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A Tótvázsonyi és Hidegkúti  
Önkormányzat lapja

A Karácsony a világ keresz-
tényeinek a legnagyobb ünne-
pe. Már nagyon hosszú ideje 
azonban nem csak a hitüket 
gyakorló emberek számára ün-
nep ez az alkalom. Mondhat-
ni, mindenki ünnepel valamit 
Karácsonykor.  A vallásos emberek elsõsorban Krisztus kétezer évvel 
ezelõtti eljövetelérõl emlékeznek meg. Aki kevésbé kötõdik bármely 
keresztény felekezethez a család, a fenyõfa, a szeretet ünnepeként vár-
ja, hogy megérkezzen, beköszöntsön az év utolsó hónapjában a KA-
RÁCSONY.

Amikor kegyes hozzánk az idõjárás, kicsivel a fagypont alat-
ti hõmérséklet és szolid hótakaró biztosít az alkalomhoz illõ 
külsõségeket. Az ezzel együtt járó, csaknem vakító fehérség a tisz-
taság, a megtisztultság érzetét kelti az emberben. Jó ilyenkor a me-
leg szoba ablakán kitekinteni, gyönyörködni a természet csodáiban. 
Avagy rászánni magunkat egy hosszabb vagy rövidebb sétára a falun 
belül vagy kívül. Mindez segít kiteljesíteni az ünnep örömét.

Az ünnepet megelõzõen sokan, sok helyen írnak nagyon szép dol-
gokat a Karácsonyról. Számtalan ünnepi köszöntõ olvasható az újsá-
gokban.

Ezek legtöbbjében vissza-visszatérõ szófordulatok az év végi számve-
tésre, az elcsendesedésre, az embertársaink megsegítésére, stb. szóló 
felhívás. Mindezek teljesen helyénvaló, az év végéhez és a Karácsony 
szellemiségéhez nagyon közel álló gondolatok. Én most mégsem eze-
ket hangsúlyoznám.

Nagyon különbözõek vagyunk, az egymástól több esetben gyökere-
sen eltérõ körülmények között élõ, merõben más életvitelû, jelentõsen 
különbözõ gondolkodású emberek mindegyikének mást jelenthet ez 
az ünnep. Másként készül rá, másként éli meg, mást helyez elõtérbe.

Van akinek az ajándékvásárlás, az ajándékozás fontos, mások a kö-
zös programokra helyezik a hangsúlyt. Megint másoknak az imádság, 
a szentmiséken való részvétel a lényeges, míg vannak, akik esetleg egy 
családi wellness programot terveznek ebben az idõpontban. Ki-ki sa-
ját gondolatai és lehetõségei szerint alakíthatja elfoglaltságát.

Ami talán mégis mindenkinek a figyelmébe ajánlható az ünnepi 
elõkészületek rohanásában, a Karácsony várás felfokozott hangula-
tában, az az elfogadás.

Elfogadni magunkat, és még inkább elfogadni embertársainkat. El-
fogadni a másikat annak minden jó és rossz tulajdonságával együtt. 
Megérteni azt, hogy nem vagyunk, nem lehetünk egyformák. Elfogad-
ni azt, hogy eltérõ dolgok fontosak a másiknak, mint nekünk. Elfogad-
ni azt, hogy ö mást helyez elõtérbe, mint mi, tõlünk eltérõ módon érté-
kel történéseket. Elfogadni azt, hogy ami nekünk tetszik, azzal ö nem 
tud egyetérteni, ami hozzánk közel áll, az esetleg neki érdektelen.

Ez természetesen nem megalkuvást jelent. Az elfogadás nem ered-
ményezheti saját elveink feladását, vállalhatatlan kompromisszumo-
kat. Sokkal inkább az embertársainkkal szembeni megértés gyakor-
lását, a miénktõl különbözõ vélemények, gondolatok tiszteletben 
tartását.

Nagyon kézenfekvõnek 
tûnhet az elfogadás gyakorlásá-
nak megvalósítása. 

Azonban ha belegondolunk, 
a mindennapjainkból rögtön 
felidézhetünk számtalan olyan 
esetet, amikor ezt nem sikerült 

megvalósítani. Amikor az eltérõ gondolkodás, az értékelésbeli kü-
lönbségek komoly konfliktust eredményeztek.

Amikor mások általunk nem várt reakciója ellenséges fellépést vál-
tott ki belõlünk. Amikor értetlenül és dühösen fogadtuk a miénktõl 
eltérõ értékelést. 

Avagy csak egészen egyszerûen kibukott belõlünk: ki nem állhatom 
ezt az embert.

Használjuk ki az Advent, a Karácsony komoly érzelmi töltéssel bíró 
idõszakát arra, hogy megerõsítsük magunkban az elfogadást. Ebben 
az idõszakban ez sokkal sikeresebb lehet, mint az év bármely más sza-
kában. És a most e téren elért eredmények végig fognak kísérni ben-
nünket a következõ évben is. 

A közelgõ ünnepek alkalmából kívánok a lap olvasóinak, Tótvá-
zsony, Kövesgyûr és Hidegkút valamennyi lakójának Áldott Kará-
csonyt és Békés, Boldog Új Évet.

Magasi János

Karácsonyra

Meghívó
Szeretettel meghívja a Tótvázsonyért Alapítvány

A MINDENKI KARÁCSONYA címû rendezvényre,
amely 2012. december 16-án délután 3 órakor lesz  

a református templomban.

Ünnepi köszöntõt mond a település katolikus plébánosa, 
közremûködik az iskola énekkara a Német Nemzetiségi Dal-
kör, a helyi fiatalok énekcsoportja és a Református Közös-
ségi kórus. A rendezvény után mindenkit szeretettel várunk 
egy kis beszélgetésre a templom kertbe, ill. rossz idõ esetén 
a református közösségi házba. Az együttlét örömét gyertya-
gyújtással forralt borral, teával ,és süteménnyel igyekszünk 
hangulatossá emlékezetessé tenni .

Töltsük együtt advent harmadik vasárnapját, hogy min-
denkinek szeretetteljes békés ünnepeket kívánhassunk kis 
közösségünkben.

Tótvázsonyért Alapítvány

A puha hóban, csillagokban,
Az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van a karácsony.

Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony!

(Szilágyi Domokos: Karácsony)
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A legutóbbi lapszámban írt pá-
lyázatok megvalósításában sikerült 
elõbbre lépni. 

A Kövesgyûrpusztán elkészült 
játszótér szabványossági felülvizs-
gálata megtörtént, az errõl szóló 
dokumentumok megérkeztek. A 
kifizetési kérelmet benyújtottuk az 
MVH-hoz. 

A kultúrház belsõ felújítása a ter-
vezett mûszaki tartalommal meg-
történt. 

Tótvázsonyi szervezetek 
támogatása

Tótvázsonyban 7 civil szervezet gyûjt 1%-ot. Az Önök felajánlása, 
nagyon nagy segítség minden civil szervezetnek, a helyi közösségek 
erõsödnek, fejlõdnek.

Az idei évben is szép eredményeket értek el a helyi civilek  
az 1% gyûjtésében:
Linde Alapítvány:  48.108 Ft
Nefelejcs Alapítvány:  13.905 Ft
Tótvázsonyért Alapítvány:  263.797 Ft
Ifjúsági Egyesület:  71.868 Ft
Tûzoltó Egyesület:  132.653 Ft
Polgárõr Egyesület:  2.887 Ft
Tótvázsonyi Sportegyesület:  23.424 Ft 
Összesen:  556.542 Ft

2013 elején minden 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, és családjában, barátai között erre buz-
dítson másokat is !

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

PÁLYÁZATOK

A felújított épületben elsõként a 
Linde Alapítvány rendezett Már-
ton napi bált november 10-én.

A  kultúrház és a közösségi 
ház közötti rész térburkolása is 
befejezõdött. 

Ez utóbbi két pályázatnál a kifi-

zetési kérelmek benyújtása folya-
matban van.

További két, az önkormányzat 
által benyújtott pályázatunk járt 
eredménnyel.

