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dei évben a változó tavaszi idõjárás ellenére egészen
szép idõben emlékezhettünk meg a 1848-as márciusi eseményekrõl. A helyi iskolások betegségtõl kissé
megfogyatkozott, bátor csapata életszerûen adta elõ a
múlt eseményeit a falu központjában. A jelenlevõk- „fütyülve az esõre”- Landerer nyomdájából frissen kapták
kézbe a forradalom újságját! A szép mûsor után a tömeg a falu kopjafájához sétált, ahol Somogyi Veronika
igazgatónõ beszéde után az emlékezés koszorúit helyezték el. A szép programot kötetlen beszélgetés követte.
Köszönöm a szervezõk nevében a helyi iskola diákjainak, felkészítõ tanárainak áldozatos és eredményes
munkáját, a helyi önkormányzat és a tanyagondnoki
szolgálat segítségét, illetve a helyi fiatalok önkéntességét.
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

MEGYEHÁZI HÍREK
lákkal együttmûködve szervezik,
a képzési programok kidolgozása,
az érintett ügyfélkör azonosítása
már elkezdõdött.
Az érdeklõdõk telefonon és emailben is kereshetik az ügyfélszolgálat munkatársait munkanapokon 730 és 1730 óra között a 06
1 45 91 077 telefonszámon, illetve
írásban az utamunkahoz@lab.hu
e-mailen. A call-center 2009. januártól 2009. június végéig mûködik.
Az ügyfélszolgálathoz beérkezett
kérdésekre adott válaszok a www.
afsz.hu honlapon a „Gyakran feltett kérdések” menüpont alatt „Az
„Út a munkához” programban
meghatározott egyes szociális ellátások változásairól, a munkához
jutást segítõ közfoglalkoztatás
szervezésérõl” címen találhatók.

Eredményes rendõri
munka létszámhiánnyal
Nehéz körülmények között jól
teljesítette feladatát a Veszprém
Megyei Rendõr-fõkapitányság tavaly, noha súlyos létszámhiánnyal
küszködik – hangzott el egyebek
mellett a 2008 évet értékelõ értekezleten, a megyei rendõrségen
február 17-én.
Csizmadia Gábor alezredes
évértékelõjében többek között
aláhúzta: a közterületek biztonságára nagyobb hangsúlyt helyzetek,
a településeken sokat segítettek a
polgárõrök. Kiemelt feladatuknak
tekintik a Pápai Bázis-repülõtéren
végzett munkát.
Dr. Bolcsik Zoltán dandártábornok, Veszprém megyei rendõr
kapitány szerint a rendõröknek
még nagyobb súlyt kell helyezni a lakosság közbiztonsága
megõrzésére. Üdvözölte, hogy
ügyeletük közelebb került az emberekhez. A nyári szezon biztonsága megõrzését sikertörténetnek
nevezte, amelyhez nagy segítséget
adott az ORFK is. A tavalyi megyei munkát pozitívan értékelte,
noha egy egész megyei kapitányság
létszáma hiányzik – fogalmazott.
Lasztovicza
Jenõ
megyei
közgyûlési elnök elismeréssel és
köszönettel beszélt a rendõrség
munkájáról, és példaként említette a közelmúlt veszprémi tragédiája kapcsán történt gyors, eredményes munkát. Mint mondta a
rendõrség következmények nélkül
nem ejtheti ki a cigány kifejezést,
noha a problémák megoldásához
ez alapvetõ lenne. Sajnálja, hogy a
rendõrség nem élvez elegendõ támogatást kormányzati részrõl, ami
megmutatkozik a fiatal rendõrök
fizetésében is.      

„Ezer év, ezer emlék”
finisben a készülõdés
Jól haladnak az „Ezeréves megyék” rendezvénysorozat elõké
születei. Ez derült ki a minapi
találkozón, Székesfehérváron. Az
ünnep jegyében találkoztak megyénk várkapitányai is a megyeházán, a napokban.A Fejér megyei
találkozón elhangzott: a közös
emlékérem tervét rövidesen elfogadják, és a programfüzet is nemsokára nyomdába kerül, amely az
„Utazás 2009” kiállításra, február
26-ra elkészül. Még elõtte a négy
megyei elnök sajtótájékoztatót
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tart Budapesten, a megyeházán.
Folyamatban van a sólyi oklevél
nemes másolatainak készítése, az
oklevelet bemutató és ismertetõ
szórólap megyénk koordinálásával
már elkészült, amit a helyszínen
átvettek a megyék képviselõi.
Az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár tájékoztatása alapján folyamatos az internetes regisztráció
a megyetörténeti vetélkedõre, már
számos csoport bejelentkezett az
általános és a középiskolás korosztályból.
A megyei honlapon látható a Megyefutásra és a Képzõmûvészeti
pályázatra történõ felhívás is,
utóbbinak a beküldési határideje
április 24. Hamarosan megjelenik
a önkormányzati dolgozóknak és
képviselõknek meghirdetett Önkormányzati Kupa sportversenyre
szóló felhívás, amelynek az idei évben az adja különlegességét, hogy
a másik három ezeréves megyébõl
is lehet nevezni.
A február 19-i közgyûlésen indul
útjára az „Ezer év – ezer emlék”
címû megyei emlékkönyv, amelynek 1000 oldalán az év végéig ezer
kiemelkedõ közéleti személyiség írja be gondolatait Veszprém
megyérõl, a megye jelentõségérõl.

Munkaügyi újdonságok
„Út a munkához”
programhoz
A szociális segélybõl élõk munkához juttatása vagy képzése, a
munkahelyteremtés bõvítése, és
nem utolsó sorban az ellátásból
élõ, ám feketén munkát vállaló
réteg kiszûrése is célja a 2009-ben
induló „Út a munkához” programnak. Jelenleg a program bevezetésének feladatait végzik munkaügyi
és önkormányzati szakemberek

szorosan együttmûködve annak érdekében, hogy a törvény által meghatározott határidõig, az elsõ negyedév végéig, minden elõkészület
megtörténjék ahhoz, hogy a segélyezettek teljes köre számára
megtalálják az együttmûködés
legmegfelelõbb formáját az önkormányzatok, illetve a munkaügyi
központok. A törvények módosításából adódóan az önkormányzatok
március 31-ig felülvizsgálják, hogy
az új szabályok fényében kik azok,
akik továbbra is igénybe vehetik a
rendszeres szociális segélyt, és kik
azok, akik számára a foglalkoztatás vagy a képzés lehetõségét kell
biztosítani. Annak érdekében,
hogy a lehetõ legpontosabban
megoldható legyen az ügyfélkör
aktivizálása, a munkaügyi és az
önkormányzati szakemberek több
településre kiterjedõ próbatervezést végeznek. A program fontos
eleme a közfoglalkoztatási tervek
készítése. A települési önkormányzat, illetve önkormányzati
társulás (többcélú kistérségi társulás) foglalkoztatási feladatainak
ellátása során a munkába vonható,
rendszeres szociális segélyre nem
jogosult ügyfelek részére közmunkát és/vagy közcélú foglalkoztatást szervez, amelyhez minden év
elején közfoglalkoztatási tervet
készít.
Folynak az elõkészületek arra,
hogy a 35 év alatti, 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezõ
álláskeresõk minél hamarabb
bekapcsolódhassanak az általános iskola befejezését biztosító,
illetve akiknek erre nincs reális
lehetõségük, úgy a szakmatanulást megalapozó közismereti, ún.
„kompetenciaképzésekbe”. Az õ
képzésbe vonásukat a munkaügyi
köz-pontok a regionális képzõ
központokkal, az általános isko-

Gyorsabb sebességben
a 8-asért
Közösen írt levélben, konkrét
feladatokkal keresik meg a szaktárcát, és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt-t a beruházásban
érintett polgármesterek, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (VMKIK), a megyei
önkormányzat, valamint a Középdunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács (KDRFT) elöljárói. Errõl
döntöttek a 8-as útról, és az M8-as
gyorsforgalmi útról szóló találkozón a Megyeházán január 27-én,
amit a megjelentek az utóbbi idõk
legeredményesebb tanácskozásának neveztek.
A levelet Talabér Márta, a
megyei közgyûlés alelnöke, Pál
Béla országgyûlési képviselõ és
Markovszky György, a VMKIK
elnöke írja alá. Ebben egyebek
mellett rögzítik: a 8-as út fejlesztése a régi nyomvonalon történjék, adott szakaszon 11,5 tonnás
jármûvek közlekedésére is alkalmas megerõsítéssel, 2X2 sávon,
elválasztó falakkal, elkerülõkkel,
külön szintû csomópontokkal valósuljon meg. Ezzel párhuzamosan
az M8-as gyorsforgalmi út tervezése is folytatódjék.

