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Idei évben a változó tavaszi 
idõjárás ellenére egészen szép 
idõben emlékezhettünk meg a 
1848-as márciusi eseményekrõl. 

A mûsor- melyet Madár Csaba 
tanár úr vezetésével a 7-ik osz-
tály vitt színpadra- a forradalom 
eseményeibõl, eszmeiségébõl a 
mai kor számára aktuális kér-
déseket és válaszokat adott. Na-
gyon jó volt, hogy lovasok is részt 
vettek a mûsorban. 

A szép programot kötetlen be-
szélgetés követte. 

Köszönöm a szervezõk nevé-
ben a helyi iskola diákjainak, 
felkészítõ tanárainak áldozatos 
és eredményes munkáját, a helyi 
önkormányzat és a tanyagond-
noki szolgálat segítségét, illetve 
a helyi fiatalok önkéntességét. 

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Megemlékezés
a forradalomról
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Sportoltak a megye 
önkormányzatai

 Tapolca rendezte meg a XVII. 
önkormányzati kupát a hétvégén. 
Rekordlétszámmal vettek részt 
Veszprém megye önkormányza-
tainak dolgozói, akik több sport-
ágban mérték össze tudásukat az 
egész napos rendezvényen.

 Göndör József fõszervezõ, a me-
gyei önkormányzat képviseletében 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
Császár László Tapolca polgár-
mestere üdvözölte a sportos ön-
kormányzati dolgozókat.

Lasztovicza Jenõ, a megyei 
közgyûlés elnöke arról beszélt, 
hogy a sport kiemelt szerepet ját-
szik az ember életében, az egész-
ség megõrzésében, az erõnlétben, 
a teherbírásban. 

A csapatok különbözõ helyszí-
neken és különbözõ területeken 
mérték össze tudásukat. A Sport-
csarnok adott otthont a kispályás 
teremlabdarúgó mérkõzések, a 
sakkversenynek, a dartsnak, az 
asztalitenisznek, a sudokunak, 
a kötélhúzásnak, a zsetonszerzõ 
versenyeknek, köztük az ugrókö-
telezésnek, valamint a szellemi 
sportvetélkedõnek. 

A Sportházban álltak pályához a 
bowling résztvevõi, a városi teke-
klubban a tekések mérkõztek meg 
egymással, a Batsányi gimnázium 
tornatermében pedig az önkor-
mányzatok nõi dolgozói kosárlab-
dáztak.

A sportnapon a Tapolcai Acro 
Dance SE táncosai szórakoztatták 
a résztvevõket nagysikerû bemuta-
tójukkal.

A különbözõ sportágakban az 
önkormányzatok közül összesí-
tésben elsõ helyen végzett Pápa 
önkormányzata, Tapolcáé lett az 
ezüstérem, harmadik lett a megyei 
önkormányzat.

Tovább él  
a magyar-erdélyi-
francia kapcsolat

Aláírásukkal szentesítették a 
testvérmegyék elöljárói a három-
oldalú együttmûködés meghosz-
szabbítását a megyeházán, február 
10-én. 

 Többórás tárgyaláson te-
kintették át a felek az évekre 
visszatekintõ kapcsolatot, mely 

Veszprém megye francia partne-
rével: Maine-et-Loire megyével 
1997-ben kezdõdött, az erdélyi 
Kovászna megyével pedig a ’70-es 
évekre nyúlik vissza. 

Talabér Márta Veszprém megyei 
alelnök a tárgyalás utáni sajtótájé-
koztatón felidézte azokat a terüle-
teket, melyeket az együttmûködés 
érint. Ilyen például a kultúra, mely 
többek között a múzeumok kap-
csolatára, a régészetre irányul. 
Kutatják az újabb irányokat, mint 
például a templomok témaköre. 

Tamás Sándor Kovászna megye 
elnöke megjegyezte: Kovászna 
és Veszprém megye kapcsolata a 
70-es évekre nyúlik vissza, ami-
kor a sepsiszentgyörgyi színház 
civil kezdeményezésre a veszprémi 
színházzal kialakított testvérkap-
csolatot.

Az elnök lényegesnek nevezte a 
szociális területen való elõrelépést, 
az ifjúság bevonását a munkába az 
európai uniós pályázatok kapcsán, 
illetve a megyei önkormányzatok 
támogatásával létrejött csereprog-
ramokat, fõként a sport terén.

Kiemelte a képzõmûvészetek 
támogatását, náluk az idei a 
képzõmûvészetek éve. Kiemelte a 
magyar-székely mûvészek bemu-
tatkozását Franciaországban. 

-A Kárpát-medencében kell le-
gyen, egy olyan erõs gondolat, 
mely az összmagyar összefogásban 
nyilvánul meg, legyen az kultúra, 
szociális gondoskodás, emberi 
kapcsolatot – vélekedett az elnök.

A köszöntõk után ünnepélyes 
körülmények között hitelesítették 
az együttmûködés megújítását, 
amit Tamás Sándor, Christophe 
Béchu, francia megyei elnök – 
akit elfoglaltsága miatt Christian 
Rosello alelnök képviselt- illetve 
Lasztovicza Jenõ Veszprém me-
gyei elnök írt alá.  

Tudásalapú 
mezõgazdaság, 
biztonságos  
élelmiszer elõállítás

Ezzel a címmel rendezik meg 
idén a Szent György-napi Agrár-
expót Pápán április 16-18 között 
a Sportcsarnokban és környékén, 
melyrõl a szervezõk képviseletben 
dr. Kovács Zoltán polgármester és 
Ebele Ferenc, a Veszprém Megyei 
Agrárkamara elnöke tartott sajtó-

tájékoztatót, a kamaránál, február 
9-én. 

 Az expót 1000 négyzetméter bel-
területi, és 2000 négyzetméter sza-
badtéri részen rendezik meg terve-
ik szerint 90-100 kiállítóval, és 15 
tenyészállat kiállítóval. A tudás-
alapú mezõgazdaság, biztonságos 
élelmiszer elõállítás címmel meg-
rendezett kiállításon bemutatkoz-
nak majd alapanyag termelõk, az 
élelmiszeripar, a gépforgalmazók, 
mezõgazdasági termék-, és alap-
anyag kereskedõk, mezõgazdasági 
alapanyag elõállítók, vetõmag faj-
tatulajdonosok, mezõgazdasági 
szakképzõ intézmények, területi 
szaktanácsadó központok és kuta-
tóhelyek. 

A kísérõ rendezvények között 
szerepel a palackos borok verse-
nye, melyet a Badacsony Szõlészeti 
és Borászati Kutató Intézetben 
rendeznek meg március 25-ig, és a 
díjakat az expo megnyitóján adják 
át.

Vasárnap, a vadásznapon csalá-
di rendezvényekkel, játszóházzal 
várják az érdeklõdõket.

Az expo 15-18 millió forintba 
kerül, amit az Agrár Marketing 
Centrum, a szaktárca, a város, és a 
megyei agrárkamara finanszíroz

Tizenegy milliárd 
Veszprém megye 
egészségügyéért 

Uniós pályázati lehetõségekkel 
11milliárdos egészségügyi fej-
lesztés elõtt áll Veszprém megye, 
mellyel jelentõs elõrelépés törté-
nik az infrastruktúra és a szol-

gáltatás terén egyaránt – hangsú-
lyozta dr. Kovács Zoltán, a megyei 
közgyûlés Egészségügyi Bizottsá-
gának elnöke egy sajtótájékozta-
tón, Veszprémben, melyen részt 
vett dr. Gyõri István, a megyei 
önkormányzat egészségügyi szak-
referense is.   

 - Grandiózus és komplett a prog-
ram – szögezte le az elnök, Veszp-
rém megye három legnagyobb 
kórházánál a TIOP-2.2.4/09/1-es 
számú a Struktúraváltoztatást 
támogató infrastruktúrafejlesz-
tés a fekvõbeteg szakellátásban” 
címû pályázatra kerülne sor. A 
programban zászlóshajó a megyei 
Csolnoky Ferenc kórház, ideértve 
az onkológiai fejlesztést is, mely-
nek része a tervezett farkasgyepûi 
beruházás is. A megyei önkor-
mányzat szerepe jelentõs, hiszen 
hozzájárulásával adhat be pályáza-
tot az ajkai Magyar Imre kórház, 
valamint a pápai Gróf Esterházy 
Kórház is. Másfelõl a megye figye-
lemmel kíséri a párhuzamosságok 
elkerülését is. 

- A teljes Veszprém megyei 
rendszer mintegy 11 milliárdos 
fejlesztés elõtt áll uniós pályázati 
lehetõségekkel. Ebbõl a megyei 
önkormányzat közel két milliár-
dot önerõt mozdít meg, a telepü-
lési önkormányzatok a pályázati 
projekt összegének tíz százalékát 
biztosítják. 

Ily módon Veszprém megye 
jelentõs elõrelépést tesz az egész-
ségügyi ellátás irányába infrastruk-
túra és szolgáltatás terén egyaránt 
– emelte ki dr. Kovács Zoltán. 

 A sajtótájékoztató után érkezett 
a hír: eszerint az Új Magyaror-

MEGYEHÁZI HÍREK
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szág Fejlesztési Terv Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program 
keretében a veszprémi Csolnoky 
Ferenc kórház a TIOP 2.2.2. szá-
mú sürgõsségi ellátás fejlesztésére 
kiírt pályázaton 439,5 millió forint 
támogatást nyert, mely az önrésszel 
együtt közel fél milliárdos projekt 
megvalósítását, azaz a sürgõsségi 
ellátás fejlesztését teszi lehetõvé

Tájékoztatás  
a kötelezõ felvételt 
nyújtó középfokú 
intézményekrõl 

A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 87. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglalt, a megyei ön-
kormányzat középiskolai és szak-
iskolai felvételekkel összefüggõ 
tájékoztató tevékenységének köte-
lezettsége alapján, az alábbiakban 
tesszük közzé a kötelezõ felvételi 
feladatokat ellátó – térségenként 
kijelölt - középfokú intézmények 
nevét és címét: 

Ajka: 
Bercsényi Miklós  
Szakközépiskola, Szakiskola  
és Kollégium  
8400 Ajka, Felsõcsingeri út 1. 

Balatonfüred: 
Széchényi Ferenc  
Kertészeti Szakképzõ Iskola  
és Kollégium  
8230 Balatonfüred, Hõsök tere 1. 

Pápa:
Acsády Ignác  
Szakképzõ Iskola  
és Kollégium  
8500 Pápa, Erkel F. u. 39. 

Tapolca:
Szász Márton Általános Iskola, 
Szakiskola, Speciális Szakiskola  
és Egységes Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény  
8297 Tapolca-Diszel,  
Templom tér 3. 

Várpalota:
Faller Jenõ  
Szakképzõ Iskola és Kollégium  
8100 Várpalota, Szent István u. 1. 

Veszprém:
Medgyaszay István Szakképzõ 
Iskola, Gimnázium és Kollégium  
8200 Veszprém, Tüzér u. 42. 
Jendrassik-Venesz  
Középiskola és Szakiskola  
8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 

Zirc:
Reguly Antal  
Szakképzõ Iskola és Kollégium  
8420 Zirc, Alkotmány u. 16.

2010 januárjától szabadidõ 
szervezõként is tevékenykedem az 
iskolában. A foglalkozástípusok 
kiválasztásával a diákok délutáni 
értékes és tartalmas idõtöltéséhez 
kívántam hozzájárulni. A tan-
anyaghoz is kapcsolódó, játékos 
formában történõ tanulásra, 
mûvelõdésre, önmûvelésre, kikap-
csolódásra is lehetõséget nyújtó 
foglalkozások január végén, febru-
ár elején elindultak az iskolában, 
de természetesen tovább alakítha-
tóak az igényekhez igazodva. Eh-
hez folyamatosan várom a diákok, 
szülõk javaslatait, ötleteit. Ezek az 
alkalmak nemcsak az intézmény 
diákjai, hanem minden érdeklõdõ 
számára nyitottak. 

A színjátszó szakkörön nem a 
hagyományos értelemben vett 
„színjátszás” folyik, noha termé-
szetesen, akinek kedve lesz – de 
csakis az - majd a „nagyérdemû” 
elõtt is megmutathatja, mire ké-
pes, ha elõbb nem, a gyermeknapi 
rendezvények keretében. Addig 
azonban hétfõ délutánonként rö-
vid, pár perces szituációkat, a me-
móriát és a koncentrálóképességet 
fejlesztõ játékokat játszunk, imp-
rovizálunk és különbözõ lélektani 
helyzeteket, konfliktusokat oldunk 
meg drámajátékok formájában. A 
szakköri létszám egyre nõ, de to-
vábbra is szívesen látunk minden-
kit, munkánkba könnyen be lehet 
kapcsolódni.

