
 

A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja

LAPUNK SZÍNES FEJLÉCE 
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETÕ

                Felelõs kiadók: 
              Magasi János 
          és Pénzes Erzsébet polgármesterek
       Tipográfia: Dobszay Csaba
   Nyomja a Viza Kft. nyomdája,Veszprém

2011. december
XXI. évf. 4. szám

Szeretettel meghívja a Tótvázsonyért Alapítvány
A MINDENKI KARÁCSONYA címû rendezvényre,

amely 2011. december 18-án 
délután 3 órakor lesz a katolikus templomban.

Ünnepi köszöntõt mond Sipos Csörsz Csanád református lelkész, 
közremûködik a Német Nemzetiségi Dalkör, a Fiatalok Énekcsoportja és 
a Református Közösségi kórus. A rendezvény után mindenkit szeretettel 
várunk forralt boros, teás, süteményes beszélgetésre a templom kertbe, 
ill. rossz idõ esetén az iskola aulájába. Töltsük együtt advent harmadik 
vasárnapját, hogy mindenkinek szeretetteljes békés ünnepeket kívánhas-
sunk kis közösségünkben. 

Karácsonyra
Valószínûleg nem csak én érzem azt, hogy „repül az idõ”. Karnyúj-

tásnyi távolságnak tûnik 2010/2011 évfordulója, miközben már itt 
van az Advent, közeledik a Karácsony.

Közeledik az az ünnep, amely felekezeti hovatartozás nélkül min-
den embert örömmel tölt el.

Igaz, nagyon szomorú is tud lenni a Karácsony, ha a közelmúltban 
elvesztett szülõ, házastárs, gyermek miatti fájdalom árnyékolja be. 
Ilyenkor a kényszerû belenyugvás mellett a múltban együtt töltött, 
örömteli ünnepekre való emlékezés nyújthat némi vigasztalást.

Segíti ezt a fájdalmat elviselni, ha a környezetünkben élõ, hasonló 
sorscsapást szenvedett ismerõseinkhez, barátainkhoz nyitott szívvel 
fordulunk, jó szóval, együttérzéssel próbáljuk enyhíteni bánatukat, 
lehetõséget adva, hogy egy kicsit „kibeszéljék” magukból gyötrõ szo-
morúságukat.

Az Adventben eredendõen is sokkal nyitottabbak vagyunk egymás 
iránt. Az év többi idõszakához képest lényegesen nagyobb szociális 
érzékenységet tanúsítunk, adakozóbbak vagyunk. Ez nem kizáró-
lag anyagi támogatás formájában jelentkezik. Ezekben  hetekben 
elnézõbbek és megbocsátóbbak vagyunk egymás iránt egy-egy konf-
liktus helyzetben. Könnyebben tesszük túl magunkat vélt vagy valós 
sérelmeken. Közlékenyebben, vidámabban, jobb kedvvel fordulunk 
ismerõshöz és adott esetben ismeretlenhez egyaránt.

Mindezt talán nem is mindig tudatosan tesszük. Egyszerûen él ben-
nünk a Karácsony várás gondolata, ösztönösen találjuk meg a Kará-
csonyra való felkészülés, várakozás ilyen formáit.

És ha ez a felkészülés sikerélményekben gazdag volt, akkor az ün-
nep öröme még teljesebb tud lenni.

Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, ami a keresztyén egyhá-
zak legnagyobb ünnepe. Ilyenkor  - az év más vasárnapjaihoz képest 
– sokkal nagyobb számban keresik az emberek az Istennel való talál-
kozás lehetõségét a Szentmiséken, Istentiszteleteken.

Ezzel együtt a Karácsony egy meghitt családi ünnep is. Amikor is 
szûkebb körben vagy nagyobb létszámban a család közösen éli át a 
Karácsony varázsát, örülnek egymásnak és ami talán a legfontosabb, 
sokat vannak együtt.

Használjuk ki az ünnep adta minden lehetõséget a közös idõtöltésre, 
beszélgetésre, a kisgyermekekkel a játékra. Mindezt tegyük egymá-
sért és magunkért is. Ezzel sikerülhet a „lemerült elemeket” újra-
tölteni, kicsit felkészülni az új évben folytatandó munkára, a dolgos 
hétköznapokra, melyek jó eséllyel legalább olyan megpróbáltatáso-
kat hoznak számunkra, mint a most végéhez közeledõ év.

Áldott Karácsonyt és Békés Boldog Új Évet kívánok Tótvázsony 
Önkormányzata nevében Kövesgyûrpuszta, Hidegkút és Tótvázsony 
valamennyi lakójának.

Magasi János
Polgármester

Meghívó
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Egyesületünk által elnyert tá-
mogatásból felépült és átadásra 
került Integrált Közösségi Szol-
gáltató Térként mûködõ Tetõtér. 
A következõ 5 évben vállaltuk a 
hely mûködtetését, programokkal 
és szolgáltatásokkal való megtöl-
tését. Napi 6 órában minden nap 
várjuk vendégeinket a könyvtár-
ba, teleházba. Kéthetente- oly-
kor még gyakrabban- szervezünk 
a Mini-Manó Klubbal, a helyi 
védõnõvel, Linde Alapítvány-
nyal 5 éves kor alatti gyermekek 
és szüleik számára foglalkozá-
sokat. Havonta szervezünk ifjú-
sági programot, közmûvelõdési 
programot és fogadó órát a helyi 
vidékfejlesztési lehetõségekrõl. 
Kéthavonta szervezünk könyvtári 
programot, háromhavonta tartunk 
ismeretterjesztõ elõadást az in-
ternet használatáról, a munka vi-
lágáról, illetve egészségfejlesztési 
programot a Nefelejcs Alapítvány-
nyal. Félévente szervezünk helyi 
vállalkozások számára fórumot, 
illetve az elektronikus közigazga-
tásról elõadást. Mindezek mellett 

segítjük a helyi civil szervezetek 
mindennapi munkáját, és igyek-
szünk a helyi kommunikációs 
csatornák folyamatos mûködését 
biztosítani. 

Október elején került sor az 
átadásra, Magasi János polgár-
mester úr köszöntõje, dr. Horváth 
Zsolt országgyûlési képviselõ ün-
nepi beszéde után a két helyi fele-
kezet képviselõje, Pius atya és Si-
pos Csörsz Csanád tiszteletes kért 
áldást a Tetõtérben folyó munkára. 
A szalagátvágás után megtekint-
hették a szép új épületet, melynek 
tervezõje Peresztegi Gábor volt, 
az építést az ajkai Avép Kft végez-
te közbeszerzési eljárást követõen. 
Az építésnél Haász Lõrinc volt 
a mûszaki ellenõr, Ther Antal a 
statikus. A helységek berendezései 
közül a bútort –könyvtárpolcok, 
asztalok, szekrények, fogasok- 
Zsár Tamás gyártotta, elektroni-
kai eszközöket- TV, projektor, szá-
mítógépek- az ajkai Etalon Kft-tõl 
vásároltunk, irodabútorokat- szé-
kek, információs táblák, prospek-
tustartók- a PBS-tõl szereztük be. 
Speciális villanyszerelési segítõnk 
ifj. Varga István volt, informati-
kai rendszerünket Buzásy Lász-
ló- Bubu bácsi-tervezte meg és 
fejlesztette ki, a tûzoltó készülé-

kek tervezésében és kiépítésében 
Gyurcsán László tûzoltó segített. 
A projekt elõfinanszírozásában 
Tótvázsony Község Önkormány-
zata és a Kinizsi Bank segített.

Az átadó ünnepséget koncert 
követte, melyen a Balatonfüredi 
Ferencsik János Zeneiskola nö-
vendékei és tanárai mutatták be, 
hogy a fiatalok is tudnak értéket 
teremteni, a koncertet Kiss And-

rás zongoratanár szervezte. 
Köszönöm mindenkinek segítsé-

gét, áldozatos munkáját!
Áldott karácsonyi ünnepeket 

és sikerekben, közösségi porgra-
mokban gazdag, boldog új évet 
kívánok!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Nyisson üzletet  
a Tetõtérben
Tótvázsonyban, a Polgármesteri Hivatal tetõterében kialakított  5 m2  

-es, bebútorozott, pénztárgéppel ellátott üzletpult bérbeadó.
Ajánlatokat írásban a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elérhetõségeire 
várunk- tie@etotvazsony.hu, 8246 Tótvázsony, Magyar utca 27/A- 
melyben szerepeljen:
a bérlõ adatai- név/cégnév, bejegyzés száma, adószám, 
a hasznosítás tervezett formája-  
milyen típusú árucikkeket forgalmazna, 
a tervezett nyitvatartás,- heti hány órában, várhatóan mely napokon
a bérleti díj mértéke- havi elszámolással
pozitív döntés esetén a nyitás várható idõpontja.
További kérdésekkel keresse Szendrei Szilárdot 0620/6210631.

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tetõtéri történetek
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Schönwald Mária 
Községi Könyvtár 
névadó ünnepsége
„Hirdesd az igét, állj elõ vele,  
akár alkalmas,  
akár alkalmatlan az idõ, 
feddj, ints, biztass  
teljes türelemmel és tanítással.„ 

2Tim 4,2

5 évvel ezelõtt, 2006. decem-
ber 20-án adta vissza lelkét 
teremtõjének Schönwald Mária 
néni, falunk szülöttje, a helyi is-
kolában évtizedekig szolgáló pe-
dagógus, a helyi hagyományok 
megõrzõje, a helyi katolikus hitélet 
mozgatója, településünk díszpol-
gára. Az új helyre- a Tetõtérbe- 
költözött községi könyvtárunk 
vezetõsége úgy határozott, hogy 
Mária néni életének, szellemiségé-
nek és életmûvének méltó emléket 
állítva településünk könyvtárát róla 
nevezi el.  Mária néni több könyv 
és szöveges gyûjtemény megírásá-
ban és megjelentetésében végzett 
aktív munkát, ezzel gyarapítva és 
megõrizve falunk hagyományait. 
Ezen könyvek és kiadványok meg-
találhatóak könyvtárunkban. Név-
adó ünnepségünket halálának ötö-
dik évfordulóján, 2011. december 
20-án, kedden 17.00 órakor tartjuk, 
melyre minden kedves érdeklõdõt 
szeretettel várunk.  Tervezzük, 
hogy a névadó kapcsán fotókiállí-
tással emlékezünk meg Mária néni 
életérõl és munkásságáról, illetve 
személyes tárgyaiból állandó tár-
latot nyitunk a könyvtárban. Sze-
retnénk, ha nevérõl, életérõl nem 
feledkeznének meg az emberek, ha 
nevének használatával állandó em-
lékhellyé válhatna könyvtárunk és 
maga a Tetõtér, hogy a következõ 
generációk is megtudják ki volt 
Schönwald Mária.

a könyveket hogyan kell használni, 
hogy ne törjenek, megtanulták a 
könyvjelzõ használatát, kipróbál-
ták a játszó sarkot is, és a végén pe-
dig az ovónéni elolvasott egy mesét 
a „Minden napra egy mese” címû 
meséskönyvbõl. Nagyon jól érezték 
magukat. A végén élményekkel tele 
tértek vissza az óvodába. A könyv-
tárlátogatás annyira jól sikerült, 
hogy megismétlik, december 14-én  
újra jönnek, amikor is mese feldol-
gozást fognak csinálni a kiscsopor-
tos óvodások.