Búcsúzás és újrakezdés
Váradi Károly ezredest 45 év
szolgálati idõ után, a Veszprém
Megyei
Rendõr-fõkapitányság
rendészeti igazgatóját nyugállományba vonulása alkalmából
ünnepélyes
állománygyûlésen
búcsúztatták el kollégái, felettesei, köztük dr. Házi István rendõr
vezérõrnagy, az ORFK helyettes
vezetõje, bûnügyi fõigazgatója

és dr. Bolcsik Zoltán, Veszprém
megyei rendõr fõkapitány január
6-án.
Váradi Károly az idei év január
elsejétõl a Veszprém Megyei Önkormányzat Védelmi Bizottsága titkára posztot tölti be. Helyére Csizmadia Gábor alezredest, korábbi
közrendvédelmi
osztályvezetõt
nevezték ki.
Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyûlésének
elnöke pohárköszöntõjében megköszönte azt a több évtizedes,
eredményes munkát, amit a távozó
ezredes végzett Veszprém megyéért. Üdvözölte, hogy korábbi posztja megbízható, jó kezekbe került.

Tótvázsonyi szervezetek támogatása
Tótvázsonyban 4 civil szervezet gyûjt 1%-ot. Idén új kampányt indítunk, minden házba küldtünk borítékokat,
a borítékban található 4 képeslap 1-1 helyi szervezetet mutat be. Reméljük, talált közülük olyan szervezetet,
melyet támogatásra méltónak tart! A borítékban talált 2-2 nyilatkozó szelvényt, töltsön ki belõle egyet egy civil
szervezet adataival egyet pedig egy egyház vagy elõirányzat javára! Azért tettünk bele 2-2 darabot hogy házastársának, gyermekének is jusson.
Kérjük, kapcsolódjon be Ön is kampányunkba!
A képeslapokat ne küldje el nyilatkozatával az APEH-nek, hanem címezze meg és küldje el barátainak,
ismerõsének, rokonainak, vagy gyermekeinek! Ha többet szeretne küldeni, teleházunkban kérhet bármelyikbõl
–ingyen-, vagy keresse a civil szervezetek vezetõit!
Támogassa adója 1%-ával a helyi civileket!
Ajánlja feladója 1%-át a helyi szervezeteknek, illetve küldje el családtagjainak, rokonainak, barátainak a
borítékban talált képeslapokat!
A Tótvázsonyi civil szervezetek, akik jogosultak az 1 %-ra:
A szervezet teljes neve (ezt kell pontosan beírni a nyilatkozatra)

Adószáma

Hit, remény és szeretet

Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület

18926150-1-19

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek,
Nagy Károly várpalotai kanonok,
Beke Zsolt berhidai plébános és
Medveczki Miklós diakónus ünnepi szentmisén köszöntötte a tizenkét esztendõvel ezelõtt, a peremartoni idõsek otthonában felszentelt
imatermet, valamint a lakókat
január 5-én, melyen részt vett Talabér Márta, a Veszprém megyei
közgyûlés alelnöke.
-Korunkban a hit, remény és szeretet egyre inkább felértékelõdik –
hangsúlyozta köszöntõjében Beke
Zsolt plébános. A lakók képvisele
tében Soponyai Jánosné és Somodi Zsófia a szeretetrõl olvasott fel
idézeteket.

Tótvázsonyi Sportegyesület

19899444-1-19

Tótvázsonyért Alapítvány

19263645-1-19

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

18933039-1-19

Az 1%-os kampányt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja!

Idei kilátások:
csak az összefogás
segíthet rajtunk
Újévi fogadáson köszöntötte
Veszprém megye ismert személyiségeit a Pannon Egyetem és rektora, Veszprém Megye Közgyûlése
és elnöke, Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata és polgármestere, valamint az MTA Veszprémi Területi Bizottsága és elnöke
az egyetem aulájában január 3-án.  
Az 54. Légtérellenõrzõ Ezred Zenekara ünnepi muzsikája után Pál
Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke Mészáros Ernõ akadémikus profes�szornak több évtizedes kiemelkedõ
munkássága elismeréséért Királyi
Régió-díjat adott át, amit a tanács
2006-ban alapított. A rangos elismerést elõször ítélték oda Veszprém megyében.  
Dr. Markovszky György üzletember ingatlanfejlesztõ csoportja
nevében egy-egy millió forintos
gazdasági díjjal tisztelgett dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel, a
veszprémi Veab, illetve az MKB
Veszprém KC kézilabda csapata
elõtt. Utóbbiak nevében dr. Bíró
Péter Veab elnök, és dr. Hunyadfalvy Ákos, a kézilabda csapat elnöke vette át az elismerést.
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Tótvázsony Önkormányzat
2008 évi költségvetésének
teljesülése, a 2009 évi tervek
A 2008 évi költségvetésünket 6
millió forint hitelfelvétellel terveztük, melyre ÖNHIKI-s pályázatot kívántunk benyújtani. Sajnos a pályázat elõkészítése során
egyértelmûsödött, hogy nem vagyunk jogosultak ebbõl a forrásból
támogatásra. Ennek ismeretében
átdolgoztuk a költségvetésünket,
hogy elkerülhessük a hitelfelvételt.
Ezt meg is tudtuk valósítani.
Éves gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt. Folyamatosan tudtuk
finanszírozni intézményeinket, a
falu mûködési költségeit. A 2007
évi megtakarításokból a rendkívüli kiadásainkat is tudtuk fedezni, melyek közül a legjelentõsebb
a csatorna beruházás Állami
Számvevõszéki
vizsgálatában
megállapított jogtalan támogatás
igénybevétel visszafizetése, valamint normatíva visszafizetési kötelezettség volt.
A 2008-as évbe terveink jelentõs
részét meg tudtuk valósítani, ill.
ezen felül több pályázat benyújtásával próbáltunk forráshoz jutni településünk fejlesztése érdekében.

Ezekrõl röviden:
elkészült az 5 tantermes iskola
tetõszigetelése
felújítottuk a Kereszt u. 23 sz.
alatti szolgálati lakást, ahol már
a körzeti rendõr lakik
elkezdtük a garázsok építését,
felújítását a hivatal udvarában
murvázott utat alakítottunk ki
az István utcát összekötve
a Kút utcával
Kövesgyûrön pályázati
támogatásból felszámoltuk
az illegális hulladéklerakót,
megkezdtük a parkosítását
pályázaton nyert támogatásból
új falugondnoki mikrobuszt
vásároltunk
elkészíttettük a ravatalozó
felújításának terveit. Pályázati
támogatás hiányában az építkezést
bem tudtuk megvalósítani
elkészült a Kereszt utca temetõ
felöli végének a felújítási terve.
Sajnos támogatás hiányában
elmaradt a kivitelezés

Költségvetés számokban 2008 – 2009
Bevételek

2008 (e Ft)

2009 (e Ft)

Állami támogatás
113.450
Átvett pénzeszköz
24.079
Intézményi bevételek
16.053
Pályázati támogatás
4.200
Helyi adók
41.211
Telek értékesítés
12.542
Értékpapír
26.000
Egyéb bevétel
5.672
Pénzmaradvány 2007
6.113
Pénzmaradvány 2008 		
Hitelfelvétel		