Februárban indult a „Suli-Mo-
zi” a jó filmek szerelmeseinek. 
Hétrõl-hétre olyan alkotások ke-
rülnek a filmvászonra, amik a mai 
fiatalok problémáit, az emberi élet 
nagy, örök kérdéseit teszik mérleg-

re. Olyan kérdéseket, melyekrõl 
érdemes és kell is beszélgetni, gon-
dolkodni, vitatkozni. Ezzel a céllal 
indítottam a filmklubot. Az igaz 
barátságról erejérõl szólt A repülõ 
osztály diákjainak és tanárainak 
sorsa, majd megismerkedtünk a 
tizenéves fejjel meggondolatlan 
szerelmi kalandba bonyolódott és 
terhesen maradt Juno történeté-
vel. A Holt költõk társaságában a 
konzervatív elveket valló fiúiskola 
új irodalomtanára gondolkodni, 
élni tanította diákjait, és arra bíz-
tatta õket, hogy merjenek kilógni a 
sorból. A kommunizmus áldozata-
inak emléknapjáról a lengyel hadi-
foglyok tömeges lemészárlásának 
emléket állító, megrázó és elgon-
dolkodtató Katyn címû filmmel 
emlékeztünk meg. Vannak, akik 
kezdettõl fogva lelkesen kísérik fi-
gyelemmel az elõadásokat, és min-
dig megjelennek újabb arcok is, 
legnagyobb örömömre egyre bõvül 
kis filmklubunk látogatóinak köre. 
Márciusban a Forrest Gump és a 
Nevem Sam címû filmek lesznek 
még láthatóak. Ez a két alkotás 
talán hozzásegít bennünket, hogy 
jobban elfogadjuk, megértsük a 
fogyatékkal élõ embertársainkat, 
a másság problémáját.

A páratlan héten keddenként 
mûködõ kézmûves foglalkozáso-
kon többnyire az alsó tagozato-
sokkal találkozom. Az õ kezük 
nyomán szebbnél-szebb Valen-
tin-napi üdvözlõkártyák, tavaszi 
díszek, szalvéta-nyuszik és pa-
pírmadárkák készültek az elmúlt 
hetekben. Egyszerû, könnyen 
elkészíthetõ játékokat, ajándéko-
kat csinálunk, így nincs szükség 

különleges kézügyességre, bárki a 
saját örömére alkothat velünk. A 
következõ alkalommal - húsvét kö-
zeledtén - hímes tojásokat fogunk 
festeni, és szívesen látjuk a felsõ 
tagozatosokat, de a szülõket, a kis- 
és nagytestvéreket is.

A páros keddeken önismereti és 
személyiségfejlesztõ kör mûködik 
Találd ki magad! címmel a 11-14 
éves korosztály számára. Aki sze-
retné pontosabban látni, mik az 
erõsségei és mik a gyengéi, kíván-
csi rá, miben tudna még fejlõdni, 
esetleg milyen szakterületen ér-
demes továbbtanulnia, aki szeret 
meghitt hangulatban beszélgetni, 
másokra és önmagára figyelni, 
teszteket megoldani, annak köz-
tünk a helye! 

Az aktuális programok 
megtekinthetõk az iskola faliúj-
ságjain és honlapján, a havonta 
megjelenõ Tótvázsonyi Esemé-
nyek szórólapon és a faluban kihe-
lyezett hirdetõtáblákon.

Minden diákot és szülõt szeretet-
tel várok továbbra is, és köszönöm 
az eddigi részvételt, érdeklõdést!

Néninger Jánosné Péti Mária 

LOMTALANÍTÁS!
Tótvázsony – Hidegkút  

községekben
A lim-lom kirakási idõpontja: 

2010. június  1-2.
A feleslegessé vált hulladékokat 

a régi nagy konténerek helyeire 
lehet kihelyezni.

Nem helyezhetõ ki: építési tör-
melék, veszélyes hulladék (fes-
ték, akkumulátor, vegyszer), ker-
ti hulladék, gépkocsi bontásából 
származó hulladék.

Az elektromos és elektronikai 
eszközök hulladékait  az elmúl 
évekhez hasonlóan KIZÁRÓ-
LAG CSAK a Közösségi Ház 
garázsába, a gumiabroncsokat a 
szelektív hulladék gyûjtõ mellé 
lehet elhelyezni.

Kérjük Önöket, hogy a telepü-
lés közterületi rendje és tiszta-
sága érdekében csak a megjelölt 
idõpontban helyezzék ki a lomo-
kat. Elszállításukra 2010. június 
03-án kerül sor.

Tótvázsony Község  
Önkormányzata

KEDVES LAKOSOK!

Az óvoda és iskola szülõi mun-
kaközösségei az idén is megrende-
zik a 2. jótékony célú húsvéti bált  
2010. április 04-én (húsvét vasár-
nap) 20 órától a tótvázsonyi Álta-
lános Iskola tornatermében

A bál bevételét az iskolai és 
óvodai rendezvények támogatá-
sára fordítjuk. A belépõ ára 2000 
Ft. Támogatói jegy 1000 Ft, mely 
belépésre nem jogosít. A jegyeket 
elõvételben az alábbi személyeknél 
lehet megvásárolni
2010. március 01-tõl  
március 28-ig.
Tótvázsonyban:  
az óvodában, valamint
Kovács Zoltánnénál  
Tel.: 30/4216172 
Szakállné Leitold Annamáriánál 

Tel.: 70/5093057, 88/266-035
Hidegkúton:
Fazekas-Simon Ariann-nál  
Tel.: 20/9593523, 88/506-930
Kissné Kocsis Veronikánál:  
Tel.: 30/2671569, 88/245-125

A belépõ tartalmazza:
aperitív, meleg vacsora,  
sütemény

A zenét a SZIVÁRVÁNY együt-
tes szolgáltatja. Az est folyamán 
fellépnek a helyi általános isko-
lások, a HEMOWINNER tán-
cosok, valamint a HYPERION 
tûzzsonglõrök

Várunk minden bálozót, aki ve-
lünk közösen töltene egy kellemes 
hangulatú éjszakát és ezzel támo-
gatná gyermekeinket.

Szülõi Munkaközösségek

Unatkozol? Nem találod a helyed?
Semmihez sincs kedved? 

Kukkants be hozzánk!
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A folyamatosan csökkenõ normatívák, állami finanszírozás ellenére az 
önkormányzat pénzügyi helyzete az egész év során stabil volt. 

A költségvetésben tervezett mintegy 10 M Ft-os hitelfelvétellel  szem-
ben 8,35 M Ft-ot vettünk fel a mikrobusz vásárlásakor. Ezzel is csak azért 
éltünk, mert kamatmentesen jutottunk hozzá 90 napos idõtartamra.

A kiegyensúlyozott gazdálkodást jelentõs mértékben segítette az, hogy 
valamennyi intézményünk költségtakarékosan mûködött. Köszönet 
ezért az intézmények vezetõinek és dolgozóinak egyaránt.

2009-ben történtekrõl röviden:

az év elején átvehettük a falugondnoki mikrobuszt
megkezdõdött az óvoda felújítása és bölcsõdei csoporttal történõ 

bõvítése
elkészültek a garázsok a hivatal udvarában
sikeresen pályáztunk a ravatalozó felújítására
a Tótvázsonyért Alapítvánnyal közös Falumegújítási pályázatunk is 

sikeres volt
az Államreform Operatív Program pályázatán elnyert támoga-

tásból az önkormányzati és intézményi mûködést segítõ képzések, 
szervezetkorszerûsítõ programok valósultak meg

az Ifjúsági Egyesület az önkormányzattal együtt elõkészített pályázat-
tal Integrált Közösségi Szolgáltató címet nyert el, így támogatási kérel-
met nyújthatott be az IKSZT megvalósítására

KÖLTSÉGVETÉS SZÁMOKBAN 2009  -  2010-03-17

Bevételek 2009(eFt) 2010(eFt)

Állami támogatás 79 538 63 083
SZJA átengedett része 25 838 23 438
Átvett pénzeszköz 27 873 30 803
Intézmények bevétele 14 527 14 459
Pályázati támogatás 21 850 327 486
Helyi adók 39 410 29 900
Telek értékesítés 4 495 6 400
Értékpapír 12 000 21 702
Egyéb bevételek 9 067 47 872
Pénzmaradvány  6 984 12 044
Német Kisebbségi Önkormányzat 752 1 461
Hitelfelvétel 8 353 5 570

Bevételek összesen 250 687 584 218

Kiadások
Intézmények mûködtetése 120 521 116 655
Szociális ellátás  6 159 6 500
Önkormányzat mûködése  37 682 44 293
Átadott pénzeszközök 16 052 18 134
Értékpapír 20 000
Hiteltörlesztés  8 353
Beruházás felújítás  29 876 394 913
Német Kisebbségi Önkormányzat 1 461
Pénzmaradvány 12 044
Tartalék     2 262

Kiadások összesen 238 643 584 218

A 2010 évi költségvetés fõösszege lényegesen több, mint az elõzõ évi. 
Ez kizárólag a már elnyert, ill. reményeink szerint sikeres pályázataink-
ból származó támogatásoknak köszönhetõ.

Természetesen ebbõl adódóan a tervezett számok teljesülése is bizony-
talan. Hiszen a legnagyobb beruházásként tervezett „Egészséges ivóvíz-
ellátás biztosítása Tótvázsonyban és Hidegkúton” projekt 2. Fordulós 
pályázatát március végén nyújtjuk be. Így a bíráló bizottság döntésének 

az idõpontjától függõen tudjuk csak a 200 MFt-ot meghaladó beruházást 
2009-ben megvalósítani.

Egyéb tekintetben jól látható, hogy az állami támogatások a 2010-es 
évben tovább csökkentek. A helyi adók jelentõs mértékû csökkenése ab-
ból adódik, hogy 2010-tõl az iparûzési adót az APEH szedi be. Így az év 
végi adófeltöltés befizetései várhatóan csak 2011 elején jelennek meg az 
önkormányzatnál.

Az intézményeink mûködési kiadásait fentiekbõl adódóan kénytelenek 
voltunk tovább csökkenteni. A takarékos gazdálkodással együtt is ter-
veznünk kellett hitelfelvételt.
Az idei évben több pályázatunkat szeretnénk lezárni
az óvoda felújítását – bõvítését
a ravatalozó felújítását
a településközpont, játszóterek, kultúrház felújítását
az ÁROP pályázatot
a komposztálást népszerûsítõ pályázatot
A döntéshozatali idõpontoktól függõen bõvülhet még ez a kör
egészséges ivóvíz ellátás biztosítása
Kövesgyûr kultúrház belsõ felújítása
Reméljük, mindezeket sikerül megvalósítanunk a 2010-es évben

Magasi János  
polgármester

Tótvázsony önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének teljesülése, a 2010 évi tervszámok

Tûzoltó Egyesület
A Nemzeti Civil Alap, a 2009-2010 mûködési pályázatán fel nem hasz-

nált összeget  szét osztotta a nyertes pályázok között. Egyesületünk is 
kapott ebbõl a pénzbõl. Így az évet mindjárt két örömteli eseménnyel 
kezdtük meg.

A pénznek nagyon gyorsan lett helye. Megkaptuk az Önkormányzattól 
a garázst. A helyiség elválasztását megcsináltuk. Az új helyiség és a szer-
tár közé beépítettünk egy ajtót, illetve a szertárban is átalakítást végez-
tünk a jobb használhatóság érdekében. A garázs és a kapcsolódó helyiség 
festése megtörtént.

Felszerelés tárolásra használjuk majd az új helyiséget, ezért oda SAL-
GO polcot teszünk. Ezen tervünk megvalósításához jelent nagy segítsé-
get az az összeg, amit az NCA adott. 

A következõ idõszakban befejezzük a szertár bõvítését és átalakítását. 
Ez után nagy pakolásra és alapos takarításra lesz szükség. 

Elkezdjük a Vöröstóról kapott tûzoltókocsi felújítását. Készülünk az 
önkéntes tûzoltók megyei versenyére. A minél jobb eredmény eléréséhez 
szükségünk van egy jó kismotorfecskendõre. Ezért a két fecskendõ át-
vizsgálását és javítását is el kell végeznünk. 

A jó idõ beálltával lefestjük a szertár külsõ fa részeit.
A nyár folyamán vendégül látjuk német tûzoltó barátainkat Aschaffen-

burgból és Dobelból. 
Mûködési költségeink biztosítására és felszerelésünk fejlesztésére pá-

lyázni fogunk. 
Továbbra is segítünk a vízzel elöntött pincék szivattyúzásában és ve-

szélyessé vált fák kivágásában. Hívjanak bennünket a +36705795777 
számon.

Kérem azokat, akik még nem rendelkeztek az adójuk 1 %-ról, ajánlják 
fel azt a Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület javára, amennyiben 
segíteni kívánják mûködésünket. Elõre is köszönöm az adományokat.

