetve fejlesztjük
a technikánk kezeléséhez szükséges
tudásunkat. Természetesen segítünk a
bennünket segítségül hívóknak a tudásunkkal és felszereléseinkkel, amelyek
bérelhetõk is.
A növekvõ mûködési költségek mellett jövõre is szeretnénk fejleszteni az
eszközeinket. Az alpinfelszerelés egy
részét is cserélnünk kell majd, mert
egyes elemei gyorsan tönkre mennek.
A gyanta, ami a fenyõk vágásánál éri
õket, hamar tönkre teszi a köteleket,
hevedereket.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk,
aki szeretné megnézni a szertárat és a
felszereléseinket. Várjuk azok jelentkezését, akik tagjai akar lenni ennek a
lelkes csapatnak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
jövõ esztendõre is tûz-, és balesetmentes Boldog Új Évet kívánok a falu minden lakójának a tótvázsonyi önkéntes
tûzoltók nevében.

Puskás Ferenc
Elnök
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Településünk valamennyi polgárának, és támogatóinknak áldott karácsonyt,
eredményekben gazdag boldog új évet kíván a tótvázsonyi Német Kisebbségi
Önkormányzat.
Frohe Wienachten und ein glückliches neues Jahr wünscht ihnen die Deutsche
Minderheitenselbstverwaltung von Totwaschon.

PÁLYÁZATAINK

Lapunk legutóbbi számában már írtam arról, hogy pályázatot nyújtottunk be a falugondnoki szolgálat részére új mikrobusz beszerzésére.
Scheer József
Azóta megkaptuk a hivatalos értesítést is arról, hogy erre a célra 8,3
millió forintot nyertünk. Már megrendeltük a Volkswagen Crafter típusú
autót, melynek vételára 10,4 millió forint.
A pályázati kiírásnak megfelelõen, a vételárból a forgalmi adó terheli az
önkormányzatot. Az autó várhatóan december végéig megérkezik.
Szinte észrevétlenül röppennek tova a hétköznapok. Nyár után szeptemberben

Óvodai mindennapok

Másik két, korábban benyújtott pályázatunk is eredményes volt.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv két programjára pályáztunk.
Az Államreform Operatív Program keretében kiírt pályázaton 16 millió forint támogatást nyertünk. Ez az összeg az önkormányzati, hivatali
mûködés javítását célzó továbbképzésekre, tanulmányok készítésére fordítható. Tervezett megvalósítás 2009 évben.
A Környezetvédelmi és Energetikai Program keretén belül más ivóvíz
ellátó rendszerhez való csatlakozásra pályáztunk. Évek óta probléma
Tótvázsonyban és Hidegkúton is az ivóvíz magas nitrát tartalma. Ma
már folyamatosan meghaladja az szabvány által elõírt 50 mg/l határértéket. A mérések ráadásul folyamatos emelkedést mutatnak. A megfelelõ
minõségû ivóvíz biztosításához Veszprém város vízellátó rendszeréhez
tervezünk csatlakozni. Ehhez Nemesvámostól a Tótvázsony – Hidegkút
elágazóig kell kiépíteni az ivóvíz vezetéket a szükséges mûtárgyakkal.
A KEOP 3.1 kétfordulós pályázat elsõ fordulójában 7,3 millió forintot
nyertünk Hidegkút önkormányzatával közösen arra a célra, hogy elkészíttessük a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát, kiviteli tervdokumentációját, ill. a kivitelezésre vonatkozó pályázat benyújtásához
szükséges egyéb dokumentumokat.
Az önkormányzatoknak10%-os önrész kell biztosítani.
A második fordulóra pályázatunkat 2009 év végén fogjuk tudni benyújtani.
Az óvoda felújításához-bõvítéséhez benyújtott és sikerrel szerepelt
pályázatunk önrésze a beruházás teljes költségének 10%-a, 14,6 millió
forint. Ennek az összegnek a biztosítása érdekében a Veszprém Megyei
Önkormányzat önerõ alapjához nyújtottunk be pályázatot. A közelmúltban kaptuk meg az értesítést arról, hogy erre a célra 4,3 millió forint
támogatást kaptunk.
További pályázatot nyújtottunk be, ill. készítünk elõ az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül.
Az Ifjúsági egyesülettel közösen pályáztunk Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására, ill. elsõ körben a szolgáltatói cím elnyerésére.
Sikeres pályázat eredményeként a polgármesteri hivatal tetõterében kialakítani egy olyan közösségi teret, ahol helyet kaphat a könyvtár, teleház, civil szervezetek, ill. közösségi célokat ellátó helység.
Január 10-ig tervezzük benyújtani a falumegújítási-fejlesztési támogatási kérelmet. Ennek keretén belül a településközpont parkosítását, a
Virág és Iskolai utcai játszóterek szabványosítását - bõvítését, valamint a
kultúrház külsõ felújítását kívánjuk megoldani.
Mindkét pályázatot civil szervezetek közremûködésével nyújtjuk be, így
a támogatottság 100%-os.
Reméljük ezek a pályázataink is sikeresek lesznek.
Magasi János
polgármester

