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2010. június 5. (szombat) 24,00 
óra. A Heimattöne Kapelle elkö-
szönt a fáradó lábú táncosoktól, az 
egész napos programtól. A „Sváb 
falvak találkozója” véget ért. Még 
néhányan leültek beszélgetni, „ér-
tékelni” az elmúlt több mint 15 óra 
történéseit. Hogyan is kezdõdött?

Tótvázsonyban mûködik az un. 
„civil kerekasztal”, melyen a helyi 
civil szervezetek képviselõi talál-
koznak minden hónapban, hogy 
a következõ idõszak programjait 
egyeztessék, koordinálják. 2009. 
októberében egy ilyen megbeszélé-
sen született az ötlet, hogy az Éltetõ 
Balaton-felvidékért Egyesület által 
kiírt „Nagyobb együttmûködésen 
alapuló közösségfejlesztõ, turisz-
tikai rendezvényre” pályázzunk. 
A Tótvázsonyi Német Nemzetiségi 
Egyesület, mint ötletgazda nyúj-

tott be javaslatot, több települést 
és a helyi civil szervezeteket is 
megmozgató rendezvényre.

Az Éltetõ Balaton-felvidékért 
Egyesület 60 települést fog össze, 
ebbõl 12 faluban választottak a 
legutóbbi önkormányzati válasz-
tásokon német kisebbségi önkor-
mányzatot. Mivel Tótvázsonyban is 
sokan vallják magukat német nem-
zetiséginek – kisebbségi önkor-
mányzat és egyesület is mûködik, 
valamint nemzetiségi programok 
zajlanak a faluban – így egyértelmû 
volt, hogy azokat a településeket 
„szólítsuk” meg, ahol szintén élnek 
ehhez a kisebbséghez tartozók.

Meglepetésünkre és örömünkre, 
mind a 12 falu nemzetiségi vezetõi 
örömmel fogadták megkeresésün-

Sváb falvak találkozója

(folytatás a 2. oldalon)
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ket. A pályázat elkészült, befo-
gadták és mivel bíztunk a kedvezõ 
döntésben, 2010. márciusában el-
kezdtük a szervezést. Nem tudtuk, 
pályázatunk nyer-e, de mindegyik 
falu jónak, fontosnak, megvaló-
sításra érdemesnek tartotta az 
ötletet, így visszalépésrõl szó sem 
lehetett. Minden településen sze-
mélyesen beszélgettünk azokkal 
az emberekkel, akik szívükön vi-
selték a találkozó sikeres lebonyo-
lítását. 

2010. június 4-én, pénteken, több 
mint 30 ember segédkezett a „sá-
torváros” fölállításában. Nélkülük 
nem tudtuk volna másnap fogadni 
a résztvevõket. A falvak többsége 
még aznap fölmérte a területet, 
hogy másnap a találkozó napján 
már pontosan tudja mit, hová kell, 
illetve lehet tenni.

2010. június 5. Sváb falvak ta-
lálkozója.7 órától gyülekeztek a 
meghívottak, akik a sátrak „díszí-
tésére”, a vásározás elõkészítésére 
jöttek a Millennium-parkba.  A 
program célja, egy múlt század 
eleji hangulatú vásár fölidézése. 
A Magyarországra betelepített 
németek katolikus vallásúak, ezért 
a vásárt német nyelvû szentmise 
vezette be.A plébános urat, a csak 
Tótvázsonyban felelevenített szo-
kás szerint Pirgerek köszöntötték 

díszlövéssel, majd fúvószenekari 
kísérettel kísérték a templom-
kertbe, a szentmise helyszínére. 
A Hollandiából származó Anton 
atya által celebrált misén kb. 250 
fõ vett részt. A mise utáni fölvo-
nulásban elõl mentek a Pirgerek, 
majd a Balatonfüredi Fúvószene-
kar fújta a marsot. Utánuk a te-
lepülések névtábláit vivõ fiatalok, 
õket a viseletbe öltözöttek követ-
ték. Jó volt végignézni a fölvonu-
lók sokaságán.

A találkozó helyszínén, a Mil-
lennium-parkban addigra már 
minden falu földíszítette a saját 
sátrát különféle relikviákkal, a 
sütemények tálcán várták a vendé-
geket, a gyerek programok a csil-
logó szemû kicsiket. A vásározó 
kereskedõk elfoglalták helyüket. 
A magyar és sváb himnuszok, a 
Pirgerek tisztelgõ díszlövése, a 
köszöntõ beszédek után minden 
település képviselõje plakettet 
kapott a találkozó emlékére. Az 
eredeti viseletek rövid bemutatása 
után pedig elkezdõdött a vásár, a 
gyermekjátékok, a fõzés, a sváb 
konyha ízeinek bemutatása.

A vásár akkor jó, ha eladó és vevõ 
is úgy érzi, jó üzletet kötött. Ami-
kor „egymás kezébe csaptak”, az 
üzlet megköttetett. Azután mind-
két fél, ennek örömére szórakozni 
akar. Ezt szolgálta az egész napos 
program. Volt ének, zene, tánc, vá-

Sváb falvak találkozója
(folytatás az 1. oldalról)
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sári komédia, lovaglás, sétakocsi-
kázás, íjászat, kézmûves foglalko-
zások, állatsimogató, stb. Mindent 
nem lehet fölsorolni. Mindegyik 
faluból egy kis csapat valami kü-
lönlegeset fõzött a vásározók nagy 
örömére. Volt vadpörkölt, töltött 
káposzta, tócsi, Zwiebel Fleisch, 
babgulyás, stb. Mindenki kedvére 
választhatott a finom falatok közül. 
Aki az édességet kedveli a sokféle 
sütemény, kalács közül válogatha-
tott. Volt ott forgácsfánk, grillázs-
torta (akit érdekelt a készítését is 
megnézhette), pogácsa, sós és diós 
kifli, és még sorolhatnám.

Aki ezek után megszomjazott Ni-
vegy-völgyi és Pécsely-hegyi borok-
kal olthatta szomját.

11,00 órától 18,00 óráig tartott 
a vásár és a különféle programok. 
Azután a vértessomlói Heimettöne 
Kapelle sramli zenekar fújta a talp-
alávalót éjfélig.

Több mint ezer ember szórako-
zott, pihent, beszélgetett, érezte 
jól magát a nap során. A két éves 
gyermektõl a kilencven éves néniig 
minden korosztály számára kínál-
tunk érdekes és tartalmas élményt.

Ahhoz, hogy egy jó ötletbõl egy 
jól sikerült program valósuljon 
meg, nagyon sok embernek kell 
dolgoznia. Köszönjük mindazok-
nak a segítségét, akik bármivel 
hozzájárultak ehhez: a sátrakat, 
színpadokat fölépítõ, majd lebontó 
embereknek, a finom süteménye-
ket, a tócsit és töltött káposztát fõzõ 
asszonyoknak, a színpadon mûsort 
adó szereplõknek, a parkírozás-
ban és õrzésben résztvevõknek, a 
gyermekprogramokban közremû-
ködõknek, a Pirgereknek, azoknak, 
akik a szervezésben, a lebonyolítás-
ban bármit segítettek. A 12 faluból 
érkezõ szereplõket, vásározókat, 
kézmûveseket is beleértve kb. 400 
ember segítette a program sikeres 
megvalósítását.      

A nap végén úgy köszöntünk el a 
falvaktól, hogy jó lenne ezt a talál-
kozót minden évben megismételni 
más-más helyszínen, így segítve a 
nemzetiségi kultúra, hagyományok 
ápolását, megtartását, megismerte-
tését, tovább örökítését. Ez a prog-
ram, az elõbb említett célnak – a 
több száz szereplõ és az érdeklõdõk 
egybehangzó véleménye szerint is – 
megfelelt. Pl. olyan régi viseletek, 
tankönyvek, imakönyvek, eszkö-
zök, stb. kerültek elõ a padlásról, 
amelyek feledésbe merültek volna.

Az MTV pécsi körzeti stúdió 
érdeklõdése, egész napos forgatása 
is azt igazolja, hogy egy jó kezde-
ményezés, színes programjának 
örülhettek szervezõk, érdeklõdõk 
egyaránt a „Sváb falvak találkozó-
ján” Tótvázsonyban 2010. június 
5-én.
Tótvázsony, 2010. június 14.

Heilig Zoltán     
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MEGYEHÁZI HÍREK
Közgyûlési adomány 
árvízkárosultaknak

Összesen egymillió-negyvenöt-
ezer forint pénzadományt vittek 
ki a Veszprém Megyei Közgyûlés 
képviselõi a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei Ongára, a minap. Errõl 
tartott sajtótájékoztatót Laszto-
vicza Jenõ megyei elnök és Polgár-
dy Imre megyei alelnök a megye-
házán, június 30-án.

Elhangzott: Lasztovicza Jenõ 
elnök az utóbbi megyegyûlésen 
jelentette be, hogy a Fidesz frak-
ció kezdeményezésére gyûjtést 
szerveznek az árvízzel sújtott tele-
pülések megsegítésére, melyhez a 
közgyûlés többi tagja is csatlako-
zott. A képviselõk saját pénzükbõl 
adakoztak. Arról, hogy mely te-
lepülésre juttatják el a Veszprém 
megyeiek az adományt a két me-
gye fõjegyzõje egyeztetett.  

A több mint egymillió forintot 
az alelnök, Kovács Norbert elnö-
ki fõtanácsadó, valamint Lévai 
József, az MSZP frakció képvise-
letében adta át Madzin Tibornak, 
az ötezer lakosú Onga polgármes-
terének, majd valamennyien meg-
tekintették a nemrég elárasztott 
területeket. 

Különösen a 273 lakosú Ócsa-
nálos, a közigazgatásilag Ongához 
tartozó falu került bajba, amit kör-
bevett a víz. Itt a településen levõ 
120 épületbõl 20 dõlt össze, a pol-
gármester elrendelte a kitelepítést. 
A lakók, közülük többen jelenleg is 
rokonoknál, ismerõsöknél laknak, 
de olyan is akad, aki összedõlt 
háza melletti autóban húzza meg 
magát. 

Sikeres évad, tovább 
nõtt a nézõszám

A Veszprémi Petõfi Színház mi-
napi évadzáró társulati ülésén a 
közönség voksai alapján Csarnóy 
Zsuzsanna vehette át a legkedvel-
tebb színésznek járó Petõfi-díjat, 
a dolgozók szavazatai szerint pe-
dig Mojzes Gabriella kárpitos és 
varrónõ tette a legtöbbet az in-
tézményért, ezért õ érdemelte ki a 
Latinovits-díjat.