Adószámunk: 18926150-1-19 
Továbbra szeretettel várunk mindenkit, akik tagjai akar lenni ennek a 

lelkes csapatnak.

Puskás Ferenc
Elnök
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A Nyugdíjas Klub 
munkájáról röviden

Bizonyára figyelemmel kísérték a TTV adásait. Meggyõzõdhettek 
róla, hogy a Klub munkáját a változatosság jellemezte.

80 évesek köszöntése
Az idõsek részére ajándékcsomag összeállítása, kiszállítása. A pénz-

ügyi részét az Önkormányzat biztosította. Köszönetemet fejezem ki 
minden megajándékozott nevében.

Karácsonyi, farsangi mûsorok, összejövetelek.
Nõnapi megemlékezés …. sorolhatnám még tovább.
Örömmel mondhatom, tagjaink idõt, fáradtságot nem kímélve vet-

tek részt az elõkészítésben, a mûsorok betanulásában, a programok 
lebonyolításában.

A feladatok összeállításában minden esetben a tagság kérését, ja-
vaslatait figyelembe vettük. Így lesz ez a jövõben is.
A következõ néhány hónapban is vár ránk a munka.
Ismeretterjesztõ elõadás
Színházlátogatás
Falutakarítás
Hidegkúti Nyugdíjas Klub fogadása
Gyógyfürdõbe utazás

Kirándulás – várhatóan április második felébe,  vagy májusban ke-
rül rá sor, Már most szeretném felhívni figyelmüket, hogy nem csak 
a klubtagok jelentkezését várjuk, hanem mindazokét, akik szívesen 
töltenek el velünk egy hasznos, kellemes napot. Bõvebb információt 
idõben megadjuk. Figyeljék a TTV adásait is.

Remélem, a nyári szünetig még sok kellemes napot tölthetünk el 
együtt. Legyenek Önök is részesei munkánknak!

Tótvázsony, 2010. március 11.
Zsár Ferencné

A nyugdíjasklub tagjai már hosszú 
évek óta vidám farsangi mûsorral 
búcsúztatják a telet. Az idén is szor-
galmasan készültek a szereplõk, 
hogy jól megnevettesenek minket. 
Február 15-én gyûltünk össze az 
Ifjúsági Klub helyiségében, hogy a 
böjti idõszak elõtt jól kimulassuk 
magunkat. Mindenki hozott valami 
ételt, italt amit jóízûen fogyasztot-
tunk el a mûsor megtekintése után.  
A vidám jelenetek elõtt Zsárné 
Erzsike köszöntötte a megjelente-
ket és bevezetõt mondott. A tréfás, 
felelgetõs legény- és lánydalok iga-
zán jól szórakoztatták az idõseket, 
akik nosztalgiával gondolhattak if-
júkoruk emlékeire. A mûsorszámok 
között pirosra tapsoltuk a tenyere-
inket és a rekeszizmaink is jócskán 
kivették a részüket a vidámságból. 
Ezt követõen a Német Nemzetiségi 
Dalkör tagjai leptek meg bennün-
ket kacagásra ingerlõ bevonulá-
sukkal és nagyszerû elõadásukkal. 
Fergeteges sikert arattak a nyugdí-
jasok körében, szó szerint dõltünk 
a röhögéstõl. A mûsor után jóízû 
szendvicsek és finom sütemények 
vártak elfogyasztásra. A falatozás 
közben baráti beszélgetésekkel 
majd nótázással múlattuk az idõt. 
Reméljük a tavasz megkapja üzene-
tünket és nem várat sokáig magára.

Utczás Gábor

Nyugdíjasfarsang 2010

Minden évben nagyon jó hangulat-
ban telik a farsangunk!

Fotó: TIE
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Nagy élményt nyújtott a gyere-
keknek január 29-én a veszprémi 
Kabóca Bábszínház „Kalapba zárt 
lány” c. elõadása, és a színházi kö-
rülmény. A bábelõadást az összes 
óvodás részvételével tekintettük 
meg. Örömünkre szolgál, hogy a 
3 elõadásra a buszt a Bábszínház 
biztosítja, a szülõknek csak a bér-
letet kell megvenniük.

Az óvoda nyitott, fontosnak tart-
juk a szülõkkel való jó kapcsolatot 
és együttmûködést. Törekszünk a 
bizalomra épülõ család-óvoda kap-
csolat mélyítésére. Hangsúlyozzuk 
a családi nevelés elsõdlegességét, 
amit a nevelõmunkánkkal kiegé-
szítünk. Fontosnak tartjuk, hogy 
a szülõk betekintést nyerjenek 
óvodai életünk mindennapjaiba. 
Nyílt napot tartottunk a középsõ 
- nagycsoportban, fogadóórán 
lehetõséget biztosítottunk az 
egyéni beszélgetésre, a gyerekek 
fejlõdésének ismertetésére. 

Az óvoda-iskola kapcsolatában 
a gyermekek érdekében szük-
séges a folyamatos, eredményes 
együttmûködés. Fontosnak tartjuk, 
hogy az átmenetet minél zökkenõ 
mentesebbé tegyük, figyelemmel 
kísérjük a gyermekek beilleszkedé-
sét, fejlõdését. Szülõi értekezletet 
tartottunk a nagycsoportosok szü-
leinek, ahol meghívott vendégünk 
Somogyi Veronika igazgatónõ, 
és Tósokiné Harkai Klára leendõ 
elsõs tanító néni volt. Az iskoláról, 
az iskolát és az elsõ osztályt érintõ 
lehetõségekrõl, feladatokról, prog-
ramokról hallhattak tájékoztatást 
a jelen lévõ szülõk.

Február 12.-én tartottuk meg 
a farsangot, minden kisgyer-
mek jelmezben volt. Köszönjük a 

szülõknek az ötletes jelmezeket, 
és hozzájárulásukat a farsangi mu-
latsághoz. Jól éreztük magunkat, 
ismét szép élményekkel lettünk 
gazdagabbak.

Február 17.-én Rosta Géza zenés 
elõadásával újra vidám perceket 
szerzett mindenkinek. A gyerekek 
vidáman énekelték vele az ismert 
énekeket, „zenekarukkal” segítet-
tek az elõadónak vidám hangula-
tot teremteni. 

Március 10.-én a nagycsoporto-
sok Nagyvázsonyban a Pegazus 
Bábszínház elõadásában az „Alad-
din” c. elõadást nézték meg. A da-
rab nagyon tetszett a gyerekeknek, 
tapssal fejezték ki köszönetüket.

Március 15.-rõl csoportonként 
emlékeztünk meg. Versekkel, éne-
kekkel készültünk az alkalomra. 
A legnagyobb örömöt a gyerekek-
nek az általuk készített zászlókkal 
történt énekes vonulás jelentett, 
melyen az összes óvodás részt vett. 
Közösen ellátogattunk a kopjafá-
hoz is.

Március 29.-re tervezzük a hús-
véti játszóházat, melyre hívjuk az 
alkotni vágyó szülõket és gyerme-
keket. 

Lassan elkészül az új épület-
szárny, ahová az óvodai csoportok-
kal várhatóan április közepén köl-
tözhetünk át. Tágas csoportszobák 
burkolt teraszok, csoportonként 
külön öltözõ, mosdó, tornaszoba 
szertárral, melegítõkonyha, és ka-
zánház segíti mûködésünket, mun-
kánkat. 

Április 1. – én délelõtt várjuk az 
óvodába a nyuszi érkezését, a ha-
gyományok felelevenítésével, ün-
nepi készülõdéssel. Természetesen 
nem maradhat el a fészeképítés, 
majd az ajándékkeresés sem.

A közelgõ Húsvét alkalmából 
kellemes ünnepeket kívánunk 
mindenkinek:

Óvoda dolgozói

Hírek - Mini Manó Klub
A téli pihenõ és (remélhetõleg) az influenzaszezon után, február 

elejétõl ismét szeretettel várjuk a kismamákat és kisgyermekes édesanyá-
kat minden pénteken, délelõtt 10 órakor a Közösségi Ház emeletén, Tót-
vázsonyban!

Tavasztól útjára indítjuk a Babavárót, ahová kismamákat és kispapákat 
várunk minden hónapban a szüléssel és a gyermekágyi idõszakkal kap-
csolatos témákban meghívott elõadókkal. Elsõ alkalommal március 19.-
én, pénteken Gecse Andrea dietetikus érkezik hozzánk, aki kifejezetten 
kismamáknak és gyermeküket anyatejjel tápláló édesanyákkal beszélget 
majd a helyes táplálkozásról terhesség és szoptatás idején. 

Idén várhatóan Tótvázsony is helyszínt biztosít a Születés Hete Fesz-
tiválnak május 2-9. között, klubunk szervezésében. Szeretettel várunk 
minden érdeklõdõt, programjaink felkerülnek majd honlapunkra, de 
plakát formájában is igyekszünk terjeszteni az ezzel kapcsolatos infor-
mációkat.

Közelít a tavasz, nõnek a gyerekek (kicsik és nagyok egyaránt), ezért 
ismét nekiláttunk a szervezésnek, hogy megrendezhessük a második 
bababörzét Tótvázsonyban, immár Baba- és gyermekruha börze néven 
április 10-én! 

A tavaly szerzett tapasztalatokból tanulva és a nagy érdeklõdésre való 
tekintettel a tavaszi börze helyszínéül a Tótvázsonyi Általános Iskola 
tornatermét választottuk, bízunk benne, hogy így kényelmesen elférnek 
majd az asztalok és vásárlók egyaránt. 

Eladónak jelentkezni (baba- és gyermekruhákkal, játékokkal és 
kiegészítõkkel) és asztalt foglalni 2010. április 2.-ig lehet Strennerné Pá-
pay Dézinél, a 30/682-3178-as telefonszámon. 

Zsuzsi nemsokára életet ad második gyermekének, ezért kérünk Ben-
neteket, hogy az elkövetkezõ idõszakban Dézit hívjátok (a fenti számon), 
ha kérdeznétek vagy javaslataitokkal segítenétek munkánkat! Köszön-
jük!

Programjainkról és az esetleges változásokról bõvebben a www.mini-
manoklub.mlap.hu weboldalon nyújtunk információt.

Molnárné Sárközi Zsuzsi  
és Strennerné Pápay Dézi

30/682-3178

Óvodai hírek, programok
Szebbnél szebb jelmezeket láthattunk a farsangon!

Foglalkozásaink minden kisgyermek és anyuka számára nagyon tartalmasak.
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Már március van és nagyon re-
mélem, hogy a tél végre véget ér. 
A márciusi hónak már a gyerekek 
sem tudtak igazán örülni, s mi 
felnõttek is nehezen viseltük a je-
ges utakat, a hosszú, hideg telet. 
Így különösen igyekeztünk, hogy a 
farsang jól sikerüljön és a tél is el-
meneküljön messzire. A gyerekek 
ötletes jelmezei idén is nagy sikert 
arattak. Külön öröm volt, hogy sok 
testvérpár is beöltözött, együtt 
vonultak  a zsûri elé. Köszönöm 
a szülõk segítségét, közös mun-
kával tettük emlékezetessé ezt a 
napot a gyerekeknek. A február a 
tanulmányi versenyek ideje is volt. 
Ismét részt vettünk a Zrínyi Ilona 

megyei matematikai versenyen. A 
legjobb eredményt Leveles Tamás 
3. osztályos tanuló érte el. Az me-
gyei irodalmi Ki Mit Tud-on, di-
cséretet kaptak versmondóink. Az 
egyre népszerûbb versenyen idén 
70 tanuló indult, s mi is minden 
évben viszünk gyerekeket erre a 
bemutatóra.  Pichner Éva, Regdon 
Bence, Kiss Imre és Vizer Barbara 
szavalt a zsûrinek. A versmondók 
a kistérségi szavalóversenyre is ké-
szülnek. 7 tanulóval részt veszünk  
a nyirádi iskola által Erzsébet ki-
rályné tiszteletére hirdetett olva-
sópályázaton is.