Szüreti mulatság
2008. október 5-én 15.20 perckor vette kezdetét hagyományos Szüreti
Mulatságunk. Azért nem 15.00-kor, mert a nézõk- akik a végére közel
100-an lettek- késtek! 5-6 ember ért oda 15 órára, és nem mertük a színészeket így színpadra hívni.
A színpadon aztán vásári komédia és énekkar, zenekar lépett fel, aki
megnézte nem csalódott bennük. Az árverés során a kedvelt termékek
igen jó áron keltek el idén is. A napot aztán evés ivás vigadozás zárta.
Reméljük jövõre is jó idõben, vidám napot tudunk Önöknek szervezni!
Reméljük eljönnek! Köszönjük a Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági
Tanács támogatását.
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Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

jön a „belerázódás”, beszoktatás idõszaka, majd a villámként elröppenõ hetek
után itt van a gyerekek számára várva várt Mikulás és Karácsony ünnepe. De mi
is történt eddig ebben a nevelési évben:
Szeptemberben:
- Balatonfüreden a Gyermekkönyvtár meghívására könyvtárlátogatáson voltunk,
a Mese világnapja alkalmából. A nagycsoportosok hallhattak Benedek Elekrõl,
játékos formában ismertek fel meséket, majd a Holle anyó c. mesét játszották el
a foglalkozást vezetõvel. Mindenki kapott szerepet, és azt nagy örömmel el is játszotta. Nagy élménnyel tértünk vissza az óvodába.
- Nagy sikert aratott a gyerekek körében Kisteleki Zoltán, „A kiskakas gyémánt
félkrajcárja” c. meseelõadása, amelyben a kiválasztott gyerekek is aktív szereplõk
voltak.
Októberben:
- Az Általános Iskolában mindhárom korcsoport sárkányról szóló bérletes
bábelõadáson vett részt. A gyerekek tapssal fejezték ki tetszésüket, köszönték
meg az elõadók mûsorát.
- Uszodalátogatás, vízhez szoktatás a balatonfüredi Hotel Agro uszodájában. A
néhány alkalom elegendõ volt ahhoz, hogy elérjük célunkat: kis óvodásaink ne
féljenek a víztõl, és vidáman lubickoljanak.
Novemberben:
- Az Idõsek Napján a nagycsoportosok részvételével magyar és német nyelvû kis
mûsorunkkal
igyekeztünk kedveskedni az Idõseknek, köszönteni a résztvevõket.
- A veszprémi Gyermekkönyvtár is lehetõséget biztosított arra, hogy a nagyok
megismerkedjenek a könyvtárral. Az „elmélet” után a gyakorlatban is alkalmazhatták az õrjegy használatát, segítségével könyveket választhattak, nézegethettek,
majd színezésre is alkalmat kaptak.
- Nagyvázsonyban ugyancsak a nagycsoportosokkal bérletes bábelõadáson vettünk részt. A mese Balambérról, a sárkányról szólt. A zenés darab elbûvölte a
gyerekeket, tapssal jutalmazták a színészek játékát.
December elejétõl izgatottan készülünk az adventi idõszakban, az ünnepek hangulata már belopózott az óvodába. A készülõdés öröme, a várakozás izgalma
hatja át napjainkat. Az óvodában a karácsonyhoz közeledve az adventi idõszakot
töltjük meg élményszerû tartalommal. Az adventi naptár zsákjainak kibontása
izgalommal tölti el a gyerekeket. A Mikulás érkezését megelõzõ napokban sok
lehetõség kínálkozik a hangulatos készülõdésre: játékidõben a Mikulás-ház építésre, rajzolásra, festésre, díszítésre, hajtogatásra, az alkalomhoz illõ énekek, versek, mesék mondogatására, hallgatására. Ezek a lehetõségek mind-mind a várakozás izgalmát fokozzák.
- A Mikulással való találkozás (dec. 8.) nagy élményt nyújtott a gyerekeknek.
Fõnix bûvész mûsora után énekkel vártuk érkezését. Senki sem félt tõle, a közös
vers, ének és beszélgetés után kiosztotta a várva várt ajándékot. Búcsúzóul felcsendültek a már jól ismert dallamok annak reményében, hogy a Mikulás jövõre
is ellátogat óvodánkba.
- A hagyományokhoz híven az idén is szervezünk játszóházat (dec. 15.), ahol a
szülõk és a gyerekek közösen tevékenykedhetnek, készülhetnek az ünnepre.
- Az utolsó óvodában töltött nap délutánján (dec. 19.) rövid mûsorral készülve, a
gyerekekkel-szülõkkel együtt, közösen kívánunk egymásnak boldog karácsonyt.
Lassan közeleg az ünnep, és az év vége. Karácsony ünnepén, és az új évben jó
egészséget, békés boldog nyugodt életet kívánunk óvodás gyermekeinknek, családjuknak, minden kedves tótvázsonyi és hidegkúti lakosnak.