Az EMVA pályázati kiíráson 
mezõgazdasági utak építésére 
nyertünk pályázati támogatást.

Ennek keretén belül a katolikus 
temetõtõl a hidegkúti bekötõ útig 
valósul meg egy 4m széles murvá-
zott út és vízelvezetõ árok építése. 

mint eszközbeszerzésre kaptunk 
9,3 millió forint támogatást.

A pályázat megvalósításának 
idõtartama 2013.01.15-2014.01.15 
közötti idõszak.

Itt a támogatás 100%-os.
Köszönjük mindazok munkáját, 

akik a pályázatok elkészítésében, 
megvalósításában, elszámolásában 
részt vettek, ill. rész fognak venni.

Magasi János
polgármester

A kivitelezési munkákat a Kutas 
Kft. már megkezdte. A befejezés 
tervezett idõpontja 2012.12.28.

A kivitelezés teljes költsége 17 
millió forint, a támogatás intenzi-
tás 75%-os.

A TÁMOP kiírásra benyújtott 
pályázatunk értékelésének ered-
ményét is megkaptuk. Az óvoda-
pedagógusok  továbbképzéseinek, 
ill. az óvodában megvalósítandó 
programok finanszírozására, vala-

Ingatlanok 
hasznosításra

Tótvázsony Község Önkormány-
zata hasznosításra meghirdeti az 
alábbi belterületi ingatlanokat: 
144/23 hrsz-ú 11.150 m2 és a 144/24 
hrsz-ú 8.146 m2.

A hasznosítani kívánt területek 
besorolása: GKSZ-1

További információ a Tótvá-
zsony és Hidegkút Körjegyzõségen 
átvehetõ tájékoztató anyagban 
(88/506-791).

Önkormányzat Tótvázsony
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A legutóbbi lapszámban Magasi 
János polgármester adott tájé-
koztatást az önkormányzati in-
tézmények / iskola, körjegyzõség 
/ már megtörtént és várható át-
alakulásáról. Ebben a írásomban 
már az elõre haladott tárgyalások 
helyzetérõl és a várható ügyintézé-
si lehetõségekrõl kívánok tájékoz-
tatást adni. A közös önkormányzati 
hivatal kialakításáról megállapo-
dás még nem történt, erre várha-
tóan 2013. februárjában kerül sor, 
de már nagy valószínûséggel 
elmondható, hogy a Veszprém 
Megyei Jogú Város Hivatalához 
fog csatlakozni Hidegkút és Tót-
vázsony hivatala a Körjegyzõség, 
és oda fog csatlakozni Eplény ön-
kormányzata is. A polgármesterek 
és jegyzõk egyeztetése, megálla-
podása alapján, jogszabályok adta 
lehetõségek figyelembe vételével 
az új hivatal 2013. március 1. nap-
jával indul, addig ki kell alakítani a 
szervezetet, áttekinteni a helyben 
ellátható és majdan Veszprémben 
elvégzendõ feladatokat. A cél az, 
hogy lehetõleg minél több ügyin-
tézés továbbra is Tótvázsonyban 
maradjon, itt legyen végezhetõ. 
2013. február 28-ig Tótvázsonyban 
változatlan marad az ügyintézés 
a Körjegyzõségen, csak azok a 
feladatok kerülnek el innen, me-
lyeket 2013. január 1-tõl az akkor 
megalakuló járások fognak ellát-
ni. A Veszprémi Önkormányzati 
Közös Hivatal kialakítása után 
Tótvázsonyban kirendeltség fog 
mûködni várhatóan 5 fõvel / 2 
pénzügyes, 1 adós, 1 anyakönyvi 
és szociális ügyintézõ és 1 igazga-
tási-ügyviteli ügyintézõ / a jelenle-
gi személyekkel és az eddigi hiva-
tali ügyek döntõ többsége mintegy 
80-85 %-a továbbra is itt helyben 
intézhetõ, tehát nem kell a lakos-
ságnak Veszprémbe utazni.
A új járási hivatalok feladata a me-
gyei szintnél alacsonyabb szinten 
intézendõ államigazgatási felada-
tok ellátása lesz. Eddig a hatósá-
gi ügyek 90 %-a államigazgatási 
jellegû volt, ekkora tömegû - az 
állam által áthárított - pluszfel-
adat hárult eddig az önkormány-
zatokra, jegyzõkre. A jövõben 
a gyámhivatalok, a munkaügyi 
kirendeltségek, a népegészség-
ügyi intézetek, a körzeti földhi-
vatalok és az állategészségügyi 
és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok 
a járások szakigazgatási szervei-
ként végzik majd feladataikat. Ez 
eddig sem helyben ellátott feladat 
volt itt a változás csak átszervezés 
jellegû. Az új feladatmegosztásnak 
köszönhetõen az összes államigaz-
gatási ügy  mintegy 40%-a kerül 
az államot képviselõ járási hivata-
lokhoz. A járások megalakulásá-

val a hatáskörök változása okán a 
jövõben a Veszprémi járásnál lehet 
intézni az okmányirodai felada-
tokat,/ az itt lakókat elsõsorban a 
lakcím bejelentés érinti, ezenkívül 
ami eddig is az okmányirodán tör-
tént a gépjármû ügyintézés a sze-
mélyi igazolvány, útlevél, vállalko-
zói igazolvány/ a gyermekvédelmi 
és gyámügyeket, valamint egyes 
szociális, / pl. idõskorúak járadé-
ka, alanyi jogú ápolási díj, alanyi 
jogú közgyógyellátás, súlyos moz-
gáskorlátozottak ügyei, családi 
pótlék természetbeni folyósítása, 
védelembe vétel/ A gyámhatóság-
nak a gyermek védelme érdekében 
tett intézkedései: a gyermek elhe-
lyezése, a szülõi jog feléledésének 
megállapítása, ideiglenes hatályú 
elhelyezés; átmeneti nevelésbe vé-
tel; tartós nevelésbe vétel; döntés a 
kapcsolattartásról; átmeneti vagy 
tartós nevelésbe vétel megszün-
tetése, környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi, vízügyi /vízi-közmû 
rendszerre való rákötés kötelezés/ 
igazgatási ügyeket. A részarány-

földtulajdonosok közgyûlésének 
összehívása, valamint értesítés a 
földkiadó bizottság megszûnésérõl 
készített határozatról. Eb veszé-
lyesnek minõsítése, veszélyes eb 
tartásának engedélyezése. Nyil-
vántartás vezetése az ebek visel-
kedésének megítélésében jártas 
szakértõkrõl. Elrendeli az eb éle-
tének kioltását a törvényben meg-
határozott feltételek fennállása 
esetén. Ezeket az ügyeket döntõen 
Veszprémben a jelenlegi Okmány-
irodán a Vörösmarty téren és a 
volt megyei illetékhivatal épület-
ében Victor Hugo utcában, vala-
mint a Kormányablaknál Óvári 
Ferenc utcában lehet intézni. Még 
folynak az egyeztetések, de min-
den bizonnyal eredményes lesz és 
akkor heti egy vagy két alkalom-
mal a járástól kijövõ, un. települési 
ügysegéd szolgáltatása is igénybe 
vehetõ lesz a tótvázsonyi hivatal-
ban. Lesznek olyan hatósági ügyek 
melyeknél, pl. a földmûvelésügyi, 
állategészségügyi, a vízügyi, az 
ipari igazgatással, valamint a kör-

nyezet- és természetvédelemmel, 
a közlekedés és hírközlési igaz-
gatással kapcsolatos feladatok,  a 
jövõben is feladata marad a tele-
pülési jegyzõnek és a járási hiva-
talnak, mint ahogy eddig is eljárt, 
ezen feladatkörökben a kormány-
hivatal helyi szerve és jegyzõ is.