 A német nyelvû kulturális feszti-
vál területi fordulójába 3 tanulónk 

is bejutott. Kiss Dóra, Nemes Zsa-
nett és Straub Szilárd nagyszerûen 
helytállt, dicséretet kaptak, hiszen 
népes mezõnyben kellett szere-
pelniük. A szervezésünkben zajló 
Pumukli német versenyen már a 
3. forduló zajlik, a döntõre ápri-
lisban kerül majd sor. Több tanu-
ló indult a Kálti Márk történelmi 
tesztverseny iskolai fordulóján, s 6 
tanulót indítunk a második fordu-
lóba. Házi sportversenyeket ren-
deztünk, focicsapatunk és futóink 
részt vesznek a nemesvámosi iskola 
által kiírt Petõfi emlékversenyen. 
A veszprémi kistérség honisme-
reti csapatversenyén a „Savanyó 
földijei” csapatunk képviseli az is-
kolát, s eddig a 3. helyen állnak. A 
többfordulós vetélkedõn települé-
sünkre vonatkozó feladatokat kell 
megoldani, s az akadályokat eddig 
nagyon ügyesen vették a gyerekek. 
A csapat tagjai : Regdon Bence, 
Koltai Dorina és Straub Szilárd. 
Iskolánk 7. osztályosai Madár 
Csaba osztályfõnök vezetésével 
szép, értékes mûsort mutattak be 
március 15-én a falu ünnepélyén. 
Nagyon készülünk az ökonapra, 
ami márc. 25-én lesz. Az alsósok 
a környezetvédelmet, az egészsé-
ges étkezést népszerûsítõ játékos 
feladatokkal készülnek. Különös 
figyelmet fordítunk az egészséges 
táplálkozásra. Az iskolagyümölcs 
akció keretében minden nap friss, 
magyar almát kapnak az alsós 
gyerekek. Az ökonap a felsõben 
is emlékezetes lesz. Regölybe ké-
szülünk, ahol a természetben élõ 
Cziráki Viktor vendégei leszünk. 
Kíváncsiak vagyunk, hogy él va-

laki a XXI. században áram, fo-
lyóvíz, gáz nélkül teljes életet. Az 
érdekes kirándulásról a következõ 
számban írunk részletesen.

A városi diákparlamenten Szé-
csi Franciska a diákönkormányzat 
elnöke vett részt, s ügyes, értékes 
hozzászólással gazdagította a fóru-
mot. A vidéki iskolák között egye-
dül mi küldtük el képviselõnket, 
ezzel is jelezve, hogy a diákok 
véleménye fontos számunkra, s is-
kolánkban a diákönkormányzat jól 
végzi munkáját.

Március 27-én 10-12 óráig tartjuk 
az idei családi napot. Szeretettel 
várjuk a középsõs és nagycsopor-
tos gyerekeket, szüleiket, s minden 
nagyobb érdeklõdõt is. Tanítóink 
kézmûves és sportprogramokkal 
készülnek, s míg a gyerekek ját-
szanak, a szülõk megismerhetik az 
iskolát, kérdéseikre válaszolunk.

Leendõ elsõseink beíratása ezen 
a családi napon, ill. április 12-14-ig 
lesz. A beíratásra kérjük elhozni 
a születési anyakönyvi kivonatot, 
lakcímkártyát, óvodai szakvéle-
ményt, 1 igazolványképet a diák-
igazolványhoz. 

A gazdag programok színesítet-
ték mindennapjainkat, s ezeket 
mindannyian örömmel végeztük. 
A tavaszi idõszak is bõven tarto-
gat számunkra értékes és újszerû 
programokat.

  Somogyi Veronika

Télvége az iskolában

Országgyûlési- 
képviselõ választás

A Köztársasági Elnök az országgyûlési-képviselõk választásának elsõ 
fordulóját 2010. április 11-re a második fordulóját április 25-re tûzte 
ki. Az errõl szóló értesítõt a választópolgárok megkapták. Hidegkúton 
és Tótvázsonyban a Veszprém Megyei 06-os Országos Egyéni Válasz-
tó Kerület jelöltjeire lehet voksolni.  A Helyi Választási Iroda már a 
múlt év végén megkezdte a felkészülést erre a fontos belpolitikai ese-
ményre. A szavazókörök kijelölése megtörtént mindkét településen egy 
szavazókör lesz Tótvázsonyban Magyar utca 101. alatt a Körjegyzõség 
épületében, Hidegkúton a Fõ utca 67/A szám alatt a Faluházban. A sza-
vazatszámláló bizottság feladatait az egy szavazókörös településeken 
a Helyi Választási Bizottság tagjai és a jelöltet állító pártok megbízott 
tagjai látják el.  

Hidegkúton Csomai István elnök, Fekete István elnökhelyettes, 
Görfõl Zoltán, Illés Zoltán, Nagyné Erdei Tünde tagok, Verpulácz Jó-
zsefné jegyzõkönyvvezetõ. Tótvázsonyban Mekler János elnök, Herc-
zegh István elnökhelyettes, Puskás Ferenc, Tepliczky Nándor, Tímár 
Ferencné tagok Hajmássy Béla jegyzõkönyvvezetõ. 

A megbízott tagokra a jelöltet állító pártok a választást megelõzõ hét 
utolsó munkanapjáig jelenthettek be tagot. A választás napján reggel 
6 órától 19 óráig lesznek nyitva a szavazóhelyiségek. A választópolgá-
rok az értesítõ hátlapján kaptak tájékoztatást mit kell hozniuk személyi 
azonosságuk igazolására. Erre külön felhívom a figyelmet, mert kell 
tudni igazolni a személyi azonosságot érvényes személyazonosító  iga-
zolvánnyal, és a lakcímet.  Szavazni csak személyesen lehet a bizottság 
által a szavazó jelenlétében lepecsételt szavazólapokkal. Érvényesen 
csak a jelölt, vagy lista neve melletti, alatti vagy feletti körben tollal írt 
egymást metszõ vonallal ( X vagy + ).  

Amennyiben az elsõ fordulóban  a választókerületben szavazásra jo-
gosultak több mint fel részt vesz a voksoláson és a jelöltek közül vala-
melyik megkapja a leadott szavazatok több, mint felét akkor a szavazás 
eredményes és nem kerül sor második fordulóra.  

Aki a szavazás napján külföldön, vagy nem a lakóhelyén tartózkodik 
a külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmét követõen a tartózkodási 
helye szerinti nagykövetségen vagy konzulátuson szavazhat.  A Magyar-
országon tartózkodó választópolgár pedig  igazolással kérését követõen 
azon a településen szavazhat amelyikre kéri az igazolást. Mindkét eset-
ben törlésre kerül a lakóhelye szerinti névjegyzékbõl  a kettõs szavazás 
elkerülése végett.

A Helyi Választási Iroda választási információs irodaként is mûködik 
és amennyiben a választással kapcsolatosan további, bõvebb felvilágo-
sításra, információra tartanak igényt az egyes választópolgárok állunk 
rendelkezésükre. A választással kapcsolatos tájékozódási lehetõségként 
érdemes a www.valasztas.hu internetes honlapon böngészni.
       
  Sárközi Miklós HVI vezetõje

Minden évben nagyon készülnek a gyerekek, felnõttek a farsangra
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Sváb falvak találkozója

Vásár a Millennium parkban
A Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Egyesület pályázatot nyújtott be 

„Nagyobb együttmûködésen alapuló közösségfejlesztõ, turisztikai ren-
dezvény” megvalósítására a LEADER pályázati kereten belül.
A pályázat címe: Sváb falvak találkozója

Az Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület 60 települést fog össze Ne-
mesvámostól Sümeg kistérségig, Zánkától Kislõdig. A 60 településbõl 12 
faluban választottak Német Kisebbségi Önkormányzatot az elmúlt ön-
kormányzati választásokon.

Amikor tavaly októberben a pályázatról gondolkodtunk, kerestük azt a 
települési kört, amelyekkel a pályázatot meg tudjuk valósítani. Úgy gon-
doltuk, a 12 községgel még átlátható és megvalósítható az az elképzelés, 
melyet a pályázatban megfogalmaztunk. 

Az idõ rövidsége miatt telefonon kerestem meg a kisebbségi önkor-
mányzatok elnökeit és tájékoztattam õket az elképzeléseinkrõl. Öröm-
mel tapasztaltam, hogy mindenhonnan pozitív visszajelzést, és ami még 
ennél is fontosabb, együttmûködési megállapodást kaptunk. Ki is az a 12 
település? Kislõd, Úrkút, Pula, Nagyvázsony, Barnag, Vöröstó, Zánka, 
Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Veszprémfajsz, Hidegkút, Tótvázsony.

A pályázat szakmai támogatásához megnyertük a Veszprém Megyei 
Német Önkormányzatok Közössége, a Magyarországi Német Ének-, 
Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat), a Veszprém Megyei 
Közmûvelõdési Intézet (azóta az intézetet megszüntették), valamint a 
Megyei Múzeumi Igazgatóság támogatását is. 
Hogy mit is szeretnénk megvalósítani?

Egy vásárt és egy vásári hangulatot szeretnénk idevarázsolni Tót-
vázsonyba a Millennium parkba, ahol a falvak bemutatkozhatnak – 
remélhetõleg – nem csak tótvázsonyi, hanem a távolabb lévõ települések 
érdeklõdõinek is.

 Bemutathatják épített és természeti értékeiket filmek, könyvek, szó-
rólapok, stb. segítségével. Reméljük, meg tudjuk valósítani a tervezett 
népviseleti kiállításunkat. Eljönnek a 12 település kézmûvesei, gazdái és 
a legkülönfélébb dolgok vásárlására, megtekintésére lesz lehetõség. Lesz 
méz, kecskesajt, szilvalekvár, dió, mandula, borkostoló, kovácsmester, 
kádár, hogy csak néhány dolgot említsek. 

Szeretnénk lehetõséget nyújtani arra, hogy a gazdák a saját eladásra 
kínált termékeiket itt felajánlják, és ha vevõre találnak az üzletet késõbb 
„nyélbe üssék”. 

Ha vásár, akkor ahhoz hozzátartozik az is, hogy aki jó vásárt csinált - jó 
áron eladott vagy jó áron vett -, utána szórakozhasson. A vásár ideje alatt 
mulattatni kívánjuk a vásári népet! Lesz itt ének, zene, tánc, bábjáték, 
vásári komédia. Nem kell félni, mindenki érteni fogja a poénokat, mert 
nem csak német nyelvû mûsorok, elõadások fognak zajlani a nap folya-
mán. 

A gyerekekrõl sem feledkezünk meg! Õket kézmûvesek, játszóházi 
mesterek tanítgatják fûzni, festeni, faragni, vágni, táncolni, stb. Talán 
még arcfestésre is lesz módjuk.  Lovagolhatnak és sétakocsikázhatnak, 
ha erre támad kedvük.

Hogy a korgó gyomor éhét csillapítani lehessen várunk pecsenyesütõt, 
lacikonyhást és nem utolsó sorban a résztvevõ falvak egy-egy nagy adag 
bográcsban fõtt étellel kínálják a vásározókat. És hogy a sváb konyha ízeit 
is megismerhessék, sütemények sokaságát fogják kínálni.

Ezt kínáljuk Önöknek 2010. június 5-én szombaton szinte egész nap.
Hogy ez megvalósulhasson sok-sok segítõ kézre lesz szükségünk! Re-

mélem Önre is számíthatunk!

Heilig Zoltán

Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2010. március 1-tõl a településeinken- 

Tótvázsonyban és Hidegkúton- illetékes hatósági állatorvos személye 
megváltozott. Az új állatorvos elérhetõsége:

Dr. Tóth-Almási Péter
8247, Hidegkút, Patak u. 5.
+36-30-475-8508
+36-20-537-8668

Áldás békesség, 
Istené a dicsõség!
„Akiknek nem hirdettetett Õ felõle,  
azok meglátják, és akik nem hallották, megértik”.

(Rm 15,21)

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat! Február 10-én a fenti Ige 
fényében tartottunk presbiteri gyûlést. Ez az Ige határozza meg idei 
munkánkat is: láttatni és megértetni az Istent és az Õ akaratát! Közös 
munka kezdõdik, hiszen a lelkész és a presbiterek munkatársak. Így 
együtt szeretnénk olyan közösséget építeni, ahová mindenki örömmel 
tér be, mert kap valamit, mert épül, mert szeretettel fogadják, mert 
közös a hitünk.
Január 17-én, Pécselyen ökumenikus alkalmat tartottunk, melyen re-
formátusok, evangélikusok, római katolikus voltunk jelen, nagy öröm 
volt számomra a falvak elöljáróinak jelenléte!
Új alkalmakat is indítottunk, melyekre szeretettel várunk minden-
kit:
-  Filmklub a fiatalok számára (18 év felettieknek római katolikusok, 

evangélikusok, reformátustok), havonta egyszer. Tea, szendvics, be-
szélgetés.

- Presbiteri Bibliaóra, áhítat, közös munka, havonta egyszer.
- Bûnbánati alkalom, úrvacsorás istentiszteletek elõtti szombaton.
-  Óvodai, iskolai hittanra továbbra is várjuk reformátusok jelentkezé-

sét az alábbi elérhetõségeken.
-  Gyermekfelügyeletet biztosítunk a vasárnapi istentiszteletek ideje 

alatt, a közösségi házban, hogy azok a szülõk is el tudjanak jönni, 
akiknek pici gyermekük van

-  Negyedévente a körzet egy-egy gyülekezetében közös istentiszteleti 
alkalmat tartunk

Részt veszünk a civilek, és az iskola munkájában, igyekszünk a falu 
életének minden területén megmutatkozni. A képújságon olvashatják 
részletes programajánlónkat.
A családlátogatások feladata is elõttünk áll ebben az évben.
Saját honlapot szeretnénk készíteni a közeljövõben, az iwiw-en igyek-
szünk minden ismerõst elérni, hogy minél több szálon tudjuk felvenni 
a kapcsolatot.
2010. június 25-27. Református Egyházi Napok lesznek, Pápán a vár-
kertben! Jelentkezni 2010. április 04.-ig lehet!
Köszönöm mindazok munkáját, akik támogatnak minket és így Isten 
szolgálatát!