Óvoda dolgozói

Megalakult az ÖRÖKIFJAK Klubja Hidegkúton!
A helyzet már rosszabb nem is lehetne!
Annak idején már az is letaglózott,
hogy meghívót kaptam az „Öregek”
farsangjára. Természetesen ezt a
meghívót - kaján mosoly kíséretében
a nejem adta át, kiskorú gyermekeim
ugyancsak csipkelõdõ megjegyzései
kíséretében. Mi az ördög keresnivalóm lenne nekem az „öregek” között.
Jó, jó, tudom, már nyugdíjas vagyok,
de mégis…. Aktívan dolgozom, és még
a szemem is utána jár a másik nemnek
– igaz, már jó ideje csak a szemem, és
az urológust is gyakrabban kell felkeresnem, mint reméltem, de hát mégis!
Ez nem lehet igaz!
És most, tessék, a Sors ismét rámtalált. Egészen biztosan direkt vadászott
rám, mert bár egyszer hetekkel korábban jelentkezett – és hogy szabaduljak
gyorsan rá is bólintottam, majd ugyan
olyan gyorsan el is felejtettem. Kellett
nekem az utcán bóklásznom. Most
már csak nem mondhattom, hogy két
óra alatt elfelejtettem, mit ígértem
– mindjárt kiderülne, hogy már tényleg a „korban” vagyok, és valahol az
„Alzheimer kór” környékez (még nem
igazán, de tényleg elfelejtek közeli dolgokat – meg a hallásom is igen szelektív lett).

eseménnyé avanzsálódott, - valamint
elindult egy helyi lap is a „Hidegkürt”.
Mindezek megmozgatták egy kissé
Hidegkút „állóvizét” és mind többen
és többen vettek részt a szervezésben,
a falu életének felpezsdítésében. De
nem elegen. Így sajnos egyes kezdeményezések mára ismét elhamvadtak.
Nem színesíti már néptánc a falu programjait – pedig ma talán több a fiatal
és iskolás, mint anno – a Hidegkürt
is kihûlt, pedig az, a falu által mostohának érzett „Mi újságunk” mellett
valóban rólunk szólt. A Pünkösdölõ
hagyomány ismételten a történelemkönyv lapjaira számûzetett.
- Halló, fiatalabbak, ébresztõ, még
minden menthetõ!
Na, de nem errõl szól ez a tudósítás,
hanem az én „megpróbáltatásomról”.
Szóval, anno hiányoltam, hogy a sok
idõs ember, - mert akad belõlük bõven
a faluban – otthon kuksol napestig magányosan. Még tüsténkedtem is, hogy
vajh minõ jó lenne az akkor még üresen álló paplakot erre a célra felhasználni. Nem történt semmi. És tessék,
most itt ülök én magam személyesen,
és megdöbbenve hallgatom, nyugdíjas
klubot alakítunk – az én tagsági részvételemmel is! Na nem! Ezt én anno
nem így gondoltam! Másoknak, az