 
Sántha Szilvia

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Lisa See:

Aranyhegyen
A nagy-

sike rû Hó-
virág és a 
titkos legyezõ 
szerzõje csa-
ládja történe-
tén keresztül 
új területre in-
vitál, az Ame-
rikában élõ 
kínaiak sorsát 
mutatja be. Tanulságos, érdekes 
családportré, egy darab kultúr-
történet egy rejtett világról, embe-
rek és a kultúrák korlátok nélküli 
keveredésérõl. A szerzõ analfabé-
ta ükapja és két fia a szegénység és 
a kilátástalanság elõl Amerikába 
menekült, ahol gyógyfûárusként 
kezdett el dolgozni a transzkon-
tinentális vasút építésénél. Fong 
See, apja sikerein továbblépve, 
kiemelkedõ tehetségével felépítet-
te félelmetes kereskedelmi birodal-
mát, melynek révén kora leggaz-
dagabb és legbefolyásosabb kínai 
személyisége lett az Aranyhegyen, 
ahogy a kínaiak az Egyesült Álla-
mokat nevezik. Így született meg a 
„Fong Saga”. A keveredés és egy-
beolvadás története ez a regény a 
végtelen lehetõségek hazájáról, a 
Fong család életében megvalósult 
amerikai álomról, mely szédületes 
távlatokat és mesés gazdagságot 
biztosított számukra. A család tör-
ténete szól a lehetetlenrõl, az em-
beri akaraterõ és a kitartás által 
megvalósult hihetetlen álomról. A 
könyv megjelenése óta töretlenül 
sikeres. Opera is készült belõle.

Méhes György:

Szép szerelmek 
krónikája

A kötet-
ben egy 
szépreményû 
ügyvédbojtár, 
aki a szóbe-
széd szerint 
esténként ifjú 
hölgyek ab-
laka alatt ad 
szerenádot és 
egy profesz-
szor legszebb lánya egymásba sze-
retnek. 

A szenvedélyes szerelem egy 
életre szól, ámde évtizedeken ke-
resztül egy fölöttébb viharos szín-
padon zajlik, amelyen rokonok és 
vetélytársak ármánykodnak, hol 
ellenük, hol egymás ellen, hadse-
regek masíroznak föl és alá, tarol a 
spanyolnátha és a legügyesebbeket 
is beszippantják a gazdasági válsá-
gok örvényei.

A színpad a század elsõ évti-
zedeinek Erdélye, a szerelmesek 
pedig nem mások, mint az író szü-
lei, Elek és Ilon. A történeteket 
elmesélõ családtagok egymás szá-
jába adják a szót, így kettejük kró-
nikájába beleszövõdnek a család 
és a rokonság különleges románcai 
is, hogy aztán a regény egy olyan 
szerelem kibontakozásával érjen 
véget, amelynek immár maga a 
szerzõ a hõse. 

Az elsõ, emblematikus mondat 
foglalja össze a legszebben a re-
gény lényegét:” Szüleim nagyon 
szerették egymást, és ez a legne-
hezebb napjaikban is megvédte 
õket”.

Szabó Magda:

Örömhozó, 
bánatrontó

„Ember és 
állat alakja, 
igénye, telje-
sítménye tel-
jesen azonos 
volt a szá-
momra, ma-
gamat vagy 
magunkat se 
g o n d o l t a m 
többnek, másnak, mint egy civili-
zált, este fogat mosó farkast vagy 
hivatalba járó galambot. Heves, 
soha nem szûnõ, inkább erõsödõ 
szánalmat éreztem e néma test-
vérek iránt, akik a maguk sajátos 
nyelvét beszélték, és nem tudtak 
megszólalni emberi hangon, nem 
tudtak védekezni sem, teljesen ki 
voltak szolgáltatva az emberek 
jó- vagy rosszkedvének, ember-
ségének vagy embertelenségé-
nek. Külsejüket, tollruhájukat 
vagy a pikkelyeket, vagy az irhát, 
amelybõl szemük rám pillantott, 
úgy néztem, mint színészen a jel-
mezt, s meg voltam róla gyõzõdve, 
egyszer majd leveszik, akkor nem 
marad, csak a húsuk, azonos, mint 
az enyém, s lesz egy pont, egy pilla-
nat, amikor emberi hangon is meg-
szólalnak majd, csak ki kell várni, 
meg kell érdemelni” - írta Szabó 
Magda az Ókút-ban. Az írónõnek 
ezt a minden élõlény iránti szere-
tetét kívánta megmutatni örököse, 
Tasi Géza, közreadván a hagyaték-
ban fennmaradt - sokszor rajzok-
kal kísért - leveleket, amelyekben 
egy csíkos kiscica meséli el emberi 
hangon a szomszédoknak, milyen 
is íróéknál a macskaélet.

Az ovisok a könyvtárban

Az egyik novemberi napon a 
nagycsoportos óvodások és két 
óvónéni kíséretében látogatták 
meg településünk új könyvtárát, a 
Schönwald Mária Községi Könyv-
tárat. Mivel sokan voltak, így két 

csoportra oszoltak és míg az egyik 
csoport a könyvtárban volt, addig a 
másik csoport a gyerekházban ma-
gyar népmeséket nézett.

Az óvodások ismerkedtek a 
könyvtárral, hogyan kell viselkedni, 

VÉGRE LESZ IDÕNK OLVASNI - KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLÓ
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Helyi építményadó rendelet
2012. 01. 01-tõl  (KIVONAT!)
Az adó alanya
3. § (1)  Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) elsõ napján 

az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok 
tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

3. § (3)  Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatóság-
hoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyiság-
gal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is 
felruházhatnak.

Az adómentesség
4. § (1)  Adómentes az 1.§. (2) bekezdés b.) – c.) pontjában felsorolt adó-

alanyok közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. 
4. § (3)  Továbbá mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló 

lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább 
az egyik tulajdonos) az év elsõ napján az Önkormányzat illetékes-
ségi területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik

Az adókötelezettség keletkezése és megszûnése
5. § (1)  Az adókötelezettség a használatbavételi, illetõleg a fennmaradási 

engedély jogerõre emelkedését követõ év elsõ napján keletkezik. 
Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény 
esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követõ 
év elsõ napján keletkezik. 

Az adó alapja
6. § Az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
Az adó mértéke 
7. §  Az adó évi mértéke: 400 Ft/m2

Az adó megállapítása és megfizetése
8. § (1)  Az adóalanyok részére megállapított építményadót évi két egyenlõ 

részletben – az adóév március 15. és szeptember 15. napjáig – kell 
megfizetni.
(2) Ha az építményben az adókötelezettséget érintõ változás áll 
be, az adóalany köteles azt 15 napon belül bejelenteni az Önkor-
mányzat adóhatóságának.

Magánszemélyek kommunális adójáról
2012. 01. 01-tõl  (KIVONAT!)

A rendelet hatálya 
2. § Az önkormányzat rendelete kiterjed Tótvázsony község illetékessé-
gi területére.
Adókötelezettség
3. § Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a nap-
tári év elsõ napján az Önkormányzat illetékességi területén építmény tu-
lajdonosa továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékes-
ségi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával 
rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlõtársak, 
akkor valamennyi bérlõtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz 
benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendõ az adó 
alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlõtársak egyenlõ arány-
ban adóalanyok.
Az adómentesség
4. § Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló lakás, 
amely a helyi építményadó hatálya alá tartozik. 
Az adó mértéke
Az adó mértéke adótárgyanként és lakásbérletenként évi  8000 Ft

A legutóbbi számban tájékoztatást adtunk arról, hogy az önkormányzat 
két új adónem bevezetését tervezi. Azóta a képviselõ-testület megalkotta 
a magánszemélyek kommunális adójáról, valamint a helyi építményadó-
ról szóló rendeleteket.

A rendeletek kivonatait az újság tartalmazza, a teljes szövegük pedig a 
körjegyzõségen ügyfélfogadási idõ alatt megtekinthetõ.

A kommunális adó tartalmi része azonos a korábbi tájékoztatóban le-
írtakkal, azaz a lakóingatlannal rendelkezõ tulajdonosoknak van adófi-
zetési kötelezettségük, melynek mértéke 8 000 Ft/év.

Az adó bevallásához kiküldött nyomtatvány kézhezvétele után 
Kövesgyûrpuszta lakói írásban fordultak az önkormányzathoz az adó 
elengedését, vagy a helyben történõ felhasználásra vonatkozó garan-
ciát kérve. Ez utóbbit tudja az önkormányzat vállalni, miszerint is a 
Kövegyûrpusztáról befolyó kommunális adó összegét lényegesen meg-
haladó nagyságrendben fog Kövesgyûrpusztán útjavítást végezni 2012-
ben.

Szeretnénk megnyugtatni a Kövesgyûrpusztán élõket, nem fordulhat 
elõ az, hogy az általuk befizetett adóból építünk járdát Tótvázsonyban.

A helyi építményadó rendeletbõl kitûnik, hogy adófizetési kötelezett-
sége a Tótvázsonyban lakóingatlannal rendelkezõ azon ingatlantulaj-

donosoknak van, akik nem rendelkeznek állandó bejelentett lakhellyel 
Tótvázsonyban.

Ugyanakkor, akiknek építményadó fizetési kötelezettségük van, azok 
mentesülnek a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól. 
Ezzel kívántuk elkerülni azt, hogy egy lakóingatlan után két különbözõ 
adónemet kelljen megfizetni.

Nem túl népszerû dolog új adónemek bevezetése. Megítélésünk szerint 
azonban szükséges olyan források biztosítása, melyekre a pályázatok-
ból nem lehet támogatást szerezni. Az elmúlt években sok beruházást 
sikerült megvalósítani, és jelenleg is több ilyen munka van folyamatban. 
Azonban sajnos vannak olyan területek, melyekre nincsenek pályáza-
tok. Ezek között van az önkormányzati utak és járdák építése, felújítása. 
Ugyanakkor a rossz minõségû utak és járdák az itt élõk mindennapjait 
keserítik meg. Ezen akarunk a következõ években javítani, ehhez szeret-
nénk a fenti adókból többletforrást biztosítani.