 - Nagyon szép, élménygazdag, 
sikeres évadot zárhat a társu-
lat-többek közötte errõl beszélt 
Oberfrank Pál, a Veszprémi 
Petõfi Színház igazgatója, aki 
évadértékelõjében visszaemléke-

zett arra, hogy Bujtor István halá-
la napján rendkívüli körülmények 
között született meg az évad egyik 
legsikeresebb elõadása, a Régimó-
di történet. Az akkor tapasztalt 
társulati erõ, elszántság az egész 
szezonra jellemzõ volt, és ez ered-
ményezte azt, hogy jó évadot zár-
hat a teátrum, erre minden dolgo-
zó büszke lehet.

Oberfrank Pál - aki február 
1-tõl tölti be az igazgatói posztot- 
megköszönte azt, hogy a társulat 
jó szívvel fogadta, és az elmúlt 
hónapok tapasztalatai is azt mu-
tatják számára, hogy mindenkivel 
együtt tud dolgozni, s így kívánja 
folytatni a színház által az elmúlt 
években sikeresen megkezdett 
utat. A jövõben is arra törekszik, 
hogy még az eddigieknél is jobb, 
magasabb színvonalú elõadások 
szülessenek, olyanok, amire büsz-
ke lehet a megye és a város közön-
sége. Elmondta, hogy a Veszprémi 
Petõfi Színházban ebben az évad-
ban 236 elõadás tartottak, ez har-
minchattal több, mint az elõzõ sze-
zonban. Az össznézõszám a nyári 
színházi elõadásokkal együtt eléri 
a 90 ezret, ami  megközelítõleg öt-
ezerrel jelent több nézõt, mint  ta-
valy ilyenkor. A legtöbbet játszott 
elõadás idén a a szolnoki vándor-
fesztiválon díjat nyert Régimódi 
történet volt, ezt 25-ször tûzte 
mûsorára a színház.

-A színház visszacsalogatta a 
nézõket, elnyerte bizalmukat, s jó 
úton halad, hogy olyan országos 
hírû legyen, akár régen a kaposvá-
ri színház-mondta Talabér Márta.

Debreczenyi János Veszprém 
polgármestere szintén köszönetet 
mondott a társulatnak, minden 
dolgozónak az elmúlt évad sikere-
iért, s biztosította az intézményt a 
város támogatásáról.

Az évadzáró társulati ülés végén 

Oberfrank Pál igazgató Petõfi-
díjat adott át Csarnóy Zsuzsanna 
színmûvésznek és Latinovits-díjat 
Mojzes Gabriella kárpitosnak és 
varrónõnek.

Megbízólevél átadás  
a megyeházán

Hat képviselõ jutott be Veszp-
rém megye területi listáiról a 
Parlamentbe. Dr. László Zoltán-
né, a területi választási bizottság 
elnökétõl vették át megbízólevele-
iket a megyeházán, május 7-én.

 Istentõl való adománynak nevez-
te az Ország Házába való bejutást 
Lasztovicza Jenõ országgyûlési 
képviselõ, megyei elnök. Mint 
mondta ezt a munkát szolgálatnak 
kell tekinteni, és alázattal érdemes 
végezni, ha az ember eredményt 
akar elérni és hosszú távra tervez. 

-A képviselõt a választópolgá-
rok juttatták a Parlamentbe, ezért 
mindenkor az õ érdeküket kell 
szem elõtt tartani, még abban az 
esetben is, ha gyakran háttérbe 
szorul a család, pihenésre pedig 
ritkán adódik alkalom – fogalma-
zott.

A köszöntõ után átvette man-
dátumát Gyõrffy Balázs (Fidesz), 
dr. Kontrát Károly(Fidesz), Mi-
hálovics Péter(Fidesz), Szedlák 
Attila(Fidesz), Pál Béla(MSZP) és 
Ferenczi Gábor(Jobbik).  

Légzõszervi 
szakrendelés  
és sóterápia 
Veszprémben

Ambuláns körülmények között 
folytatják a Farkasgyepûn kezelt 
betegek rehabilitációs gyógyke-

zelését a megyeszékhelyen. Ezzel 
utazási költséget lehet megtakarí-
tani, és a program jól illeszkedik 
a megye egészségügyi koncepció-
jához – hangsúlyozta Lasztovicza 
Jenõ megyei elnök az Áchim téri 
létesítmény átadásán, május 12-
én.  

Medgyasszay Balázs, a 
farkasgyepûi tüdõgyógyintézet 
igazgatója elmondta: az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár által 
finanszírozott nyolc, nem szak-
orvosi, járóbeteg fizikoterápiás 
óraszámból hat órát a veszprémi 
légzõszervi rehabilitációs szak-
rendelésbe helyeztek át. Lényege, 
hogy a tüdõgyógyintézetben elvég-
zett aktív fekvõbeteg beavatkozás 
után hat-nyolc hetes ambuláns 
kezelés a Farkasgyepûtõl  kele-
tebbre élõ, elsõsorban veszprémi 
és környékbeli lakosok számára 
elérhetõbb legyen. 

Egy alkalmas helyszínen a fizio-
terápiás szakrendelést hat órában 
közelebb hozták, elérhetõbbé tet-
ték a rászorulók számára, segítve 
ezzel a sikeres felépülésüket, gyó-
gyulásukat.

Az új helyszínen heti hat órában 
diplomás gyógytornász irányítása 
alatt folyik tréningkerékpár ke-
zelés, légzõ torna, illetve egyéb 
gyógytorna. A rendelés egy spe-
ciális tornateremben történik. 
Helyben sóbarlang is üzemel, 
ahol sóterápiás kezeléseket foly-
tatnak, amelyek fertõtlenítõ ha-
tásúak, csökkentik a nyálkahár-
tya gyulladását, így hasznosak a 
fizioterápiás kezelések részeként 
a tüdõbetegségek kezelésében is – 
mondta az igazgató. 

A köszöntõk és a szalagátvágás 
után a megjelent vendégek megte-
kintették a szakrendelés helyiségét 
és a sószobát. 

X. Savanyó 
Jóska Napok
Tótvázsony, 
2009. augusztus 6-7.

Idén új tartalommal, nagy 
sátorral, újszerû programok-
kal várjuk falunk és a környék 
apraját –nagyját immár 10-dik 
programunkra!

Keresse plakátunkat, szóró-
lapjainkat, jelentkezzen verse-
nyeinkre!

Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület
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Kedves mindenki!
A nevem Rádu Ágnes, és az erdélyi Cserná-

tonból érkeztem ide. 1986-ban születtem Kéz-
divásárhelyen, de 1996 óta csernátoni lakos va-
gyok. 2008-ban fejeztem be a tanulmányaimat 
Kolozsváron. Végzettségem szerint szociális 
munkás vagyok, de otthon, gyermekek mellett 
dolgoztam, népi kézmûves foglalkozásokat ok-
tatva (mint például gyöngyfûzés, nemezelés, 
bõrözés, fonaltechnika stb.). Kicsi korom óta 
néptáncolok, a szüleim cseppenként oltották 
belém a magyar népi kultúra ha gyományait. 
Így mindent imádok, ami hozzátartozik a kul-
túránkhoz. Van egy imádnivaló húgom, aki 
jelenleg Kolozsváron tanul, és néha nagyon 
hiányzik.

Egy légbõl kapott ötlettõl vezé relve, és persze 
Szendrei Szilárd levelén felbuzdulva jutottam 
arra a döntésre, hogy kipróbálom magam, mint 
EVS-es önkéntes Tótvázsonyban. Azért Tótvá-
zsonyt választottam, mert már évek óta baráti 
szálak fûznek minket Csernátoni fiatalokat a 
Tótvázsonyi fiatalokhoz.

Attól való félelmemben, hogy majd nem fele-
lek meg az itteni elvárásoknak, nem támasztot-
tam igényeket az ittlétemmel kapcsolatban. Ez 
idáig be is vált, hiszen megérkezésemtõl fogva 
csupa kellemes meglepetésben van részem. A 

fiatalok nagyon lelkesek, és barátságosak, a 
lakásunk kiváló, az ebéd, amit kapok nagyon 
finom, és a gyermekek, akikre a nyári napkö-
ziben felügyelek, tündériek. Néha kicsit huncu-
tok, de nagyon jól érzem magam köztük.

Egy évet szeretnék eltölteni Tótvázsonyban, és 
ez alatt az egy év alatt, szeretnék mindent meg-
tanulni, amit meglehet, és amire lehetõségem 
nyílik. Megismerni az itteni embereket, és az it-

teni kultúrát, sok barátot szerezni. Kihívásnak 
tekintem az elõttem álló egy évet, és izgatottan 
várom, az elém kerülõ feladatokat.

Kedvenc költõm Ady Endre egyik versének 
idézetével szeretném zárni a bemutatkozómat, 
ami híven tükröz engem, és a reményeimet is, 
az elõttem álló egy évvel kapcsolatban:

„… Vagyok, mint minden ember: fennség,
Észak-fok, titok, idegenség,  
Lidérces, messze fény… 
De, jaj, nem tudok így maradni, 
Szeretném magam megmutatni, 
Hogy látva lássanak,… 
Ezért minden: önkínzás, ének: 
Szeretném, hogyha szeretnének,…”

Remélem, az itteni emberek is meg lesznek 
elégedve a munkámmal, illetve velem, továbbá, 
hogy rengeteg barátra találok itt Tótvázsony-
ban.

Szeretettel:
Ági

Kettõezerkilenc augusztusában 
érkeztem Tótvázsonyba. Vissza-
gondolva, nem tûnt számomra 
olyan rövidnek, mint ahogyan ezt 
én gondoltam az elején. Nem va-
gyok olyan aki elõre eltervezi az 
életét és mindent lépésrõl lépésre 
betart és aszerint él. Szeretem az 
újdonságokat és szeretem az ott-
honi létet is. Szeretem érezni a 
szelet az erdõben sétálva; érezni a 
reggeli köd után a friss levegõt az 
arcomban s szeretem a csípõs te-
let, az esõt. …

Mindezt csak úgy tudom érté-
kelni ha kimaradnak az életembõl, 
ha nem is hosszú idõre de kimarad 
az életembõl. Értékelni tudom 
már, mert egy környezetváltozás 
sok mindent tanít és sok min-
dent felerõsíthet az emberekben, 
bennem is. Mert hogyan lehetne 
értékelni valamit ha nem úgy, 
hogy elveszítünk valamit. Vagy 
ha idõnként kimaradoznak az 
életünkbõl. De benned élnek az 
emlékeid, az a sok ember és a kör-
nyezet, amiben felnõttél. 