Talicska, kalapács, malteroskanál, és
„kedvenc köveim” a sutba, zuhany –
vigyorgó asszony - és kelletlen indulás
a faluházba, mert ide szól a „meghívó”.
Nyugdíjas klub alakul Hidegkúton.
Örülök neki! Tényleg, egészen komolyan mondom! Már amikor a faluba
költöztem hiányoltam – igaz akkor még
más „korban” leledzetem. Egyáltalán,
hiányoltam, hogy nem igen van közösségi élet a településen. Évente egyszer
egy falugyûlés 10-15 érdeklõdõvel –
õket is inkább csak hallgatóknak nevezném – egy Falunap, Karácsony a
gyerekeknek, és az Öregek Farsangja.
Ennyi látszott úgy 15 éve, amikor „betelepültünk”. Természetesen, azóta
változott egy kissé a helyzet. Lett több
rendezvény, megpróbálkoztunk egyes
régi hagyományok felélesztésével –
Pünkösdölõ, Szüreti felvonulás, Néptánc, újjáéledt a Kórus és a Falunap is,
- összevonva a Gyermeknappal igazi

öregeknek a faluban – de hát nem nekem! Mi a bánatot keresek én itt. Nekem még kiskorú gyerekeim vannak és
feleségem, aki majd évtizedek múlva
lesz nyugdíjas. Majd akkor, majd vele,
de nem most. Ez velem még nem eshet
meg. Valóban, mi az ördögért jöttem
én ide?!
És tessék, már meg is alakultunk!
Egy, pár hét múlva már tényleges,
ma még csak tiszteletbeli klubtag, a
polgármester, már gratulál is a megalakuláshoz. Gyorsan ment. Csakúgy,
mint a névválasztás: „ÖRÖKIFJAK”.
Nem vagyunk sokan, de többen jelezték, hogy részt szeretnének venni
a mûködésben, ezért egy hét múlva
ismét találkozó. Na tessék, minden
héten „farsang”. Ezt a tempót én bizony nem bírom, nekem dolgom van,
én még nem vagyok ide tartozó. Az
nem lehet, hogy már megöregedtem.
A Mári néni igen, neki szüksége van –
szerintem – erre a klubra és ezért jó,

hogy megalakult. Na de ismét: mit keresek én itt. Ráadásul még megbízást
is kapok: legyek én a krónikás! Tiltakozom, én nem vagyok írástudó, meg
azután az én gondolataim nem mindég
a sokak által normálisnak tartott menetben mozgolódnak. Egyszóval, még
nem értem meg erre a feladatra.
Valamit válaszoltak is erre, de az én
gondolataim már másütt kalandoztak
– no meg a hallókészülékemmel is van
egy kis hiba, így esett, hogy nem regisztráltam: nekem kell megírnom ezt
a tudósítást.
Nesze neked, miért nem tudsz figyelni – szidom magam, mialatt eme sorokat pötyögöm.
De ha már imígyen alakult, hát legyen.
Ezúton tudatjuk, minden érdekelttel, hogy október hónapban megalakult a hidegkúti öregek/nyugdíjasok
(remélem, nincs a faluban senki, aki
nem kap nyugdíjat, de azért óvatosságból ide írom az „öregek” jelzõt is hiszen mindenki elõtt nyitva áll a kapu!)
klubja. Kétszeri nekifutás után a létszámunk 45 fõ!
A közösen választott nevünk:
ÖRÖKIFJAK – és hogy ezt nem véletlenül választottuk, be is fogjuk bizonyítani. Eltökélt szándékunk, hogy
nem hagyjuk szalmalángként ellobbanni azt a még mindég izzó lángot,
amely korábban is égett bennünk és
tevékenyen akarunk – nem csak szeretnénk, akarunk – részt venni a falu
életének alakításában. A mögöttünk
álló évtizedek tapasztalatai, még ha az
idõ kereke gyorsabb sebességre is kapcsolt a 21. században, minden bizon�nyal segítségünkre lesznek ebben. Szeretnénk, ha a családok, egyedülállók
nem zárkóznának be saját falaik magányába, hanem közösen megtalálnánk
egymást. Célunk továbbá, hogy ne
hagyjuk veszni a múlt emlékeit. Összejöveteleinken, amelyeket havi rendszerességgel tervezünk – eddig már négy
van a rovásunkon a megtartott névnapi ünnepségekkel együtt – igyekszünk
feleleveníteni gyermek és „régebbi ifjúkorunk” hagyományait, történéseit,
mert ki tudja ma már az ifjabb generációból és az új „telepesekbõl”, hogy
hogyan mûködött a „két falu”, hol
voltak a kocsmák, a sportpálya, a két
tejcsarnok? Hogyan töltöttük a hos�szú téli estéket, hogyan udvaroltunk,
tettük a szépet? Hogy ez mennyire izgalmas, kiderült a „második alakuló”