102.024
19.463
15.342
91.842
39.400
12.025
12.000
4.711

Bevételek összesen:

249.320

313.857

Intézmények finanszírozása
Szociális ellátás
Önkormányzat mûködése
Átadott pénzeszköz
Értékpapír
Beruházás, felújítás

134.738
6.696
42.705
24.913
18.000
15.743

136.345
6.696
39.389
21.383

Kiadások összesen:

242.490

313.857

6.830
10.220

Kiadások

Pénzmaradvány

4

6.830

110.044

A 2009 évi költségvetésünket is
hitelfelvétellel kellett terveznünk
annak ellenére, hogy a mûködési
költségekben az intézményeknél
csak minimális növekedéssel, az
önkormányzat mûködésénél és az
átadott pénzeszközöknél pedig
jelentõs csökkentést hajtottunk
végre. A részletes költségvetési
számadatok mintegy 10 millió forintos mûködési hiányt mutatnak.
Vagyis a kötelezõen ellátandó önkormányzati feladatokra biztosított
központi forrás 10 millió forinttal
kevesebb az elismert költségigénynél.
Ezt az összeget az Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázat
szeretnénk lehívni.
Legfontosabb feladatunk az idei
évben az intézményeink mûködési
feltételeinek biztosításán túl a már
elnyert pályázatok megvalósítása.
Ezek közül a legnagyobb
volumenû az óvoda felújítása –
bõvítése. A megvalósítást két
ütemben tervezzük. Elõször az új
épületszárny készül el, majd a jelenlegi épületrész teljes felújítása.
A kivitelezési munka a közbeszerzésre elõírt határidõk betartásával
2009. augusztus 1-el kezdõdik.
A KEOP 1.3.0. pályázaton Hi-

degkúttal közösen 7,3 millió forintot nyertünk a veszprémi vízbázisra
történõ csatlakozás elõkészítésére.
A megvalósításra vonatkozó pályázatot az év végén kell benyújtanunk.
A beruházás tervezett kiviteli költsége 160 millió forint + ÁFA.
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására, ill. a szolgáltatói cím elnyerésére benyújtott pályázat, valamint a településközpont
– játszóterek – kultúrház felújítására vonatkozó pályázat eredményét
várjuk.
A ravatalozó felújítására az idei
évben is pályázni fogunk. A kivitelezést ennek függvényében tudjuk
megkezdeni.
A Kereszt utca temetõ felöli szakaszát tavasszal kátyúzással javítjuk.
Szeretnénk befejezni a hivatal
udvarában a garázsok építését –
felújítását.
Még nagyon sok megvalósítandó
feladat van a településen, de sajnos
az anyagi lehetõségeink nagyon
korlátozottak. Így elsõsorban azokat tudjuk tervezni, melyekhez pályázati támogatást tudunk kapni.
Magasi János
polgármester

Felhívás
2009. április 4-én szombaton falutakarítást szervezünk. Kérjük a lakosságot, hogy minél többen segítsenek a szemétszedésben. Szeretnénk, ha településünk továbbra is egy tiszta
rendezett kisközség lenne. Minden segítõ kézre számítunk,
biztosítunk zsákot, kesztyût. A szemétszedés végén a gyerekeknek csokoládéval, a felnõtteknek innivalóval köszönjük meg a
segítségüket..
Idén nehéz volt találni jó hétvégét, a sok program, és a hétvégi
munkanap miatt. Így félmegoldásként azt a napot választottuk,
melynek délelõttjén iskolai rendezvény van. Így délutánra tettük akciónkat!
Számítunk Önre, számítunk Rád! Találkozzunk szombaton
14.00 (!) órakor Tótvázsonyban a fagyizónál és egy jó hangulatú délután folyamán tegyük szebbé környezetünket.

Tótvázsonyért Alapítvány,
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Farsangi buli

Gyermeknap
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is az óvoda és iskola szülõi
munkaközösségei megrendezik a gyermeknapot 2009. május 23-án 14
órától a tótvázsonyi Millenniumi parkban.
A programokról bõvebben majd plakátokról értesülhetnek.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Szakállné Leitold Annamária
SZM óvoda

LOMTALANÍTÁS!
A lim-lom
kirakási idõpontja:
2009. május 16-17.

A feleslegessé vált hulladékokat a régi nagy konténerek
helyeire lehet kihelyezni.
Kérjük, ne rakjanak ki ipari-, mezõgazdasági tevékenység következtében keletkezett
hulladékot, építési törmeléket,
gumiabroncsot, valamint veszélyes hulladékot (autóabroncsot,
akkumulátort, szárazelemet,
fáradt olajat, festék-, hígító
maradékot, gyógyszert, fénycsövet) és a naponta keletkezõ
háztartási hulladékot.
Az elektromos és elektronikai eszközök hulladékait
KIZÁRÓLAG CSAK a Közösségi Ház garázsába, a gumiabroncsokat a szelektív hulladék
gyûjtõ mellé, május 14-én és
15-én 17 - 20 óra között lehet
elhelyezni.
Kérjük Önöket, hogy a
település közterületi rendje és
tisztasága érdekében csak a
megjelölt idõpontban készítsék
ki a lomokat. Elszállításukra
2009. május 18-án kerül sor.
Tótvázsony Község
Önkormányzata

Adás – vétel – bérlemény
Gyakran elõfordul, hogy a hivatalban érdeklõdnek eladó,
vagy kiadó házak iránt. Megfelelõ információ hiányában azonban a hivatal dolgozói nem mindig tudnak segíteni a hozzájuk
fordulóknak.
Lehetõségként szeretnénk felajánlani minden érintettnek ez
irányú közremûködésünket.
Amennyiben eladó, vagy hosszabb távra kiadó lakóháza van,
jelezze azt a körjegyzõségnél. Az Önök által megadott adatokat továbbítjuk az érdeklõdõknek, akik ezután a kapcsolatot
közvetlenül az érintett tulajdonossal tudják felvenni.
Igény esetén ezeket az információkat a település honlapjára
is feltesszük.
A magánszemélyek részére mindez térítésmentes.
MJ

Jótékony célú bál
Kedves Lakosok!
Az óvodai és iskolai szülõi munkaközösségek közös jótékony célú bált
szerveznek
2009. április 12-én (húsvét vasárnap) 20 órától a tótvázsonyi
Általános Iskola tornatermében.
A bál bevételét az iskolai és óvodai rendezvények támogatására fordítjuk. A belépõ ára 1700 Ft, melyet elõvételben az alábbi személyeknél
lehet megvásárolni 2009. február 01-tõl.
Tótvázsonyban:
Kovács Zoltánné-nál
Szakállné Leitold Annamáriánál 70-5093057
Hidegkúton:
Fazekas-Simon Ariannál
Kissné Veránál
A belépõ tartalmazza:
aperitív
svédasztalos vacsora
sütemény
A belépõ tombolasorsoláson is részt vesz.
A zenét a SZIVÁRVÁNY együttes szolgáltatja.
Az est folyamán fellépnek a HEMOWINNER táncosok.
Várunk minden bálozót, aki velünk közösen töltene egy kellemes hangulatú éjszakát és ezzel támogatná gyermekeinket.
Szülõi Munkaközösségek