Ahogyan átgondoltam az itt el 
töltött idõmet rájöttem, hogy na-
gyon gyorsan elszaladt és rengeteg 
érzéssel, élménnyel gyarapítottam 
tudásomat. Olyanokkal, amelye-
ket magammal vihetek és hozzám 

tartoznak örökre.  Nagyon hosszú 
idõ egy év. De minden amit más 
környezetben töltünk el hosszú le-
het, vagy észre sem vesszük és már 
is véget ért. Legyen az egy év, fél év 
vagy csak hetek, napok.

Minél jobban szeretnénk, hogy 
túl legyünk rajta, annál hosszabb-
nak éljük meg azt az idõt.

De amikor jól érezzük magun-
kat valahol, akkor minden olyan 
gyorsnak tûnhet. 

Már az elsõ hónap elteltével rá 
kellet jönnöm, hogy nagyon gyor-
san fognak telni a napjaim. Úgy 
érzem nem bántam meg azt, hogy 
itt lehettem Tótvázsonyban. Ren-
geteg élményben volt részem és 
mindenhol olyan emberekkel ta-
lálkoztam, akik segítõkészek vol-
tak, és igazán azt éreztem, hogy jó 
idetartozni. 

  Az ittlétem alatt, megtanultam 
rugalmasnak lenni és különbözõ 
helyzeteket kezelni, megoldani 
és emellett megtanultam érté-
kelni, azt ami nem az enyém. 
Értékelni azt amit rám bíznak és 
felelõsséget vállalni a tetteim után 
és önmagamban bízni. Mert sok-
kal kifizetõdõbb ha türelmesek 
vagyunk mintha azonnal – most 
szeretnénk elérni valamit. Ez per-
sze nem azt jelenti, hogy mindig ez 

a jó megoldás.  A helyes.
Megismertem jobban magam.
Megtudtam, melyek azok a hatá-

rok, amit még kibírok. A végletei-
met megismerhettem, úgy a pozitív 
mint a negatív felét is. Elfogadni és 
meghallgatni mások véleményét és 
mégis, kitartani a magad vélemé-
nye mellett. Persze olyan is van, 
amikor rájövünk nem lehet meg 
változtatni dolgokat csak mert ne-
künk az nem jó, vagy nem tetszik.

  Van amit még a távolság és az 
idõ sem tud megváltoztatni és 
nekem is rá kellett jönnöm, hogy 
hogyan kell uralkodni érzéseimen. 

Kihívás volt magammal szemben, 
hogy sikerül-e úrrá lenni érzései-
men. Néha nehéz volt visszatarta-
nom érzéseimet, de szerencsémre 
olyan emberekkel voltam körül 
véve, akik segítettek „túlélni” azo-
kat a napokat. Ezek többnyire a 
távolság, a barátaim közelségének 
hiánya miatt törtek rám.

De szerencsére voltak itt is olya-
nok, akik éreztették velem, hogy 
befogadtak engem és jó volt közé-
jük tartoznom. Köszönöm.

Ha van boldog szomorúság, ak-
kor ezt így tudnám kifejezni.

Szomorú, mert csak eddig tar-
tott. Boldogság, mert talán nem 
szakad meg örökre ez az ismeret-
ség. Boldogság, mert új cél, kihívás 
vár rám, ezután. Jön az újdonság 
és a sok-sok tanulnivaló.

  Isten segítségével elkezdhe-
tem tanulmányaimat Budapesten, 
amely nem ismeretlen hely szá-
momra, de ugyanakkor sok újdon-
ságot tartogathat számomra. 

Lukács Piroska Mónika
2009- 2010.

 
Tótvázsonyi 

Ifjúsági Egyesület

Így múlt el egy évem…

Bemutatkozom…
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A Nyugdíjas klub szervezésében május 29-én egész napos kiránduláson 
vettünk részt. A korai indulás kicsit nehezünkre esett, de megérte, mert 
9 órakor már a Váci székesegyház elõtt álltunk, ahol az idegenvezetõ fo-
gadott bennünket.

Püspökségét valószínûleg még I.István alapította. I.Géza egyik alapító-
levelében már városként említi a települést. A mogyoródi csata emlékére 
székesegyházat, palotákat építtetett a városban. 1077-ben itt temették el 
Géza királyt.

A székesegyházat a történelem viharai lerombolták, csupán az altemp-
lom maradt viszonylag épségben. A templom mai képét 1763 – 1777 kö-
zött kapta, a dúsgazdag Migazzi püspök úrnak köszönhetõen.

A nagyméretû kupolás templom 76 m hosszú, 34 m széles, a kupola 
magassága 58 m.

Gyönyörködtünk kialakításában, freskóiban, oltáraiban, orgonáiban 
stb. A szentély eredeti reneszánsz kõkorlátja Mátyás király kori, mely a 
Báthori püspök által építtetett székesegyházból maradt meg.

Az altemplom kriptájában Báthori Miklós vörösmárványból készült cí-
merét láttuk, 1485-bõl.

Mária Terézia fogadására – 1764-ben – építettek egy impozáns kõkaput, 
mely alatt – az ismeretek szerint – a királynõ soha nem ment keresztül.

Ismerd meg 
hazádat!
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Hazánk egyik legszebb barokk 
stílusú Szentháromság szobra Vá-
con található. 1750 – 1755 között 
épült.

A méltóságosan hömpölygõ 
Duna itt kanyarodik Észak - Dél-i 
irányba, majd a hegyvidéki szakasz 
áttörése után ér az Alföldre.

A sok látnivaló után folytattuk 
utunkat Vácrátót felé, ahol a 26 
hektáron, jó levegõjû botanikus 
kertben tettünk egy pihentetõ 
sétát. Európa egyik legnagyobb 
sziklakertjét is megcsodáltuk. Az 
üvegház kaktuszgyûjteményében 
mindenki gyönyörködött.

Kicsit fáradtan már, de utunk 
utolsó állomására, Veresegyház-ra 
vitt bennünket autóbuszunk.

Láttuk a Medveparkot, ahol ki-
öregedett medvék, farkasok, leltek 
otthonra. Nagyon szép környezet-
ben élnek.

A fiatal város fejlõdése 
példaértékû. Aki látta az MTV-2-
es csatornáján vetítésre került fil-
met, meggyõzõdhetett arról, hogy 
az öszzefogás, a közös  célért való 
gondolkodás és munkálkodás cso-
dákra képes. Ezt a dvd-t klubunk 
ajándékba kapta. Kérésükre szíve-
sen levetítjük.

A finom ebéd elfogyasztása után 
a városi Innovációs Központ-
ban süteménnyel, gyümölccsel, 
üdítõvel fogadtak bennünket. Kö-
tetlen beszélgetéssel mulattuk az 
idõt. Zárásként az aznap megnyílt 
Népmûvészeti Kiállítást tekintettük 
meg, ahol a táj népviseletével, hím-
zésével, faragásával, kerámiával 
ismerkedtünk meg. A gyöngyökbõl 
készített nyakláncok és egyéb for-

TESSZÜK A DOLGUNK
 A Tótvázsonyért Alapítvány a tavasz folyamán ismét megszervezte és 

lebonyolította az Ifjúsági Egyesülettel közösen, a civilszervezetekkel és a 
lakosokkal együttmûködve a falutakarítást.

Az összegyûjtött több köbméter hulladékot Szabó Péter szállította be 
Veszprémbe, amit ezúton is köszönünk neki. Az elhelyezés költségeit az 
önkormányzat finanszírozta.

Májusban sor került a szokásos virágosításra Tótvázsonyban és 
Kövesgyûrpusztán egyaránt. 

Az idei költségvetésünkbõl tovább fejlesztettük a Tópark Pihenõhely 
„bútorzatát” és a festés elvégzésével elkészült a nézõtér is. 

Szalai Tamás balatonszõlõsi rönkbútor készítõtõl egy újabb szemetest 
kaptunk ajándékba, amit a park nyugati felén tervezünk elhelyezni.

Évek óta gondot jelentett a szomszédos telkek tulajdonosainak a 
földjük alján összegyûlt víz, ami megmûvelhetetlenné tette kertjeiket. 
Remélhetõleg megoldást jelent a tavasszal ásatott vízelvezetõ árok erre 
a problémára.

Terveink szerint kisebb padok kerülnek még a tûzrakó köré, befejezzük 
a bejáró építését, valamint megpróbáljuk megakadályozni, hogy kamio-
nok parkoljanak a területre.

A víz algásodását halak betelepítésével gondoljuk megoldani.
Meggyõzõdésünk, hogy mostani állapotában is kitûnõ helyszíne lehet 

kisebb nagyobb rendezvények, összejövetelek számára, ahogy már volt 
is rá példa.

Ahogy az a fentiekbõl kiderült erõforrásaink nagy részét az elmúlt fél 
évben is a Tópark Pihenõhely fejlesztésére fordítottuk. Lassan elnyeri 
végleges formáját a terület, így remélhetõleg az év hátralévõ felében más 
egyéb terveink megvalósításával is tudunk foglalkozni.

Tavaly és az idén is többen megkeresték az alapítványt, hogy kezdjünk 
már valamint a Virág utcai játszótér állapotával. Nos, augusztus hónap-
ban egy vadonatúj játszótér fog épülni a helyén, aminek tudatában értel-
metlen lett volna bármilyen felújítás, munkálat.

( Megújul az iskolai játszótér is! )  
S, hogy miért pont a vakáció idején? A pályázati rendszer, a közbeszer-

zési eljárás kényszere, a kifizetési kérelmek leadásának meghatározott 
ideje és az idõjárás is befolyásolta a munkálatok elvégzésének idõpontját. 
Szerencsére van egy harmadik játszótér is a faluban, így az építés alatt is 
lesz hol játszani a gyerekeknek.

Természetesen még nincs információnk a felajánlott adók 1%-ról, azon-
ban megragadva az újság adta lehetõséget szeretnénk megköszönni min-
denkinek, aki az alapítványt támogatta felajánlásával. Különösen annak 
tudatában fontosak számunkra ezek az adományok, hogy önkormányzat 
által alapított közalapítvány lévén a legtöbb pályázaton nem indulhatunk, 
- ellentétben más alapítványokkal, egyesületekkel, - így szinte kizáróla-
gos anyagi forrásunk az Önök adójának 1%-a. Köszönjük.