ülésünkkor, amikor is szinte egymás
szavába vágva elevenedet, éledt fel a
múlt, a felszakadó, oly régen elfeledettnek hitt, magunkba zárt emlékek
nyomán.
Katartikus élmény volt. Ez az élmény volt az, ami jómagamat is más
álláspontra helyezett és tudatosította,
részt kell venni, meg kell örökíteni.
Hiszen ez a huszonnegyedik óra. Érezzem bár magamat mégoly „ifjontinak”
is, ez az én múltam is – és jól lehet más
környezetbõl érkeztem, más világban
nõttem fel, az itt elmondottak egybevágnak az én élményeimmel „abból a
korból” és ezt, az unokáinknak is tovább kell adni. Ez otthon, a tv mellet
szinte lehetetlen. A módját összejöveteleinken kell megtalálnunk. Ennek
érdekében, a falu javára, javasoljuk
leendõ legifjabb klubtagunknak, a
Polgármester Úrnak, segítsen megtalálni állandó klubhelyiségünk helyét,
segítsen abban, hogy az elhangzottakat látható formában az utókor számára rögzíthessük, megõrizhessük.
Minapi névnapok kapcsán történt
összejövetelünk – 30 fõ vett részt rajta
– bizonyította, hogy nem csak történeteink vannak, amelyek archiválásra
érettek, hanem dalaink is, amelyek
velünk bizony szintén elmúlnak, ha
eljön az idõnk, pedig érdemes lenne
megõrizni azokat.
Nos persze ez az idõ – bár közeleg –
még messze van, ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az az önfeledt, vidám nótázás, ami találkozásunkat jellemezte.
Ti, mindazon korábban születettek,
akik talán még nem érzitek „érettnek”
magatokat – talán éppen úgy mint
jómagam - egy ilyen klub, az ÖRÖKIFJAK Klubja tagjának lenni, ne késlekedjetek. A kapu nyitva áll, várunk
benneteket. Hagyjátok otthon a magányt és gyertek közénk, szeretettel
várunk mindõtöket!
A bejelentést jegyezte: Nagy Lajos,
aki ugyan még „fiatal” egy ilyen klubhoz és nehezen viseli a nem tagadható
tényeket, de azért úgy döntött, mégis
vállalja az ezzel járó „lelki megpróbáltatásokat”.
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Karácsonyi
és újévi
köszöntõ
Az újság olvasóinak
kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet
kívánok
ezzel a pár sorral:
Pohárnok Jenõ:

Karácsonyfa alatt
Eljött a nap, mit várva-vártunk,
Az égen csillagfény ragyog,
Jézuska fáját ím' elhozták
A halkan szálló angyalok.
Köszönjük neked, édes Jézus,
Hogy szíved minket így szeret,
S az angyalok dalával együtt
Dicsõítjük ma szent neved!
S ha elmúlik majd a karácsony,
Te akkor is maradj velünk,
Míg élünk, ezt a kis családot
Szeresd, ó édes Istenünk!
*