Mindezek megvalósításához kérjük az Önök közremûködését, segítsé-
gét.

Magasi János
polgármester

A vízszolgáltatási díjak változásáról
(KIVONAT!)

A közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a közüzemi 
csatornamû használatáért fizetendõ legmagasabb hatósági díjak megálla-
pításáról és a díjalkalmazás feltételeirõl szóló 10/2005. (XII. 20.) rendelet 
módosításáról
1. § (1) A közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a közüzemi 
csatornamû használatáért fizetendõ legmagasabb hatósági díjak megálla-
pításáról és a díjalkalmazás feltételeirõl szóló 10/2005. (XII. 20.) rendelet 
módosított melléklete helyébe e rendelet melléklete kerül. 
2. § (1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba

1. számú melléklet:

1. Ivóvízdíj díja 302,60 Ft/m3

2. Szennyvízelvezetési és tisztítási díj: 365,10 Ft/m3

Fenti összegek az áfát nem tartalmazzák, annak felszámítása a törvényes 
elõírásoknak megfelelõen történik.

HELYI ADÓK

KARÁCSONYI AKCIÓ!
Bemer terápia kezelés árából -10% kedvezmény
Érvényes: 2011. december 1-2012. január 31. között.

Szakállné Leitold Annamária
Bemer szaktanácsadó 

A terápiáról 
további részletek 

a 10. oldalon!

70/509-3057
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A 2011-es évet tanulással kezd-
tük. 12 fõ motorfûrész kezelõi 
tanfolyamon vett részt. Mindenki 
sikeresen vizsgázott a tanultakból. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján volt szükséges a szakképesítés 
megszerzése. Éves szinten a leg-
több munkát a veszélyessé vált, il-
letve kidõlt fák adják az egyesület 
tagjainak. Az idei évben is számos, 
házakat veszélyeztetõ, fát vágtunk 
ki, vagy vágtuk le az ágait.

Szerencsére ebben az 
esztendõben az idõjárás nem oko-
zott sok kárt a faluban és a kör-
nyéken. Nem kellett nagy számban 
vizet szivattyúznunk.

Több alkalommal vonul-
tunk tûzesethez. Ezek közül a 
legjelentõsebb az volt, amikor a 
falu szélén álló ház kertjében ol-
tottuk el a tüzet.

Kövesgyûrön a Puszta Napon, 
Tótvázsonyban a gyereknapon és 
a Savanyó Jóska napon vettünk 
részt és mutattuk be felszerelésün-
ket és tudásunkat. A falunapon a 
hivatásos tûzoltókkal közösen egy 
oltási és mentési gyakorlatot haj-
tottunk végre.

Csabrendeken a polgár-
mester vándorserlegéért kiírt 
tûzoltóversenyen szerepeltünk 
május végén. A csapatunk. Egy 2. 
és egy 5. helyezést ért el.

Augusztus 5-8. között tûzoltó 
barátainkat látogattuk meg Né-
metországban. Az aschaffenbur-
giak egy különleges programot 
szerveztek az idén a számunkra. 
Péntek délután és szombaton egy 
elsõsegély és mentési tanfolyamot 
tartottak számunkra, melynek le-
zárásaként vasárnap délelõtt két 
mentési gyakorlatot hajtottunk 
végre, amelyekben sérülteket is 
el kellett látni. A sikeres vizsgá-
ról szóló okleveleket Karl Georg 
Kolb, a hivatásos tûzoltók pa-
rancsnok adta át egy meghívás 
kíséretében. Meghívott bennün-
ket a város tûzoltóságának 150. 
évfordulójára. Vasárnap este egy 
finom vacsora után köszöntünk el 
egymástól a következõ évi találko-
zás reményében Tótvázsonyban és 
Aschaffenburgban.

Idén is Zánkán rendezte meg a 
Megyei Tûzoltószövetség az ön-
kéntes és létesítményi tûzoltók ver-
senyét. Most a szokásosnál késõbbi 
idõpontban, szeptember 24-én volt 
a verseny. A szokatlan idõpont 
nem zavart meg bennünket. A fiúk 
ismét remek teljesítményt nyújtot-

tak, így tovább gyarapították az 
egyesület hírnevét. Megnyerték 
mind a két versenyszámot, amiben 
elindultak. Az elsõ helyezésekért 
járó két serleg mellé kaptak egy 
harmadikat, amit a 

Szövetség adományozott, a ver-
senyen legeredményesebb egye-
sületnek. Így végleg elnyertük a 
vándorkupát!

A tûzcsapok ellenõrzését decem-
ber 5-én hajtottuk végre a telepü-
lésen. 

Bízom benne, hogy a 
késõbbiekben még kevesebb kár 
lesz a településünkön és a környé-
ken, az idõjárás következtében és 
az emberi figyelmetlenségbõl ki-
folyólag.

Az elõzõ évivel azonos mértékû 
támogatást kaptunk az ön-
kormányzattól is és a Tûzoltó 
Szövetségtõl is a 2011-es évre.

Ezekbõl fizettük ki a tûzoltóautó 
kötelezõ biztosítását, a Tûzoltó 
Szövetségbeli tagság díját, a neve-
zéseket a tûzoltóversenyekre, a kö-
zösségi házra benyújtott pályázat 
miatt fizetendõ tagdíjat az Éltetõ 
Balaton-felvidékért Egyesülethez 
valamint a mûködési költségeket. 
Az eszközök vásárlása mellett, a 
motorfûrész kezelõi tanfolyamon 
résztvevõknek szükséges munka-
egészségügyi vizsgálatára is kellett 
költenünk. Sajnos az NCA-tól nem 
kaptunk támogatást. 

Az elõzõ években kapott össze-
geknél némileg kevesebbet kap-
tunk a felajánlott adó 1 százalé-
kokból. Ezt az összeget mûködési 
költségekre és eszközökre fogjuk 
fordítani. 

A motorfûrész kezelõi tanfolyam 
költségének felét az egyesület fi-
zette az OKF pályázatából és az 
elõzõ évben kapott 1 százalékok-
ból. A másik felét, a résztvevõk 
állták!

Nagyon szépen köszönjük mind-
azoknak, akik részünkre aján-

lották fel az adójuk egy részét. 
Kérjük, tegyék ezt meg a jövõ évi 
adóbevallásnál is.

Terveink a jövõre:
A heti összejöveteleken a szer-

tár és a felszerelés karbantartását 
végezzük, hogy mindig használ-
ható állapotban legyenek. Illetve 
fejlesztjük elméleti és gyakorlati 
tudásunkat. 

A Németországból kapott után-
futó felújítását, átalakítást tervez-
zük a következõ évben. Termé-
szetesen segítünk a bennünket 
segítségül hívóknak a szakértel-
münkkel. Részt veszünk a megyei 
tûzoltóversenyen. Erre a lehetõ 
legjobban felkészülünk. Német 
tûzoltó barátainkat látjuk vendé-
gül nyáron Tótvázsonyban. Vala-
mint Karl Georg Kolb meghívásá-
ra Németországba utazunk a jeles 
évfordulójukra. Részt veszünk a 

rendezvényeken, amelyekre hív-
nak bennünket.

A mûködési költségek mellett 
jövõre is szeretnénk fejleszteni a 
felszerelésünket. 

Köszönöm az egyesület tagja-
inak és családtagjaiknak a sok 
munkát és fáradozást, amelynek 
köszönhetõ az a sok szép ered-
mény, amelyeket a fentiekben 
leírtam. Legyen szó munkáról, 
versenyekrõl, vagy a programok-
ról.

Köszönjük a testület tagjainak 
és mindenki másnak, aki segített, 
támogatott bennünk. 

A jövõ esztendõre is tûz-, és ba-
lesetmentes évet kívánok a falu 
minden lakójának a tótvázsonyi 
önkéntes tûzoltók nevében.

Puskás Ferenc
elnök

TÛZOLTÓ EGYESÜLET

Tótvázsonyi szervezetek 
támogatása

Tótvázsonyban már 7 civil szervezet gyûjt 1%-ot. 2012 elején min-
den házhoz dobunk be borítékot melyben részletes anyagot talál a 
szervezetekrõl és nyilatkozatmintákat a felajánláshoz.

A Tótvázsonyi civil szervezetek, akik jogosultak az 1 %-ra:

A szervezet teljes neve Adószáma

Linde Tótvázsony  
Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítvány 

19382546-1-19

Nefelejcs Alapítvány a Szociális Partnerségért 19381703-1-19

Tótvázsonyért Alapítvány 19263645-1-19

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 18933039-1-19

Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 18926150-1-19

Tótvázsonyi Polgárõr Egyesület 19381813-1-19

Tótvázsonyi Sportegyesület 19899444-1-19

Éljen Ön is ezzel a lehetõséggel!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Alapítványunk az idei évben volt 
jogosult  elõször a személyi jövede-
lemadó 1%-ának igénybevételére, 
örömünkre ez 86.000 Ft plussz be-
vételt jelent, mely összeggel támo-
gathatjuk gyermekeinket. Megkö-
szönjük mindenkinek, aki adójával 
támogatta az Alapítványt.

A Linde Alapítványnál a 2011-es 
év a változások éve. A 2007-ben 
alakult Kuratórium mandátuma 
lejárt, ezért új tagokkal alakult újjá 
Mekler Katalin vezetésével.

Szeretném megköszönni az Ala-
pítvány tagjainak, a szülõknek, 
az óvónõknek, a lakosságnak, az 
Önkormányzatnak, mindenkinek 
aki bármilyen támogatással segí-
tette eddigi munkánkat és kérem, 
hogy továbbra is támogassák a leg-
kisebb korosztályt. Az új kurató-
riumnak is kívánok kitartást és jó 
együttmûködést a jövõben.

Ezzel a rövid idézettel szeretnék 
kívánni minden kedves lakosnak 
áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új esztendõt.

Béke pihen mindenlakásban, 
karácsony érkezik, ünnep a csa-
ládban! A felnõtt küldetése, hogy 
mindent megtegyen, hogy még sok 
Békés Karácsonyunk legyen!

Karácsony ünnepén, ha mécses 
fénye boldogsággal tölti el szíve-
det, béke lesz a családban. Ha a 
családokban béke van béke lesz 
az országban. Ha az országokban 
béke van, béke lesz a Földön is

Szakállné Leitold Annamária

Megtiszteltetésnek érzem, hogy 
engem kértek fel az Alapítvány el-
nökének, és azon leszek, hogy en-
nek a feladatnak eleget tegyek. Na-
gyon szépen köszönöm a bizalmat, 
Annamarinak az eddigi, eredmé-
nyekben gazdag munkáját.