A nyaralás idejére jó pihenést kívánunk mindenkinek és ígérjük, hogy 
mi nem pihenünk, a következõ hetekben, hónapokban is dolgozni fo-
gunk. 

 Tilesch Attila
Tótvázsonyért Alapítvány 

mák fantasztikus kézügyességrõl, 
jó ízlésrõl tanúskodtak.

Köszönjük ezt a kedves fogadta-
tást Markos Teréz – Babszinak – és 
munkatársainak. Terveik megva-
lósításához kitartást, jó egészséget 
kíván a Tótvázsonyi kirándulócso-
port minden tagja.

Programunk végéhez értünk. 
Szép napot magunk mögött hagyva 
ballagtunk autóbuszunk felé, ahol 
Szabó Gergely „pilótánk” már várt 
bennünket. A jókedv nem hagyta el 
a kirándulókat, mert Tótvázsonyig 
vidám énekszóval „rövidítettük 
meg” a hazafelé tartó utat.

U.I. A következõ „kiruccanást” 
július második felére, a balatonfü-
redi borhét idõszakára tervezzük. 
Idõpontjára tegyetek javaslatot, 
melyet a TTV – ben hírdetünk.

Minden érdeklõdõt szeretettel 
várunk.

Zsár Ferencné   

Felhoffer Antalné Rózsikától,
klubunk alapító tagjától, aki 

egyik mozgatórugója volt az 
Õszidõ Nyugdíjas Klub mega-
lakításában. 10 éven keresztül 
– amíg egészsége engedte – 
segített a szervezésben, ott volt 
minden megmozdulásunkon, 
ügyelt a klub vagyonára.

Rózsika! Köszönjük áldo-
zatot, fáradságot nem ismerõ 
munkádat.

Emlékét megõrizzük.
Búcsúznak Tõled klubtársaid.

Nyugodj békében!

Búcsúzunk
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Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket a VMJV.  

Családsegítõ Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és 
Családok Átmeneti Otthona Tótvázsonyi telephe-
lyét érintõ személyi változásokról, a 2010. évi eddigi 
tevékenységérõl és az idei tervekrõl.

2010. április 19-tõl Piltman Katalin helyett a 
Családsegítõ Szolgálatnál Gáspár Anita, majd mun-
kahelyi átszervezés miatt július 26-tól Vágner Evelin 
látja el a családgondozói feladatokat. A Gyermekjólé-
ti Szolgálat családgondozója Ivánfai Balázs.

A Családsegítõ- és Gyermekjóléti  
Szolgálat ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ:    8.00 -10.00 Családsegítõ Szolgálat  
ügyfélfogadása Barnagon,  
Polgármesteri Hivatal 
10.30-15.00 Családsegítõ  
Szolgálat ügyfélfogadása  
Tótvázsonyban, Körjegyzõség 

Kedd:   15.00-16.00 Családsegítõ Szolgálat  
ügyfélfogadása Hidegkúton,  
Polgármesteri Hivatal

Csütörtök:  8.00-12.00 Gyermekjóléti Szolgá-
lat ügyfélfogadása Tótvázsonyban, 
Körjegyzõség 

Telefonos elérhetõség: 06-20/259-21-33

Eddigi programjaink:
2010. március 31-én Települési Tanácskozást rendeztünk  L
a Polgármesteri Hivatalban.
2010. április 2-án Húsvéti játszóházat tartottunk  L
Kövesgyûrpusztán.
2010-ben a korábbi évekhez hasonlóan az Tótvázsonyi  L
Általános Iskolával és az Ifjúsági Egyesülettel Nyári 
Napközit szervezünk a tótvázsonyi, kövesgyûrpusztai és 
a hidegkúti általános iskoláskorú gyermekek számára. A 
Nyári Napközi 2010. június 16. - 2010. július 16. közötti 
idõszakban tart.

Az idei évre vonatkozó további terveink:
Kézmûves foglalkozások szervezése Tótvázsonyban. L
Kirándulások szervezése. L
A VMJV Családsegítõ Szolgálat, Gyermekjóléti Központ  L
és Családok Átmeneti Otthona Kistérségi Családsegítõ- 
és Gyermekjóléti Szolgálataival (Nemesvámos, Nagyvá-
zsony, Papkeszi) a jövõben is szeretne Szolgálatunk közös 
prevenciós programokat szervezni a hátrányos helyzetû 
gyermekek számára. 
Pályázatfigyelés - A Közép-Dunántúli Regionális Fej- L
lesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Veszprémi 
kistérség, kistérségi koordinátorával kapcsolattartás. A 
pályázati lehetõségek figyelése a magasabb színvonal el-
érése érdekében.

Az ez évi mûködésünket az Ön-
kormányzat támogatásából, ami 
150 EFt és egy márciusban be-
nyújtott sikeres pályázaton nyert 
pénzbõl fedezzük. A Nemzeti 
Civil Alapprogramtól  mûködési 
költségekre lehetett pénzt kérni. 
Pályázatunk nagyon jól sikerült, 
az elõzetes tájékoztatás szerint, a 
kért 500 EFt-ból 240 EFt-ot kap-
tunk. A megnyert támogatás egy 
részébõl, az adományraktárba sze-
retnénk polcokat, fogasokat vásá-
rolni, hogy minél nagyobb legyen 
a raktár áttekinthetõsége. A mi 
munkánk is könnyebbé válik, és az 
érdeklõdõknek is nagyobb segítsé-
get tudunk majd nyújtani.

    Elsõ nyári programunk a Sváb 
Falvak Találkozóján való részvéte-
lünk volt, ahol alapítványunk tag-
jai, és segítõi, töltött káposztával, 
és helyben sütött tócsival kínálta 
a helyi és a vidékrõl érkezett ven-
dégeket.

   A nyári napközis gyerekek mi-
nél tartalmasabb idõtöltéséhez ed-
dig egy nagyvázsonyi kirándulással 
járultunk hozzá. Megnéztük a Ki-
nizsi várat, a Néprajzi Múzeumot, 
majd ebéd után elsétáltunk a Szent 
Mihály templom romjaihoz, ahol 
a gyerekek pár órára „templomos 
lovagok” lehettek. A napközi ideje 
alatt lesz még egy kirándulásunk 
Óbudavárra, reméljük az is szép 

Nefelejcs Alapítvány hírei
emlékeket hagy majd a gyerekek-
ben. Augusztusban a Cuha-patak-
hoz szervezünk kirándulást, sajnos 
azt anyagilag nem tudjuk támogat-
ni, de mivel ott csak az útiköltség 
a kiadás, reméljük minél többen 
tartanak majd velünk.

   A Savanyú Jóska napokon, mint 
már több éve most is képviseltetjük 

majd  magunkat, a programunkat 
ezután szervezzük.

    Mint már bizonyára sokan ér-
tesültek róla a településünk civil 
szervezeteivel közösen, létrehoz-
tunk egy „Krízis Alap˝-ot, amivel 
az önhibájukon kívül  bajbakerült 
tótvázsonyi lakosokat szeretnénk 
támogatni. Munkánkról folyama-

tosan tájékoztatjuk majd a lakos-
ságot.

   A most már végre beköszön-
tött nyárhoz jó pihenést kívánunk 
idõsnek, fiatalnak egyaránt.

Nefelejcs Alapítvány 
Tósoki Zoltánné

A családsegítõ szolgálat hírei
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Nagy örömünkre szolgált, hogy április közepén átköltözhettünk az új 
épületszárnyba. Két nap alatt megtörtént a beköltözés és a berendez-
kedés, melyben nagy segítségünkre voltak a szülõk is. Segítségüket 
köszönjük. A Linde Alapítványnak köszönjük hogy megvásárolta a cso-
portszobai, és a tornaszobai gyékényfüggönyöket. Április 21.-én az óvo-
daátadó ünnepségen a nagycsoportos gyermekek mûsorral kedveskedtek 
a jelenlévõknek. Meghívott vendégeink voltak: 

- Pál Béla országgyûlési képviselõ, a Középdunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács elnöke,
- Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke,
- Dr. Horváth Zsolt országgyûlési képviselõ,
- Magasi János Tótvázsony község Önkormányzata polgármestere,
- Zsernoviczky Tibor Hidegkút község Önkormányzata polgármestere.

- Képviselõtestületi tagok, a tervezõ - kivitelezõ társaság, és a civil 
szervezetek képviselõi, a német kisebbségi önkormányzatok tagjai, az 
intézmények vezetõi.

Az elmúlt idõszakhoz hasonlóan tavasszal is változatos programokkal 
igyekeztünk szebbé tenni óvodásaink mindennapjait.

Húsvét elõtt március 29.-én játszóházat szerveztünk. Nagy örömünk-
re szolgált, és köszönjük, hogy sok szülõ alkotott gyermekével. Vártuk 
a nyuszi érkezését is az óvodába, mindenki nagy izgalommal kereste a 
bokrok alján lévõ ajándékokat. 

Május elején köszöntöttük az Édesanyákat és a Nagymamákat. Aján-
dékkal, versekkel, énekekkel, nagy lelkesedéssel készültünk erre a szép 
ünnepre. Köszöntés után vendégül láttuk meghívott vendégeinket. 

Tavasszal a Pegazus Bábszínház elõadásában két elõadást tekintettek 
meg a nagycsoportosok Nagyvázsonyban. A Kabóca Bábszínház 2 veszp-
rémi elõadásán minden óvodás részt vett, melyre az utazást pályázaton 
nyert összegbõl biztosította számunkra. Az elõadások az eddigiekhez 
hasonlóan újra nagy élményt nyújtottak a gyerekeknek. 

Az óvoda-iskola kapcsolatban a gyermekek érdekében szükséges a 
folyamatos, eredményes együttmûködés. Szülõi értekezleten a leendõ 
elsõsök szülei tájékoztatást kaptak az iskolai életrõl, feladatokról. Fon-

tosnak tartjuk, hogy az átmenetet minél zökkenõ mentesebbé tegyük. 
Ennek érdekében Klári néni több alkalommal járt óvodánkban, hogy 
ismerkedjen az iskolába készülõkkel. A nagyokkal mi is ellátogattunk 
az elsõ osztályba, hogy a gyermekek megismerjék az iskolai környezetet. 
Mária néni az óvodásokat is bevonta az órai munkába, ami nagyon érde-
kes volt számukra.