A jövõ évtõl azok az ügyek marad-
nak a jegyzõknél, polgármesterek-
nél, amelyekhez a helyi viszonyok 
ismerete elengedhetetlen, vagy 
amelyekben országosan nem egy-
séges a szabályozás és helyi mérle-
gelési lehetõség van. Ilyenek pl. a 
helyi adóval összefüggõ igazgatási, 
adó behajtási ügyek, az anyaköny-
vi és állampolgársági ügyek,/pl. 
anyakönyvi bejegyzések, hagyatéki 
ügyintézés, adó- és értékbizonyít-
vány, házasságkötés, apai elisme-
rés/,  a települési polgári védelmi, 
katasztrófa igazgatási feladatok. 
Továbbá az ipar- és kereskedelmi 
igazgatási, a birtokvédelmi felada-
tok, a nem alanyi jogon járó szociá-
lis ellátások,/ pl. segélyek, szociális 
kölcsön, rendszeres gyermekvédel-
mi támogatás, méltányossági ápo-
lási díj, rendszeres szociális segély, 
foglalkoztatást helyettesítõ támo-
gatás, lakásfenntartási támogatás, 
védendõ fogyasztó, közfoglalkoz-
tatás az óvodáztatási támogatás, 
temetési segély/, a helyi védett-
séggel összefüggõ környezet- és 
természetvédelmi, a veszélyes 
ebek és a méhek nyilvántartásával 
összefüggõ feladatok.
A fenti felsorolások természete-
sen nem teljes körûek, hiszen a 
több mint 2500 hatáskör telepí-
tése nem sorolható fel, de már a 
Körjegyzõségen tudnak tájékoz-
tatást adni, hogy a januártól egyes 
ügyeket hol lehet intézni.
Az államigazgatás változásai 
jelentõsek, a járási hivatalok 
és az önkormányzati hivatalok 
köztisztviselõi továbbra is azon 
lesznek, hogy legjobb tudásuk sze-
rint a törvényesség betartásával 
szolgálják ki az ügyfeleket. Azon-
ban látni kell, hogy olyan mértékû 
a szervezeti, hatásköri változás, a 
jogszabályok folyamatos módo-
sítása, új jogszabályok megjele-
nése, ami a jogalkalmazóknak a 
napi munkavégzés mellett jelentõs 
plusz terhet jelent és a rendszer 
indítása kezdetén esetenként le-
hetnek gondok, pontatlanságok, 
tévesztések, határidõ csúszások. 
Ezért kérem az ügyfelek türelmét, 
szíves megértését is.

 
Sárközi Miklós körjegyzõ

Körjegyzõség - Járás - Önkormányzati  Közös Hivatal

Nyisson üzletet 
a Tetõtérben

Tótvázsonyban, a Polgármesteri Hivatal tetõterében  
kialakított 5 nm –es, bebútorozott 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, 

a hasznosítás tervezett formája- milyen típusú  
árucikkeket forgalmazna, 

a tervezett nyitvatartás,- heti hány órában,  
várhatóan mely napokon

a bérleti díj mértéke- havi elszámolással
elérhetõségek-mobil, email,

pozitív döntés esetén a nyitás várható idõpontja.
További kérdésekkel keresse Szendrei Szilárdot 0620/6210631.

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Változás építéshatósági ügyekben
Építéshatósági ügyekben Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalát is érintõ közigazgatási átszervezések miatt az ügyfélfogadás 
2013. január 1-tõl a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
A. épületében történik.

Ügyfélfogadási idõ:
hétfõn 7.30 – 16.00
szerdán 7.30 – 17.30

A település építéshatósági ügyeiben illetékes kollégák:
Szabó Ilona építéshatósági ügyintézõ 88/549-197,  
iszabo@gov.veszprem.hu
Németh József Városkörnyéki Csoport vezetõje 88/549-125,  
jnemeth@gov.veszprem.hu

Városépítészeti Iroda
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Mint azt sokan láthatták már, a házi-
orvosi és védõnõi rendelõ megszépült. 
Új nyílászárók kerültek a régiek helyé-
re, a falak meszelése megtörtént, hang-
szigetelt ajtó került az orvosi rendelõ és 
a váró közé, a régebben használt ajtó 
gipszkartonnal lett befedve. Reméljük, 
hogy a szépülés, megújulás tovább foly-
tatódik mindnyájunk megelégedésére.

A körzet szeptemberi átvétele óta itt 
eltöltött alig három hónap elsõsorban 
a praxissal és a körzethez tartozók-
kal való megismerkedéssel telt el. A 
rendelõ mûködtetése, a különbözõ 
elõírásoknak való megfelelés fokozott 
figyelmet kívánt tõlünk. Elmondható, 
hogy a körzet átvételének idõszaka ter-
mészetes módon fokozottabb terhelést 
jelentett mind az asszisztens, mind a 
háziorvos felé. A felénk irányuló biza-
lom és kedves fogadtatás sok erõt adott 
ezek elviseléséhez, s bízunk abban, 
hogy Önök a változásban inkább a po-
zitívumokat vették észre. 

Az elmúlt idõszak tapasztalatai 
alapján fontosnak tartom az újság 
hasábjain is kiemelni a háziorvos és 
asszisztense munkaidejének kérdé-
sét. Nemrégiben valaki úgy kezdte 
a telefonbeszélgetést délután 2 óra-
kor, „elnézést, hogy munkaidõn kí-
vül zavarom”. Kijavítottam, hogy 
munkaidõben hív. Asszisztensnõmmel 
együtt, munkaidõnk nem korlátozódik 
a rendelési idõre, hiszen számos to-
vábbi feladatot kell ellátnunk (iskola-, 
óvoda- és bölcsõdeorvosi teendõk, kró-
nikus betegek gondozása, adminiszt-
ratív feladatok ellátása, gyógyszertári 
beszerzések intézése, hívások, egyéb 
látogatások stb.).  Munkaidõnk hétköz-
napokon reggel 8-tól délután 16 óráig 
tart (a keddi napokat kivéve, amikor is 
este 18 óráig tart a rendelés).

Munkaidõn kívül, tehát hétvégeken 
és ünnepnapokon, illetve hétköznap 
délután 16 óra és másnap reggel 8 óra 
között minden esetben a veszprémi 
háziorvosi ügyelet az illetékes. Ak-
kor is, ha a háziorvos látszólag köny-
nyen elérhetõ, hiszen – az ügyelettel 
ellentétben – helyben van, itt lakik. 
Az ügyeleti ellátást azonban éppen a 
háziorvosok hajdani 24 órás készenléti 
idejének kiváltására szervezték meg, s 
az ügyelet munkájában jogszabályi kö-
telezettségemnek eleget téve magam 
is részt veszek. Az elmúlt hónapokban 
több telefonhívást kaptunk 16 óra után 

A háziorvosi rendelõbõl
is, illetve elõfordult, hogy személyesen 
kerestek fel betegek. Ezek a szituációk 
mindkét fél számára kellemetlenek. A 
páciensek úgy érezhetik, hogy a házior-
vos nem látja el õket, nekem ugyanak-
kor a családom jut eszembe, valamint 
az a tény, hogy a felelõsségbiztosításom 
munkaidõn kívül nem áll mögöttem, s 
hogy talán még aznap este, vagy más-
nap ügyelni megyek, s még ez a pár óra 
pihenés sem áll a rendelkezésemre. A 
kölcsönös kellemetlenségek elkerülése 
miatt kérem, hogy csak munkaidõben, 
azaz hétköznapokon 8 és 16 óra között 
keressenek bennünket! 

A karácsonyi és újévi ünnepek köze-
ledtével fel szeretném hívni a lakosság 
figyelmét a háziorvosi ellátás december 
végi, január eleji rendjére. December 
22. és január 6. között szabadságon le-
szek, helyettesítésemet az ünnepek kö-
zött Sebestyén Gyula nagyvázsonyi há-
ziorvos látja el. Utolsó idei rendelésem 
december 21-én, pénteken lesz, ekkor 
lesz elérhetõ utoljára a kézigyógyszer-
tár is. Az új évben január 7-étõl áll visz-
sza a megszokott ellátási rend.