A Kuratórium a 2012-es évi el-
képzeléseivel az óvodai korosz-
tály mellett, a bölcsõdéseket is 
megcélozta. Nagyon szeretnénk, 
és örülnénk neki, ha programja-
inkon, rendezvényeinken a szülõk 
is nagy számban vennének részt, 
így jelenlétükkel is támogatnának 
bennünket.

Remélem az eddigi segítségekre 
és támogatásokra továbbra is szá-
míthatunk, így ezáltal is többet 
tudunk nyújtani a legkisebb kor-
osztálynak.
Még egyszer köszönöm  
a felkérést,  
és ezúton Kívánok Mindenkinek 
Békés, Szeretetteljes  
Karácsonyi Ünnepeket,  
valamint  
Egészségben Gazdag,  
Boldog Új Évet!

Karácsony ünnepén  
az a kívánságom, 
Legyen boldog mindenki  
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt  
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik  
az emberek szívébe.

Mekler Katalin

Alkotó Kulturális Kör Tótvázsony 
Egyesület/AKT Egyesület

2011. október 22-én egy új egyesület alakult Tótvázsonyban, melynek 
célja: „Kulturális és mûvészeti tevékenység végzése, pártolása, oktatása, 
támogatása.”

Az egyesület elnöke: Sipos Ferenc
Alelnökei: Bertalanné Róth Renáta, Szendreiné Pongor Mária
Várunk minden ötletet és észrevételt, ami segít abban, hogy a mun-

kánkkal színesebbé tegyük Tótvázsony kulturális mindennapjait, és vá-
runk minden kedves érdeklõdõt, aki szívesen bekapcsolódna az egyesület 
tevékenységeibe.

Sipos Ferenc 30/490-9190, siposferenc.feco@gmail.com
AKT Egyesület

Vidám év végi programok
November 12-én az általános iskola tornatermében ismét megrendezés-

re került a már hagyományossá vált Idõsek Napja a „Tótvázsony, én így 
szeretlek” programsorozat részeként. Az ünnepségre a 62 éven felüli tót-
vázsonyi lakosokat hívtuk meg. 140 meghívott vendégünk volt, közûlük 
körülbelül 80-an vettek részt az ünnepségen. Az idén elõször köszöntöt-
tük a településünkön élõ legrégebb óta házaspárt alkotó idõseket is, Hei-
lig Feri bácsit és Manci nénit, Schultz János bácsit és Mária nénit, Pintér 
Jóska bácsit és Kati nénit. Magasi János polgármester pedig településünk 
legidõsebb lakóit, Fixl Györgynét, Tuza Ferencet, Schultz Jánost, és Le-
itold Jánost és Májer Jánosnét.

A mûsorban részt vettek az óvodások az iskolások, a hidegkúti dalkõr, 
és a tótvázsonyi dalkõr. Az ünnepség után süteménnyel, üdítõvel, borral 
kínáltunk meg a jelenlévõket. A jó hangulatról Molnár Tibor harmonikás 
gondoskodott. Sokan még táncra is perdûltek. Reméljük, hogy jövõre is 
együtt ünnepelhetünk.

December 3-án a Mikulás ismét ellátogatott falunkba, 150 csomagot 
készítettünk a vállalkozó kedvû gyerekekkel, és õk kisérték el a Mikulást 
is. Cserébe a kicsik énekkel, verssel, süteménnyel köszöntötték a nagy-
szakállút. 

Még decemberben élelmiszer csomagot juttatunk el 17 rászoruló 
családnak, amivel reméljük, hogy könnyebbé tudjuk tenni az ünnepi 
készülõdést.
 Kívánunk mindenkinek békés, boldog Karácsonyt,  
és egy gondoktól mentes új esztendõt !

Tósoki Zoltánné
Nefelejcs Alapítvány 

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”

Wass Albert:
Karácsonyi versek II. (részlet)

Közeledik a karácsony. A föld a 
szeretet ünnepére hófehér ruhát 
ölt magára. A tisztaság, az ártat-
lanság, a szentek fehér ruháját.

Karácsony elõtt már egy hó-
nappal megkezdõdik a lázas 
készülõdés. De ne feledjük, a sze-
retet mely belõlünk nõ, bennünk 
él, a világ összes drága kincsénél 
többet ér.

Pénzért megvehetetlen, de jó 
szóért bárki megszerezheti. A sze-
retetet egyik üzletben sem árulják 
pénzért. A szeretet emberi érzés, 
amit törõdéssel, gondoskodással, 
odaadással, türelemmel lehet a 
legjobban kifejezni. A szeretet az 
emberek éltetõ forrása, e-nélkül 
megszûnnénk létezni.

Karácsonykor, ha felnézünk a 
távoli égre, mélyen beszívjuk a 
tiszta, friss levegõt, látni véljük Is-
tent, amint a sötét égboltból ránk 
mosolyog, és a hó hull nesztelenül, 
szelíden, és a szeretet átöleli az 
egész földet.

A Német Kisebbségi Önkor-
mányzat nevében kegyelemteljes, 
békés, áldott karácsonyt és sze-
rencsés, boldog újévet kívánok! 
Im Namen der Deutschen Sel-
bstverwaltung wünsche ich Euch 
gnadenvolle, friedliche, gesegnete 
Weihnachten und ein glückliches, 
erfolgreiches Neues Jahr!

Gelopt sei Jesus Kristus!  
In Ewigkeit! Amen

Hauckné Heilig Réka
Német Kisebbségi 

Önkormányzat 

Idõsek napja

Falumikulás

Linde Alapítvány hírei

Karácsony készül, emberek!
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A tanácskozást Heilig Ferenc 
elnök rendezvény- és pénzügyi be-
számolója vezette be. A programok 
a terveknek megfelelõen a hazai 
németek által lakott településeken 
megvalósításra kerültek a nehéz 
anyagi helyzet ellenére (Közgyûlés/
Mány; Ifjúsági Fúvós Fesztivál/
Pécsvárad; Régi hangszeres zené-
szek 9. Találkozója /Kaposvár; Az 
egyházzene 15. ünnepe/Kõszeg; 
Harmonikások 5. Zenei Hete/
Kõszeg; Landesrat 15 éves jubile-
uma/Villány; Családi Zenészek 3. 
Találkozója/Mecseknádasd; Sváb 
zenekarok 4. Találkozója/Újhar-
tyán; 5. Néptánc Fesztivál/Pilisvö-
rösvár)

A pénzügyi helyzet nehéz, csak 
remélhetjük, hogy a megítélt tá-
mogatások még ebben a pénzügyi 
évben átutalásra kerülnek.

Landesrat közgyûlés 
Tótvázsonyban
A Landesrat (a Magyarországi Német Ének-, 

Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa) november 
utolsó hétvégéjén tartotta meg immár 9. alkalom-
mal tanáncsozását azzal a céllal, hogy értékelje a 
2011-es évet, és megtervezze 2012 év feladatait. A 
helyszín: Hotel Bakony Tótvázsony. 
Résztvevõk: a Landesrat 5 szekciójából (Ének, 

zene, néptánc, egyházzene, ifjúsági) választott 
Közgyûlés 28 tagja

Heinek Ottó, a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányza-
ta elnöke munkabeszélgetés keret-
ében tájékoztatta a megjelenteket. 
Köszönetét fejezte ki a Landes-
ratnak a 2011. évi népszámlálás 
eredményes lezárásával kapcsola-
tos erõfeszítéseiért. Eredményeket 
csak 2012 tavaszán lehet várni. 
Heinek úr hangsúlyozta: úgy a mó-
dosított nemzetiségi törvény, mint 
a választójogi törvény a jövõben a 
2011-es népszámlálás eredményei-
re támaszkodik. 
1) Csak ott lehet német önkor-
mányzatot választani, ahol a nép-
számláláskor legalább 30 fõ jelezte 
német kötõdését; ill.
2) Önálló választói névjegyzék 
alapján a hazai németség is vá-
laszthat képviselõt a Parlamentbe. 
Ehhez választói névjegyzékre van 
szükség, és kb. 15-20000 szavazat-
ra 2014-ben.

A szekciók programtervei 2012-re:
Néptánc szekció:
-  Gyermektánc fesztivál /kiírás és kritériumok, 2 elõválogatóval  

(március 11/Törökbálint; március 25/Villány)
Kórus szekció:
- Ifjúsági Kórusfesztivál (Április 21. Városlõd)
- Landesrat Singwoche (Zenei Hét) Július 2-8. Pilisvörösvár
Egyházzenei szekció:
Szeptember 8: Német egyházzene 16. ünnepe/Bátaszék
Zenei szekció:
Május 11-13.   Régi hangszeres zenészek 10. Találkozója/Vecsés
Augusztus 5-12.  Harmonikások 5. Zenei Hete/Bácsalmás
Október 27.      6. Fúvószenei Fesztivál/Vecsés
November 3:     4. Családi Zenészek Talákozója/Szomor
CD-rõl kotta kiadvány szerkesztése. 

Nagy tervek. Az alkotó erõ rendelkezésre áll. „Csak“ az anyagi háttár 
hiányzik. De mi meg akarjuk valósítani elképzelésünket. Isten segítségé-
vel sikerül is.

Baráti üdvözlettel: 
Heilig Ferenc elnök

Der Landesrat der ungarndeuts-
chen Chöre, Kapellen und Tanz-
gruppen organisierte an der letz-
ten Novemberwoche bereits zum 
9. Mal seine Tagung mit dem Ziel: 
das Jahr 2011 auszuwerten und die 
Aufgaben für 2012 zu planen. Ve-
ranstaltungsort war das Hotel Ba-
kony in Totwaschon

28 Vollversammlungsmitglieder 
der 5 Sektionen des Landesrates 
(Chöre, Kapellen, Tanzgruppen, 
Kirche, Jugend) haben an der Ta-
gung teilgenommen.

 Die Tagung wurde mit dem Tä-
tigkeits- und Finanzbericht des 
Landesrates von Franz Heilig, Vor-
sitzender des Landesrates, einge-
führt: die geplanten Veranstaltun-
gen konnten – trotzt der schweren 
finanziellen Lage – in von Deuts-
chen bewohnten Gemeinden orga-
nisiert werden (Vollversammlung/
Maan; Landesfestival der Jugendb-
laskapellen/Petschwar; IX. Treffen 
der Altmusiker/Kaposvár; XV. Kir-
chenfest/Güns; IV. Harmonikawo-
che/Güns; 15jähriges Jubiläums-
fest/Willand; III. Familienmusik/
Nadasch; IV. Schwabenkapellen 
in Hartian; VI. Volkstanzfestival/
Werischwar).