Május végén, az évzáró ünnepélyünkön elbúcsúztattuk az iskolába 
készülõ nagycsoportos gyermekeket. Szeptemberben 18 óvodás kezdi 
meg iskolai tanulmányait: a helyi Általános Iskolában 14, Veszprémben 
4 kisgyermek. A leendõ elsõsök név szerint:

Dávid Zsuzsanna Kövesgyûrpuszta
Kerék Szabolcs Tótvázsony
Fazekas Anna Lenke Hidegkút
Kiss Botond Kövesgyûrpuszta
Fazekas Katalin Ida Hidegkút
Kovács Barnabás Hidegkút
Fodor Fanni Hidegkút
Kovács Flóra Hidegkút
Görföl Benedek Hidegkút
Krámli Milán Tótvázsony
Hofstedter Sára Hidegkút
Lakos Bálint József Tótvázsony
Henn Zsombor Tótvázsony
Pavlényi Mátyás János Hidegkút
Istenes Levente Hidegkút
Peresztegi Luca Tótvázsony
Izsák Gyula Ágoston Tótvázsony
Tóth-Almási Borbála Hidegkút

Kívánjuk az óvodától elbúcsúzó gyerekeknek, hogy érezzék jól magu-
kat iskolájukban, sok örömben, 
sikerben legyen részük, szívesen 
gondoljanak vissza óvodájukra! 

Ebben az évben is sikeresen 
pályáztunk a „Veszprém megye 
közoktatásért” Közalapítványnál, 
a 65.000Ft-os támogatást csoport-
szobai fejlesztõ játékok vásárlásá-
ra használjuk fel.

Szeptemberben várhatóan 56 
óvodással kezdjük a nevelési évet, 
a bölcsõdébe 16 gyermeket írattak 
be. A nyári nagytakarítási mun-
kálatokat július 26.-tól augusztus 
20.-ig végezzük. Jelenleg még fo-
lyik a régi épület felújítása. Au-
gusztusban a végleges beköltözést, 
bútorozást, tereprendezést végez-
zük el, melyre a szülõk segítségét 
köszönettel fogadjuk.

Az óvoda dolgozói nevében is kí-
vánok a szünidõre mindenkinek jó 
pihenést, kellemes nyaralást:

Hauck Jánosné
óvodavezetõ

ÓVODAI HÍREK
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Az elmúlt hetekben, hónapokban 
is zajlott az élet a Mini-Manóknál. 

Április elsõ Babazenéjén an�-
n�ira szépen zengett a dal, hog� a 
Húsvéti N�uszi sem hag�hatta ezt 
szó nélkül, és minden éneklõ kis 
klubtagot megajándékozott. Áprlis 
10-én immár második alkalommal 
került megrendezésre a Bababör-
ze,  amire szép számmal látogattak 
el az érdeklõdõ családok. A hónap 
végén dr. Királ� Tünde zánkai házi- 
és g�ermekorvos vezetett be min-
ket eg� természetes összetevõjû, 
igen hatékon�nak mondott termék-
család szervezetünkre g�akorolt 
jótékon� hatásaiba. 

Idén településünk is csatlakozott 
a Születés Hete országos rendez-
vén�sorozatához, amit a Tóparton 
Heilig Zoltán alpolgármester n�i-
tott meg beszédével An�ák napján. 
Az eg�órás ceremónián a hel�i 
Általános Iskola két tanulója, Vi-
zer Barbara és Kovács Vivien ver-
sekkel köszöntötte az alkalomra 
összeg�ûlt édesan�ákat, majd arról 
esett szó, mi is az a Születés Hete, és 
miért szeretnénk ezt a fesztivált ha-
g�ománn�á tenni falunk életében.  
Közösen díszítettük fel a Születés-
fát azokkal a kerámiákkal, mel�ek-
be g�ermekeink nevét írták, amíg 
a hangszóróból  az alkalmat idézõ 
dallamok óhatatlanul könn�eket 
csaltak szemünkbe. Az ezt követõ 
héten szinte programbörzébõl vá-
logathattak az érdeklõdõk, hiszen 
szinte minden napra jutott eg� ér-
dekes elõadás. Volt hordozókendõ- 
és hordozási eszköz bemutató, ahol 
az elõadók nem csupán beszéltek 
az általuk bemutatott eszközökrõl, 
hanem bárki kedvére ki is pró-
bálhatta azokat. Beszélgettünk a 
születésrõl és elválásról  Kertész 
Nórával, valamint Magasiné Ani-
kóval – kapcsolódva az elváláshoz 
–a bölcsõdei- és óvodai beszokta-
tásról tudtunk meg sok érdekes és 
fontos információkat. Fent említett 
elõadóink nem csupán szakmai 
szempontból közelítették meg a 
témát, hanem megosztották ve-
lünk saját tapasztalataikat is, hi-
szen mindketten háromg�ermekes 
édesan�ák. 

Szerdán a Világra jönni címû fil-
met tekintettük meg a forgalmazó 
cég engedél�ével, majd  Kertész 
Nóra védõnõvel beszélgettünk a 
látottakról. A veszprémi Lélek 
Élet Kör alapítója, Ujszászi Pet-
ra pszichológus rengeteg hasznos 
információval és tanáccsal  látott 
el minket a családdá válás téma-
körében, és az Õ sugallatára el-
kezdtük szervezni az elsõ a Nõi 

Kört Tótvázson�ban. A Kör tagjai 
szeptembertõl várhatóan havonta 
eg�szer találkoznak majd. 

Május végén  megrendezésre ke-
rült g�ereknapon ag�agoztunk a 
g�erekekkel, aki szívesen futkároz-
tak, falatoztak, ittak és fag�iztak, 
vag�is jól érezték magukat, ahog� 
mi is. Ezúton is köszönjük az édes-
an�áknak, akik ismét besegítettek 
a sütésbe, hog� a sátornál enniva-
lóval kínálhassuk a legkisebbeket! 
Júniusi vendégeink között köszönt-
hettük Sipos Csörsz Csanád refor-
mátus lelkészt, akivel az eg�ház és 
a család szerepérõl beszélgettünk. 
Verpulác Józsefné Edit jó taná-
csokkal látott el minket szociális 
üg�ek terén, és persze ebben a  hó-
napban is énekeltünk, mondókáz-
tunk Enikõvel.

A n�ári szünet elõtti utolsó prog-
ramunk július 8-án lesz, amikor 
Kiss Tibort hívtuk el eg� beszélge-
tésre. A nap témájául a betegségek 
lelki okait választottuk. 

A n�ári szünetre való tekintettel 
mindenkinek kellemes pihenést és 
jó n�aralást kívánunk! Találkoz-
zunk augusztus közepén, bõvebb 
információ a n�árvégi programok-
ról a Tótvázson�i Programajánló-
ban lesz olvasható! 

Pápay Dézi, Sárközi Zsuzsi

KRÍZIS ALAP
Június elején a Mini-Manó 

klub kezdemén�ezésére civil 
g�ûlésen találkoztunk.  Az árvíz 
károsultjainak megsegítését , és 
az akkor már a meg�ei újság-
ból megtudott Amrein G�örg� 
problémáját beszéltük meg. Természetesen a természeti katasztrófában bajba 
kerültek gondját sem feledve az ottani jelenlévõk arra az elhatározásra jutot-
tunk, hog� elõször a család gondján ig�ekszünk en�híteni. Úg� döntöttünk, 
hog� a leghatékon�abban eg� bankszámla n�itásával tudunk segíteni, és íg� a 
támogatást is hivatalos formába önteni.

Ezért a hel�i civil szervezetekkel  eg�ütt Krízis Alapot hoztunk létre, hog� a 
nehéz hel�zetben lévõ családoknak g�orsan és hatékon�an tudjunk segíteni. A 
Krízis Alap eg� önálló bankszámlaszámmal rendelkezõ adomán�g�ûjtõ kezde-
mén�ezés, mel� a hel�i lakosok felajánlásait (pénz, élelmiszer) juttatja el eg� 
konkrét családnak. A pénzbeli fejajánlások a tótvázson�i Nefelejcs Alapítván� 
által külön erre a célra fenntartott alszámláján keresztül jut el a  rászorulókhoz, 
íg�  a felajánlásokról igazolást kérhetnek, mell�el csökkenthetõ az adóalap.

A Krízis Alap elsõként Amrein G�örg� családját segíti a felajánlások célba 
juttatásával. A g�ûjtés szeptember végéig tart, természetesen utána is fogadjuk 
a felajánlásokat, ha befizetéskor a megjeg�zés rovatba Amrein G�örg� nevét 
írják, akkor azt az összeget garantálni tudjuk, hog� a család kapja. Hamarosan 
kikerül a boltokba és az óvodába eg�-eg� adomán� g�ûjtõ doboz, amibe bárki 
névtelenül is pénzt hel�ezhet el. 

A Krízis Alapba befizetett összeg sorsáról öttagú testület dönt, természetesen 
mindenki a saját szervezetével eg�eztetett döntést hoz majd. Reméljük, hog� 
G�uriék családja ezzel a segítséggel elindul azon az úton, hog� minél elõbb kilá-
baLhasson az an�agi gondokból, és az édesapa a g�óg�ulására koncentrálhat.

Számlaszám: Nefelejcs alapítvány  73200024-11305938 Kinizsi Bank 
A közlemény rovatba „Amrein György” megjelölést írjon
Támogatását a család nevében elõre is köszönjük
A Krízis alap létrehozói. Nefelejcs Alapítvány,  Mini-Manó Klub, 
tótvázsony község Önkormányzata,  Ifjúsági Egyesület,  Tótvázsonyért 
Alapítvány,  Német Nemzetiségi Egyesület,  Linde Alapítvány

Nyári napközi 
Idén n�áron is elindult a n�ári napközink, mel�et a Nefelejcs Alapít-

vánn�al és a hel�i iskolával közösen szerveztünk. 5 héten át, napi 17-20 
g�ermek számára n�újtunk reggel 8.00-tól délután 16.00-ig elfoglalt-
ságot, és biztosítunk étkezést. A g�erekek nag� része alsós, de azért 
a felsõsök közül is vannak páran. Az öt hét alatt- június 16-július 16  
között-, kirándulunk, kézmûveskedünk, sportolunk, vag� csak éppen 
lazítunk. Minden Hidegkúton, Tótvázson�ban és Kövesg�ûrpusztán 
lakó g�ermek számára n�itott a napközink. G�erekenként heti 2800 
Ft-ért lehet nálunk teljes ellátást és élmén�eket szerezni. 