AZ ÜNNEPEK ALATT, 2012. DE-
CEMBER 22-TõL 26-IG ILLETVE 
DECEMBER 29-TõL 2013. JANU-
ÁR 1-IG AZ ÜGYELETI ELLÁTÁS 
VEHETõ IGÉNYBE. (VESZPRÉM, 
CSERHÁT LTP. 1., A FELNõTT HÁ-
ZIORVOSI ÜGYELET TELEFON-
SZÁMA: (88) 329 650, GYERMEK 
ÜGYELET TELEFONSZÁMA: (88) 
425 685.)

Az ünnepek között december 27-
én és 28-án, valamint azt követõen 
szabadságom alatt január 2-án, 3-án 
és 4-én Sebestyén Gyula doktor úr 
biztosítja az ellátást. Ez alatt az idõ 
alatt Tótvázsonyban,  december 28-án 
pénteken, illetve január 4-én pénteken 
lesz rendelés 8 és 10 óra között. A töb-
bi napon Nagyvázsonyban (Malomkõ 
u. 5.) érhetõ el személyesen rendelési 
idõben, 7:30-tól 11:00-ig. A tótvázso-
nyi „rendelõi mobil telefonok” ezen idõ 
alatt is élni fognak, Kapai Hajnalka 
asszisztensnõnél lesznek 8 és 16 óra kö-
zött. Ezen idõszakban a kézi gyógyszer-
tár sem üzemel, mivel annak engedélye 
személyemhez kötött. 

Kérjük, hogy az ünnepek, illetve a 
helyettesítés miatt idejekorán gondos-
kodjanak rendszeresen szedett gyógy-
szereik felíratásáról!

Az orvosi ellátás összesítve a következõképpen alakul az ünnepek alatt:

2012. december 22. szombat háziorvosi ügyelet  (Veszprém)
2012. december 23. vasárnap háziorvosi ügyelet  (Veszprém)
2012. december 24. hétfõ háziorvosi ügyelet  (Veszprém)
2012. december 25. kedd háziorvosi ügyelet  (Veszprém)
2012. december 26. szerda háziorvosi ügyelet  (Veszprém)
2012. december 27. csütörtök helyettesítés  (Nagyvázsony)
2012. december 28. péntek helyettesítés  (Tótvázsony)
2012. december 29. szombat háziorvosi ügyelet  (Veszprém)
2012. december 30. vasárnap háziorvosi ügyelet  (Veszprém)
2012. december 31. hétfõ háziorvosi ügyelet  (Veszprém)
2013. január 1. kedd háziorvosi ügyelet  (Veszprém)
2013. január 2. szerda helyettesítés  (Nagyvázsony)
2013. január 3. csütörtök helyettesítés  (Nagyvázsony)
2013. január 4. péntek helyettesítés  (Tótvázsony)

Dr. Ferentzi Zsófia
háziorvos

10 éve Tótvázsonyért
Pár gondolat a 10-dik év végén

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesületet 2002-ben jegyezte be a bíróság, 
azóta egyre nagyobb elánnal teszünk falunk közösségéért. Fõ célunk a 
közösségi programok szervezése volt, melyet azóta is végzünk, de az évek 
során sok új tevékenységgel egészült ki munkánk.

2002 óta mûködtetjük a teleházat, 2003 óta az ifjúsági klubot, 2005 óta 
vannak erdélyi és németországi kapcsolataink és nemzetközi program-
jaink.

2006 óta van fõállású alkalmazottunk, 2007 óta már 2 fõt alkalmazunk 
és vannak EVS önkénteseink.

2006-tól segítjük a többi helyi és térségi civil szervezetet, szervezünk 
alkalomszerûen képzéseket- informatikai, fotózás-, illetve ugyanebben 
az évben indult a nyári napközink is.

2007-ben indult a Tótvázsony Tv, ezzel párhuzamosan a helyi honlapo-
kat is igyekszünk aktualizálni.

2008-ban komoly eszközfejlesztést hajtottunk végre az ifjúsági klubban 
és a Tótvázsony Tv-nél, illetve ebben az évben állítottuk az erdélyi bará-
tainktól kapott kopjafát, mely falunk 1848-as emlékmûve.

2009-tõl mûködtetjük a helyi könyvtárat, mely 2011-tõl Schönwald Má-
ria néni nevét vette fel egyesületünk kezdeményezésére.

2010-ben újabb fejlesztést hajtottunk végre a Tv-nél, majd a törvényi 
változások miatt saját magunknak kellett a Tótvázsony Tv adásait készí-
teni, melyet azóta is magunk végezzük.

2011-ben a helyi önkormányzat segítségével  100 %-os pályázati tá-
mogatással beépítettük a helyi önkormányzat tetõterét, melyet a helyi 
lakosok szavazati alapján Tetõtérnek neveztünk el. A 180 nm-es helyen 
könyvtár, teleház, civil és kommunikációs iroda, közösségi tér mûködik, 
melyhez még egy fõt alkalmaztunk fél állásban.

Idén újabb fejlesztést tudtunk végrehajtani a Tetõtér eszközei és ener-
giaellátása terén. A helyi Tv-nkkel sok környékbeli kistermelõrõl készí-
tettünk bemutatófilmet.

10 év számokban -2012 januárig:
53 tag, 9 külföldi önkéntes
Min. 10.000 önkéntes munkával töltött óra
Min. 100 saját rendezvény, elõadás 
Több, mint 1000 óra videóanyag és 90.000 fotó
120 nap nyári napközi, 112 nap nemzetközi programnap
96 nyertes pályázat, 25 cég és vállalkozás támogatása
124 millió forint bevétel
- ebbõl helyi önkormányzat adott. 4 millió forintot. (3%) 

Bízom abban, hogy még sok-sok évig tudjuk ezt a munkát végezni falunk 
és térségünk érdekében.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és közösségi élményekben gazdag  
boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

2001-ben a Savanyó Jóska Nap megrendezésével indult 
minden. Akkor elhatároztuk, hogy minden évben megszer-
vezzük Tótvázsony Falunapját, de mindig jött valami új ötle-
tünk. Az elsõ Savanyó Napról sajnos azóta sincs képünk.

Zsûrizés a 3. Savanyó Jóska Napokon
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Nagy örömünkre az idei évben is 
elnyertük 3 évre a „Zöld Óvoda” 
címet! Folyamatosan gyûjtjük az 
újságpapírt az óvoda parkolójában 
lévõ kék konténerbe. A használt 
étolajat továbbra is várjuk a kiírt 
idõpontokban, az elektronikai hul-
ladék elszállításában Sütõ Tamás 
falugondnok ad felvilágosítást. 
Köszönjük a Szülõk aktivitását, a 
befolyó összeget az intézménybe 
járó gyermekekre fordítjuk.

A szeptemberi szülõi értekez-
letünkön az éves programunkról, 
a Házirendrõl, vegyes ügyekrõl 
tájékoztattuk a megjelenteket, lo-
gopédusunk a Nevelési Tanácsadó 
által végzett szûrés eredményével 
ismertette meg az érintetteket. A 
csoportokról tartott tájékoztatás 
után a szülõknek egyéni beszélge-
tésre is lehetõséget biztosítottunk. 

Október elején a nagyokkal ellá-
togattunk a helyi könyvtárba, ahol 
a Nyugdíjasklub néhány lelkes tag-
ja kedves mesével lepett meg ben-
nünket. A mesélés után még közös 
éneklésre is sor került. Köszönjük 
ezt a kellemes délelõtti programot 
név szerint: Erzsike, Marika, Ma-
riska, Panni, Kati néninek, remél-
jük lesz még újabb alkalom!

- Gyakorló madarász vezetésével 
a középsõ és a nagycsoportosok 
részvételével 8 foglalkozásból álló 
Madarász Ovi Programsorozatot 
indítottunk el szülõi igényeknek 
megfelelõen. A program felada-
ta szokások, viselkedési formák 
és értékrend kialakítása, mely az 
élõlények szeretetét, tiszteletét, a 
természet és az ember által létre-
hozott értékek megóvását, és az 
ezzel kapcsolatos szabályok elfoga-
dását segíti. A program 4 csoport-
szobai foglalkozását 4 terepfoglal-
kozás követi. Az elsõ foglalkozás 
témája volt a madarak alaktana, 
jellemzõik, összehasonlításuk más 
állatcsoportokkal. A gyerekek a 
diavetítés során aktívan bekapcso-
lódtak a témába, érdeklõdõek vol-
tak. Kíváncsian várjuk a további 
foglalkozásokat.