*

*

Virradjon rád szép nap,
köszöntsön rád jó év,
Kedves hajlékodba
költözzön a jólét.
A lelkedbe boldogság,
a szívedbe béke,
Ezt kívánom neked az új évre.
Bélafi Károly
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Polgármester nyugdíjban
2008. december 28-án Hidegkút polgármestere, Zsernoviczky
Tibor nyugdíjba vonul, ezért szeretnénk egy kicsit feleleveníteni
életútját.
1949. január 2-án született Hidegkúton a család ötödik gyermekeként. Az általános iskolát
is itt végezte. A Mezõgépnél
autószerelõ szakmát szerzett,
majd innen vonult be katonának.
Leszerelés után a Pannonker vállalatnál helyezkedett el, 5 év autószerelés után technikumot végzett,
és anyagbeszerzõként dolgozott
tovább.
1990-ben Hidegkút község
megválasztotta polgármesternek,
azóta ötödik választási ciklusát
tölti. Ezen idõ alatt a falu jelentõs
fejlõdésen ment keresztül a szûkös
anyagi lehetõségek ellenére.
Röviden, a teljesség igénye nélkül felsoroljuk a Polgármesterünk
hivatali ideje alatt végbement változásokat:
Elõször elkészültek a Faluház
tervei, itt kapott helyet a Polgármesteri Hivatal és az orvosi
rendelõ, majd pár év után két külön álló garázzsal bõvült. Itt kapott helyet az önkormányzat által
vásárolt falugondnoki kisbusz és a
traktor, ami nyáron a kommunális
feladatokat segíti, télen pedig a hóeltakarítást. Ezek után folyamatos
fejlõdésen ment keresztül a falu, 2
utcával bõvült (Harang és Patak
utca), a faluba új lakók költöztek, a

lakosság létszáma megnövekedett.
Emlékpark épült, elkészült a
sportpálya, folyamatos felújításon,
korszerûsítésen ment keresztül a
Kultúrotthon (nagyterem járólapozása, mellékhelyiségek teljes
körû felújítása, külsõ területek
rendbetétele, térkövezés, konyha
kialakítása).
Falugondnoki szolgálat alakult
a községben, és pályázat útján autóhoz jutott az Önkormányzat. A
falugondnoki autó viszi a tótvázsonyi óvodába a kisgyermekeket, mivel sajnos az óvoda fenntartásának
költségeit nem tudta állni a falu.
Az épület állagmegõrzését bérbeadással próbáltuk megoldani.
A víz rossz minõsége miatt Tótvázsonyból vezettette át az Önkormányzat a vezetékes ivóvizet. Bevezetésre került a gáz, amit késõbb

követett a csatornázás. A falu úthálózata is megújult, itt viszont
még sok a tennivaló. A változások
nem kerülték el a temetõket sem
(pl. hulladéktároló épült, az alsó
temetõben ún. teraszos megoldással tettük használhatóbbá a ravatalozó környékét, az öntözéshez
vízvezeték kiépítésére került sor).
A külsõ buszmegálló is megújult,
szelektív hulladékgyûjtõk kerültek
kihelyezésre.
Hagyományok teremtõdtek. Minden évben megrendezésre kerül az
Idõsek farsangja, ahol Hidegkút
szépkorú lakosságát vendégeli
meg az Önkormányzat. Ilyenkor
köszöntik a falu legidõsebb lakóit, a házassági évfordulójukat
ünneplõket. A Gyereknappal
egybekötött Falunap már az egész
községrõl szól, ahol mûsor, érdekes foglalkozások, versenyek, vacsora várja a falu lakosságát.
Bízunk benne, hogy ez a fejlõdés
a jövõben is ilyen töretlen lesz, és
mindig valami új készül kis falunkban.
Hidegkút lakóinak nevében köszöntjük Zsernoviczky Tibor Polgármester Urat nyugdíjba vonulása alkalmából.
Jó egészséget,
további eredményes munkát
és sok örömöt kívánunk neki.
Bélafi Károly