Elérhetõségeink:
Sípos Csörsz Csanád, 88/ 739-047; 30/ 267-1168. 
E-mail: siposcsorszcsanad@yahoo.com

Minden felekezet gyülekezete képviseltette magát közös alakalmunkon.
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Hallottuk, sokszor elmondták, 
hogy hamarosan új hulladék-
gazdálkodási rendszer valósul 
meg a megyében, megszûnnek a 
környezetszennyezõ régi lerakók, 
helyükbe újak kerülnek.

Hallottuk, de talán nem gondol-
tuk végig teljes egészében, hogy ez 
mit is jelent.

Az Európai Unió 1999-ben fo-
gadta el az úgynevezett lerakó 
irányelvet, amely megszabta, hogy 
milyen mûszaki védelemmel épített 
hulladéklerakók üzemeltethetõek 
csak. Erre alapvetõen a talaj és 
felszín alatti vizek védelme érdek-
ében van szükség. Mindannyian 
emlékszünk a balatoni nagy angol-
napusztulásra, az algainvázióra és 
a turizmus drámai csökkenésére a 
80-as évek közepén.

A bajt elsõsorban a tóba szaba-
don bekerülõ kommunális szenny-
víz okozta, a hetvenes években 
épült nyaralókból mindenféle uta-
kon jutott le a szennyezõanyag a 
vízbe.

A változást a tó körül kiépített 
szennyvízhálózat hozta meg, mára 
a tó vízminõsége felülmúlja vára-
kozásainkat.

A szigetelés nélkül épült hulla-
déklerakók jelentették az utolsó 
nagy szennyezõforrást a talajvízre 
nézve.

Mindannyian hallottunk már a 

hulladéklerakó elhelyezése körül 
kirobbant hosszas vitáról. Tudjuk, 
hogyan került, Veszprémbõl, Aj-
kára, onnan Szentgálra és végül 
Királyszentistvánra.

Nem egyszerû egy lerakónak he-
lyet találni a megyében. Karsztfor-
rásaink, melyek egyedülálló vizet 
adnak az országban, ilyenkor átkot 
jelentenek.

A Királyszentistvániak és a 
környéken élõk azzal a feltétellel 
fogadták be a lerakót, ha az nem 
egyszerû, 5 – 10 év alatt betelõ le-
rakó lesz, hanem egy korszerû hul-
ladék-feldolgozó üzem is kapcsoló-
dik hozzá, hogy egyrészt növeljük 
a lerakó élettartamát, másrészt 
csökkentsük a lerakó környezetre 
gyakorolt káros hatását (bûz, szél-
lel kihordott hulladék,…).

Mindennek ára van, amit meg 
kell térítenünk. Eddig nem fog-
lalkoztunk a szemétdíjjal. Ezután 
is ez marad a legkisebb közüzemi 
számla, de figyelnünk kell rá.

Az Uniós csatlakozáskor mi is 
vállaltuk, hogy felszámoljuk a 
környezetszennyezõ lerakókat, 
ennek megkönnyítésére az Unió 
által biztosított elõcsatlakozási 
forrásokat (ISPA) használtuk fel. 
Ez egyszeri tõkejuttatás. Ebbõl 
kell megépíteni és mûködtetni a 
rendszert úgy, hogy mikor a jelen-
leg épített lerakó megtelik, tud-

junk mibõl valami mást, az akkori 
kor követelményeinek megfelelõ 
hulladékkezelõ mûvet építeni.

Az eddigi hulladékszállítási dí-
jaknak egy elõnye volt: olcsó volt, 
de cserébe nem nyújtott fedezetet 
a bezárandó lerakók rekultivá-
ciójára, rendes gyûjtõjármûvek, 
technológiai fejlesztések megva-
lósítására. Az alacsonyan tartott 
díj oda vezetett, hogy jelenleg 
nagyon kevés szolgáltató tud csak 
saját erejébõl bármilyen fejlesztést 
megvalósítani.

Mi fog történni 2010-ben? A re-
gionális rendszer központi és kap-
csolt létesítményei megépülnek és 
2010. június 1-én megkezdjük a 
próbaüzemüket, melyet legkésõbb 
2010. szeptember 30-án lezárunk.

Ezt követõen, meg kell indí-
tanunk a rendszer üzemszerû 
használatát, hiszen a kiképzett 
dolgozókat már nem bocsáthatjuk 
egyszerûen szélnek, a gépek sem 
állhatnak üresen, kihasználatla-
nul 3 – 4 hónapot. Az egyetlen 
célszerû megoldás az üzemszerû 
mûködés elindítása.

Ennek sajnos költsége van. A 
próbaüzem ideje alatt a Társulás-
nak kell biztosítania a távolsági 
szállítás költségeit, amely havonta, 
elõreláthatóan 19 millió forintba 
kerül, három hónapon keresztül. 
A szeptember 1-tõl induló teljes 

üzem költsége havi 81 millió forint 
(ez már tartalmazza a távolsági 
szállítás költségeit is) négy hóna-
pon keresztül. A rendszer fenn-
tartásához kapcsolódó egyszeri 
általános költségek 57 millió fo-
rintra becsülhetõk, így összesség-
ében 2010-ben 440 millió forint 
költséget kell a Szolgáltatóknak 
plusszként megtéríteni. Ez laká-
sonként, átlagosan mintegy bruttó 
5.000 Ft évi díjnövekedést jelent.

Tudom. Minden többe kerül, 
csak a munkabérünk nem nõ. De 
van lehetõség a takarékosságra. 
Azok, akik hajlandók tenni a kör-
nyezetükért, vállalják a szelektív 
gyûjtéssel járó feladatokat, esetleg 
hajlandóak komposztálni is, lecse-
rélhetik jelenlegi, jellemzõen 110 
literes edényüket kisebbre. Díjnö-
vekedés így is lesz, de annak mér-
téke lényegesen kisebb lesz.

Mit kapunk ezért a díjért: a 
kötelezõen ellátandó heti alka-
lommal történõ ürítését az edé-
nyünknek, az évi egy alkalommal 
történõ lomtalanítást és a sze-
lektív hulladékgyûjtõ rendszer 
mûködtetését.

Czaun János
A Tiszta Európa Program,

Észak-Balatoni Térség  
Regionális Települési  

Szilárdhulladék-kezelési  
Önkormányzati Társulás elnöke

Közüzemi díjakról
Az önkormányzat képviselõ-

testületének évrõl-évre visszatérõ 
feladata, hogy december hónap-
ban megállapítsa a következõ évi 
közüzemi szolgáltatás díjakat. A 
díjmegállapításra az érintett szol-
gáltatók tesznek javaslatot, indo-
kolva az általuk tett elõterjesztést. 
Így történt ez a 2009. december 
10-i ülésünkön is. Az ivóvíz illetve 
a szennyvíz elvezetés és tisztítás 
2010. évi díjára az üzemeltetõ Ba-
konykarszt Zrt. által tett javaslat 
3% alatti emelést tartalmazott. Fi-
gyelembe véve a jövõ évi inflációs 
elõjelzéseket, valamint a szinte fo-
lyamatosan csökkenõ vízfogyasz-
tást, mindenképpen egy elfogad-
ható ajánlatot kaptunk.

A szemétszállítás 2010. évi díjára 
a Veszprémi Közüzemi Zrt. által 
tett javaslatról mindez már nem 
mondható el. Az õ elõterjesztésük 
30% feletti díjemelést tartalma-
zott. Akik a helyi tv-ben megnéz-
ték az ülésrõl készült felvételt, 
megismerhették a szolgáltató 
képviselõjének indoklását. Azok 
számára, akik ezt nem látták, 
megpróbálom röviden összefog-
lalni az elhangzottakat. Közel 8 

éve, hogy Veszprém megye 158 
települése létrehozott egy társu-
lást a hulladékgazdálkodási fel-
adatok megoldására. Erre azért 
volt szükség, mert a megyében 
található lerakóhelyek többsége 
nem felelt meg az EU szabvá-
nyoknak, illetve megteltek. Hosz-
szú évek teltek el a létesítendõ 
lerakó helyének kijelölésével, míg 
végül Királyszentistván melletti 
területen megkezdõdött a beru-
házás. A teljes projekt nemcsak a 
lerakóhely kiépítését tartalmazza, 
hanem több hulladékkezelõ udvar 
megépítését, a szállítójármûvek 
beszerzését, és 400 db szelektív 
hulladékgyûjtõ sziget kialakítását. 
A beruházás teljes költsége mint-
egy 8 Mrd Ft, melynek 90%-a EU 
és állami forrás. A projekt teljes 
megvalósítása után a kor színvo-
nalának megfelelõ, a környezetvé-
delmi szempontokat maximálisan 
szem elõtt tartó hulladékgazdál-
kodási rendszer alakul ki. A be-
ruházás próbaüzeme 2010 júni-
usában indul, és 3 hónapig tart. 
A próbaüzem lezárását követõen 
már folyamatosan mûködni fog a 
rendszer. Az üzemeltetésre kiírt 
közbeszerzési eljárást a korábbi 
Veszprém megyei szolgáltatók ál-

tal létrehozott konzorcium nyerte 
el. A VKSZ Zrt. által beterjesztett 
szolgáltatási díj javaslat már figye-
lembe vette a 2. félévben belépõ új 
rendszer mûködtetésébõl szárma-
zó többletköltségeket is.

Sajnos ezzel a díjemeléssel még 
nem értük el a rendszer teljes 
mûködése során várható díjat. Ez 
2011. január 1-jétõl fog belépni, 
amikor már egész évben mûködik 
a királyszentistváni lerakó. Ez 
várhatóan egy újabb, 30%-ot meg-
haladó díjemelés lesz. A 2011. 
évi, teljes mûködés költségeinek 
elemzésébõl fogják kalkulálni 
2012. évi szolgáltatási díjakat. 
Nagyon jelentõs ez a 2 lépcsõben 
megvalósuló, mintegy 80%-os 
díjemelés.  Azonban a valameny-
nyiünk által „termelt” hulladék 
kezelésérõl mindenképpen gon-
doskodni kell. Ennek ma más, 
számunkra elérhetõ alternatívája 
nincsen. Azok akik jelenleg 120 li-
teres edényezettel rendelkeznek – 
és nem keletkezik ennyi hulladék 
a háztartásban – választhatnak 60 
literes vagy 80 literes edényzetet, 
csökkentve ezzel a fizetendõ díjat. 
Az új edényzet beszerzése saját 
költsége mindenkinek. Amennyi-
ben ezzel többen kívánnak élni, 

az önkormányzat a beszerzésben 
közremûködik. Természetesen ha 
a fentiekkel kapcsolatban kérdé-
seik vannak, keressék fel a polgár-
mestert, vagy a képviselõ-testület 
tagjait.

Magasi János
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

akik a 120 l-es kukát 60 l-esre szeret-
nék cserélni, azoknak erre lehetõségük 
van. A 60 l-es edényzet ára 7.500 Ft. 
Megfelelõ darab szám esetén a Köz-
üzemi Szolgáltató Zrt. az edényzetet 
kiszállítja az Önkormányzathoz.

Akik igényt tartanak a kisebb edény-
zetre a Körjegyzõségen munkaidõben 
7.500 Ft befizetése mellett az igényü-
ket leadhatják.

Igényüket jelezzék  2010 április 15-ig 
a polgármesteri hivatalban.

Az igényeket összegyûjtve keressük 
meg a VKSZ ZRt.-t.

Természetesen bárki egyedileg is el-
járhat ezzel kapcsolatban.

Önkormányzat

Mi kerül ezen ennyibe???
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Europa, die Idee von 
Frieden und Zusammenhalt

Im Zuge meines Europäischen Freiwilligendienstes werde ich ständig mit Euro-
pa konfrontiert und mache mir daher auch meine eigenen Gedanken dazu. Das 
Problem dabei ist, dass der Begriff der „europäischen Idee“ zum einen ein ziem-
lich großer Begriff und zum anderen – weil er so groß und bedeutend ist – wird um 
ihn sehr häufig mit noch größeren, leeren Worten herumgeredet (wer sich schon 
einmal eine Studienbeschreibung diverser deutscher Universitäten angetan hat, 
der weiß, wovon ich spreche).So bleibt es wohl jedem selber überlassen entweder 
selbst darüber nachzudenken oder zu versuchen die unglaublichen Wortkonstruk-
tionen mancher Politiker zu entschlüsseln. 