Idén február 21-én volt az egyesület évente megrendezett programja,
a farsangi buli, a közösségi házban,
fiatalok számára közismeret néven
a „klubban”.
A belépés díjtalan volt jelmezben
és 1000 Ft annak, aki ezt a jó mókát
kihagyta, ösztönözve a fiatalokat
ezzel nagyon jó jelmezek születtek.
Találkozhattunk nomád ifjúval, indiánlánnyal-aki az este folyamán
találó nevet kapott-, Lara Crofttal,
zörgõs fém dobozos-parókás -svájci
sapkás lányokkal, lánynak öltözött
fiúval, egy lovaggal, csillagszemû
stylist-tal és még sorolhatnám.
A legjobbnak szavazott maskarák
harmadik helyezettõl :Marosán
Vera retro szoknyás, kék necharisnyás öltözéke, Tósoki Zsófia
jövõbeli fémesen csillogó modelviselete . Elsõ helyezet pedig Utczás
Boglárka mint Törpilla (Hupikék
törpikék), a nyereményük egy üveg
pezsgõ volt. A zene közös döntések
alapján szólt, mindenki tolerálta a
másik ízlését.
Reméljük, hogy jövõre is legalább
ennyire jól sikerül, bár sajnos egyre
kevesebb fiatal jön el.
Programunkat a közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács támogatta.
Tósoki Zoltán és Tósoki Tünde
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Könyvtár Tótvázsony
A település könyvtára a helyi
általános iskolában, az aula felsõ
szintjén található. Évek óta bõvülõ
kínálattal, a régi könyvek mellett
egyre több új könyvvel és folyóiratokkal várja látogatóit! Az idei évtõl
Felhoffer Antónia szakmai irányításával egyesületünk mûködteti és
fejleszti a könyvtárat!
Új nyitva tartás:
Kedd: 
12.30 - 15.30
Csütörtök: 
12.30 - 15.30
Péntek: 
13.30 - 14.30

és 16.00 - 19.00
A könyvtár új programja:
Francia klub
Nyelvtanulással, francia kultúra
megismerésével, filmnézéssel, alkalmanként francia ételekkel, italokkal várja tagjait!
Klubvezetõ : Eloïse Testu (Éloíz)
Minden kedden 19.00-20.00 között
a könyvtárban!
Részvételi díj: 500Ft/hónap
Várjuk Önt is falunk könyvtárába!
A könyvtár használata, a tagság és
a kölcsönzés ingyenes!
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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MAGYAR
VÖRÖSKERESZT
VESZPRÉM
MEGYEI
SZERVEZETE
Szenvedélybetegek
Közösségi Ellátó
Szolgálata Veszprém
Amennyiben ön vagy valamely családtagja szenvedélybetegséggel küzd és úgy érzi,
segítségre, támogatásra van
szüksége ebben, forduljon hozzánk bizalommal!
Intézményünk segítséget nyújt
önnek és családjának a szenvedélybetegség okozta problémák
megoldásában.
Önkéntesen igénybe vehetõ
ingyenes szolgáltatást biztosítunk az ön otthonában.
Munkánk keretében:
Közvetlenül a lakókörnyezetben nyújtunk segítséget
Mentális gondozást biztosítunk
Szociális gondozást nyújtunk
Az egészségügyi ellátás és az
ehhez kapcsolódó tevékenységek szervezésében segítünk
Szakképzet gondozóink nyújtanak támogatást, mely diszkréten, minden kötelezettség
nélkül igénybe vehetõ.
Elérhetõségeink:
Veszprém Szigeti u. 10.
88/ 564-250, 70/933-8055
szenvedelybeteg.ellato.
veszprem@gmail.com

Közmeghallgatás
Az idei közmeghallgatást április 23-án 18.00
órakor Tótvázsonyban, és
április 28-án 18.00 órakor
Kövesgyûrön tartjuk a település mûvelõdési házában.
Jöjjön el, hallgassa meg
az Önkormányzat beszámolóját, tegye fel kérdéseit,
mondja el véleményét!
Önkormányzat Tótvázsony
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Tavaszi programok az iskolában
Ökoiskola vagyunk, s a környezet
védelmét komolyan vesszük. Saját életvitelünkben is igyekszünk
elsajátítani azokat az egyszerû
praktikákat, amivel segíthetünk
a megterhelt Földnek. Március
20-án Ökonapot tartottunk. A
felsõsök számára Somlai Szilárd,
a Balaton - felvidéki Nemzeti Park
munkatársa mutatta be a park
munkáját és környezetünk védelemre szoruló élõvilágát. Az ÖkoPannon munkatársai a hulladék
hasznosításáról szóltak. El kellene
érni oda, hogy az emberek sokkal
kevesebb hulladékot termeljenek,
ne álljanak hulladékhegyek mindenütt. Ezt, vagyis a hulladékok
újrahasznosítását próbáltuk ki és
a gyerekekkel. Mécsest, díszeket,
gyújtóst készítettünk. Felhasználtunk tojástartót, konzervdobozt,
papírhulladékot is. Az alsósok
szintén az újrahasznosítást gya-

korolták, s a nap végére sok ötletes alkotás született. Játékos
vetélkedõkön gyarapították tudásukat. Ezen a napon a konyhán is
ökonap volt, sok zöldséggel, gyümölcs felhasználásával készült az
étel. Közben az udvaron mogyoróbokrokat ültettünk. A gyerekek
nagyon élvezték ezt a napot, s remélem, hogy a mindennapokban
is komolyan veszik környezetünk
védelmét.
Áprilisban mindig nagyon várjuk
a leendõ elsõ osztályosokat. Április 4-én, szombaton kézmûves játszóházba és sport délelõttre várjuk
az óvodásokat, kisgyerekeket és
szüleiket. Amíg a gyerekek játszanak, a szülõk megismerkedhetnek
iskolánkkal. Megismerhetik pedagógiai programunkat, kérdéseikre
válaszolunk, reméljük, sokan döntenek majd úgy, hogy bizalmukkal
megtisztelnek, s ránk bízzák gyer-

mekeiket. Jövõre Heilig Zoltánné,
Mária lesz az elsõs tanító néni. A
beíratás április 6-8 között lesz, a
pontos idõpontokról a honlapon
(www. totvazsony.sulinet.hu ) és az
óvodában olvasható tájékoztató.
A tavaszi programok közül nem
maradhat ki a diákönkormányzat
napja, amit április 1-jén rendezünk. Ezen a vidám, kicsit fordított
napon a 8. osztály szervezésében
non stop vetélkedõt tartunk sok
nevetéssel, játékkal fûszerezve.
A tavaszi szünet április 9-15-ig
lesz, az elsõ tanítási nap ápr. 16.
Így a szünet egy nappal hosszabb
a gyerekeknek. Ápr. 15-én nevelési értekezletet tartunk ahová a
projektpedagógiával foglalkozó
elõadó is várunk.
Mint látható, tavasszal is programokkal teli napok várnak ránk.
Somogyi Veronika

Tájékoztató a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány 2009. évi pályázatairól
Mindhárom pályázat benyújtási határideje 2009. április 15.

Ezüst nyár:
Pályázat nyugdíjasok részére

Pályázók köre:
Azon belföldi illetõségû, nyugellátásban részesülõ, 62. életévét
betöltött (pályázat benyújtásának
idõpontjában) személy, akinek havi
teljes összegû ellátása nem haladja
meg a 70 000 Ft-ot, és más jövedelemmel nem rendelkezik.
A kérelem benyújtásának kötelezõ
melléklete: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2009. évi havi
nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolásának másolata (nem
megfelelõ sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat). Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó határozat
másolata is csatolandó
A pályázattal elnyerhetõ támogatás
formája és mértéke:
Az Alapítvány 40 000 Ft értékû, névre szóló Üdülési Csekket biztosít 15
000 Ft önrész megfizetése esetén.