Die Pläne der Sektionen für 2012:
Volkstanzsektion: 
-  Kriterien und Ausschreibung des Kindervolkstanz-Festivals  

mit 2 Vorentscheidungen  
(am 11. März D/Grossturwall; 25. März in Willand);

Chorsektion:
-  Landesfestival der Jugendchöre am 21. April 2012 in Waschludt;
- Landesrat Singwoche (2-8. Juli in Werischwar)
Kirchensektion:
16. Fest der ungarndeutschen Kirchenmusik: am 8. September 2012  
in Badeseck
Musiksektion:
11-13. Mai:  10. Altmusikertreffen in Wetschesch
5-12. August: 5.  Harmonikawoche in Almasch;
27. Oktober: 6.  Bläsertreffen in Wetschesch;
3. November: 4.   Familienmusik in Somor; sowie 

über die CD-Aufnahme soll ein Notenheft im Jahr  
2012 herausgebracht werden.

 
Große Pläne. Schöpferische Kraft ist vorhanden. Die Finanzen fehlen 
„nur“ noch. Aber wir wollen unsere Vorhaben auch verwirklichen. Mit 
Gottes Hilfe wird ś uns gelingen.   
              

Mit freundlichen Grüßen: 
Franz Heilig / Vorsitzender

Die Finanzlage ist schwer, es wird 
gehofft, dass die zugesprochenen 
Gelder noch in diesem Jahr auch 
überwiesen werden. 

 
Mit Herrn Otto Heinek, Vorsi-

tzender der LdU wurde ein Arbe-
itsgespräch geführt. Er sprach dem 
Landesrat seine Dankworte aus für 
die Bemühung zur erfolgreichen 
Abschließung der Volkszählung. 
Ergebnisse sind erst im Frühjahr 
2012 zu erwarten.

Herr Heinek betonte: sowohl das 
modifizierte Nationalitätengesetz, 
als auch das Wahlgesetz basiert 
künftig auf Volkszählungsergeb-
nissen von 2011.
1) nur dort werden MSVen gewählt 
werden, wo bei der Volkszählung 
mindestens 30 Personen sich für 
Deutsche bekannt haben; bzw.
2) auf Grund eigener selbststän-
digen Wählerliste können De-
utsche einen Abgeordneten ins 
Parlament schicken/wählen. Dazu 
braucht man eine Wählerliste und 
schätzungsweise etwa 15-20000 
Stimmen bei Wahlen 2014.
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A Német Nemzetiségi Egyesület 
jelenleg mûködõ nemzetiségi cso-
portja a Dalkör, ebben az évben 
is több rendezvényen vett részt a 
községben, a környék településein. 
Próbáinkat heti rendszerességgel 
tartjuk, szereplésektõl függõen 
ennél gyakrabban is. Köszönöm a 
tagok kitartó, áldozatos munkáját, 
hiszen egy-egy szereplésre történõ 
felkészülés sok idõt vesz igény-
be. A fiatal harmonikások -Heilig 
Zoltán, Molnár Mariann- tanul-
mányaik miatt jelenleg nem tudják 
a csoportot kísérni. Ezúton is kö-
szönjük munkájukat, reméljük, a 
késõbbiekben még számíthatunk 
rájuk! Jelenlegi kísérõnk Tósoki 
Dániel, aki több fellépésünkön is 
dicsérõ, elismerõ szavakat kapott. 
Közösségért végzett munkájáért 
és sikeres tanulmányai miatt a 
közeljövõben Budapesten kitün-
tetést vehet át. Molnár Mariann a 
tavalyi évben vett át díjat, szívbõl 
gratulálunk mindkettõjüknek.

Az idei évben is vidám mûsorral 
léptünk fel a nyugdíjasok farsang-
ján, a Nefelejcs Alapítvány által 
szervezett Idõsek Napi köszöntõ 
mûsorban német és magyar da-
lokkal kedveskedtünk a szépkorú-
aknak. Az Ifjúsági Egyesületet a 
„Tótvázsony én így szeretlek” prog-
ramsorozatának megvalósításában, 
elõfinanszírozásában támogattuk. 
Dalkör szereplései 2011-ben:
Tótvázsony

Nyugdíjasok farsangja
Virágvasárnapi Passió  
a templomban 
Fúvószenei Találkozó
Úrnap - Pirgerek
Idõsek Napja 
Adventi - karácsonyi koncert

Nemesvámos
Kistérségi Nap

Gyulafirátót
Nemzetiségi Nap 

Nagyvázsony
„Tornácon a kistérség” 

Hévíz
„Népek tánca,  
népek zenéje” - vetélkedõ

A hévízi Majerik Hotel szerve-
zésében rendezték meg a „Népek 
tánca, népek zenéje” kulturális 
vetélkedõt, amelyre a Dalkör is 
beadta jelentkezését német nem-
zetiségi népdalkör kategóriában. A 
jelentkezõk nagy létszámára való 
tekintettel több elõdöntõt tartot-

Idei események a sváb 
hagyományõrzés jegyében

tak, mert határon túli csoportok 
is jelentkeztek. Az elõdöntõket a 
hévízi Városháza kultúrtermében 
rendezték meg, a zsûri tagjai a hé-
vízi és keszthelyi zeneiskola tanárai 

Az emberi történelem utóbbi kétezer esztendejében 
nagyon sokféle karácsonyt ünnepelhetett az emberi-
ség. Volt közöttük boldogabb és kevésbé boldogabb, 
háborúval beárnyékolt, avagy más dolgok miatt nehe-
zebb. Egy azonban közös volt: akik igazán ünnepel-
tek, azok a megszületett Megváltót ünnepelték, aki 
minden körülmények között örömhír a számunkra. 
Benne Isten megmutatja, hogy nem hagyja el az em-
beriséget, hanem magához emelve üdvözíti. Az üd-
vösség nem fizikai javakban való bõvelkedés, hanem a 
végtelen szeretetben való részesedés. Légy igazán sze-
relmes, öleld magadhoz gyermekedet vagy lásd meg 
fiaidnak fiait, unokáidat, ezek olyan emberi érzések, 
a szeretnek és a boldogságnak olyan pillanatai, ame-
lyek valamit sejtetnek abból a boldogságból, melyre 
Isten meghívott bennünket. A Betlehemben született 
Üdvözítõ nem egy kegyes emlék, vagy egy szép, meg-
ható történet, hanem Isten valóságos reménység-üze-
nete, amelyet a mi ünneplésünk által minden évben 
újra és újra megerõsít.

Mi lehet a reménységünk 2012 hajnalán? Milyen vi-
lágra számíthatunk? Mi lesz ezután?

Azt gondolom, közeli történelmünk karácsonyai kö-
zül az idén merül föl a legtöbb kérdés az emberben. 
Szinte nincs család, amelynek ne volnának gondjai, 
nincs ember, akinek ne volnának komoly kérdései 
jövõjérõl. Álmodni merünk, tervezni már nem annyi-
ra. De idén is megszületik a Gyermek, aki azt mondja: 
bízzatok!

De miben? Hogyan? Miért? Jézus örök értékekkel 
gazdagít bennünket. Semmi olyan nincs tanításában, 
ami múlandó: szeretet, bûnbánat, áldozatvállalás, 
örök boldogság. Ha ezek nem múlandóak, akkor alig-
hanem ezen értékeket kellene gyûjtenünk, ha embe-

rileg talpon akarunk maradni. Persze aggódhatnánk 
az élelmiszer-, üzemanyag- vagy energiaárak miatt is, 
felvethetnénk a vízhiány okozta lehetséges nehézsé-
geket is: ez mind jogos volna, mert valós problémák. 
Ám ha az örök értékekre hajtunk, akkor ez nem figye-
lemelterelés, hanem elõkészítése annak, hogy a földi 
gondokat közös erõvel tudjuk megoldani. Mert ugye 
mind érezzük, hogy az elõbb felsorolt problémák 
azért keletkeztek, mert hiányzott a szeretet a világ-
ból. Ha nem volna féktelen önérdek, nem volnának 
telhetetlen pénzemberek, mennyivel szebb és jobb 
világunk volna! A ma fenyegetõ problémák jelentõs 
részét õk okozzák.

Gondolom idén kevesebb jut fizikai ajándékra. Nem 
is baj. Jusson több a szeretetre! Nem azért, mert ol-
csóbb, hanem azért mert fontosabb. Karácsony ün-
nepéhez közeledve, vagy épp az ünnepen, adjunk 
hálát szeretteinkért, köszönjük meg õket Istennek, de 
ne legyünk szégyenlõsek, mondjuk egymás szemébe 
is: köszönöm, hogy vagy nekem! Néha oly természe-
tesnek tûnik, hogy szeretjük a másikat, hogy ki sem 
mondjuk, nem is adjuk semmi különösebb tanújelét. 
Idén mondjuk ki, öleljük meg, mosolyogjunk a szemé-
be! Mert ez egy maradandó érték, örök ajándék.

Reményünk egy szebb világ, amelyet örök értékekre 
építünk: szeretetre, bûnbánatra, áldozatvállalásra és 
örök boldogságra. S ez a világ fennmarad!

Gere Dávid Márk
katolikus plébános

voltak. Csoportunk október 15-én 
lépett fel. Nagyon örülünk annak, 
hogy lehetõséget kaptunk az orszá-
gos szintû bemutatkozásra, kultu-
rális csoportok megismerésére.

Az egyesületi tagok nevében ál-
dott, békés karácsonyt, és boldog 
új évet kívánok:

Hauck Jánosné
dalkörvezetõ

Reményünk egy szebb világ!
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A klubtagok kérésének 
megfelelõen Egyesületté ala-
kultunk. Ennek elõkészületei 
szeptemberben megtörténtek, a 
bejegyzéshez szükséges feladato-
kat elvégeztük. Az Alapszabályt 
és ahhoz szükséges mellékleteket 
elkészítettük és benyújtottuk cég-
bejegyzésre a Megyei Bírósághoz. 
A bejegyzés november végén meg-
történt.

Az év folyamán több 
ismeretterjesztõ és egészségügyi 
elõadás hangzott el. Vendégünk 
volt többek között Magasi János 
polgármester Úr, aki tájékoztatást 
adott az eredményekrõl, tervekrõl, 
valamint Komlós Norbert körzeti 
megbízott, aki elõvigyázatosságra, 
óvatosságra hívta fel a figyelmet az 
idegenekkel, számunkra ismeret-
len személyekkel szemben.