A g�erekekre tanárok, és fiatalok felüg�elnek. Munkájukat önkénte-
sen végzik, ezúton köszönöm áldásos tevéken�ségüket.

Programunkhoz a Tótvázson� 
-Hidegkút Községek Közös 
Fenntartású Általános Iskolája 
biztosít ing�enesen termet, ve-
lük közösen szerveztük a n�ári 
napközi közepén a Honfoglalás 
hetét.  Az étkezést a Tótvázson�i 
és a Hidegkúti Önkormán�zatok 
támogatják, az öt hét megvalósí-
tásában a Veszprém Meg�ei Ön-
kormán�zat támogatása segített. 

Köszönjük mindenki segítsé-
gét, és reméljük mindenki jól 
érzi magát a következõ hetekben 
is.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Mini-Manó Klub
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Ahogy tetszik…
Az iskolai színjátszó szakkör munkájáról

A színjátszó szakkör ez év januárjában indult az iskolában, és nagy örömömre 
szolgált, hogy már az elsõ alkalommal sok gyerek jött el, és a félév során végig ko-
moly igény mutatkozott a foglalkozások iránt, igaz, hogy folyton változott, alakult 
a csoport összetétele. Eleinte drámajátékokat, rövid szituációs- és improvizációs 
játékokat játszottunk. Igyekeztem olyanokat válogatni, amelyek fejlesztik a me-
móriát, koncentrálóképességet is. Tavasszal már rövidebb mûsorok színdarabok 
bemutatására is vállalkozhattunk. 

Elõször Széchenyi István halálának 150. évfordulójára állítottunk össze egy 
mûsort Kocsis István kortárs drámaíró mûveinek és Széchenyi naplóinak és leve-
leinek felhasználásával. A pódiummûsorban felsõ tagozatos diákok szerepeltek: 
Valtner Vivien, Varga Viktória, Szabó Viktória, Néninger Eszter, Mile Bence, 
Dávid László, Tóth Marcell, Néninger Henrik. S noha nem kis feladatot jelentett 
számukra a korabeli, régies nyelvezetû szövegek felolvasása, elõadása, sok gya-
korlás után szépen, fegyelmezetten, átéléssel mutatták be a részleteket, s én igazi 
sikernek könyveltem el, hogy társaik figyelmét közel negyven percen át valóban le 
tudták kötni. A munkánkat Bokor Gábor 8. osztályos tanuló komoly számítástec-
nikai ismeretei is segítették, így a korabeli diaképek háttérvetítésével és kortárs 
zenemûvek alájátszásával tényleg szép, kerek mûsort sikerült létrehoznunk. 
A gyermeknapon bemutatott Ahogytetszikország címû elõadás Ferkójának volt 
szerencséje kipróbálni egy olyan világban élni, amelyrõl talán titokban minden 
gyerek ábrándozott már. Ebben a világban nincsenek korlátok, szabályok, min-
denki addig alszik reggel, amíg akar, nem a felnõttek szabják meg, mit és mikor 
lehet csinálni, itt nincs iskola, nincs büntetés, tanulni sem kell… Ám csodák-cso-
dája, a sok viszontagság után, amiket egy ilyen szabados, korlátok nélküli, fejetlen 
világban Ferkó átélni kényszerült, bizony visszakívánkozott a tankönyveihez, a 
házi feladatokhoz, az otthon rendjéhez! Mile Bence hitelesen alakította a szél-
toló fõszereplõt, jókat mulathattunk balul sikerült próbálkozásain Ahogytetszi-
kország lakói között. Bekõ Valentin szigorú, komoly apukaként és vásott nagyfi-
úként is kiválóan játszott, akárcsak a többiek: Szabó Viktória, aki az anyukát és 
az egyik kislányt, Kovács Barbara, aki két fiú és egy lány szerepét formálta meg, 
Mayer Fannit pedig felháborodott szomszédként, kisfiúként és kislányként is lát-
hattuk a színpadon. Külön meg kell említenem Tóth Benigna sikeres beugrását, 
aki az egyik szereplõ váratlan akadályoztatása miatt két nap alatt tanulta meg 
Ahogytetszikország királyának szerepét, hogy ne kelljen lefújni az elõadást! A 
legnagyobb derültséget egy nem várt fordulat, a lekvároskenyér-jelenet váltotta ki 
a nézõkbõl, és mivel a próbákon (kíméletbõl) sosem próbáltuk Bence képét ösz-
szekenni lekvárral, a szereplõk is fulladoztak a nevetéstõl. Itt néhány percig félõ 
volt, hogy lehetetlen lesz folytatni az elõadást, ám végül a szereplõknek sikerült 
összerendezni arcizmaikat, és befejezni a darabot.

A Sváb Falvak Találkozóján már a felsõbb évesek is színre léptek, és egy 
népmesei bohózatot mutattak be A mindentlátó királylány címmel. A makacs, 
nagyszájú, neveletlen királykisasszony szerepében Tóth Benignát láthattuk, aki 
kreatív, merész játékával igazi lendületet adott az elõadásnak. Tóth Marcell ko-

mikus és mégis igazi szeretnivaló figurává formálta meg Aladárt, a kondás fiát. 
Felejthetetlen volt Néninger Eszter a hisztérikus királyné és Szécsi Franciska a 
mulya király párosának szerepében. A komorna és a szobalány – Putnoki Szin-
dia és Valtner Vivien – tûzrõlpattant segítõi voltak a kiskondásnak és a királyi 
párnak. Meg kell említenem, hogy ebben a darabban is váratlan beugrásra és 
szerepcserére kényszerültünk: Tóth Benigna és Szécsi Franciska az utolsó na-
pokban nem kevés szöveget tanultak meg azért, hogy ne vesszen kárba a többiek 
több hónapos munkája.  

Bizony sok diák csak a próbák során döbbent rá, hogy egy színdarab bemu-
tatása – legyen az akármilyen rövid is – mennyi erõfeszítéssel jár, mennyi al-
kalmazkodóképességet, figyelmet, önfegyelmet kíván, és, hogy rá kell szánniuk 
a memorizálásra és próbákra a szabadidejüket. Sajnálatos módon a Széchenyi 
mûsornál és a színdaraboknál is az utolsó pillanatban borult a szereposztás 
különbözõ okok miatt. Szerencsére mindegyik alkalommal meg tudtuk oldani 
szövegszétosztással, beugrással, átszervezéssel a problémát úgy, hogy a közönség 
semmit nem érzékelhetett a nehézségekbõl. Úgy tapasztaltam, hogy ezek a vá-
ratlan események a többi szereplõt még jobban összekovácsolták, tanulságos volt 
számukra, hogy összetartással, összefogással, önfeláldozással, egymás megsegí-
tésével még a legváratlanabb akadályokat is le lehet küzdeni. Minden szereplõ 
számára igazi jutalom volt az elért siker: a közönség elismerõ tapsa, diáktársaik, 
tanáraik dicséretei. 
Köszönjük a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesületnek  
a hangosításban nyújtott technikai segítséget!
A színjátszó szakkör minden tagjának, és az alkalmi kisegítõknek 
is köszönöm a sok munkát és a kitartást! 
Szép nyarat, jó pihenést kívánok a szünidõre mindnyájuknak! 

Néninger Jánosné Péti Mária szakkörvezetõ

Ilyenkor, tanév végén mindig 
visszatekintünk a mögöttünk 

hagyott idõszakra. Milyen volt ? 
Hogyan sikerültek terveink ? Mi 
az , amit ebbõl a tanévbõl tovább-
viszünk, ami élményként megma-
rad? A kívülállónak úgy tûnhet, 
minden iskolaév egyforma, ha-
sonló programok, feladatok van-
nak. De aki benne él, tudja, hogy 
minden év más. Állandó változás 
jellemzi, hiszen minden szereplõ, 
a gyerekek és a nevelõk is folya-
matosan változnak. S ahogy nincs 
két egyforma gyerek még a testvé-
rek között sem, úgy nincs két egy-
forma osztály, egyforma tanóra 
sem. S ettõl szép és változatos ez 
a munka. A mögöttünk hagyott 
tanévben sokat dolgoztunk. A 
gyerekek mindig nagyon várják 
az õszi akadályversenyt, sport-
napot. Ez idén is nagyszerûen si-
került. Persze erre számítottunk 
is, hiszen minden a megszokottól 
eltérõ program sikert arat. Ami-
kor más környezetben lehetnek, 
ha kivisszük õket különbözõ hely-
színekre, s ott tölthetik a napot. 
Részt veszünk az iskolagyümölcs 

programban, mely alapján minden 
nap minden alsós gyerek kapott 
egy almát. A gyerekek örültek a 
valóban jó minõségû finom gyü-
mölcsnek.  Az alsósok élvezték a 
bábszínházi elõadásokat is. Idén 
nem kihelyezett elõadások voltak, 
hanem a színházban izgulhatták 
végig a darabokat. Nagyon örü-
lök annak, hogy 24 diáknak volt 
színházbérlete, velük 3 elõadást 
láttunk a Pannon Várszínházban. 
Az õszi már hagyományos kultu-
rális bemutatón jól elõkészített, 
élvezetes produkciókat láthatott a 
közönség. A jelenetekben általá-
ban mindenki szerepel, s jó látni 
a felszabadult örömteli játékot. 
Örülök annak is, hogy a frissen 
alakult színjátszó kör is élvezetes 
játékkal ajándékozta meg közön-
ségét. Márciusban egy igazán kü-
lönleges emberhez látogattunk el 
Regölybe. Az õsi körülményeket 
választó házigazda sokat mesélt a 
régi életmódról, elmondta, hogyan 

él áram és folyóvíz nélkül teljes 
életet. A Tihanyban eltöltött nap 
is sok élményt nyújtott. Az apát-
ságban és az Aranyház túrán is 
rengeteget tanultunk. Az év végi 
német napon ügyesen szerepeltek 
tanulóink, s jól sikerült a 8. osztály 
német vizsgája is. A tanulmányi 
kirándulásokról is élményekkel 
jöttek haza a gyerekek. A tanév vé-
gén pedig a német táborban töltöt-
ték hasznosan az idõt. A játékok 
mellett kirándultak, meglátogat-
ták Zsár Tamás kádármestert és 
a hét végén Mariazellbe utaztak. 
Jelenleg a honfoglaláskori tábor 
zajlik. A gyerekek jurtában laknak 
és a korabeli életmóddal ismer-
kednek. 