Esély a pihenésre: Pályázat
fogyatékossággal élõk részére

Pályázók köre:
Azon belföldi illetõségû, 18. életévét
betöltött fogyatékossággal élõ személy, aki:
– fogyatékossági támogatásban, és/
vagy vakok személyi járadékában,
és/vagy magasabb összegû családi
pótlékban részesül 2009. évben és
– havi teljes összegû ellátása és jövedelme együttesen 2009. évben nem

haladja meg a nettó 75 000 Ft-ot.
Megjegyzés: A fogyatékossággal élõ
személyek – esetleges – kiegészítõ
tevékenységbõl származó jövedelme,
illetve a foglalkoztató intézményben
elszámolt
nettó havi keresete nem kizáró ok,
amennyiben az ellátások és a jövedelmek együttes összege sem haladja meg a nettó 75 000 Ft összegû
értékhatárt.
A kérelem benyújtásának kötelezõ
melléklete: A pályázat benyújtását
megelõzõ hónapban kapott összes
járandóságának átvételét igazoló
dokumentum (postai szelvény vagy
bankszámlakivonat másolata) és a
foglalkoztató intézmény (amen�nyiben van) jövedelemigazolása a
havi nettó keresetrõl. Gondnokolt
személy esetében az erre vonatkozó
határozat másolata is csatolandó.
A pályázattal elnyerhetõ támogatás
formája és mértéke: A fogyatékossággal élõ személyek esetében az
Alapítvány 40 000 Ft összegû Üdülési Csekket biztosít 15 000 Ft önrész megfizetése mellett.
A kísérõ személy részére az Alapítvány 20 000 Ft Üdülési Csekket biztosít 10 000 Ft önrész megfizetése
esetén.A fogyatékossággal élõ kísérõ
nélkül, azaz önállóan is pályázhat.

Szolidaritás:
Pályázat több gyermeket nevelõ
munkavállalók részére

Pályázók köre:
azon belföldi illetõségû munkavállaló:
– aki a pályázat beadását megelõzõ

hónapban teljes munkaidõs munkaviszonnyal rendelkezett, továbbá
– akinek a pályázat beadását
megelõzõ havi bruttó keresete nem
haladta meg a 100 000 Ft-ot és
– más jövedelemmel nem rendelkezik, valamint
– aki kettõ vagy több gyermeket (a
pályázat benyújtásának napjáig 18.
életévét be nem töltött gyermek) nevel saját háztartásában.
A kérelem benyújtásának kötelezõ
melléklete: A pályázat benyújtását
megelõzõ hónapban kapott havi
bruttó keresetére vonatkozó igazolás (munkáltató által ellenjegyzett
bérjegyzék vagy keresetigazolás).
A pályázattal elnyerhetõ támogatás
formája és mértéke: A kérelmezõ
felnõtt részére az Alapítvány 40 000
Ft összegû Üdülési Csekket biztosít
15 000 Ft önrész megfizetése mellett.
A kérelmezõvel együtt igénylõ 18 év
alatti gyermek részére az Alapítvány
személyenként 25 000 Ft összegû
Üdülési Csekket biztosít 5 000 Ft
önrész megfizetése esetén.
Igénylõlapok a www.udulesicsekk.
hu internetes címen letölthetõk,
illetve a Tótvázsonyi Családsegítõés Gyermekjóléti Szolgálatnál
kérhetõk. Szolgálatunk segítséget
nyújt a kitöltésben, csatolandó iratok beszerzésében. A további részletekért is keressen bizalommal.
Elérhetõség: 06 20/259-21-33, illetve
kedd, csütörtök 8-12
Tótvázsony, Önkormányzat
Piltman Katalin családgondozó

Március 3., kedden volt az elsõ
Francia Klub találkozása. Köszönöm mindenkinek, aki ott volt
és újra meghívok mindenkit, akit
Franciaország érdekel.
Elõször tanultuk, hogyan kell bemutatkozni.
Március 10.: a kiejtést,
a foglalkozásokat, a számokat
és az idõszakokat
(hónapok, napok, óra…).
Március 17.
felfedeztük a francia konyhát.
Március 24.: a francia zene.
Március 31.:
híres helyek Franciaországban.
Április 7.: egy francia film.
Április 14.: a francia mûvészet
Április 21: a francia irodalom
Április 28:
az ünnepek Franciaországban
A klub június közepéig fog tartani,
minden kedden 19.00 órakor a
Tótvázsonyi Könyvtárban (Általános Iskola aula emelete).

Francia Klub

Éloise Testu
eloise.testu@orange.fr
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Teleház Tótvázsony
Teleházunk folyamatosan fejlõdik, sok új szolgáltatás indult el az elmúlt idõszakban!
Szolgáltatásaink:
Internet 
50 Ft/óra használati díjért
A/4-es fénymásolás, nyomtatás:
30 oldalig: 
15 Ft/lap,
30 oldal felett: 
10 Ft/lap
A/3-as fénymásolás:
20 oldalig: 
30 Ft/lap,
20 oldal felett 
20 Ft/lap
CD, DVD másolás:  150 Ft (lemezzel együtt)
CD, DVD üres lemez: 
100 Ft (tok nélkül)
Ha Ön hoz üres lemezt 
100 Ft/másolás!
CD, DVD tokok: papír: +10 Ft,  mûanyag: +50
Ft
Papírképek gépre vitele (scan) 
(50 Ft/kép)
Fax küldés: belföldre : 
150 Ft/oldal
külföldre: 
300 Ft/oldal
Okmányirodai elõszolgálatások:
(nem tud nálunk okmányirodai ügyet intézni!)
Meghatalmazás minták, ûrlapok ügyintézéshez
Ügyfélkapu regisztrációs ûrlap az elektronikus
ügyintézés elindításához
Elektronikus ügyintézés tanácsadással,
ingyenes géphasználattal
(ügyfélkapu regisztrációval rendelkezõ ügyfeleknek!)
Csekk és tájékoztatás a befizetendõ
az illetékhez

Új szolgáltatások:

Újra zene
a Teaházban

Ismét fellépõket köszönthetünk
Teaházunkban. Legutóbb január
31-én Lohonyai Zoltán járt nálunk
lányaival, és saját dalait adta elõ
gitár kísérettel. Nagy örömünkre
sokan eljöttek. A koncertet a Tótvázsony Tv is bemutatta.
Április 18-án Költészetnapi estet
adunk, ahol vendégünk: Berzevici
Zoltán, aki gitározni fog és énekelt
verseket ad elõ.
Teaházunk szeretettel vár mindenkit, azokat is akik kedvenc vagy
300 Ft/fûzés (150 oldalig) saját verseiket szeretnék elõadni.

Gyûrûs fûzés: 
Mappás fûzés: 
200 Ft/fûzés
Hozza be laptopját! Használja a netet a teremben vezeték nélküli halózatukon! 50 Ft/alkalom
Hálózatos játékok! Gyere el szombaton, játszhatsz barátaiddal belsõ hálózaton!:
Nyitva tartás:
(amikor netezhet, játszhat a gépeken, másoltathat)
Hétfõ: 
09.00 - 12.00 és 13.30 - 19.00
Szerda: 
09.00 - 12.00 és 13.30 - 18.00
Péntek: 
15.00 - 19.00,
Szombat: 
14.00 - 18.00
Kereshet minket munkaidõben okmányirodai
ügyekben, faxolás, másolás, fûzés intézésében!
Általában 9.00-16.00, pénteken 9.00-12.00
között megtalál minket a teleházban!
Teleház Tótvázsony
8246 Tótvázsony, Kereszt u. 23.,
(szolgálati lakások)
telehaz@totvazsony.hu
Tel., fax: 06-88/266-194, mobil: 06-20/403-35-40

Tósoki Tünde
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
2008-as közhasznúsági jelentés rövid változata
Személyi háttér: Két fõ alkalmazottunk van (Sipos Ferenc,
Szendrei Szilárd). Emellett fizetett
könyvelõnk, könyvvizsgálónk segíti a munkánkat. Videofelvételeket
helyi vállalkozóval készíttetünk. 3
önkéntesünk volt külföldrõl: Bodó
Imre év elejétõl szeptember 31-ig,
Oláh Attila szeptember 1-tõl míg
Eloise Tastu október 6-tól 2009be átnyúlóan. 38 fõ tagunk van,
programjainkon olykor 40-50 önkéntes is segít.
Munkánk háttere: Egyesületünk
irodaként használja a Tótvázsony
Teleházat, melyet teleházként, Tótvázsony Tv stúdiójaként mûködtet.