- Alapítványunknak 
köszönhetõen a tavalyi nevelé-
si év végén meghirdetett CLICS 
építõversenybe mi is beneveztünk. 
A közösen megépített balatoni ha-
jóval jutalmunk egy kirándulás, és 
tócsipiknik volt. Október 17.-én 
polgári járattal elutaztunk Veszp-
rémbe, elõször a Szaléziánumot 
tekintettük meg. A sok érdekes-
ség, látnivaló után elsétáltunk az 
étterembe, ahol minden kisgyerek 
elfogyasztotta a sajtos, tejfölös tó-
csit, és a szörpöt. Nagy élmény volt 
a gyerekeknek az éttermi étkezés 
is, és a délelõtt folyamán örömmel 
nyugtázták: „jó volt ez a nap”! Az 

elhúzódott délelõtt miatt rövidre 
sikerült az ebéd utáni pihenés, de 
a gyerekek nem bánták, a délelõtti 
program ellenére sem voltak fá-
radtak. 

- A szeptemberi szülõi értekez-
leten felvetõdött a túrázás ötle-
te, ami a szülõk körében tetszést 
aratott. Sütõ Krisztián vállalta a 
vezetést, és a szervezésben is se-
gítségünkre volt. Október 22.-én 
a Fagyizó elõtt kb. 50 fõ (baba-
kocsis, óvodás, szülõ nagyszülõ, 
vidéki) várta a Cseri kastélyhoz 
történõ indulást. Krisztián ked-
veskedett a gyerekeknek: színes 
levelek felragasztására alkalmas 
festékpalettát kaptak tõle. Szinte 
már az út elején megtelt minden-
kié. Útközben gyönyörködtünk a 
tájban, információkat szereztünk, 
beszélgettünk, és elfogyasztottuk 
Éva néni pogácsáját is. A Cseri 
kastélynál külön öröm várt a gye-
rekekre, hiszen lóra pattanhattak. 
Köszönjük Pali bácsinak! A több 
mint négy órás út senkinek nem 
volt megerõltetõ, a legkisebbek is 
jól bírták. Köszönjük Krisztián-
nak az élményekben gazdag sétát, 
reméljük a legközelebbi túrára is 
sokan eljönnek!

Novemberben újra eljött hozzánk 
Áprily Géza, aki megénekeltette 
kis közönségét. A gyerekek segít-
séget is nyújtottak a zenekar alakí-
tásában, így a gitár mellett több kis 
hangszer is megszólt egyszerre.

- A Pegazus Bábszínház 
elõadásában a Hottentotta c. 
elõadást tekintettük meg a középsõ 
és a nagycsoportosok részvételé-
vel. A gyerekek lelkesen figyelték 
a színészek játékát, elbûvölte õket 
a darab. Mivel a Bábszínház helye 
a Hemóban van, külön busszal 
utaztunk (szülõk finanszírozták) 
az elõadásra. 

-Idõsek Napján a nagycsoporto-
sokkal köszöntöttük a jelenlévõket 
szüreti készülõdéssel, szürettel 
kapcsolatos mûsorunkkal: mon-
dókákkal, énekekkel, német nem-
zetiségi tánccal. A legkisebbek 
elõadását nagy tapssal jutalmaz-
ták.

- A Fakopáncs játékaiból kiállí-
tást és vásárlási lehetõséget bizto-
sítottunk a szülõknek.

Decemberben a várakozás iz-
galma, a készülõdés öröme hatja 
át mindennapjainkat. Advent elsõ 
vasárnapjára az intézmény bejá-
ratánál újra felállítjuk a Betlehe-
met. 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. 

- December 6-án az óvodások-
kal Fõnix bûvész mûsora után 
közös verssel, énekkel várjuk a 
Mikulás érkezését. A bölcsõdések 
a tavalyihoz hasonlóan kicsit 
„messzebbrõl” figyelik a Mikulást, 
és az ablakba kitett kiscsizmákat.

- 10.-én a kiscsoportosoknak, 
11.-én a kis-középsõsöknek, 12.-
én a középsõ-nagycsoportosoknak 
a hagyományokhoz híven az idén 
is szervezünk játszóházat ahol a 
szülõkkel, gyerekekkel közösen 
ünnephez kapcsolódó díszeket, 
ajándékokat készítünk.

- 12. én a nagyokkal ellátogatunk 
az Iskolába, ahol ovi-suli keret-
ében adventi-karácsonyi kézmûves 
foglalkozáson veszünk részt.

- A bölcsõdében dec. 19.-én ját-
szóházzal egybekötött karácsony-
váró délutánra várjuk a szülõket 
is. 

- 20.-án délelõtt az óvodásokkal 
rövid mûsor keretében kívánunk 
egymásnak boldog karácsonyt. 

Az intézmény dolgozói nevében 
az intézménybe járó kisgyerme-
keknek és családjuknak áldott, 
békés Karácsonyt, boldog új évet 
kívánok. 

Hauck Jánosné

Óvoda, bölcsõdei hírek

TÛZOLTÓ HÍREK
Június utolsó hétvégéjén az  Aschaffenburg-i tûzoltók meghívására, nyolc fõ 

képviselte Tótvázsonyt és az Egyesületet az ottani tûzoltóság fennállásának 150 
éves évfordulójára rendezett ünnepségen. Nemzetközi vendégsereg ünnepelt 
együtt ezen a jeles évfordulón a helyi lánglovagokkal. Amint a résztvevõktõl tu-
dom nagy szeretettel fogadták a Tótvázsony-i küldöttség tagjait. A kint tartóz-
kodásuk alatt végig kitüntetett figyelemben részesültek. A vendéglátók örömmel 
vették át azt a két tûzoltás témájú Makray János festményt, amelyeket ajándékba 
vitt a küldöttség az ottani önkéntes és hivatásos tûzoltóknak. Szeretettel várjuk 
jövõre német barátainkat Tótvázsonyban.

Hamar használatba is vettük a kapott védõruhákat és tûzoltó védõcsizmákat 
a nyári vihar során. Este 10 óra után kaptuk a riasztást a tûzoltóság ügyeletérõl, 
hogy Tótvázsony határában egy kidõlt fa zárja el a tapolcai útról bevezetõ utat. 
A református temetõ sarkánál kidõlt fát feldaraboltuk és szabaddá tettük az utat, 
amelyen már több autó is várakozott, hogy az elzárt szakaszon átjusson.

Szintén a nyáron vonultunk a Malom utcába segíteni, ahol egy kéményben a 
korom gyulladt be. A hivatásos tûzoltók megérkezéséig önállóan láttunk neki a 
veszély elhárításának. Majd közös erõvel eloltottuk a tüzet. 

A Koc közben az egyik nyárfa ága megrepedt egy vihar alkalmával. Ezt a veszé-
lyes helyzetet hárítottuk el szombat délelõtt. Az eset azért volt különösen nehéz, 
mert nagyon magasan volt az ág, valamint a köz mindkét oldalán vezetékek hú-
zódnak, melyek felett keresztbe volt az ág. Félõ volt, hogy leesése közben elszakít-
hatja azokat. Ezért a mûvelet során a helyi kábel TV üzemeltetõjének munkatársa 
is a helyszínen volt a munka idején. 

Egy újabb ajándéknak is örülhettünk az elmúlt idõszakban. Németországból, 
Passauból kaptunk használt védõruhákat, amelyeket már használnunk is kellett. 
Nagyon köszönjük az adományozó  képviselõjének, Josef Aschenbrenner Úrnak 
közremûködését, amely révén ezek a ruhák hozzánk kerültek. 