Was Europa für mich bedeutet? Der Versuch einer Antwort.
Ganz nüchtern betrachtet, ist die Europäische Union zunächst einmal das Pro-

dukt der Jahrhunderte langen Kriege in Europa. Auf die Montanunion zwischen 
Frankreich und Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg, folgte schließlich die 
Europäische Wirtschaftgemeinschaft 8die Römischen Verträge 1957) und schli-
eßlich mit dem Vertrag von Maastricht im Jahr 1992 wurde die Europäische Uni-
on begründet. Sie steht vor allem für zwei Dinge: Frieden und Zusammenarbeit. 

Wenn ich über Dinge wie die EU nachdenke, dann passiert es mir manchmal 
– vor allem unter Dusche -, dass ich Fäden sehr weit spinne, so kam mir ein Verg-
leich mit der USA in den Sinn. Rein optisch betrachtet, besteht auch die EU, wie 
die USA aus unglaublich vielen Völkern und Ethnien. Das einzige, was die EU von 
den USA unterscheidet, ist ihre Politik (natürlich nicht überall). Dieser Unterschi-
ed wiederum beruht darauf, dass die Union einen ganz essentiellen Charakterzug 
vermisst: Das Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Bewohner. 

Um nur als Beispiel zu nenne, kurz bevor ich zurück nach Ungarn gereist bin, 
um meinen Freiwilligendienst wieder aufzunehmen, besuchte ich meine Oma, die 
im Moment Krankenhaus ist. Als ich gegenüber einer Bekannten meinen Dienst 
erwähnte, rümpfte sie nur die Nase und raunte „Diese Ungarn!“ (ich hätte ihr 
für diese Äußerung am liebsten den Kopf abgerissen!)...Soll heißen, dass Europa 
noch nicht stark genug zusammengewachsen ist. Wir, als Europäer, haben geme-
insam noch keine so furchtbare Zeit wie den zweiten Weltkrieg erlebt, wie es die 
Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika taten. Ob wir jemals ein solches 
„Wir sind Wir“ - Gefühl entwickeln werden? Das weiß allein die Zeit. 

Eines ist aber sehr sicher, dass letztendlich auch die USA ihren Ursprung in der 
Alten Welt hat. Schließlich war das Alte Europa so etwas wie ein Versuchslabor 
verschiedener Staatsformen, Verfassungen, Wirtschaften. Hier kamen auch die 
Gründerväter her, die sich unter anderem von der Verfassung, welche der Franz-
ösischen Revolution entsprungen war, für ihre eigene Verfassung inspirieren li-
eßen. 

Ganz subjektiv betrachtet, bedeutet die Europäische Union frei und ohne Pass-
kontrollen durch 27 Länder zu reisen. Städte zu sehen und die unterschiedlichsten 
Menschen kennen zu lernen.

Sich in 27 Ländern eine Wohnung nehmen und arbeiten zu können, was man 
möchte.  

Für mich ist Europa aber auch, wenn an einem Ort Menschen aus verschiedenen 
Ländern zusammen kommen, um sich über ein Problem der Zeit zu unterhalten 
oder einfach nur zusammen Spaß haben. 

Europa ist Gemeinschaftssinn.
Europa ist, wenn du mit einem Ungarn und einer Französin in einem Café zu-

sammen sitzt und ihr euch gemeinsam in einer Sprache unterhalten könnt.
Europa ist, wenn du versuchst mit einer Französin Französisch zu lernen und du 

bald nicht mehr weißt, ob du jetzt Ungarisch, Deutsch, Englisch oder Französisch 
sprichst.

„Chaud Milch kerek“...ist Europa
Die Liste ist endlos lang, denn selbst der Umstand, dass wir größtenteils geken-

nzeichnete und maßgeregelte Lebensmittel haben, ist der Europäischen Union 
zu verdanken.

Jetzt scheinen es aber einige nicht ganz zu verstehen, dass es hauptsächlich 
Gemeinschaftssinn ist, der die EU ausmacht. Bei den letzten Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament war die Wahlbeteiligung erschreckend gering und aus den 
einzelnen Ländern wurden rechtspolitische Stimmen laut, die gegen die Union 
wetterten. Natürlich ist die EU nicht perfekt. Um nur ein Beispiel zu nennen, finde 
ich es zum Beispiel nicht gut, dass die EU erlaubt hat, Giftmüll in Dritte-Welt-
Länder zu exportieren oder die exorbitanten Einfuhrzölle für eben jene Länder. 
Aber letztendlich – und dieser Gedanke ist sehr wichtig – liegt es an uns, was die 
Europäische Union ist und wie sie agiert. Wir müssen sie formen, ihr ein Gesicht 
geben und vor allem zusammenhalten. Wir sind Europa.

Carina Rappold
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Európa, a béke  
és összetartozás eszméje

Az európai önkéntes szolgálatom során számtalanszor szembesülök 
Európával és ez olykor gondolkodásra késztet. Az a probléma, hogy 
„az európai eszme“ fogalma egyrészt egy nagyon tág fogalom, másrészt 
– mert ilyan nagy és jelentõs dolog – gyakran még nagyobb és üresebb 
szavakkal próbálják körülírni (akinek már valaha kellett valamilyen ta-
nulmányt írni bármelyik német egyetemre, az tudja mirõl beszélek). Így 
mindenki maga döntheti el, hogy magától gondolkodik a dolgon vagy a 
néhány politikus által kreált szószerkezeteket próbálja meg kibogozni. 
Hogy mit jelent számomra Európa? Egy válasz megtalálását. 

Reálisan nézve a dolgot, az Európai Unió tulajdonképpen a több évi 
európai háborúskodás eredménye. A második világháborút követõ Fran-
ciaország és Németország átal létrehozott montánuniót követte az Euró-
pai Gazdasági Közösség (1957. Római Szerzõdés) és végül a 1992-ben kö-
tött Maastrichti Szerzõdés hozta létre az Európai Uniót. Tulajdonképpen 
két dolog miatt jött létre, a béke és az együttmûködés miatt. 

Amikor olyan dolgokon gondolkodom, mint az EU, akkor néha 
elõfordul velem – elsõsorban a zuhany alatt – hogy tovább fûzöm a szála-
kat, így jutott eszembe például az USA, mint hasonlat. Tisztán objektíven 
tekintve az EU, ugyanúgy mint az USA elképzelhetetlenül sok népbõl és 
kisebbségbõl áll. Az egyetlen, ami megkülönbözteti az EU-t az USA-tól, 
hogy teljesen más a politikai háttere (természetesen nem mindenhol). Ez 
a különbség is azon alapul, hogy az Unió híján van egy lényeges tulajdon-
ságnak: a lakosok összetartozás érzésének. 

Példaként említeném, hogy mielõtt Magyarországra utaztam volna, 
hogy folytassam az önkéntes szolgálatomat, meglátogattam a nagyma-
mámat, aki akkor éppen kórházban volt. Amikor az egyik ismerõsömrõl 
meséltem neki, akit az önkéntességem alatt ismertem meg, õ csak magá-
ban motyogta: „Ezek a magyarok!“ (legszívesebben a fejét vettem vol-
na emiatt a kijelentése miatt!)....Ez azt kell, hogy jelentse, hogy Európa 
még nem érett össze teljesen. Mi, európaiként  még nem éltünk át olyan 
szörnyû idõket, mint a második világháború idején, ahogyan ezt az Ame-
rikai  Egyesült Államok lakosai átélték. Hogy valaha ki fog-e alakulni 
bennünk a  „Mi Mi vagyunk“ érzés? Ennek csak az idõ a megmondha-
tója. Egy azonban biztos, mégpedig az, hogy az USA gyökerei is a régi 
idõkbõl származnak. Végülis a régi Európa is különbözõ államformák, 
alkotmányok, gazdaságok kísérleti helye volt. Itt meg kell említeni az 
alapító atyákat is, akik többek között a francia forradalomból származó 
alkotmány  alapján hozták létre saját alkotmányaikat. 

Szubjektíven nézve a dolgot, az Európai Unió szabad és határellenõrzés 
nélküli utazást jelent 27 országon keresztül. Különbözõ városok megis-
merését, ahol a legkülönbözõbb emberekkel találkozhatunk. 27 féle or-
szágban telepedhetünk le és vállalhatunk munkát. Számomra Európa 
azt is jelenti, amikor egy helyen különbözõ országból érkezõ emberek 
gyûlnek össze és aktuális problémákról beszélgetnek vagy egyszerûen 
csak jól érzik magukat.

Európa az összetartozás érzése.
Európa az, amikor egy magyarral és egy franciával együtt ülsz egy ká-

vézóban és egy közös nyelven beszélgettek. 
Európa az, amikor megpróbálsz egy franciától franciául tanulni, és már 

nem is tudod hogy éppen magyarul, németül, angolul vagy franciául be-
szélsz. 

„Chaud Milch kerek“...ez Európa.
A lista végtelen, hiszen már az a körülmény is az Uniónak köszönhetõ, 

hogy nagyjából minden élelmiszer jelölt és szabályozott. 
Azonban nem mindenki számára érthetõ, hogy tulajdonképpen az ösz-

szetartozás az, ami az Unió alapjául szolgál. A legutóbbi Európa Parla-
menti választásokkor a részvétel megdöbbentõen alacsony volt, és egyes 
országokban jelentõsek voltak a jobboldali Európa ellenes megnyilvá-
nulások. Természetesen az EU sem tökéletes. Egy példát említve, nem 
találom jónak, hogy az EU megengedte, hogy veszélyes hulladékot ex-
portáljanak a harmadik világba vagy a túlzott behozatali vámokat. De 
végülis – és ez egy nagyon fontos gondolat – rajtunk múlik, hogy mi is az 
Európai Unió és hogyan mûködik. Nekünk kell alakítani, arculatot adni 
neki és elsõsorban összetartani. Mi vagyunk Európa.

Fordította: Herczegh Ildikó
Tótvázsonyi  

Ifjúsági Egyesület
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PIPIPIPIP – das grässliche Geräusch des Weckers durchbricht die 
heilige Stille des Schlafzimmers. Eine Hand wühlt sich unter dem Dec-
kenberg hervor und schlägt mit brachialer Gewalt das Ungetüm still – 
aber nur um sich erschauernd sogleich wieder zurückzuziehen. Die Käl-
te lässt den Körper erschauern. Nein, es ist viel zu kalt, um auf zu stehen. 
Und der Mensch unter dem roten Haufen aus Decken ist auch noch viel 
zu müde. Nur leider ist die ganze Welt gegen ihn und er muss sich heraus 
quälen aus seiner warmen Höhle, obschon es draußen noch dunkel ist. 
Die Arbeit wartet. 

Auch auf dem Weg zum Arbeitsplatz wird es nicht besser. Der Himmel 
ist grau und immer noch liegt ein Schatten der Nacht darüber, der sich 
einfach nicht zurückziehen möchte. Im Büro selbst schauen dem Mens-
chen müde Gesichter entgegen und er erkennt sein Ebenbild darin. Es ist 
zu früh, es ist zu kalt, es ist zu dunkel – es ist Winter. 

Fühlt sich da nicht der eine oder andere bei diesen Zeilen angespro-
chen? Der Winter ist die lebensfeindlichste Jahreszeit. Die Bäume stehen 
ohne Kleid, die Wühlmaus verkriecht sich in ihrer Wühlhöhle, der Igel 
zieht sich in den Blätterhaufen zurück. Nur der Mensch, scheint noch 
nicht verstanden zu haben, dass der Winter nichts für ihn ist. Er stapft 
auch weiterhin durch den eisigen Wolken, Dampfwolken vor der Nase. 
Die Sonne ist ein seltener, aber dafür umso ersehnter Gast, stattdessen 
graue wallende Wolken. Ohne grün und Sonnenschein – ist es da denn 
ein Wunder, dass man depressiv wird? 

Nun ist es aber leider ziemlich schwer zum Chef zu gehen, und seinen 
wohlverdienten Winterschlaf 

einzufordern (es sei denn 
man hat noch ein paar 
Urlaubstage übrig). Man 
muss also versuchen das 
beste daraus zu machen 
und sich die Winterdep-
ression mit Tipps und  

Tricks soweit wie möglich vom Hals zu halten...zum Beispiel...
...etwas warmes trinken. Da geht die Sonne im inneren auf und es ist 

gleich nicht mehr ganz so bitterkalt. Am besten trinkt man drei Mal am 
Tag einen heißen Tee, vorzugsweise Früchtetee mit Vitamin C oder Zit-
ronentee, das stärkt das Immunsystem.