Itt dolgozik két alkalmazottunk,
és önkénteseink. 2008-ban komoly
eszközfejlesztést hajtottunk végre
a teleházban, a Tv-nél és az Ifjúsági Klubban. Szakmai képzést szerveztünk õsszel a fotózásról.
Egyesületünk alelnöke 76.630
Ft-ot kapott egy nemzetközi út
költségeire. Elnökváltás következtében 2008. december 21. után alkalmazottunk lett az új elnökünk.
Havi illetménye bruttó 112.000 Ft.
Ezen kívül 17.503 Ft autóhasználati költségtérítést kapott.
Közhasznú tevékenységeink:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Civil

segítés, civil információk, szakmai
találkozók, kerekasztalok szervezése, ügyintézés segítése, pályázati
tanácsadás, irodai szolgáltatások
eKözigazgatásról tájékoztatók
szervezése, Nyári napközi szervezése
kulturális tevékenység: A helyi Musical Csoport felkarolása,
segítése. Programok szervezése,
fellépõk számára bemutatkozási
lehetõség biztosítása, Tótvázsony
Tv mûködtetése
kulturális örökség megóvása:
sváb kultúra- zene, tánc megõrzése
a Sváb bál életben tartásával

környezetvédelem: Falutakarítás, szemétszedés társszervezése,
parkosítás társszervezése.
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet: Nyári napközi szervezése,
megtartása, ifjúsági tanácsadás,
tájékoztatás, Kövesgyûri Ifjúsági
klub patronálása
sport: térségi sportnap szervezése,
euroatlanti integráció elõsegítése:
Németországi utazás kapcsolatépítés céljából, egyhetes Erdélyi
utazás a Reneszánsz hét szakmai
programjában való aktív részvétel,
Erdélyiek egyhetes fogadása

Megvalósított programok és fejlesztések 2008-ban
Teleház,
Civil iroda

Internet, fénymásolás, nyomtatás, géphasználat szolgáltatások 6 géppel, heti 24 órában,
8 önkéntes munkája által, 100-120 ember érintett

Ifjúsági Terem

programok havi rendszerességgel, õsztõl még gyakrabban
állandó karbantartás, fejlesztés (bútorcsere), 170 embert érintett

Farsangi bál

fiatalok számára zenés, beöltözõs táncmulatság, 70 embert érintett

Sváb bál

eredeti sváb zenével, fellépõvel, 120 embert érintett

Falutakarítás

a falu 4 civil szervezetének, és az önkormányzat összefogásával, 50 embert érintett

Nyári napközi

5 hetes, heti 5 napos, napi 8 órás elfoglaltság és étkezés a helyi általános iskolásoknak, 60 embert érintett

Savanyó Jóska Napok

az egész falut érintõ 2 napos falunap, 50 fiatal munkája által kulturális, sport, és szabadidõs programok, 600 embert érintett
térségi sportnap falmászás, íjászat, foci és tenisz sportkörökben

Szüreti mulatság

hagyományõrzõ program a szüret jegyében színpadi elõadások, színdarab, 110 embert érintett

Civil Kerekasztal

havi rendszerességgel 8 civil szervezet részvételével közös kommunikáció, programok egyeztetése

Teaház

novembertõl-márciusig havonta, irodalmi és élõzenés est, 80 embert érintett

Filmklub

kéthetente decembertõl, 10-12 embert érintett

Játékklub

kéthetente decembertõl, kártya, társasjáték, 20-25 embert érintett

Tótvázsony TV

kulturális célú, heti 4 óra saját gyártású mûsorral, képújsággal

Fotóképzés

3 napos képzés a térség fiataljainak profi tanárral

Nemzetközi programok
Dobel –Tótvázsony

5 napos program

Csernáton - Tótvázsony

2-szer 1 hetes találkozó (2008. július, augusztus),

Fejlesztések 2008
Ifjúsági klub

TV, DVD, szekrények, székek, asztalok

Teleház

számítógépek, fülhallgatók, mikrofonok,

Tótvázsony TV

kamera, fényképezõ, mikrofonok, számítógépek, szünetmentes,

A 2008-as teljes közhasznúásgi jelentés letölthetõ
a www.etotvazsony.hu
honlapról.
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
Bevételek (ezer Ft)
Támogatások
Tagok befizetései
Banki kamat bevétel
Egyéb
Egyéb, eredményt nem képezõ bevételek

Költségek (ezer Ft):
11.891.000
258.000

Bérköltség, járulékok
Megbízási díjak

0

19.000

Anyagköltségek

3.904.000

893.000

Egyéb kiadások

7.741.000

Ebbõl továbbutalt támogatás

1.238.000

3.671.000

Értékcsökkenési leírás
Tényleges ráfordítás összesen
Összes bevétel
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3.403.000

16.732.000

Eredménybe nem beszámító kiadások
Záró vagyon 2008. 12. 31.
Összes kiadás

383.000
15.429.000
0
1.303.000
16.732.000

Tûzoltó hírek
2009-ben a megyei tûzoltóság ügyeletesének riasztására, eddig 2 alkalommal vonultunk tûzesethez a településen. Egy alkalommal kéményben
izzott a korom. A másik esetben szemét égetésekor terjedt át a tûz az aljnövényzetre és tovább terjedt a szomszéd telekre is a tûz. A tél folyamán
lakossági kérésre, több helyszínen vágtunk ki veszélyessé vált fákat.
A 2008-as évben benyújtott pályázataink közül két pályázat elszámolását nyújtottuk be. Mind a kettõt rendben levõnek találta és elfogadta
a kiíró szervezet. Az idei évben több pályázatot nyújtunk be. Ezeken a
pályázatokon nyert összegekbõl a technikai felszereléseinket szeretnénk
bõvíteni. A Németországba tervezett utazásunkat is pályázatok segítségével kívánjuk finanszírozni.
A megyei tûzoltóverseny Bakonyoszlopon lesz az idén. A tervezett
idõpontja május 30. vagy június 6. A tavasz legfontosabb feladata, hogy
jól fel tudjunk készülni a versenyben. Szeretnénk nyerni a versenyen,
folytatva az elõzõ évek hagyományait.
A település közterületén és egy lakos kérésére az õ ingatlanán tervezünk fák kivágását, amit csak úgy tudunk elvégezni, hogy az áramszolgáltató az adott utcákban kikapcsolja a villanyt. Elõre is köszönjük türelmüket és megértésüket az ebbõl fakadó kellemetlenségekért.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki részünkre ajánlotta fel
adójának 1 százalékát. A kapott pénzt a tûzoltóautónk javítására költöttük. Kérem önöket, hogy az idén is tiszteljenek meg bennünket, részünkre ajánlják fel 2009-ben is az 1 százalékot adójukból. Név: Tótvázsonyi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Adószám: 18926150-1-19
Felhívom a lakosok figyelmét, hogy fokozott figyelmet igényel a szabadtéri tüzelés. Tekintettel arra, hogy tavasszal sokan égetik le a száraz
füvet, illetve tüzelik el az összegyûjtött száraz gazt, levelet, kérek mindenkit, hogy szeles idõben ne tüzeljenek. Mindig legyen odakészítve vödörben víz, lapát, vagy egyéb szerszám, amivel a tüzet el tudják oldani.
Soha ne hagyják felügyelet nélkül a tüzet! A parazsat is oltsák el!
Köszönettel: Puskás Ferenc