Természetesen ezek csak ízelítõk 
a sokszínû tanévbõl. S voltak „szür-
ke” hétköznapok is, amikor „csak” 
tanultunk. A tanulmányi munka 
terén 8 tanulónk kitûnõ munkát 
végzett Az alsóban kitûnõ bizo-
nyítványt kapott Wiborny Panna 

1., Leveles Tamás 3. Dobokai 
Réka 4. Straub Laura 4. osztályos 
tanuló. A felsõ tagozaton Nemes 
Zsanett 7., Boncz Norbert 8., Né-
ninger Henrik 8., Tilesch Bálint 8. 
osztályos tanuló lett kitûnõ. Ehhez 
az eredményhez kitartó munka, 
folyamatos tanulás, sok gyakorlás, 
olvasás kellett. Gratulálok nekik !

Jól sikerült a 8. osztályosok to-
vábbtanulása is, hiszen a 15 ta-
nulóból 10 tanulót az 1. helyen 
megjelölt iskola felvette. 7 tanuló 
gimnáziumban folytatja a mun-
kát- 3 fõ a Lovassyban, 1 fõ a Ve-
tésiben, 1 fõ a Lóczyban és 2 fõ a 
Padányiban tanul majd. 

Most itt a vakáció, a feltöltõdés 
ideje tanulónak, tanárnak egya-
ránt. Kívánom, hogy mindenki 
használja okosan, értelmesen ezt 
az idõt és szeptemberben vidáman, 
élményekkel telve találkozzunk !

Somogyi Veronika

Iskolai visszatekintõ
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2010. június. 26. - ez a nap ismét a „mi” napunk volt. A délelõtt a gyer-
mekprogramokkal (vetélkedõ – ügyességi feladatok), valamint a fõzéssel 
telt. Lehetett utazni a tûzoltóautóval, és ismét volt arcfestés is. Köszönet 
érte.

A jóízû ebéd elfogyasztása után a Golding Tánccsoport Egyesület mu-
tatta be produkcióját.

A polgármester úr beszéde után, egy modern zenét játszó együttes, a 
BORS szórakoztatta az egybegyûlteket.

Délutánra kedvezõen alakult az idõjárás, ezért ismét sikere volt az asz-
faltrajznak. Mindenki kapott jutalmat.

A darts versenyen résztvevõk közül, III. díjas lett ifj. Dávid László, II. 
díjban részesült ifj. Ónodi Ferenc, és I. helyen végzett Valtner Attila, aki 
a nyereményét felajánlotta az ifjúsági klub részére.

napPu
szt

án
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Sajnos a karaoke party technikai okok miatt elmaradt, de ezt egy 
késõbbi idõpontban pótoljuk.

Jó hangulatban készültünk az utcabálra, ahol Nyári Józsi zenélt és éne-
kelt nekünk hajnalig. Sokan voltunk, jól mulattunk, amihez hozzájárult, 
hogy a büfé sokáig nyitva tartott.

Köszönjük a támogatóknak- Tótvázsony Község Önkormányzatának, 
a Regionális Ifjúsági Tanácsnak, a az MC Bauchemie Kft-nek, a Lavi-
Trans Kft-nek, - a résztvevõknek és mindenkinek, aki eljött, hogy ismét 
egy felejthetetlen napot tölthettünk együtt!

Kovács Istvánné Csilla
Ifjúsági Klub
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Az idei falunapot az általános is-
kolai ballagás elõtti hétvégére ter-
veztük, hátha most ezen a hétvégén 
jó idõ lesz, és nem járunk úgy, mint 
tavaly, amikor egy hideg és esõs nap 
jutott a falunapi résztvevõknek. A 
választás szerencsés volt, csodála-
tos idõ volt egész nap, így minden 
programot meg tudtunk tartani.

Az idei falunap szervezése na-
gyon jó összefogással történt. 
Sokan jelentkeztek rendezõnek, 
segítõnek, minden szervezõ lel-
kesen és lelkiismeretesen vette ki 
a részét a munkából, legyen az a 
gyermekeknek szóló programok 
elõkészítése és lebonyolítása, sütés 
vagy akár jégkrém-osztás.

A falunapi programok igen vál-
tozatosak voltak. Délelõtt egy aka-
dályversennyel indult a program, 
amely a faluban és a falu körül 
zajlott. Minden állomáson érdekes 
ügyességi és fejtörõ feladatokat 
kellett megoldani a csapatoknak. 
Utána kezdõdtek a legkisebbek-
nek szóló ügyességi feladatok a 
focipálya környékén. Mire annak 
vége lett, megérkeztek a rendõrök, 
akik egy izgalmas kutyásrendõr-
bemutatót tartottak. Közben bein-
dult a borverseny a kultúrházban, 
és az „üzem” a kézmûves sátorban 
is, ami mindig a gyerekek egyik 
kedvence. A másik pedig a csúszda, 
ami nélkül a falunap a gyerekek-
nek nehezen lenne elképzelhetõ. 
Így csúszda is volt, és nemcsak a 
gyerekek legnagyobb örömére. A 
délutáni programok között voltak 
focimeccsek – meghívott csapat 
Kapolcs volt -, pingpongbajnokság, 
fõzõverseny, kovácsolás, sétakocsi-
kázás, kerékpáros ügyességi ver-
seny. Megint megrendeztük az erõs 
emberek versenyét, új elemekkel, 
még a tavalyinál is nagyobb közön-
ségsikerrel.

A falu- és gyereknap nem marad-
hat el lángos, palacsinta, jégkrém 
és pörkölt nélkül. Az asszonyok 
egész nap a konyhában sütötték a 
lángost és a palacsintát, amelyek 
az utolsó darabig elfogytak, de 

még mindig maradt hely minden-
kinek a vadpörköltre, amelyet idén 
körjegyzõnk fõzött, és abból sem 
maradt, vagyis igen finom volt. A 
jégkrémet egy kedves falubeli jó-
voltából kaptuk, azt is nagyon sze-
rették a gyerekek.

Felállítottuk a komposzt-prog-
ram sátrát, amelyben a hûsölés 
közben a komposztálási technikák-
ról lehetett tájékozódni, informáci-
ót szerezni.

Új program volt a kötélhúzás az 
utcák lakóinak részvételével, de 
nemcsak õk, hanem két vendég-
csapat, Kapolcs és az itt nyaralók 
is beneveztek. Nagy csatában végül 
az Ifjúság utcaiak gyõztek.

Az esti programokat a hidegkúti 
dalkör, a Golding TáncSport egye-
sület, a pánsíp-duó és a hidegkúti 
harmonikás együttes szolgáltatta 
a színpadon. Különösen nagy de-
rültséget keltett a hidegkúti dalkör 
cigánynóta-mûsora jelmezben, a 
harmonikán kívül ceglédi kanna és 
kanál ütõshangszerekkel is kísérve. 
A napot utcabál zárta, a focipályán 
a SA-SI duó zenélt egészen pirka-
datig.

Pénzes Erzsébet

Falunap Hidegkúton
2010. június 12.
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Egy szeles és hideg májusi napon finom illatok szállingóztak ki a hi-
degkúti kultúrházból és a kultúrház mellett felállított üstökbõl. Aki arra 
járt, megtudhatta, hogy „fõzõnap” van Hidegkúton, hagyományos sváb 
ételeket fõznek odabent és odakint.

Az ötlet még februárban vetõdött fel: mi lenne, ha az idõsebbek meg-
mutatnák, hogy milyen ételeket fõztek itt régen, milyen süteménye-
ket sütöttek, hogy a helybeli fiatalok és a „gyüttmentek” is lássák, sõt, 
megkóstolhassák a hagyományos ízeket. Az ötlet elhangzott a hideg-
kúti nyugdíjasklubban is, ahol máris sorolni kezdték az ételek akkor 
még ismeretlen neveit, amelyek a rendezvény után már sokak számára 
jelentettek is valamit. A fõzõnap finanszírozásához a Hidegkuti Mihály 
Kulturális Egyesület pályázatot írt, amelyet meg is nyertünk, már csak a 
szervezés volt hátra.

A következõkben végigjárták a falut, hogy ki milyen ételeket ismer, 
miket fõztek itt régen. A receptek leírása mellett még azt is megtudtuk, 
hogy itt is, mint régen mindenütt, azt ették az emberek, ami a kertben 
leginkább megtermett. Az ételek alapanyagai: krumpli, káposzta, bab, 
tojás, és ritkán hús vagy szalonna volt. A sok recept alapján aztán össze-
állt egy menüsor, hogy melyek azok az ételek és édességek, amelyeket az 
idõsebbek el fognak készíteni. A fõzõnap elõtti napon összegyûjtöttük a 
tûzhelyeket, mindenki elõszedte a nagy lábasokat, fazekakat és vájlingo-
kat, akárcsak egy lakodalom elõtt. Nagy volt az izgalom: vajon hogy fog 
sikerülni a rétes, fog-e nyúlni rendesen a tészta, fog-e ízleni a sterc?

A fõzõnap során tényleg együtt volt fiatal és idõs, az idõsebbek voltak 
a fõszereplõk. A nyugdíjasklub tagjai szép számmal voltak jelen, és igen 
fürgén mozogtak, hamarosan finom illatok kezdtek szállni a kultúrház-
ban. A fõzés során a fiatalok önkéntesen jöttek segíteni, elsõsorban a 
„nem konyhafõnöki” elõkészítõ munkákat végezték: tormatisztítás- és 
reszelés, krumplihámozás, különbözõ dolgok aprítása, illetve a fazekak-
ban fõvõ ételek kevergetése. Késõbb a rétes nyújtását több fiatal is meg-
próbálta, sõt, volt egy csapat, akik a kelt rétest készítették egész délelõtt.

Elõször a krumplis és lisztes sterc készült el, mire ezek megfõttek, ad-
digra már voltak kóstoló-látogatók is, akik kefírrel vagy anélkül ették a 
stercet. Utána sorra lettek kész az ételek: a káposztás plunca, a kelt rétes, 
a zsemlegombóc majd hozzá a húsleves, a szalonnás káposzta. Rendkívü-
li sikere volt a réteseknek, amelyek pillanatok alatt eltûntek, és ez nem 
csoda, mert nyugodtan elmondhatjuk, hogy ilyen finom mákos rétest még 
nem ettünk.