...frische Farbakzente setzen. Ob man nun das Zimmer in einem fris-
chen Grünton streicht, sich die Haare färbt oder neue Klamotten zu legt, 
ist eigentlich egal, Hauptsache man umgibt sich mit frühlingshaften, 
fröhlichen Tönen.

...die eigene Kreativität auszuleben, bewirkt einen Schwung neuer Le-
bensenergie und Lust. Man fühlt sich gleich um zahlreiche Jahre jünger 
und wesentlich lebendiger.

...sich eine Rotlichtlampe zulegen. Sehr praktisch, wenn der Liebste 
oder die Liebste gerade nicht zugegen ist und man sich nirgends an-
kuscheln kann, um ein bisschen Wärme von außen zu zapfen. 

...etwas für sich selbst tun. Eine Massage gönnen, den Körper mit ei-
ner warmen Dusche und anschließendem Eincremen verwöhnen für ein 
rundum aufgefrischtes Wohlbefinden. 

...sich bewegen. Auch wenn es draußen kalt ist, man sich eigentlich viel 
lieber in seinem Bett vergraben möchte und im Grunde seines Herzens 
ein Sportmuffel ist, geht spazieren oder noch besser joggen. Die Beweg-
ung bewirkt wahre Wunder und hat nebenbei auch noch den sehr ange-
nehmen Nebeneffekt, dass es einem ganz warm wird. 

...Äpfel und Gemüse zu essen, damit der Körper mit allen wichtigen 
Vitaminen und Mineralien versorgt ist. Sich auch mal Fisch wegen des 
Eisen, den dieser enthält, gönnen. Wenn es unserem Körper gut geht, 
geht es auch uns psychologisch besser.

...und zu guter letzt: sich ein positives Gemüt bewahren. Es dauert 
nicht mehr lange, bis der Frühling kommt!

Carina Rappold 
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

PIPIPIP – töri meg a csörgõóra rettenetes zaja a hálószoba csendjét. 
Egy kéz nyújtózik ki a takaróhegyek alól és rettenetes erõszakkal le-
csapja, lecsendesíti a szörnyeteget, de azon nyomban reszketve vissza 
is húzódik. A hidegtõl megrázkódik a test. Nem, túl hideg van még a 
felkeléshez! Ilyenkor az ember még túl fáradt a piros takarókupac alatt. 
Csak sajnos az egész világ ellenünk van és ki kell kecmeregni a meleg 
barlangból, habár kinn még sötét van. De a munka vár. 

A munkahelyre vezetõ úton sem jobb semmi. Az ég szürke és még min-
dig itt lebeg az éjszaka árnyéka, ami egyáltalán nem akar visszahúzódni. 
Még túl korán van, túl hideg és túl sötét - vagyis tél van.

Nem érzi érintettnek magát egyikõnk vagy másikónk eme sorokban? 
A tél a legellenségesebb évszak. A fák „öltözet” nélkül ácsorognak, a 
vakond is elássa magát barlangjába és még a sün is visszahúzódik a le-
vélkupac alá. Úgy tûnik csak az emberek nem értik meg, hogy a tél nem 
nekik való, ami jeges felhõivel egyre csak tovább húzódik, és még mindig 
látszódik orrunk elõtt a lehelet. A nap ritka, de már nagyon várt vendég. 
Helyette bezzeg csak szürke hömpölygõ felhõk találhatók. Semmi zöld, 
semmi napsütés – csoda, ha az ember depressziós lesz?

De sajnos elég nehéz, egyszerûen csak a fõnökhöz odamenni és a jól 
kiérdemelt téli álmunk után követelõzni (mert az embernek úgyis marad 
még egy pár nap szabadsága). Tehát ebben a helyzetben  a legtöbb amit 
tehetünk, hogy mindenféle tippekkel és trükkökkel olyan távol tartjuk 
magunkat a depressziótól, amennyire csak lehet…Például…

…igyunk valami meleget, és máris kisüt belül a nap.! Rögtön nem is lesz 
minden olyan rettentõ hideg. A legjobb, ha egy nap háromszor iszunk 
egy csésze forró teát, a legelõnyösebb, ha C vitaminos gyümölcsteát, vagy 
citromos teát fogyasztunk, ami az immunrendszert is erõsíti. 

…használjunk friss színtónusokat! Teljesen mindegy, hogy éppen a 
szobánkat festjük ki friss, zöld színekkel, a hajunkat festjük át, vagy új 

ruhákat vásárolunk, a lényeg, hogy vidám, tavaszias színekkel vegyük 
körül magunkat.

…használjuk ki a saját kreativitásunkat, ami akár lendületet, új ener-
giát, és kedvet adhat. Rögtön akár lényegesebben fiatalabbnak és élén-
kebbnek érezhetjük magunkat!

…használjunk infralámpát!  Nagyon praktikus tud lenni, ha a kedve-
sünk éppen nincs ellene és ha nem tudunk sehova odasimulni azért, hogy 
kívülrõl egy kis meleghez jussunk.

…kényeztessük magunkat! Például masszíroztassuk meg magunkat, 
zuhanyozzunk meleg vízzel és végül alaposan kenjük be magunkat, hogy 
egy komplett, felfrissült érzés töltsön el.

…mozogjunk! Még akkor is, ha kinn hideg van, ha az ember leginkább 
elásná magát az ágyba, és ha a szíve legmélyén utálja a sportokat. Men-
jünk sétálni, de még jobban tesszük, ha  kocogni! A mozgás igazi csodát 
mûvel és mindemellett még egy egész kellemes mellékhatása is van, még-
pedig hamar egész meleg lesz.

…együnk almát és gyümölcsöket, azért, hogy szervezetünk elegendõ 
vitaminnal és ásványi anyaggal legyen ellátva. A halról se feledkezzünk 
meg, amiben rengeteg a vastartalom. Ha a testünkben jól érezzük ma-
gunkat, akkor mentálisan is könnyebb.

…és végül, de nem utolsó sorban: õrizzük meg pozitív közérzetünket! 
Már nem tart sokáig, amíg kitavaszodik!

Fordította: Molnár Mariann
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Ich schlafe noch!!!

Még alszom!!!!!
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Szakmai napra vártuk a 
programszervezõket február 20-
án Tótvázsonyba. A rendezvények 
szervezéséhez kapcsolódó jogsza-
bályokról, feladatokról volt szó az 
Artisjus, a Rendõrség az MgSzH 
Állategészségügyi Igazgatóság  és 
a szervezõ Tótvázsonyi Ifjúsági 
Egyesület elõadásában.

A Nemzeti Civil Alapprog-
ram által támogatott nap során a 
résztvevõ civilek képviselõi  meg-
ismerhették mindazokat a kötele-
zettségeket és lehetõségeket, ame-
lyeket egy adott rendezvény- legyen 
az falunap, falusi disznóvágás vagy 
megemlékezés- megszervezése 
során ismerni kell. A térségbõl 
Diszeltõl Nemesvámosig 10 civil 
szervezet képviselõje kapott elsõ 
kézbõl információkat.

Az elsõ elõadónk az Artisjustól 
érkezett. Kertész Csaba elmondta, 
minden mû szerzõi jog alá tarto-
zik, amely valahol nyilvánosság 
elõtt elõ lett adva, és szerzõje- 
zeneszerzõ, író- él, vagy halálától 
nem telt el 70 év. Így egy, csak saját 
számokat játszó amatõr zenekar 
nyilvános fellépése is szerzõi jog 
alá tartozik, akár regisztráltatták 
magukat az Artisjusnál akár nem 
tették ezt meg. Ezzel szemben pl. 
egy Bach szerzeményeit játszó 
zenekar fellépése, vagy valódi 
népzenét játszó zenekar fellépése 
nem von maga után szerzõi jogdíj 
fizetési kötelezettséget. A szerzõi 
jogdíjat mindig a szervezõ fizeti 
meg, vagy a belépõdíj mértékétõl, 
vagy ingyenes rendezvény esetén 
a rendezvény látogatói számától 
függõen, melyrõl a rendezvényt 
követõ 3-dik munkanapig kell je-
lentést tennie az Artisjus felé az 
elhangzott védett mûvek tételes 
felsorolása és jogdíj mértékének 
megállapításához szükséges ada-
tok bejelentésével. A szerzõi jog-
díj mértékét a honlapjukon -www.
artisjus.hu- elérhetõ  jogdíjközle-
mény alapján kikereshetõ, és ha 
a szervezõ a rendezvény elõtt be-
jelenti a rendezvényt feléjük, és a 
várható jogdíj felét elõre befizeti, 
a végsõ jogdíj mértékét 20%-kal 
csökkentheti ezzel. Így az önkor-
mányzat által szervezett, a ven-
dégek számára ingyenes 1 napos 

falunap 500 fõ alatti részvétel 
mellett, elõzetes bejelentés és 50% 
-os elõlegfizetés mellett alig több, 
mint 12.000 Ft jogdíjfizetést von 
maga után. Ez az összeg a falunap 
várható, akár 500 ezer forintos 
költségvetése mellett nem kifizet-
hetetlen összeg. Mint Kertész úr 
elmondta, az Artisjus lehetõség 
szerint ellenõrzi a rendezvényeket. 
Amennyiben a bejelentett felhasz-
nálás és a tényleges adatok között 
jelentõs különbség mutatkozik, ak-
kor a helyszíni ellenõrzés adatai, 
dokumentumai alapján pótbeje-
lentésre hívjuk fel a rendezõt. Ezen 
adatok a helyszíni ellenõrzésen 
kívül származhatnak az írott vagy 
elektronikus sajtó híradásaiból, 
vagy más hiteles forrásból.

A következõ elõadónk, Dr. 
Tóth-Almási Péter a rendezvé-
nyek élelmiszerlánc-biztonsági 
elõírásairól, a kistermelõi státusz 
megszerzésérõl és használatá-
ról, a rendezvényekre kitelepülõ, 
étkezést szolgáltató árusokról 
beszélt. Kérdésre válaszolva ta-
nácsolta, hogy a falusi disznóvá-
gások kapcsán a helyben levágott 
állatot magáncélra dolgozzák fel, 
míg a résztvevõk számára estére 
készített disznótoros vacsorához 

engedélyezett üzembõl származó, 
ellenõrzött húst használjon fel a 
vendéglátós vállalkozás. Szó volt 
még többek között a rendezvénye-
ken készített ételekrõl, és a vad-
hús biztonságos felhasználásának 
lehetõségérõl is.

A Veszprémi Rendõrkapitány-
ságtól Erõs Tamás rendõrzászlós 
az 1989. évi III. törvény hatálya 
alá tartozó rendezvények beje-
lentési kötelezettségérõl és annak 
módjáról tartott elõadást. A beje-
lentést követõen a bejelentõ kap 
egy visszajelzést a rendõrségtõl. 
Jelezte, hogy a fenti törvény alá 
nem tartozó rendezvényeket- meg-
emlékezések, kulturális progra-
mok, bálok, koncertek, falunapok 
- is érdemes bejelenteni, mivel így 
a rendõrség lehetõségeihez mér-
ten alkalomszerûen megjelenik a 
helyszínen, segítve ezzel a köz – 
és vagyonbiztonság fenntartását. 
Ehhez bejelentõ mintaûrlapot is 
hozott, melyet minden résztvevõ 
megkapott, de a törvény alapján 
bárki készíthet ilyen adatlapot az 
ott megadott kötelezõ adatok fel-
tüntetésével.

A program végén a szervezõ 
egyesület elnöke, Szendrei Szi-
lárd tartott tájékoztatást a pá-

lyázati támogatásokból szerve-
zett rendezvényekre vonatkozó 
kötelezettségekrõl. Ebben a legy-
gyakoribb pályázati körökben 
megkötött támogatási szerzõdések 
alapján vállalt kötelezettségekre, 
azok betartásának módjára hívta 
fel mindenki figyelmét. Ennek ré-
szeként a rendezvény meghirdeté-
sével- plakátra kit, milyen módon 
kell feltüntetni-, és a rendezvény 
során – jelenléti ív, fotók- elvárt 
kötelezettségeket foglalta össze. 
Elõadása, a többi hasznos anyag, 
- ûrlapok, táblázatok- megtalál-
hatók a szervezõ honlapján. www.
etotvazsony.hu.