Jöjjön velünk idén pünkösdkor
a Csíksomlyói búcsúba!
A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület kirándulást
szervez a Székelyföldre
Egyesületünk 5 napos -4 éjszakás- kirándulást szervez a Székelyföldi Csíksomlyóba a magyarság búcsújáró helyére. A pünkösdi nagymisén többszázezer
zarándok gyûlik össze Erdélybõl, az egész Kárpát-medencébõl és Csángóföldrõl,
immár sokszáz éve mindig. Legyen idén Ön is ott!
Kirándulásunk május 28-án, csütörtökön, hajnalban indul Tótvázsonyból különjáratú luxus autóbusszal. Az egész napos utazás alatt Kolozsváron megnézzük
a város néhány nevezetességét, majd késõ este érkezünk Kézdivásárhelyre. Pénteken a környék nevezetességeinek megtekintésével és pihenéssel töltjük, majd
szombaton elutazunk Csíksomlyóra a pünkösdi nagymisére. Vasárnap a Szent
Anna-tavat és környékét járjuk végig, majd pünkösdhétfõn – június 1-én- kora
reggel indulunk vissza és éjfélre érünk Tótvázsonyba.
Utazásunk során egy 2 éves, jól felszerelt sportmotel, 2-4 ágyas szobákban lakunk. Az 5 nap során látjuk Körösfõt- vásárlási lehetõséggel-, Kolozsvár fõterét,
Csíksomlyót, Kézdivásárhely fõterét, Csernátont és az ottani néprajzi múzeumot,
Dálnokon a Dózsa emlékmûvet, a Szent Anna tavat, kipróbáljuk a „büdös barlangot”, részt veszünk egy helyi néptánc esten.
Az utazás részvételi díja: 29.500 Ft/fõ (tervezett összeg!!!!) mely tartalmazza
az utiköltséget, a szállást reggelivel és vacsorával. Kedvezményes utasbiztosítást
szervezünk, ennek összegét, részleteit lapzártakor még nem tudtuk. Részletfizetési lehetõség van!!
A részvételi díj és a program még nem 100%-os, a lap megjelenésekor majd már
ismerjük a végleges összeget, keresse hirdetéseinket, nézze honlapunkat: www.
etotvazsony.hu vagy hívjon!
Honlapunkon képeket láthat az autóbuszról, a szállásról és az uticélokról.
Az utazás 35 fõnél kevesebb jelentkezõ esetén elmarad!
Várjuk jelentkezését április 19-ig, a jelentkezéskor minimum 10.000 Ft/fõ
elõleget kell fizetni.
Várom utasaink közé Önt is!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület, 0620/6210631
tie@etotvazsony.hu

Óvodánk életébõl

Decemberben elköszöntünk Tombor Nándor logopédustól, a gyerekek
Nándi bácsijától, aki 16 éven át nyújtott segítséget a rászoruló gyerekeknek. Január 1.-tõl Nagyné Barna Erzsébet logopédust alkalmazzuk óvodánkban, aki a Nevelési Tanácsadó munkatársa.
A környezeti nevelés és a felelõs állattartás fontosságának hangsúlyozására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdetett óvodák számára január végi határidõvel „Egy hét a kedvencemmel”
címmel. Három óvodásunk: Fodor Fanni középsõs, Fodor Georgina és
Wiborny Panna nagycsoportosok, összesen 8 pályamunkáját küldtük be.
A lányok nagy lelkesedéssel dolgoztak, alkottak. A tárca az óvodákból
beérkezett alkotások összteljesítményét díjazza, eredményhirdetésre tavasszal kerül sor. Szurkolunk nekik!
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdetett óvodák számára „Zöld
Óvoda” cím elnyerésére. A címre január végén óvodánk is pályázott, döntésre áprilisban kerül sor.
Február elején nyílt napot tartottunk a nagycsoportban, ahol az
érdeklõdõ szülõk betekintést nyerhettek munkánkba. A szülõkkel napi
kapcsolatban állunk, így rövid tájékoztatásra, megbeszélésre a nap folyamán adódik alkalmunk. A hosszabb idejû beszélgetésre, tájékozódásra
a februári fogadóórán is lehetõséget biztosítottunk mindkét csoportba
járó gyerekek szüleinek. Szülõi értekezletet tartottunk a leendõ elsõsök
szüleinek, ahol meghívott vendégünk Somogyi Veronika igazgatónõ, és
Heilig Zoltánné leendõ elsõs tanító néni volt. Az iskoláról, az iskolát, és
az elsõ osztályt érintõ lehetõségekrõl, feladatokról, programokról hallhattak tájékoztatást a jelen lévõ szülõk.
Lehetõségeinkhez mérten igyekszünk minél élménydúsabbá tenni
gyermekeink óvodai életét. Programjaink, rendezvényeink a tavaszi
idõszakban:
Február 11: Rosta Géza zenés elõadása óvodánkban. Az elõadót
ismerõsként fogadták a gyerekek, már több alkalommal járt nálunk. Jó
hangulatot teremtett, a gyerekeket is bevonta az éneklésbe, hangszeres
zenekari kíséretet alakítva énekeltette kis közönségét.
Február 20.: Farsangoltunk az óvodában. A „buli” már a gyülekezés idõpontjától elkezdõdött, és egész délelõtt (tízóraizást, sütizést is
beleszõve) tartott. A gyerekek nagy többsége jelmezbe öltözött, örömmel
„ismerkedtek” egymással. Volt, aki jobban érezte magát jelmez nélkül, ez
sem okozott gondot, hiszen táncolni, együtt játszani így is jó volt.
Március 11.: Nagyvázsonyban a nagycsoportosokkal a Pegazus Bábszínház elõadásában a Csipkerózsika címû bábjátékot tekintettük meg.
A zenés darab nagyon tetszett a gyerekeknek, tapssal fejezték ki köszönetüket.
Március 12.: „Magyar Királyok Panoptikuma” címû kiállítást néztük
meg Veszprémben a nagycsoportosokkal. Az életnagyságú királyok megtekintése után Mátyás királyról szóló meséket hallhattak a gyerekek,
majd egy sétát is tettünk a Várban.
Március 15.-rõl csoportonként emlékeztünk meg, versekkel, énekekkel készültünk az alkalomra. Nagy élményt jelentett a gyerekeknek az
általuk készített csákókkal, pártákkal, zászlókkal történt közös énekes
vonulás, és az ünneprõl szóló diafilm megtekintése. A középsõsökkel és
a nagyokkal ellátogattunk a kopjafához is.
Március 18.-án Áprily Géza zenés mûsorral lepi meg óvodásainkat.
Április 6.-án 3 órától húsvéti játszóházba hívjuk az alkotni vágyó
szülõket és gyermekeket. A húsvétot a hagyományok felelevenítésével,
ünnepi készülõdéssel várjuk. Természetesen nem maradhat el a fészeképítés, majd az ajándékkeresés sem.
Április 8.-án a „Hajnal” c. mesét tekinthetjük meg óvodánkban, mely
játékosan foglalkozik a természet védelmével, a helyes hulladékkezeléssel. Április 20.-án az Általános Iskolában bérletes bábelõadáson veszünk részt az összes óvodással. Április végén Egészségnapot szervezünk
elõadókkal, melyre az érdeklõdõ szülõket is szeretettel várjuk.
A közelgõ Húsvét alkalmából mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk:
Óvoda dolgozói
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„Sok lehetõséget látok Hidegkúton”
Kertész Eleonóra védõnõvel beszélgettünk
Másfél éve helyettesként látja el
kibõvült körzete (Pula, Nagyvázsony és Mencshely mellett immár
Vöröstó, Barnag, Tótvázsony, Hidegkút és Kövesgyûr) védõnõi szolgálatát Kertész Eleonóra. Jelenleg
négy hidegkúti kismamát gondoz
(2006-ban tíz, 2007-ben hat, 2008-