Hidegkúti fõzõnap  2010. május 15.

SZESZFÕZDE
Hidegkúton nagy visszhangot válltott ki a lakosság egy részében 

az egyébként már korábban ismertté vált tény, hogy az önkormány-
zat a szeszfõzdét értékesíteni fogja. Az önkormányzat igazságügyi 
ingatlanszakértõtõl szakvéleményt kért az ingatlan értékének megál-
lapítása céljából. A felértékelt ingatlant az önkormányzat meghirdet-
te miután a falumegújítás projekt keretében megvasuló beruházás-
hoz (játszótér építés, kultúrház felújítás) a saját erõt biztosítani kell 
az elnyert pályázati összeg mellé (elnyert támogatás közel 30 millió 
Ft, önrész 7,5 millió Ft). A szeszfõzde értékesítését meghírdettük a 
Veszprém megyei Naplóban valamint 4 megyében megjelenõ Veszp-
rémi Hét lapban. 

2 ajánlat érkezett közel hasonló nagyságú összeggel és ezt követõen 
az önkormányzat tárgyalásra hívta meg az ajánlattevõket. Az egyik 
ajánlattevõ csak az árat jelölte meg, a másik az ár megjelölése mel-
lett leírta, hogy milyen munkálatokat kíván elvégezni az épület kör-
nyékén. A tárgyalás során, ahol mindkét fél jelen volt még utoljára 
ajánlatot tehettek a végsõ vételárra. A jelenleg üzemeltetõ az ár 
ajánlata mellé az ezévi bérleti díjat is bele kívánta számítani az árba, 
míg a másik ajánlattevõ amellett, hogy leírta milyen munkálatokat 
kíván elvégezni, emellett 400.000.- Ft-tal magasabb összeget aján-
lott a szeszfõzdéért. Ezen ismeretek birtokában a képviselõtestület 
jelenlévõ 5 tagja döntötte el, többségi szavazással ellenszavazat nél-
kül, hogy nem a jelenlegi bérlõ, hanem a magasabb árat ajánlók vá-
sárolhatják meg a szeszfõzdét, melyre várhatóan július közepéig sor 
kerül.

Hidegkút község képviselõtestülete nevében:
Zsernoviczky Tibor polgármester

Ebédidõ tájékán kezdtek érkezni a fõzõnap kóstolói, akik a már készült 
ételekbõl ebédelhettek, igen nagy sikere volt minden ételnek. Mivel még 
akkor is sokminden fõtt, ezért mindent meg lehetett nézni, hogy hogyan 
készül. Nagy várakozással vártuk a ricsa elkészültét, ami szintén nagyon 
finom volt, a gyerekek is repetáztak belõle. Közben megérkezett Hideg-
kút focicsapata, akik Nemesvámosról a 4 falu tornájáról jöttek, õk már 
sok mindent meg tudtak kóstolni, mert addigra szinte minden kész lett. 
Amikor felszabadult egy-egy hely a tûzhelyen, következett a következõ 
étel sütése, fõzése.

Forgácsfánk, tojásos meleg bor, apró fánk, gánica, tormamártás, ezek 
voltak a fõzõnap zárófogásai, amelyek már akkor készültek, mikor a kom-
posztáló program már zajlott. A komposztáló programra érkezettek is 
sok mindent megkóstolhattak még, elõkerült a szalagárés sütemény, a 
hájas tészta és a sigilium is, amelyeket az asszonyok otthon, a fõzõnap 
elõtt készítettek el.

A fõzõk a végére nagyon elfáradtak, a „közönség” pedig bízunk benne, 
hogy nagyon jól lakott.

Az elkészült ételek képei a tótvázsonyi sváb falvak találkozóján Hideg-
kút sátrát díszítették. A képekhez tartozó ételek receptjeit nagyon ha-
mar elkapkodták a nézelõdõk. A következõ lépés az lesz, hogy minden 
receptet és recept-változatot leírunk, ezeket hozzáértõk átnézik, hogy 
jól írtuk-e õket, aztán kiadunk egy hidegkúti kisszakácskönyvet, hogy a 
következõ nemzedék és mások is tudják a módját a hagyományos étkek 
fõzésének.

Addig is mindenkinek jó fõzõcskézést, jó étvágyat és jó egészséget kí-
vánunk!

Pénzes Erzsébet
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Vendégségben 
Tótvázsonyban

Az Õszidõ Nyugdíjas Klub meg-
hívására, szép számmal mentünk 
látogatóba. A kedves fogadtatás 
már a buszmegállóban elkezdõdött, 
egy kisebb lakodalomhoz méltó 
vendégvárásban volt részünk. A 
bejáratnál énekléssel, zenével kö-
szöntöttek, finom vacsorával, sok 
minden jóval vendégeltek, és még 
mûsorral is készültek a fogadtatá-
sunkra. Igazán nagy meglepetésben 
volt részünk, amit nagyon szépen 
köszönünk, és biztos sokáig felejt-
hetetlen marad. A továbbiakban 
kívánunk sok sikert munkájukhoz 
és még sok vidám összejövetelt.

Ez a félév sok programmal és 
munkával telt el. Rendeztünk egy 
fõzési bemutatót a falunk régi ha-
gyományos receptjeivel. Nagy sike-
re volt, ezt bizonyítja, hogy szinte 
minden elfogyott, különösen a ré-
teseknek volt nagy sikere.

Fõzõbemutatónkon készült éte-
lek és receptek fotóiról, egy kisebb 
kiállítást mutattak be Tótvázsony-
ban, a nagysikerû Sváb Falvak 
Találkozóján. Több nyugdíjasunk 
is részt vett a mûsorok megtekin-
tésében.

Voltunk Veszprémben a Nyugdí-
jas Fórumon, ahol sok jó tanácsot, 
tapasztalatot hallottunk.

Nagy élmény volt az ópusztaszeri 
kirándulás, amit az önkormányzat 
segítségével tudtunk megszervezni. 
32 fõvel voltunk (az Önkormány-
zatnak köszönjük a támogatást). 
Nagyon sok nyugdíjasunk most 
volt elõször Ópusztaszeren. 85 
éves nyugdíjasunk a Feszty-körkép 
megtekintésénél azt mondta „sok 
évet megéltem, de ilyen szépet még 
nem láttam”, azt hiszem, ez min-
dent bizonyít.

Megtartottuk a 3 hónaposok név-
napi köszöntését. 8 fõ nyugdíjast 
köszöntöttünk. 

Július 5-re meghívtunk egy ter-
mészet növénygyûjtõt, aki filmen 
keresztül fogja ismertetni a gyógy-
növényeket és elmondja gyógyító 
hatásukat.

Gyalogtúrákat szervezünk, egyi-
ket a Recsek-hegyre, a másikat Ba-
latonfüredre a régi erdei úton. Aki 
nem bírja a gyaloglást az busszal 
jön és a megbeszélt helyen találko-
zunk.

Balatonfüreden töltünk együtt 
néhány órát, ha belefér hajókázunk 
is. Reméljük, az Önkormányzat 
szorgalmazza a Nyugdíjas Park 
munkáit, természetesen mi is részt 
veszünk társadalmi munkával. A 
nyár folyamán Pápára megyünk 
fürödni.

Fodor Györgyné
Örökifjak Nyugdíjas Klub

A májusi idõjárás Hidegkúton 
sem múlt el nyom nélkül, sok fa 
kidõlt, a focipálya melletti egyik 
hatalmas fûzfa is gyökerestül ki-
csavarodott a nagy szélben. Má-
jus 25-én az esti órákban nagy 
mennyiségû csapadék hullott a 
környéken. A felhõszakadás követ-
keztében az addig legfeljebb egy 
méter széles Séd megduzzadt és 
kilépett a medrébõl.

Az esõ végén elõször a Patak 
utcaiak mentek le megnézni, és 
a mederbõl kilépett patak láttán 
azonnal észlelték, hogy ez nem egy 
szokásos esõ volt. A Hosszú utcai 
telkek végében álló lakókhoz most 
nem lehetett átmenni a patakon. 
A vízfolyás hamarosan 8-10 mé-
ter szélességben hömpölygött le a 
telkek végében, elmosva a vetemé-
nyest, a kertek végében levõ tárgya-
kat, hordókat, és a hidakat is elvitte. 
Az addig mindig teljesen szárazon 
álló kertvégi részeken fél-egy méte-
res hordalékos víz folyt. Késõbb a 
falu felsõ végében, a Hosszú és az 
Ifjúság utcában lakók is elindultak, 
hogy megnézzék kell-e valahol se-
gíteni az áradás miatt. A focipályá-
ra érve látták, hogy annak az északi 
oldala felõl dõl be a víz, jó arasznyi 
vastagon borítva be a pályát. A pa-
tak melletti egyik pincében szinte 
derékig állt a víz.

A focipálya melletti mederszaka-
szon a Séd szinültig töltötte a med-
ret, a hídnál átbukott az úttest fölé 

Árvíz a hidegkúti séden

– ez utóbbit az okozta, hogy egy 
nagy fa elállta az útját a híd alatt. 
A szelektív hulladékgyûjtõnél is 
hatalmas tócsa volt, a mezõ felõl 
pedig egy újabb patak zúdult le a 
Sédbe.

A víz ereje a falu végén, a 
szeszfõzdénél mutatkozott meg 
igazán: a patak melletti házak ud-
varán fél méteresnél is nagyobb víz 
állt, befolyt a pincékbe. Még a gu-
micsizma sem volt elég magas szá-
rú, akkor víz volt már arrafelé. Itt 
már tényleg kellett tenni valamit a 
rengeteg víz ellen. Pallókból össze-
szegezett terelõkkel irányították el 

a vizet az épületek felõl, hogy keve-
sebb jár érje az ott lakókat.

Ilyen nagy árvíz állítólag 1976-
ban volt utoljára, de olyat is hal-
lottunk, hogy ilyen nagy árvíz 
még nem volt. Szerencsére a patak 
vízgyûjtõ-területe kicsi, így az ár 
amilyen hamar jött, majdnem olyan 
hamar el is ment, és reggelre már 
csak a nyomai maradtak: hordalék, 
elakadt uszadékfák, helyenként 
kissé átszabott meder, és a fényké-
pek, amit errõl a megdöbbentõ ter-
mészeti eseményrõl készítettünk.

Hegyi Róbert, Pénzes Erzsébet
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