A második Civil Szakmai Nap 
március 20-án, ezen újság lapzár-
tája után követõen került megren-
dezésre. A téma a Nemzeti Civil 
Alapprogram stratégiai céljai, 
pályázatai volt, az elõadók több 
helyrõl érkeztek, ahogy a hallga-
tóság is több civil szervezet dele-
gáltjaiból állt, térségünk falvaiból. 
Ennek a programnak az anyagi is a 
honlapunkon található.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Civil Szakmai Napok 
Tótvázsonyban

Nagyon hasznos elõadást hallhattunk dr. Tóth-Almási Pétertõl
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Batyus banya-bál
Február 27-én mi nõk elbúcsúztattuk a telet a már hagyományos „Batyus 

Banya Bállal”. Ha férfi is velünk együtt próbált szórakozni, annak kötelezõ 
volt a nõi maskara. Hát, okoztak is derültséget. Ha mi nõk így néznénk 
ki mindennapjainkban! Sok nevetést, gondolkodást hozott az activity já-
ték. Mint a gyerekek: közbekiabálások, sületlen válaszok okoztak nagy 
nevetéseket. Majd tíz órakor a jelmezes bemutatkozás következett. Volt 
nagy vidámság most is, kacagás és hahota egyes jelmezen és elõadáson, 
mert többen frappáns, humoros oldalról mutatták be jelmezüket. Végül a 
zsûri nagy dilemma után kihirdette a végeredményt. Csoportban az orosz 
balett együttes két kiöregedett mûvésze nyert, egyéniben a pletykafészek, 
akit, amit mindenki jól ismer . Díjazásra került a legjobb „nõ” is, amit 
két „hölgy” Heidi és Hildegard nyert meg, akik csinos osztrák tehenész-
lánynak öltöztek, dirndlibe. Ezek után kezdõdhetett a bál! Tánc közben 
tombolajegyeket lehetett vásárolni, amiket a késõbbiekben pihenésképpen 
ki is húztunk. Felajánlóinknak (a falu lakóinak) köszönhetõen sok érté-
kes ajándék talált gazdára. Majd folytatódott a tánc hajnalig. Mindenki 
aki részt vett a bálon, vagy nem tudott részt venni, de tombola tárgyával 
támogatta bálunkat, azok tudták, hogy bevételünkkel a gyerekek részére 
szervezett programokat támogatjuk. Ezért is külön köszönet a Hidegkúti 
Önkormányzatnak, hogy a kultúrház bérleti díját felajánlották erre a ne-
mes célra. 

Mi, akik ezeket a rendezvényeket szervezzük, hisszük, ha csak egy kicsit 
is odafigyelünk gyermekeinkre, a falu gyermekeire és közös programokat 
szervezünk, összetartást, összetartozást tanítunk nekik. Összeségében azt, 
hogy jó Hidegkútinak lenni!

Akiknek még köszönettel tartozunk támogatásukért:
Hidegkútért Közalapítvány, Hidegkúti Mihály Kulturális Egyesület, Hi-

degkúti Önkormányzat, Német Kisebbségi Önkormányzat.

Köszönjük a szervezõknek lelkes tevékenységüket. További sikeres mun-
kát kívánunk nekik.

Õk pedig: Borsosné Müller Melinda, Kovácsné Stáhl Mónika, Némethné 
Varga Mária, Strasznerné Nász Henriett, Schalbertné Görföl Krisztina.

Némethné Varga Mária

Itt a farsang, áll a bál, keringõzik a kanál! Ez a kis verssor február 6-án 
életre kelt Hidegkúton. Délután a forraltbor-fõzõ versennyel egyidejûleg 
megtartottuk a gyermekfarsangot. Délelõtt szorgos kezek sütötték a sü-
teményeket, készítették a szendvicseket és díszítették a kultúrházat. A 
gyerekek szüleik segítségével újra bebizonyították, hogy az ötlettárházak 
kifogyhatatlanok. A robottól kezdve a múmián, vámpíron, csibén, bale-
rinán, méhecskén át a láthatatlan emberig mindenki képviseltette ma-
gát. Ötletesnél, ötletesebb jelmezek bontakoztak ki a zsûri szeme elõtt. 
Nehéz is volt a döntés, hiszen minden évben a legjobbnak ítélt 10 jelmez 
kapott díjat, de az idén 11 díj került kiosztásra. Reméljük lesz még ennél 
nehezebb helyzetben is a zsûri! Kis szusszanásnyi idõ közben mindenki 
megvehette tombolaszelvényét, zsákbamacskáját, ehetett, ihatott, mulat-
hatott. A büfé az idén is nagy népszerûségnek örvendett. Ezek után a 
„Pongyola” társulat tavalyi évhez hasonlóan bábelõadással szórakoztatta 
a kicsiket, nagyokat egyaránt. Idén a „Kisgömböc” címû örökbecsû mese 
került elõadásra. (Már készülünk 2011-re!!). Ezek után tombolasorsolás 
vette kezdetét, ahol is lányok, fiúk egyaránt korosztályuknak megfelelõ 
ajándékot nyerhettek. Az izgalmak csak most fokozódtak! A gyerekek 
lufibohóc elõadását várták nagy izgalommal, mi rendezõk pedig azért 
izgultunk, hogy egyáltalán be tudjon jönni a faluba a bohóc, mert akko-
ra hóesés kerekedett, hogy az utak járhatatlanná váltak. De szerencsénk 
volt! Megérkezett és nem csak tárgyait, de gyermekeinket is elvarázsolta 
elõadásával. Elõadás végén búcsúzóul mindenki kapott tõle ajándékba 
egy hajtogatott lufit. Aki ezek után úgy gondolta, hogy még van ereje bu-
lizásra az székfoglalót és seprûtáncot játszhatott. Késõ este köszöntünk 
el egymástól, hogy jövõre ugyanitt! 

Nem mehetek el szó nélkül az anyagiak mellett. A szülõk azzal, hogy 
süteményt sütnek, szendvicset készítenek és lehet, hogy a saját maga ál-
tal készített ennivalót veszi meg pénzért, azzal saját gyermeke következõ 
rendezvényét támogatja. Lehet, hogy sok az a 100 Ft három, vagy négy 
sütiért, de én akkor sem mondok nemet, mert tudom, hogy õ többszö-
rösen kapja vissza a következõ, vagy már a mostani rendezvényen. Kö-
szönet mindegyik szülõnek aki hozzájárult a büféhez valamilyen módon, 
mindegyik szülõnek aki árult a büfében, mindegyik szülõnek aki vett a 
büfében valamit, mindegyik szülõnek aki tombolatárgyat hozott és tom-
bolát vett, továbbá a forralt bor fõzõ verseny résztvevõinek és fogyasztói-
nak, a részükrõl történt önkéntes pénzadományért.

Némethné Varga Mária
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Örökifjak 
Nyugdíjas Klub 
2010 évi tervei

A 2010. februári emlékezetes 
Farsang sikerén felbuzdulva, me-
lyen minden résztvevõnek, a szen-
zációs szereplõknek, adományo-
zóinak mégegyszer köszönetünket 
fejezzük ki.

Ez évi terveink mindenkori 
egészségi állapotunktól függõen 
szûk pénztárcánkhoz igazítva az 
alábbi eseményeket szeretnénk le-
bonyolítani:

Elsõsorban az „öt vályúnál” sze-
retnénk pihenõ parkot kialakítani 
a tagság társadalmi munkája segít-
ségével.

Tervezünk kisebb túrákat környé-
künkön ifjú korunkra emlékezvén. 
Elindítjuk a szervezést, hogy régi 
vágyunk Ópusztaszerre eljuthas-
sunk. Ha a pénzforrásaink bírják 
a Keszthelyi Festetics Kastélyt is 
meglátogatnánk, vagy közelebbi 
helyekre kisebb busszal kirándul-
nánk.

A tagság érdeklõdésére tekintettel 
áprilisban egészség megõrzésérõl 
hallgatunk meg egy egészségügyi 
szakembert.

Tervezzük a fiatalokkal való ta-
lálkozást, ahol régmúlt szokásokról 
társalognánk hagyomány megõrzés 
céljából, valamint régi ételek re-
ceptjeinek összeállítását is elkezd-
jük gyûjteni.

Ápoljuk a Tótvázsonyi Nyugdíjas 
Klubbal a kapcsolatot. Részt ve-
szünk a Tótvázsonyban rendezendõ 
Sváb települések bemutatkozásán.

Természetesen a Falunapunkon 
rendezett programunkon is részt 
veszünk, a fõzõversenyen dobogó-
sok szeretnénk lenni, mint tavaly.

Reméljük az idén az idõjárás ke-
gyesebb lesz hozzánk, mert tavaly 
eleget áztunk fáztunk a programok 
alatt.
Jó egészséget!

Karakai Alajos
Örökifjak Nyugdíjas Klub

Következõ hidegkúti program  L
a húsvéti kézmûves foglalkozás 
lesz március 27-én 16-19 óra 
között! 

Sajnos az óvoda épületében  L
télen csõtörés volt. A biztosí-
tó mostanra rendezte a kárt és 
pár lelkes helyi apuka segítsé-
gével megkezdõdhetett az épület 
rendbetétele, az õ munkájuk-
kal a helyreállítási költségek 
jelentõsen csökkentek. Önzetlen 
segítségükért külön köszönet!

Még ki sem pihentük a gyermek 
farsang okozta fáradalmakat, ami-
kor újabb rendezvényre került sor 
kis falunkban. Február 13-án a 
szépkorúak farsangját tartottuk 
meg. Hát mondhatom, izgalmas-
ra sikeredett. Már péntek este 
latolgattuk, hogy mi is lesz hol-
nap. Akkora hófúvás kerekedett, 
hogy szombatra teljesen elzárt 
minket a hó mindentõl. Mit csi-
náljunk? Mi lesz most? A zenész, 
a fellépõ gyerekek, Kornélia néni, 
az idõsek, ki hogyan, miképpen jut 
el ide? De megráztuk magunkat 
és nekikezdtünk. Igaz, sokkal ke-
vesebben mertek útra kelni, mint 
az elõzõ években de így is szép 
számmal összegyûltek idõseink. 
Elõször harmonika elõadást 
hallhattak vendégeink a falubeli 
gyermekektõl (Borsos Dominika, 
Kiss Károly, Mile Bence, Dabosi 
Zsombor, Bekõ Valentin, Tálas 
Dániel). Ezek a kisemberek ta-
nítójuk nélkül elõször léptek fel 
és megállták helyüket. Olyan él-
vezetes elõadást nyújtottak, hogy 
bizton mondhatjuk: Kornélia néni, 
a gyerekek nálunk ötösre vizsgáz-
tak! Ezek után versekkel köszön-

tötték a farsangot és idõseinket 
(Dabokai Réka, Diss Dóra, Kiss 
Károly). Majd meglepetésként a 
kibõvült „Pongyola” társulat „Há-
rom hangú nõ” címû színdarabját 
élvezhették végig. Mindenki magá-
ra ismerhetett a darabban játszott 
figurák közül, ami nem kis derült-
séget okozott a vendégek soraiban. 
Ezek után újabb versek, majd a kó-
rus elõadása következett. Az idén 
roma dalokat adtak elõ, az ezzel 
járó ruhákban és elõadásmóddal, 
néha nevetésre ösztönözve a hall-
gatóságot. Mindenki élvezte és 
velük együtt énekelte az ismerõs 
nótákat. Majd polgármesterünk 
köszöntötte a megjelenteket, egy-
ben vázolta a 2010-es évre esedé-
kes teendõket. Lesz dolga az idén 
is a falunak. Aki azt gondolta, hogy 
itt véget érnek a fellépõk sora, 
hát tévedett! Ezután jött még egy 
meglepetés. Az „ifjúsági” tánckör 
megmutatta, hogy õk, hogy is mu-
lattak fiatalként. Igaz, elõadásukat 
megzavarta, hogy a hangtechnika 
egy idõre felmondta a szolgálatot. 
De az énekkarosok ekkor is se-
gítettek! Az õk és a közben hely-
reállított zenének köszönhetõen 

mindenki láthatta, hogy is kell a 
kán-kánt táncolni. Majd sváb ze-
nére is mulathattunk velük. Re-
méljük lesz még olyan rendezvény, 
ahol rendes hangtechnika mellett 
elõ tudják adni táncukat. Higgyék 
el megéri õket megnézni. Ezek 
után az ízletes, zamatos vadvacso-
ra volt soron. Majd a közben szét-
osztott tombolaszámok kerültek 
kihúzásra. Idén is, mint minden 
évben, a faluban élõ vállalkozók, 
egyesületek által felajánlott tár-
gyak kerültek kisorsolásra. Meg-
lepetésre minden tombolaszám 
nyert! Hát ez hogy történhetett? 
Végezetül kezdõdhetett volna a 
zene és a tánc. De mivel zenész 
nem volt és nem találtunk rendes 
hangtechnikát, újra kaptak szere-
pet a dalkörösök. Az õ hathatós se-
gítségükkel, énekükkel olyan han-
gulatot teremtettek, hogy igenis 
táncoltunk, mulattunk. Mindenki 
nótáját, kedvenc dalát elénekelték. 
Bebizonyították, hogy két kanál-
lal, csörgõvel, jó kedvvel, énektu-
dással is lehet úgy mulatni, mintha 
száz cigány húzná. Hajnalig szólt a 
nóta, vigadalom, majd elhalkultak 
a „zenészek” és … hazamentek a 
mulatozók. 

Némethné Varga Mária

Idõsek farsangja
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