Augusztus 19-én komoly gyakorláson vettünk részt Szentkirályszabadján a volt 
szovjet laktanya elhagyott épületében. Három feladatot gyakoroltatott velünk a 
parancsnokunk. Az elsõ feladat során párokban kellett egy füsttel teli lakásban 
felkutatni egy sérültet és kihozni onnan. A második gyakorlatban hallás alapján 
kellett megtalálni a sérültet. A harmadik során pedig emeletre szereltünk tûzoltó 
vezetéket. Majd sikeresen eloltottuk a „tüzet” amely szükségessé tette az osztott-
sugár szerelését. A gyakorlatról bõvebben lehet olvasni a Tótvázsonyi Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület Facebook oldalán, ahol számos kép is megtekinthetõ. 

A tûzcsapok ellenõrzését az idei évben is végrehajtjuk, mint az tettük az elmúlt 
években is. 

Puskás Ferenc
Tótvázsonyi Önkéntes  

Tûzoltó Egyesület elnök
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Iskolánk szeptembertõl a Pa-
dányi Katolikus Gyakorlóiskola 
tagintézménye lett. Az alapos 
elõkészületeknek köszönhetõen 
a változás zökkenõmentesen 
megtörtént. Tanulói létszámunk 
nem csökkent. Az iskola tanu-
lói, a szülõk és a pedagógusok is 
megértették a helyzetet és nagy 
többségben örömmel vették a 
változásokat. A régi kollégák mel-
lett új, fiatal kollégákkal bõvült a 
nevelõtestület. Pék Judit német-
angol szakos tanár, Koronczai Éva 
német tanító, Zsilinszki Cecília 
énektanár, Fazekas Judit számí-
tástechnika tanár csatlakozott 
a csapathoz. Idén sikerült két 
napközis csoportot indítani, így 
az elsõsök külön csoportban ma-
radnak délután is. õket Minyóné 
Ernek Andrea irányítja, míg a 2-3. 
osztályosok napköziseit Szimicsek 
Lilla felügyeli. Nagyon örülök an-
nak is, hogy az új kollégák hamar 
beilleszkedtek és szívesen dolgoz-
nak nálunk. Az iskola mindennap-

jai is színesedtek. Minden reggel 
áhitattal, elcsendesedéssel indul 
a napunk. Imádsággal köszönt-
jük a születésnapot, névnapot 
ünneplõket és megemlékezünk az 
adott nap szentjeirõl is. A tanítás 
után is imával zárjuk a napot. Év-
folyamonként heti két hittan órán 
vesznek részt tanulóink, melyeken 
a bibliai ismereteik bõvülnek és 
megismerkednek saját felekezetük 
hitelveivel is. Az iskolában a kato-
likus mellett a református és evan-
gélikus hitoktatás is helyet kapott. 
Idén, a Hit évében több programot 
szervezünk közösen, melyekrõl 
késõbb adunk tájékoztatást. 

Az õsz folyamán ismét nagy si-
kerrel rendeztük a házi diákolim-
piát a felsõsök körében. Kitartóan, 
sportszerûen végezték a feladato-
kat, s nagyon szép eredmények szü-
lettek. A vándorkupát a 8. osztály 
kapta, az egyéni összetett verseny-
ben Dávid Tamás, Veres Fruzsina, 
Bekõ Valentin és Kovács Barbara 
érte el a legtöbb pontot. Nagyon 

jól sikerült az alsó tagozatosok õszi 
témahete. A témát minden tantár-
gyi órán feldolgozták. Magyar órá-
kon õszi ismertetõ szövegekkel, 
olvasmányokkal foglalkoztak, õszi 
verseket tanultak. Környezetórán 
minden osztály elsétált az erdõbe, 
ahol megfigyelhették az õsz színe-
it, a természet változásait. Nagyon 
ügyesen dolgoztak a kézmûves fog-
lalkozásokon. Gyönyörû alkotások 
születtek, töklámpások, geszte-
nyefigurák, krumpli sündisznók és 
sok szép rajz, festmény, melyekbõl 
kiállítást is rendeztünk. A veszp-
rémi Laczkó Dezsõ Múzeummal 
közös szervezésben 10 alkalmas 
múzeumpedagógiai foglalkozáson 
vesznek részt tanulóink. A csoport 
a 4. 5. 6. osztályosokból alakult. A 
foglalkozások egy része itt az isko-
lában, mások a balácai villagazda-
ság területén folynak. A gyerekek 
Pannónia provincia életével ismer-
kednek, térképet, makettet, római 
öltözéket és ételeket készítenek. 
A programsorozat végén, nyáron 

a legügyesebbek 1 hetes táborban 
vesznek majd részt. 

Tagintézményként is a régóta 
megszokott színvonalon dolgo-
zunk. Anyaintézményünkkel na-
gyon jó a kapcsolatunk, több végzõs 
tanulónk is ott szeretné folytatni 
tanulmányait. Elõminõsített refe-
rencia intézményként folytatjuk 
a felkészülést az új feladatokra. 
Pedagógusaink továbbképzéseken 
vesznek részt, tárgyi eszközökkel 
bõvül az intézmény. December 
8-án 14 órától rendezzük meg a 
Mesterségem címere szakmabe-
mutatót, melynek szervezési fel-
adataiban a szülõi munkaközösség 
idén is nagy részt vállal, s melyre 
mindenkit szeretettel várunk. 

Munkánkat Isten áldása kíséri. 
Ezért sokat imádkozunk, s ez erõt 
ad a következõ idõszak feladatihoz 
is. 

Somogyi Veronika Zsuzsanna
tagintézményvezetõ

Iskolai programok
December 8. 14 órától: VI. Mesterségem címere szakmabemutató.
December 18. 17.30 Jézusváró mûsor.
Mindkét rendezvényre, Mindenkit Szeretettel várunk!

Továbbra is folytatódik  
a Baba Klub!

A Baba Klub keretében, lelkes anyukák és kisgyermekeik rendszeresen 
találkozunk. Az összejöveteleket kéthetente, péntek délelõtt 10 órakor 
tartjuk a tetõtérben. A klubban énekelünk és mondókázunk, amit a picik 
nagyon élveznek. Ez a foglalkozás teljesen kötetlen, igyekszünk egy-egy 
új vagy az adott idõszakhoz, esetleg ünnephez kapcsolódó mondókát 
vagy dalt is tanulni. A közös éneklést közös játék követi, melynek során a 
gyerekek nagy örömmel próbálják ki a tetõtérben található új játékokat.

Ezen kívül színházi látogatást is szerveztünk. November 28. napján 
Veszprémben a Kabóca Bábszínházban jártunk, ahol az Állatok farsang-
ja címû, kifejezetten babáknak szóló bábelõadást láttuk.

A december 7-ei klub pedig a Mikulás várás jegyében telt, sok télapós 
dallal, zenével és izgalommal. A kis csizmákban, a kicsik nagy meglepe-
tésére apró ajándék volt az ünneplés végén.
Várjuk a régi és az új résztvevõket a Klubba!

Maros Eszter

Felhívás karácsonyi adománygyûjtésre!
A Nefelejcs Alapítvány a karácsony közeledtével korábban minden év-

ben részt vett tartós élelmiszer felajánlás programokban. Eddig Veszp-
rémben volt lehetõségünk a gyûjtésre, de sajnos egyre kevesebb ered-
ménnyel. 