Az egészséggel, a természetgyó-
gyászattal, az alternatív gyógymó-
dokkal kapcsolatos elõadásokat 
is több alkalommal hallhattunk, 
melyeket továbbra is szeretnénk 
folytatni.

A 2011/12-es színházi évad-
ra ismételten váltottunk bérle-
tet a veszprémi Petõfi Színház 

elõadásaira. Az idei évben hat 
elõadást fogunk megtekinteni. A 
Klubtagokon kívül szép számmal 
csatlakoznak hozzánk színház 
kedvelõk is.

A kirándulások elmaradhatat-
lanok klubunk életében. A szom-
bathelyi látogatáson kívül számos 
kisebb kirándulást tettünk környé-
künkön (Halimba, Nagyvázsony, 
Tihany, Balatonfüred).

Rendezvényeink az elmúlt 
évekhez hasonlóan sikeresek, 
színvonalasak voltak. A farsan-
gi összejövetelünket a vidámság, 
a karácsonyi ünnepségünket a 
meghittség jellemzi. Mindkét ün-
nepen a klubtagok szereplésén 
kívül vendégszereplõk is szóra-
koztatnak bennünket, akik szintén 
hozzájárulnak a rendezvény szín-
vonalához. Három alkalommal 

köszöntöttük névnapjukat ünneplõ 
klubtársainkat. 

Hagyományainkhoz híven ebben 
az évben is szerveztünk kézmûves 
foglalkozást. Wolf Józsefné segít-
ségével nagyon szép koszorúkat 
kötöttünk hozzátartozóinknak 
Mindenszentek ünnepére.

Az Önkormányzat jóvoltából az 
idén is meglátogatunk, minden 
75 év feletti idõs embert. Ebben 
az évben 66 karácsonyi csomagot 
készítünk el és juttatjuk el az érin-
tettekhez.

2011-es évben az Önkormányzat-
tól ismét 50.000 Ft támogatást kap-
tunk, melyet a klub mûködéséhez 
használtunk fel. A pályázaton el-
nyert 50.000 Ft-ot pedig a Szom-
bathelyi kirándulás költségeinek 
csökkentésére használtuk fel. Kö-
szönjük a támogatást.

Karácsony és év vége közeled-
tével engedjék meg, hogy a falu 
minden lakójának lelkiekben gaz-
dag, békés, boldog karácsonyt és 
eredményes új évet kívánjak az 
„Õszidõ” Nyugdíjasklub nevében

Weinhardt Ferencné
klubvezetõ

Az „Õszidõ” Nyugdíjasklub hírei

Vérkeringési, vérellátási zavarok, Érszûkület, Anyagcserezavar, Szédülés, Sportteljesítmény növelés, Potencia 
zavar, Stressz, Cukorbetegség és szövõdményei, Mozgásszervi betegségek Fülzúgás, Bõrbetegségek, Szkleró-
zis multiplex, Májbetegség, Reuma, Tanulási nehézségek, Sebgyógyítás

BEMER a fizikai ÉR-terápia
A legtöbb betegség oka a megváltozott, elégtelen mikro-keringés. A BEMER egy olyan egyedülálló orvosi 
eszköz, amely hatékonyan képes javítani a mikrocirkulációs vérkeringést a szervezet egészében.
A BEMER-terápia egy bizonyított és elfogadott gyógymód az orvoslásban, egy igazi alternatíva és mára már 
elérhetõvé vált mindenki számára:
• Kipróbálható és alkalmazható kúraszerûen kezelõhelyen, orvosi konzultációval,
•  Bérelhetõ a készülék otthoni használatra szakszerû betanítással, házhozszállítással,  

az ország egész területén. Így az egész család tapasztalhatja a terápia jótékony hatásait.
•  Megvásárolhatóak a készülékek otthoni és terápiás alkalmazásra, hiszen a folyamatos,  

napi használat a legideálisabb (fõként krónikus betegség esetén), nappali és éjszakai programokkal.

A hatékony, fájdalommentes vérkeringés-  
javítás már Tótvázsonyban is elérhetõ

Bõvebb információ és bejelentkezés: Szakállné Leitold Annamária

06-70/5093057
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EVS képzésre került sor a novem-
ber utolsó napjaiban Kisorosziban, 
amire sikerült eljutnom. A kép-
zés 4 napig tartott, aminek célja a 
Magyarországon levõ önkéntesek 
találkozása, barátságok szövése, 
a magyar kultúrába való mélyebb 
bepillantás, az önkéntességgel kap-
csolatos kérdések tisztázása, egy-
más problémáinak megbeszélése.

25 külföldi fiatal önkéntes vett 
részt a képzésen, több országból 
érkeztek, Németországból, Spa-
nyolországból, Portugáliából, 
Litvániából, Lettországból, Fran-
ciaországból, Ukrajnából és Ro-
mániából, honnan hárman voltunk 
összesen, és mind székelyföldrõl, 
egy lány Székelyudvarhelyrõl, egy 
fiú Sepsiszentgyörgyrõl  és én Csík-
szeredából. 

Nagyon jól telt ez a négy nap, elsõ 
nap számos kis játékkal ismerked-
tünk meg egymással, majd a kul-
turális esti program keretén belül, 
mindenki a saját kultúrájából kel-
lett bemutasson valamit, ami lehe-
tett étel, ital, tánc, kisfilm vetítés, 
bármi, én Erdélybõl a túrós pulisz-
kát és a zakuszkát, mint az ottani 
jellegzetes ételeket mutattam be, 
ami nagy sikernek örvendett. Volt, 
aki itallal kínált, litván táncot taní-
tott, verset olvasott fel, színdarabot 
játszott, egyszóval sokat lehetett 
tanulni egymás kultúrájából.

Szinte mindennap csapatépítõ já-
tékok voltak, ami a kommunikációt 
segítette elõ, mivel sokan, ahogyan 
én is csak kis szinten tudtunk an-

2011. júniusában a Tótvázsonyi 
Polgárõr Egyesület közgyûlése új 
elnököt /Sütõ Tamás/ és alelnököt 
/Kalán Szilárd/ választott. A jelen-
legi létszám mellett, mely 12 aktív 
fõ, a tagok által vállalt szolgálatok 
számát figyelembe véve, majd-
nem minden nap van szolgálatot 
teljesítõ polgárõr a falu utcáin. 
A jelenlegi létszámot szeretnénk 
bõviteni,amenyiben lehetõvé válik 
szeretnénk minden nap járõrözni 
, illetve hosszabb idõt tölteni a 
területen és olyan külterületi ré-
szekre /pl.: szõlõhegy/ is kiterjesz-
teni a járõrözés útvonalát, ame-
lyekre most nincs lehetõségünk. 
Szõlõtulajdonosok megkeresése 
után jutottunk arra az elhatáro-
zásra, hogy a „Gella” alatti terü-
letre is kiterjesszük a járõrözést, 
mivel a betörések száma megsok-
szorosódott e területen.

Biztosítottuk a március 15-ei ün-

nepély és a Fúvószenei Találkozó 
felvonulását a faluban. Augusz-
tusban a Savanyó Jóska Napokon 
felállított értékes tárgyakra egész 
éjjel vigyáztunk. Egyesületünk 
benevezett a Fõzõversenyre, ame-
lyen õzpörköltünk második helye-
zést ért el. Az Országos Polgárõr 
Egyesület idén is meghirdette az 
„Egy iskola egy polgárõr” akciót, 
amelynek során az iskola és az 
óvoda környékén szeptember ele-
jén, a reggeli és a délutáni órákban 
jelen voltunk a gyerekek érkezése-
kor-távozásakor. Mindenszentek-
kor három egymást követõ napon 
a késõ délutáni, esti órákban fo-
kozott járõrözést végeztünk a Ka-
tolikus- és a Református temetõ 
környékén.

Az egyesület 2011-ben Tótvá-
zsony Község Önkormányzatá-
tól, a Nemzeti Civil Alaptól, az 
Országos Polgárõr Egyesülettõl, 

tagjaink által az éves tagdíj 
befizetésekbõl és az elõzõ évben 
megkapott SZJA 1 %-ból kapott 
összegekbõl gazdálkodik. A tagok 
számára sapkát, pólót,nadrágot 
és kabátot szereztünk be, hosszú 
keresés után sikerült egy jó álla-
potú 90-es évjáratú Opel Corsát 
vásárolnunk, amivel a járõrözést 
tudjuk folytatni.

A jövõben is szeretnénk ezt az 

aktív járõrözést folytatni és a többi 
civil szervezet programjait ezzel 
segíteni.

Boldog karácsonyi ünnepeket  
és új évet kívánunk!

Sütõ J. Tamás
Elnök

Kultúrák, ha találkoznak

golul. Második nap, kedden, a leg-
jobb része a képzésnek Budapesten 
zajlott, ugyanis itt csapatokra vol-
tunk bontva, és különbözõ felada-
tokat kaptunk, például híres tere-
ket, és a róla elnevezett történelmi 
személyekrõl kellett információkat 
gyûjteni, elsõ benyomásokat a ma-
gyar emberekrõl, satöbbi, majd este 
Budapesten vacsoráztunk, és az is-
mert Szimpla kocsmában töltöttük 
a visszaindulásig eltelt idõt. 

Továbbá több kreatív feladat 
is volt, például az önkéntes pro-

jekttel kapcsolatban tartottunk 
bemutatót, amit plakátkészítéssel 
illusztráltunk, téma szerint szín-
darabokat is játszottunk. Az utol-
só nap lehetõség volt, aki akart 
résztvevõkkel mûhelymunkára 
(workshop), origamizni, furulyáz-
ni, kártyázni tanítottak.

Szerda este volt a búcsú buli, a tár-
saság is már annyira összerázódott, 
hogy együtt karaokéztunk, táncol-
tunk, az oldott hangulatot persze 
a sör és a sauvignon is elõsegítette. 
Csütörtök délutánra értünk vissza 

Pestre, ahonnan mindenki a maga 
útját folytatta. 

Önkéntességem alatt az Európai 
Unió pályázatából kapok szállást, 
étkezést, zsebpénzt, járhatok nyelv-
órákra, tanfolyamokra, egész éves 
biztosításom van. Ha érdekel ez a 
lehetõség, és 18-30 év közötti vagy 
keresd meg fogadó egyesületemet a 
Tetõtérben, vagy olvasgass a www.
mobilitas.hu/flp oldalon a Fiatalok 
Lendületben Programról.