Banyabál Hidegkúton
Kevés résztvevõvel,
ám remek hangulatban telt az este
Mintegy negyvenen vettek részt
a februárban megrendezett hidegkúti Batyus Banya Bálon. A
szervezõk a kultúrházban tartott
esemény bevételét – a korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen – a soron következõ gyerekprogramokra
fordítják majd. Schalbertné Görföl
Krisztinától megtudtuk, idén ez a
visszaforgatott összeg 25000 forint
volt (csak az arányok szemléltetése végett például a gyerekfarsangon fellépõ lufibohóc tiszteletdíja
15000 forintot tett ki). Ezért száraz beszámoló helyett álljon itt egy
kis kedvcsináló, hogy jövõre még
többen legyünk a banyabálon! Két
legyet üthetünk egy csapásra: mi
lányok, asszonyok jól érezzük magunkat, gyerekeink pedig még több
programból válogathatnak majd a
falu rendezvényein. Az alábbi levelet kedves ismerõsöm, Banya Bella
bocsátotta rendelkezésemre.
Drága Banya Bella!
Igazán sajnálom, hogy nem tudtál eljönni az idei hidegkúti Batyus
Banya Bálba! Tudom, hogy bokros
teendõid minden percedet lefoglalták, de kérlek, jövõre mindenképpen tedd magad szabaddá! Hagyd
a varázsfõzetek elkészítését és a
tanoncok oktatását másra, aznap
ne szervezz általános nagytakarítást a kastélyodban, és a seprûk
valamint a sárkányok szervizelését
is halaszd késõbbre! Hidd el, nem
fogsz csalódni.
Én a megjelentekkel együtt egész
éjjel fáradhatatlanul roptam a táncot, két pár varázscipõt koptatva
el. Ittuk a bájitalokat s ettük a finomabbnál finomabb földi jókat
(szalonna és hagyma, házikolbász, rántott hús, csokis, tejszínhabos és almás sütik halomban).
Többen jelmezt is öltöttek, az est

legbûbájosabb részének azonban
a férfiak megjelenése bizonyult,
akik tiszteletünkre, s az est fényét
emelendõ, nõi ruhában jelentek
meg. Ekkor a hangulat a tetõfokára
hágott, a zene megállíthatatlanul
szólt, s csak a tombolasorsolás idejére jutott szusszanásnyi pihenõ.
A fõdíj egy gyönyörû, türkizkék,
formatervezett, 250 lóerõs, magas
forgatónyomatékkal bíró, minden
banyaigényt kielégítõ partvis volt.
No, egy ilyen ajánlatért jövõre is
érdemes ringbe szállni, nem igaz?
Találkozunk egy év múlva!
Csókollak drágám: Banya Berta

ban négy baba született falunkban).
A védõnõtõl az elmúlt év rövid ös�szegzését kértem, és beszélgettünk
az idei tervekrõl is. A januári ónos
esõ ugyan megakadályozta, hogy
személyesen találkozzunk, de Nóri
kedvessége, nyitottsága telefonon
keresztül is érezhetõ.
Kertész Eleonóra 2006-ban az
elsõk között vehette át kiemelkedõ
és lelkiismeretes munkájáért a
Veszprém Megye Kiváló Védõnõje
díjat. A harminc éve a pályán dolgozó védõnõ mindennapi teendõi
mellett baba-mama klubot vezet,
zenei fejlesztõ foglalkozásokat, babamasszázs tanfolyamot, bemutatókat és elõadásokat tart (például
a Születés hete rendezvénysorozaton), tavaly õsszel pedig egyik
munkatársával karöltve a megye
nyugdíjas védõnõinek köszöntésére szervezett programot Nagyvázsonyban. Feladatai az elmúlt másfél évben megszaporodtak, hiszen
helyettes védõnõként további öt település, köztük Hidegkút lakóinak
gondozását is ellátja.

A tótvázsonyi önkormányzat
folyamatosan keresi az új körzeti
védõnõt, ám a pályázati kiírásra
eddig még nem volt biztos befutó
– tudtuk meg Nóritól. – Hasonló
Wibornyné Dobos Rita védõnõhiánnyal küzd például Ka-

Mini Manó Klub
Babáknak, Anyukáiknak és Kismamáknak
A Mini Manó Klubot az
a gondolat keltette életre, hogy legyen egy hely,
ahol a tótvázsonyi,
kövesgyûri és hidegkúti
Babák és Mamák együtt,
értékesen tudják eltölteni a szabadidejüket
ahol olyan foglalkozásokon, beszélgetéseken
(Csevegõkön) vehetnek
részt, amelyek a Babák
fejlõdését, játékos tanulását és a Mamák kikapcsolódását szolgálják
(babazene, baba-mama torna, közös kirándulás, stb.), ahol a picurok rendszeresen találkozhatnak kortársaikkal, ahol a Mamák bátran feltehetik gyerekekkel
kapcsolatos kérdéseiket szakembereknek, akik érdekes témákról beszélgetnek
velünk (pl. gyermekorvos, gyermekpszichológus, dietetikus), ahol a programok
az anyukák és a babák igényeihez igazodnak.
Klubunk csütörtök délelõttönként a Tótvázsonyi Közösségi Ház emeletén tartja
találkozóit, heti rendszerességgel.
Bõvebb információért és aktuális programjainkért keresd plakátjainkat, figyeld a
képújságot, írj nekünk a minimanoklub@freemail.hu címre, keresd Sárközi Zsuzsit (30/7542246) vagy Strennerné Pápay Dézit (30/6823178 ) telefonon!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a lelkes édesanyáknak, Kertész Nóra
védõnõnek a bíztatásért, Balogh Enikõnek a zenés fejlesztésért, az Ifjúsági Egyesületnek, a Vörös Keresztnek, Piltman Katinak és a Civil Kerekasztal
résztvevõinek a segítségért és támogatásért.

polcs, Öskü és Hajmáskér önkormányzata is. A csekély érdeklõdés
sajnos nem meglepõ. A közalkalmazotti bér, a számtalan feladat
és a hatalmas adminisztráció nem
kecsegteti a fiatalokat. Próbálom
eladni a szakmát, de nagyon nehéz.
Pedig ekkora körzetben helyettesként nem könnyû színvonalas munkát végezni. Az iskolák, óvodák ellátása és a kismama-gondozás még
belefér az idõbe, de a bürokratikus
elõírások betartása, a rengeteg papírmunka sajnos a családlátogatások rovására végezhetõ csak el.
Kertész Eleonóra ennek ellenére optimista. Jó szívvel emlékezik
vissza a 2-7 hónapos csecsemõk
számára szervezett babamasszázs
tanfolyamra, amit tavaly sikerült
elindítania Hidegkúton. Oldott
hangulatban töltötték az idõt, és
ezek az együttlétek ismét bebizonyították, hogy milyen jó érzés
közösségben lenni, beszélgetni. –
Kezdetben négy anyuka jelentkezett, aztán a létszám, hiszen mindig
adódik valamilyen új élethelyzet,
ami közbeszól, két fõre csökkent –
meséli Nóri megértõen. Reményei
szerint, és ha igény is lesz rá, tavas�szal ismét elkezdõdhet egy újabb
foglalkozássorozat.
Kertész Eleonóra tudja és elfogadja, hogy minden kezdeményezés nagy lelkesedéssel indul, majd
az érdeklõdés kicsit lanyhul, hogy
aztán újra fellángoljon. Ez természetes, hiszen egy családban folyamatosan adódnak újabb és újabb
nehézségek, amelyek megakadályozzák, hogy a szülõk és a gyerekek rendszeresen részt vegyenek
egy-egy foglalkozáson. A tótvázsonyi rendelõben tartott baba-mama
klubbal is hasonló volt a helyzet,
hiszen tavaly õsszel már nem volt
érdeklõdés. – Kell valaki, aki nem
kíméli az erejét és felvállalja, hogy
rendszeresen megszervezi a találkozásokat, összetartja a közösséget – mondja Nóri. – Hidegkúton
érzékelem az igényt az együttlétre,
és sok lehetõséget látok a faluban,
hiszen nagyon sok az egy korosztályba tartozó szülõ, kisgyermekes
család.
És máris lelkesen agitál, hogy
találjunk ki konkrét témákat, szervezzünk Hidegkúton egy-egy találkozót, ahol mi, anyukák – hiszen
olyan sokan vagyunk – megbeszélhetjük a gondjainkat, eloszlathatjuk kétségeinket, megoszthatjuk
tapasztalatainkat. De legalábbis
együtt lehetünk, beszélgethetünk.

Szeretettel várunk találkozóinkra minden édesanyát és gyermeket!
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