Az idén új módon szeretnénk ezt a programot megvalósítani. 
Elsõsorban azoktól várnánk felajánlásokat, akik a településünkön élnek, 
s lehetõségük van adományozni. Bízunk abban, hogy talán szívesebben 
gondol mindenki azokra, akiket akár személyesen is ismer, hiszen a cso-
magok tótvázsonyi és kövesgyûri családokhoz, gyerekekhez kerülnek 
majd.
Felajánlásként az alábbiakat várjuk:
Tartós élelmiszer  
(liszt, cukor, tészta, olaj, lekvár, kakaópor, édesség, konzervek, stb.)
Játék: JÓ állapotú, de már megunt játékok  
(könyv, plüss, társasjáték, puzzle, autó, stb.)
A program idõtartama:
2012. december 01-15. 
A gyûjtés több helyszínen történik:
Iskolában (fõépületében és a kisépületben is)
Óvodában
Könyvtárban (Önkormányzati épület emeletén), Felhoffer Antóniánál
A könyvtár nyitva tartása:

Hétfõ: 10-12; 14-18
Kedd: 10-12; 14-18
Szerda: zárva
Csütörtök: 15-21
Péntek: 10-12; 14-18
Szombat: 13-19

Köszönettel: Nefelejcs alapítvány

ISKOLÁS HÍREK
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A nyugdíjasklub tagjai a nyá-
ri szünet után szeptember elején 
találkoztak újra. Az összejövete-
len visszatekintettünk az elmúlt 
idõszak programjaink megvalósí-
tására, majd megbeszéltük, ponto-
sítottuk szeptembertõl decemberig 
tartó terveinket, feladatainkat.

Októberben látogatást tettünk 
Veszprémben a Megyei Levéltár-
ban. Nagy élmény volt számunkra, 
hisz érdekes dolgokat tudhattunk 
meg Tótvázsonyról. Láthattunk 
1870-ben készült térképet, melyen 

nagy izgalommal kereste minden-
ki õsei által mûvelt földterületeket. 
Információt kaptunk abban az 
idõben élõ emberek vallási meg-
oszlásáról, lakóinak számáról is. 
Megtekinthettük Damjanich tá-
bornok búcsúlevelét, melyet kivég-
zése elõtt írt feleségének 1849-ben. 
A levél fénymásolatát a nyugdíjas-
klub naplójában õrizzük meg.

Az Országos Könyvtári napok 
keretében meghívást kaptunk a he-
lyi könyvtárba, ahol a nagycsopor-
tos óvodásokat két mesével örven-
deztettük meg. A mesét követõen 
kötetlen beszélgetés folytattunk a 
gyerekekkel kedvenc meséikrõl, 
mesehõsökrõl 

Programjaink között szerepelt 
egy irodalmi délután, ahol klubta-
gunk Fodor Istvánné saját verseit 
hallhattuk.  Versei elsõsorban a ter-
mészet szépségérõl, az emberi kap-
csolatokról visszaemlékezésekrõl 
szólnak. Néhány verse az Irodalmi 
Antológiában is megjelent.

Október végén Mindenszen-
tek napjára kézmûves foglalko-
zást szerveztünk, ahol sokféle 
termésbõl, örökzöldekbõl nagyon 
szép koszorúkat készítettünk Wolf 
Józsefné Jutka közremûködésével. 

November elején Dr. Ferenctzi 
Zsófia háziorvosunk volt a vendé-
günk. Bemutatkozása után aktuális 
kérdéseket tettek fel tagjaink, mely 
kötetlen beszélgetéssel zárult.

Névnapi összejövetelt a má-

sodik félévben két alkalommal 
tartottunk, szeptemberben és no-
vemberben, ahol szeptembertõl 
decemberig névnapjukat ünneplõ 
társainkat köszöntöttük fel.

November 13.-án Pápára kirán-
dultunk, sajnos alacsony létszám-
mal. Az idõ remek volt, városné-
zésre, fürdésre egyaránt alkalmas.

Nyugdíjas torna októbertõl indult 
újra, továbbra is az óvoda torna-
termében tartjuk. Nagyon szeret-
nénk, hogy az egészséges életmód 
jegyében többen csatlakoznának 

hozzánk. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy ismételten sikeresen pályáz-
tunk. A Nemzeti Együttmûködési 
Alaphoz benyújtott pályázaton 
250.000 Ft-ot nyertünk, melyet a 
nyugdíjasklub mûködésére fordít-
hatunk.

A Nyugdíjasklub karácsonyi ösz-
szejövetelét december 15.-én tart-
juk, ahol a tagok szereplésén kívül 
az iskolás gyermekek mûsora is 
színesíti ünnepünket.

Fodor Istvánné:

Angyali szárnyakon
Karácsony ünnepén
béke száll a földre,
angyali szárnyakon
minden élõlényre.

Gyertya fény vigyázza
kicsi Jézus álmát,
Nem háboríthatja
senki a nyugalmát

Emberi szívekbe 
boldogság költözik,
a szomorúság ma
messze távolodik.

„õszidõ” Nyugdíjasklub nevé-
ben engedjék meg, hogy minden-
kinek lelkiekben gazdag, békés 
karácsonyt és eredményes, boldog 
új esztendõt kívánjak:

Weinhardt Ferencné
klubvezetõ

Idõsek napja
Az idõsek világnapját 1991-ben rendezte meg elõször az Egyesült Nem-

zetek Szervezete. Azon kell dolgoznunk, azért kell tevékenykednünk 
mindnyájunknak, hogy az idõs emberekre évente ne csak egy napig irá-
nyuljon a fiatalabbak figyelme, hanem 365 napon át. Az idõsebbek az év 
minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, 
hogy szükség van rájuk, érezzék, hogy vannak dolgok, amit õk jobban 
tudnak, vannak dolgok, amit csak õk tudnak, hiszen az élet során felgyü-
lemlett tapasztalatot nem pótolhatja semmi, az évek során megélt helyze-
tek nem sûríthetõk egy könyv lapjaira, vagy egy elmondott történetbe.

Novemberben a Nefelejcs Alapítvány hagyományosan vendégül látta 
falunk szép korú lakosait. 

Mûsorral, süteménnyel vártuk vendégeinket. A mûsorban felléptek az 
óvodások, az iskola furulyásai és harmonikásai, a Német Nemzetiségi 
Dalkör, Sipos Ferenc. Köszönjük a csoportok felkészítõinek és a gyere-
keknek a szép produkciókat. Külön köszönjük az õszidõ Nyugdíjas klub 
Népdalkörének, hogy vidám énekükkel színesítették a programot. 

Az idei évben ismét köszöntöttük Tuza Feri bácsit, aki Tótvá-
zsony legidõsebb lakója. Pichner János bácsit és feleségét Rózsi nénit 
59.házassági évfordulójuk alkalmából, Kiss Károlynét és Heilig Feri bá-
csit közelgõ 90. születésnapjuk alkalmából ünnepeltük.

A mûsor és köszöntõk után Molnár Tibor harmonika szóval teremtett 
jó hangulatot, a nótázáshoz, a bátrabbak pedig táncra perdültek. Nagy 
öröm számunkra ennek a délutánnak a létrejötte, hiszen ilyenkor min-
denki vidám, gondokról, bajokról elfeledkezünk. Az idei évben sokan 
tisztelték meg jelenlétükkel rendezvényünket. Reméljük, emlékezetes 
marad számukra ez a délután.

Még egyszer õszinte szeretettel és tisztelettel kívánjuk, hogy derûsen és 
jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit falunk 
minden idõs lakója!

A rendezvény támogatói: Tótvázsony Önkormányzata, Bakonyi József 
és a sok ügyes kezû önkéntes, akik segítséget nyújtottak. Köszönjük tá-
mogatásukat.

Nefelejcs Alapítvány

Bepillantás az „Õszidõ” 
Nyugdíjasklub életébe
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2012-ben október 1-7. között ke-
rült sor az Országos Könyvtári Na-
pok eseményeire az Informatikai 
és Könyvtári Szövetség szervezés-
ében, a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával.

Az idei évben az Összefogás 
programsorozat az Európai Unió 
„Az aktív idõsödés és a nemzedé-
kek közötti szolidaritás európai éve 
2012” eseményeihez kapcsolódott.

Az európai év fontos célkitûzése, 
hogy az emberek testileg és szelle-
mileg is egészségesek maradjanak, 
így tevékenyebb szerepet játszhas-
sanak abban a közösségben, ahol 
élnek.  Mindannyiunk felelõssége 
hogy az idõsebb korosztálynak 
helye legyen a családban, hiszen a 
család a nemzedékek közötti szo-
lidaritás kiindulópontja is. Lénye-
ges szempont volt az idõsek és a 
gyerekek találkozása, hogy párbe-
széd alakulhasson ki arról, mit hoz 
magával az öregedés, és miként 
mûködhetnek együtt az idõsebbek 
és a fiatalok.