Tóth Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

POLGÁRÕRSÉGI HÍREK
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ISKOLÁS HÍREK
Az õszi rendhagyó iskolakezdés mindenki számára nagy örömet jelen-

tett. Rendhagyó volt, hiszen egy hétig a Millennium parkban jurtákban 
folyt a munka. A környéken élõk többször meglátogattak bennünket, 
megnézték a berendezett jurtákat. Ezután már a megszokott iskolai kör-
nyezetben is beindult a tanév. Nagyon jól sikerült az õszi papírgyûjtés, 
egy akciónak köszönhetõen 85.000.-Ft-ot kaptunk a konténerben gyûjtött 
papírért. Az összeg az osztálypénztárakat gyarapítja. Szeptember végén 
a házi diákolimpián mérték össze erejüket a felsõs osztályok. Természe-
tesen megint a 8. nyert, de a nap öröme, és a sok mozgás mindenkinek 
jólesett. Októberben az alsósok a szürettel kapcsolatban témanapot szer-
veztek. A gyerekek szüreti dalokat, verseket tanultak, s persze az ilyenkor 
szokásos munkákról is szó volt. Öröm, hogy sok gyereknek van szüreti 
élménye. A csoport meglátogatta Zsár Tamás kádármestert is, aki ér-
dekes történeteket mesélt a gyerekeknek. Novemberben ismét lehetõség 
volt arra, hogy az érdeklõdõ szülõk bepillantsanak iskolánk tanóráira. 
A nyílt napokon idén sokan voltak, örülünk az érdeklõdésnek. Folyta-
tódott a tavaly bevezetett Szülõk klubja program is. Pszichológus vendé-
günk a pénz szerepérõl tartott elõadást ill. beszélgetést, mert a téma sok 
kérdést felvetett. A pénz átszövi életünket. Nem kerülhetjük meg, nem 
mellõzhetjük, de rajtunk, iskolán és szülõn múlik, hogy megtanítjuk e 
gyermekeinknek a takarékoskodást. Fontos, hogy tudják, a pénz a munka 
bére, érte meg kell dolgozni és a megszerzett pénzt be kell osztani, meg 
kell tanulni jól felhasználni. Bacsárdi Csilla konkrét eseteket is elmesélt 
és javaslatot adott a szülõk kérdéseire. November végén egy délután az 
aulába mozi költözött. Egy csodálatos filmet néztünk meg, Vad Magyar-
ország címmel. A fantasztikus felvételek hazánk vadon élõ állatait, fõleg 
a madarak életét hozta közel hozzánk. 

December 1-jén ovi-suli napot szerveztek az alsósok. Idén, két tanítási 
óra alatt– az elmúlt évek gyakorlatától eltérõen – nem csak a nagycso-
portos óvodások, hanem a középsõsök is betekintést nyerhettek az iskola 
életébe. Mária néni összetett óráján a kicsik játékos formában ismerked-
hettek a számok és betûk világával. Nagy sikere volt a bábozásnak, a szo-
borjátéknak és a közös éneklésnek. Az óvodások örömmel fogadták a 
második osztály tanulóinak adventi hangulatú furulya bemutatóját.

A kézmûves foglalkozás során a gyermekek – készülve az ünnepi 
idõszakra – mikulás csizmát készítettek Berill nénivel, amihez az iskolá-
sok is szívesen nyújtottak segítséget. Az elkészült remekmûveket boldo-
gan vitték haza az óvodások.

December 3-án rendeztük meg a szülõkkel közösen a Mesterségem cí-
mere szakmabemutatót. Ez már az 5. alkalom volt, s most is nagy sikert 
aratott a tanulók körében. A gyerekek kipróbálhatták a szerszámokat, 
fúrtak, faragtak, kalapáltak, vagy éppen asztaldíszt készítettek, porce-
lánt festettek, de népszerûek voltak a szerelõk is , no és Komlós Nor-
bert rendõr , aki újlenyomatot vett a gyerekektõl, amit haza is vihettek. 
Idén is bemutatkoztak szakiskolák és vendégünk volt Farkas Balázsné 
iparmûvész, szövõnõ, aki zsûrizett munkáiból is hozott néhányat. Az 
említett programokból látható, hogy színes élet folyik az iskolában, s a 
gyerekek is szeretnek hozzánk járni. Az évbõl már csak kicsi van hátra, 
de talán a legszebb, legbensõségesebb idõszak, a karácsony köszöntése. 
December 16-án, 13 órakor a zeneiskolások vizsgakoncertjét hallhatja 
minden érdeklõdõ az aulában. 

A helyi eseménynaptárban meghirdetettõl eltérõen, december 19-én 
hétfõn, 17 órára pedig az iskolai karácsonyi mûsorra hívok mindenkit, 
hogy közösen várjuk az ünnepet, a minden évben csodákra képes kará-
csonyt.

Somogyi Veronika

Egy ál-
dott módszert kínálok, 

amely már sok ember életébe ho-
zott gyökeres változást. Elsõsorban olyan 

gyermekeknek szeretnék segíteni, kiknek nehéz 
a koncentráció, esetleg egészségügyi problémái van-

nak. Pl. félelembõl fakadó bántalmak, zárkózottság, 
diszharmónia. Ezen dolgok kiiktatásával, könnyedén 
megõrizhetik, tovább fejleszthetik, pszichikai és szellemi 
adottságaikat. Felnõtteknek, kiket fájdalmak gyötörnek, 
megbíznak ebben a mindenek fölött álló ENERGIÁBAN, 
és az én tiszta õszinte szándékomban. Várom azokat a 
szülõket, kiket megtaníthatok, hogyan lehet természe-

tes módon gyógyszerek nélkül gyermeket nevelni. 
Szeretettel várok minden kedves érdeklõdõt 

2012 januárjától minden kedden 16-17 
óráig. A Polgármesteri Hivatal 

TETÕTERÉBEN

Elérhetõségeim:  tel.:  0688/ 266-359, mobil: 0620/9452-744 
E-mail: angelilu@citromail.hu

Rövi
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s kiegyensúlyozott élethez

Krause Ilona 
szül: Véghelyy
diplomás pilates oktató  
mátrix-energetikus
és egészségjavító tréner

Bejelentkezés szükséges!

A térítésrõl személyes  
kapcsolat alkalmával tájékoztatom.
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Ebben a négy hónapban újra sok 
esemény, program várt a gyere-
kekre, melyekkel reméljük felejt-
hetetlen élményekhez juttattuk 
õket. Melyek is voltak ezek?

Szeptemberben Nagyvázsonyba 
szerveztünk buszos kirándulást, 
ahol a várat, a Falumúzeumot, és a 
Postamúzeumot néztük meg, vala-
mint egy kiállítást a magyarországi 
királyokról. A legérdekesebbnek a 
Postamúzeum tûnt a gyerekek szá-
mára, hiszen egy jót játszhattak a 
régi telefonokkal. A kirándulásra 
a nagybuszt az Ifjúsági Egyesület 
pályázaton nyert pénzbõl finanszí-
rozta, a kisbuszt az Önkormányzat 
biztosította. Köszönjük.

-Újságpapír gyûjtésbe kezdtünk, 
190 kg-ot az iskolai konténerrel 
már el is szállítottak. Köszönjük 
a Szülõk aktivitását, az óvoda 
parkolójában lévõ kék konténerbe 
továbbra is folyamatosan gyûjtjük 
a papírt. A befolyó összeget az 
intézménybe járó gyermekekre 
fordítjuk.

Októberben ellátogattunk Ilu 
nénihez, aki a kerámiakészítés 
folyamatát mutatta meg. A gyere-
kek érdeklõdve figyelték, hogyan 
készíti el a formát. Ilu néni meg-
mutatta a kemencét is, elmondta 
a mûködését, és megtekintettünk 
néhány elkészült tárgyat is. 

-A nagycsoportosok–szülõi igény 
szerint-a balatonfüredi Hotel Agro 
uszodájában 8 alkalommal úszás-
oktatáson vettek részt. A gyerekek 
lelkesen meséltek élményeikrõl. 

-Újabb buszozás következett, 
mivel a balatonfüredi moziban a 
középsõs és a nagycsoportos gye-
rekekkel megtekintettük a „Mi-
ci-Mackó” c. mesét. Nagy élmény 
volt a moziban történõ mesenézés: 
nem volt hangos, nem volt sötét, és 
csak mi voltunk a nézõtéren! 

-A nemrégen megnyitott helyi 
könyvtárba tett látogatás szintén 
élményekkel teli volt. Toncsi néni 

a középsõs és nagycsoportos gye-
rekeknek megmutatta a helyiséget, 
a könyveket, felhívta a figyelmüket 
a könyvek helyes használatára. Az 
ismerkedést meseolvasás és me-
senézés követte. A közeljövõben 
a kiscsoportosokkal is szeretnénk 
ellátogatni a könyvtárba.

-A veszprémi Kabóca Bábszín-
ház „Csipkerózsika” elõadását az 
összes óvodás részvételével tekin-
tettük meg. Elõadás után rövid 
foglalkozás keretében, szakembe-
rek segítségével a mese feldolgo-
zására került sor. A buszt a Báb-
színház most is ingyen biztosította 
számunkra.

Novemberben a veszprémi Gyer-
mekkönyvtárba utaztak a nagycso-
portosok, ahol a mesekönyvekkel, 
az õrjegy használatával ismerked-
tek, majd diafilmet néztek meg. 
Lehetõség nyílt a piac megtekinté-
sére, az utazási, a városi közleke-
dési szabályok megfigyelésére is. 

-Az Idõsek Napján a nagy-
csoportosok német énekkel, és 
magyar tánccal köszöntötték 
a jelenlévõket, akik nagy taps-
sal jutalmazták a legkisebbek 
elõadását.

-A nagyokkal Veszprémben 
a Pegazus Bábszínház bérle-
tes bábelõadásán vettünk részt. 
A „Párnacsata” c. zenés darab 

elbûvölte a gyerekeket, akik lelke-
sen figyelték a színészek játékát.

Decemberben a várakozás iz-
galma, a készülõdés öröme hatja 
át mindennapjainkat. Advent elsõ 
vasárnapjára Betlehemet állítot-
tunk fel az intézmény bejáratánál. 
A gyerekek és a szülõk is napon-
ta megcsodálják Kovácsné Stáhl 
Mónika által készített bábukat, 
akinek ezúton is szeretném még 
egyszer megköszönni a segítsé-
gét, a szereplõk elkészítését. Kö-
szönöm Szabó Péternek, hogy az 
„istállóhoz” szalmát biztosított, az 
intézmény dolgozóinak, és Sánta 
Kornélnak, hogy a Betlehem el-
készítésével örömöt, meglepetést 
szereztünk a kisgyerekeknek. 

Az adventi naptár zsákjainak 
kibontása izgalommal tölti el a 
gyerekeket, a gyertyagyújtás jelzi a 
karácsony közeledését. A Mikulás 
érkezését megelõzõ napokban sok 
lehetõség kínálkozik a hangulatos 
készülõdésre, az alkalomhoz illõ 
énekek, versek, mesék mondoga-
tására, hallgatására. 

-Az óvoda és az iskola közöt-
ti kapcsolattartás keretében –az 
iskola meghívásának eleget té-
ve-második alkalommal ovi-suli 
délelõttön vettünk részt. Mária 
néni az elsõsökkel órát mutatott 
be, természetesen az óvodásokat is 

bevonva. A nagycsoportosok igen 
aktívak voltak, a tanító nénitõl 
dicséretet is kaptak. Játszóház 
keretében -Berill nénivel- a gye-
rekek Mikuláscsizmát készítettek, 
díszítettek, amit nagy örömmel el 
is hozhattak.

-A zeneiskolások Mikulásváró 
koncertje nagy érdeklõdést váltott 
ki a gyerekekbõl, az iskolásokkal 
együtt énekelték az ismert alkalmi 
dalokat.

- Dec 6-án Kisteleki Zol-
tán „Mese az aranyhalról” c. 
meseelõadása után közös versek-
kel, énekekkel vártuk a Mikulás 
érkezését. 

A bölcsõdések a tavalyihoz ha-
sonlóan kicsit „messzebbrõl” fi-
gyelik a Mikulást, hogy az ablakba 
kitett kiscsizmákba kerül-e bele 
ajándék.

-A hagyományokhoz híven az 
idén is szervezünk játszóházat dec. 
12-én, ahol a szülõkkel, gyerekek-
kel ünnephez kapcsolódó díszeket, 
ajándékokat készítünk.

A bölcsõdében dec. 15-én játszó-
házzal egybekötött karácsonyvá-
ró délutánra várjuk a szülõket is. 
Ezen a délutánon a gondozónõk és 
a bölcsõdések elbúcsúztatják azo-
kat a bölcsõdés gyerekeket, akik 
januártól óvodások lesznek.

-Dec. 16-án az óvodásokkal rö-
vid mûsort adunk elõ, és a meghí-
vott szülõkkel, gyerekekkel közö-
sen kívánunk egymásnak boldog 
karácsonyt. 

Az intézmény dolgozói nevében 
áldott, békés Karácsonyt, boldog 
új évet kívánok óvodás, bölcsõdés 
kisgyermekeinknek, családjuk-
nak, minden kedves tótvázsonyi és 
hidegkúti lakosnak.

Hauck Jánosné

Óvoda, bölcsõdei hírek
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Immáron 5. alkalommal rendezte meg a Szülõi Munkaközösség és az 
iskola tantestülete a szakmákat testközelbõl bemutató rendezvényét, a 
Szakmai Napot a „Tótvázsony, én így szeretlek” programsorozat része-
ként az iskola tornatermében.  Alapos szervezõmunkájuk eredménye-
képpen több, mint 20 szakma képviselõje jelent meg, legtöbbjük nem 
elõször.

Somogyi Veronika Zsuzsanna intézményvezetõ asszony megnyitóját és 
az emléklapok kiosztását követõen az érdeklõdõ 7. és 8. osztályos diá-
kok szüleikkel, pedagógusaikkal meghallgathatták Kovács Józsefné pá-
lyaválasztási tanácsadó továbbtanulással kapcsolatos elõadását, hasznos 
tanácsait.  

Nagy örömünkre szolgált a zánkai Egry József Középiskola, Szakis-
kola és Gimnázium, a herendi Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola, a 
veszprémi Medgyaszay István Szakképzõ Iskola és Gimnázium valamint 
a balatonfüredi Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképzõ Iskola személyes 
részvétele. 

Kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak élvezetes elfoglaltságot a 
kimondottan õket váró asztaloknál, ebbõl következõen hosszú sorok áll-
tak a „szépségsarokban”, a koktélkeverõ pultnál, a kézügyességet próbá-
ra tevõ festõ és rajz állványnál, az ” édességgyárban”, a fiúk nagy örömére 
nyílt  „szerelõmûhelyekben” és szinte kivétel nélkül mindenki egy-egy 
saját készítésû karácsonyi dísszel, ajándéktárggyal, mini tortával, rajzzal, 
festménnyel, tenyér- és ujjlenyomatát megörökítõ lapocskával tért haza.

Az említett szakiskolák mellett még nagyon szépen köszönjük 
megtisztelõ részvételét Kovács Józsefné pályaválasztási tanácsadónak, 
Néninger János  háztartási gépszerelõnek, Puskás Ferenc  rádió- és tv 
mûszerésznek, Zsár Tamás kádárnak, Futó Attila bútor- és épületaszta-
losnak, Tileschné Kondor Edit kozmetikusnak, Scheffer Csilla pedikür-
manikürösnek, Kertész Eleonóra  védõnõnek, Szabó Sándor  szobafestõ, 
mázolónak, Valaczkay Pál festõmûvésznek, rajztanárnak, Ilona Krause  
keramikusnak, Bozóky Ágota  cukrásznak, Ivusza Nikolett fodrásznak, 
Szendrei Júlia masszõrnek, Komlós Norbert  rendõrnek, Kalán  Szilárd 
polgárõrnek, Gyurcsán László tûzoltónak, Weinhardt László és Wein-
hardt Tamás önkéntes tûzoltóknak, Farkas Balázsné szövõnõnek és Pin-
tér Eszter  erdésznek.

Ezúton is  kívánunk mindannyiuknak kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag, boldog új évet.

Tótvázsony, 2011. 12. 05.
Kissné Kocsis Veronika  

SzM

JÖVÕRE, VELETEK, UGYANITT!
Szakmai Nap, Tótvázsony
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A 2010. õszén kezdõdõ futballbaj-
nokság a megyei másodosztályban 
szereplõ csapatoknak nem várt ne-
hézségekkel kezdõdött, sok volt a 
sérült hiányzó mindkét csapatban. 
Az õszi szezon végére aztán már 
mindkét csapatnál összeállt egy jól, 
és eredményesen játszó társaság. 
Az elsõ csapat a negyedik helyen 

TÓTVÁZSONY FOCIHÍREK

várta a tavaszi folytatást, míg ifi 
csapat veretlenül az elsõ helyen 
zárt. A téli idõszakban a tornater-
mi edzéseknek köszönhetõen, lé-
nyegesen jobb erõnléttel indultak 
a csapatok a bajnokság második 
tavaszi részének folytatására. 

A jó alapozásnak meg lett az 
eredménye, hiszen a felnõtt csapat 

harmadik helyen zárt, a tartalék 
csapatunk veretlenül, nagy elõnnyel 
az elsõ helyen végzett.

Az õszi kezdés a 2011-2012-es 
szezonban megint csak felemásra 
sikeredett. Mindkét társaság rap-
szodikusan teljesített, nehezebbnek 
vélt mérkõzéseket simán nyertek, 
ugyanakkor a gyengébb csapatok 

ellen nem minden esetben sikerült 
nyerni.

Bízunk a tavaszi jó folytatásban.
Köszönöm az önkormányzat 

anyagi hozzájárulását a csapatok 
mûködéséhez, valamint azoknak 
a vállalkozóknak, akik valamilyen 
formában hozzájárultak az egye-
sület támogatásához, akár munká-
jukkal vagy anyagi támogatással.

Megköszönöm a szurkolóknak a 
támogatást a mérkõzéseken való 
részvételt, illetve a rendezésben 
segítõknek a munkáját.

Nem utolsó sorban köszönöm 
a csapatok mellett tevékenykedõ 
edzõk, intézõk, segítõk áldozatos 
munkáját.

Kellemes Karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag Új évet kívá-
nok mindenkinek.

Mayer Károly
Sportegyesület

Tótvázsony SE 2010-2011. Veszprém megye II. nyugat ifi bajnokcsapat

Mi atyánk!
Vigyázzál mireánk,
Reánk, emberekre.
Ne hagyatkozhassunk,
Csupán az eszünkre.
Legyen a szívünk, lélekkel teli,
Ne kísértsen minket a rossz,
S ne legyen bennünk, ami ördögi.
Legyen hitünk,
Hogy lehessen reményünk.
Bízhassunk abban is, mi nem látható,
Ami ésszel akár fel sem fogható.
Az univerzumban porszemként élünk,
E csillag világban van mostani létünk,
Tán itt csak próba után jártunk?
Itt vizsgázik testi és lelki világunk?
A test mily csodás mû,
S a lélek hozzá milyen hû.
A véletlen nem hozhatta létre, 
Ezért nézünk fel egy Istenségre.
Mert van teremtett világ,
Nékünk teremtõnk, a lélek a bizony-
ság.
Ezért mondja, minden nap a szánk,
Mi atyánk,
Vigyázzál mireánk.

S-s

Minden kedves olvasónak  

   Áldott, Békés Karácsonyt,  

        kellemes ünnepeket  

           és egy Boldog  

            Új Esztendõt kíván:  

            a hidegkúti  

            „Örökifjak” nyugdíjas klub.
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Hidegkút község kultúrháza az 
Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból, a falumegújításra 
és – fejlesztésre nyújtható támo-
gatásból mintegy 20 millió Ft-os 
támogatással és 5 milliós önrész-
szel -ÁFA-  került felújításra 2011. 
õszén

Az épület talajvíz elleni védelmet, 
hõszigetelést és új külsõ vakolatot 
kapott, kicseréltettük a nyílászáró-
kat és a tetõt, illetve az udvar bur-
kolatát. A kultúrház melletti park-
ba bokrokat és fákat ültettünk, 
padok kerültek kihelyezésre. 

Az advent elsõ vasárnapjára szer-
vezett átadó ünnepségen fellépett 
a helyi gyermekek mellett a helyi 
nemzetiségi énekkar, az Úr áldá-
sát kérte Pius atya majd beszédet 
mondott a támogató képviselet-
ében Bazsó Gabriella az Éltetõ 
Balaton-felvidékért Egyesület ta-
nácsadója. A szalagátvágás elõtt 
Pius atya és Hegyi Róbert alpol-
gármester meggyújtotta az adven-
ti készülõdés jegyében felállított 
Betlehemi jászol mellett az adventi 
koszorú elsõ gyertyáját. A szalagát-
vágást követõen mindenki számára 
terített asztallal, teával és forralt 
borral  készültünk a kultúrház 
befûtött nagytermében.

A koszorú további négy gyertyá-
jának meggyújtása az adventi va-
sárnap délutánok közösségi prog-
ramjává vált. 

Szeretetteljes, áldott karácsonyi 
ünnepeket és sikeres, boldog új 
évet kívánunk!

Önkormányzat Hidegkút

Elkészült a kultúrház felújítása
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