Október elsõ hetében olyan ren-
dezvényekre került sor a könyvtá-
rakban, amelyek felhívják a figyel-
met arra, milyen alapvetõ szerepe 
van a könyvtáraknak a tartalmas 
idõskorra való felkészülésben.

A tótvázsonyi könyvtárban a 
következõ programok voltak : 

Mesekuckó a könyvtárban - 
Mesedélelõtt az ovisoknak

A test és a lélek összhangja. - Pila-
tes bemutató és oktatás idõseknek

Kézmûves foglalkozás a könyv-
tárban, nagyiknak és unokáknak.

Idõskorban is aktívan, találkoz-
zunk a könyvtárban!

Felhoffer Antónia

Kortárs  
irodalmi felolvasás

Néhány hetes érlelõdés után körvonalazódni látszik az az ötletünk, 
hogy a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület szervezésében egy irodalmi fel-
olvasásra kerüljön sor, amelynek alakalmából Visky Zsolté és Serestély 
Zaláné lenne a fõszerep, akikkel Németh Bálint, Budapesten élõ fiatal 
költõ fog beszélgetni.  Zsolt és bátyám már évek óta szerves részét ké-
pezik a kolozsvári irodalmi életnek, verseiket folyamatosan publikálják, 
lapok szerkesztésében is kipróbálták már magukat. Úgy gondolom, hogy 
érdemes lenne kicsit betekinteni a határon túli irodalmi élet egy szeleté-
be, és arra figyelni, hogy ez a generáció hogyan tekeri, forgatja és alakítja 
a kortárs irodalmat. Két olyan fiatallal lesz alkalmuk találkozni, akikben 
egyre inkább formálódni látszik a költészethez, az irodalomhoz fûzõdõ 
viszonyuk, véleményük, ami pont annál az egyszerû oknál fogva jó, hogy 
ez az elképzelés az alkalmas pillanatban újra tud rendezõdni. õk talán 
azért különlegesek, mert magukba tudják süllyeszteni a szavakat és a sza-
vak erejét, tudnak vele játszani, vagy akár elfordulni és megijedni tõlük. 
Bízom benne, hogy ez a találkozás mind a fiatalok, mind az idõsebbek 
számára élvezetes lesz. 

A felolvasásra várhatóan január végén kerül sor, a pontos idõpontot 
még nem rögzítettük, de az eseményrõl még idõben értesülhetnek a pla-
kátokról, vagy lehet érdeklõdni személyesen a helyi könyvtárban Antó-
niánál és nálam. 

Mindkettõjük verseibõl kaphatnak egy pár sornyi ízelítõt:

Német 
Nemzetiségi 
Egyesület 

A Német Nemzetiségi Egyesü-
let három sikeres pályázaton vett 
részt. Köszönjük, hogy az Önkor-
mányzat anyagi támogatásával a 
Dalkör mûködéséhez az idei évben 
is hozzájárult. 

Az Egyesület jelenleg mûködõ 
nemzetiségi csoportja a Dalkör, 
mely az idei évben ünnepelte fenn-
állásának 30. évfordulóját a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és 
Egyesület által megrendezett Nem-
zetiségi Találkozón. Köszönöm 
a tagok eddigi kitartó, áldozatos 
munkáját, és további jó erõt, egész-
séget, kitartást kívánok, hogy még 
sok éven át énekelhessünk együtt! 
Próbáinkat fellépésektõl függõen 
heti rendszerességgel tartjuk. Ta-
nulmányai miatt Tósoki Dani is 
kivált a csoportból, így sajnos újra 
harmonikás nélkül maradtunk. 
Köszönjük, hogy eddig is lelkesen 
segítette munkánkat, további életé-
hez sok sikert kívánunk. Örömmel 
és köszönettel fogadtuk „utódját” 
Répási Gábort, aki már korábban 
is a Dalkör harmonikása volt. A 
Dalkör az idei évben Herenden, a 
Nemzetiségi Gálán és a község ren-
dezvényein, eseményein vett részt: 
Nyugdíjasok farsangja, (ahol az 
idén is vidám mûsorral léptünk fel) 
Virágvasárnapi Passió a templom-
ban, Fúvószenei Találkozó, Úrnap 
- Pirgerekkel, Idõsek Napja (német 
és magyar dalokkal kedveskedtünk 
a megjelent szépkorúaknak). 

Decemberben az Adventi - ka-
rácsonyi koncerten lépünk fel. A 
közelgõ ünnepekre áldott, békés 
karácsonyt, és boldog új évet kívá-
nok az egyesületi tagok nevében 

Hauck Jánosné

Országos 
Könyvtári Napok

A szer. költ. nehézségeirõl
Annyi szavam van. Neked 
adnám õket, de minek?
Annyi szavam nincs. Neked 
adnom õket korántsem egyszerû.

visszaférés
valahogy így nem férünk vissza önmagunkba.

valahogy így ahogy a frissen megbontott dobozba
képtelenség visszagyömöszölni a huszadik szál

cigit. valahogy kilóg mindig egy emlék vagy egy
szerelem vagy egy varjú az égbolton amihez aznap

sehogy sem sikerült valami mindent átfogó
akaratot rendelni.(…)

Serestély Zalán
Visky Zsolt

Várunk  
mindenkit!
Serestély Ada
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Karácsonyváró  
gondolatok

Olyan szép a karácsony - legszebb ünnepünk! A 
hõmérséklet fagypont alá esik, a tájat beborítja a va-
kítóan fehér hó, és mi a jó meleg otthonunkban a csa-
láddal töltjük el az ünnep idejét. Amikor átvágjuk az 
ajándék szalagját, mosolyt látunk a gyermekünk arcán, 
megcsillan a fény egy karácsonyi díszen, érezzük a fa 
illatát, és az ünnepi vacsora is mindjárt elkészül. A ka-
rácsony minden egyes mozzanata értékes számomra. 
Amikor meggyújtjuk az elsõ gyertyát az adventi ko-
szorún, a lelkünkben is fény gyúl. Szeretteinkre gon-
dolunk: kit mivel lephetnénk meg. Ahogyan fogynak a 
gyertyák, úgy erõsödik a vágyunk az ünnepi élmények 
után.

Mindenki máshogy éli meg a karácsonyt. Nekem a 
családot jelenti, szeretetet, ölelést és azokat az érté-
kes napokat, amelyeket velük tölthetek. Egy kellemes 
vacsorát, fényes gyertyát az asztalon, éjféli misét, ka-
rácsonyi égõket a fán. Karácsonykor mindenkit szere-
tünk, és a szívünk is könnyebben megbocsát. Nem az 
ajándék értéke a fontos, hanem az a szeretet, amellyel 
átnyújtjuk.

Minden karácsony különleges, és megismételhetet-
len. Minden karácsonyra egy évet várunk, és sok titok-
zatossággal készülünk rá. A szerény karácsony is lehet 
szép és emlékekben gazdag. Egy ajándék vacsora is le-
het meglepetés. Egy szép vers is szívhez szóló ajándék. 
Egy tárgy, amelyet talán minden nap használni fogunk 
a következõ évben.

Hiszen minden ajándék szép, amit szeretettel adunk. 
Minden szép, mert karácsony van. 

Míg a karácsonyra készülünk, hadd búcsúzzam egy 
adventi imával:

Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza nekünk a 
dió és alma örömébõl egy kicsit!

Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gye-
rekeink álomittas szuszogásában, add, hogy tudjunk 
nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól. Hogy néha 
meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne szé-
gyelljük, hogy nemcsak mindig rohanó, sikerorientált 
emberek vagyunk, hanem érzõ, sérülékeny, törékeny 
emberek, akik kapnak elég sebet földi pályafutásuk 
során.

Uram, add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból!
Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel ka-

paszkodni, és mikor kell elengedni.
Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami fontos volt, 

kibírjuk a veszteség fájdalmát – ember módon, emberi-
en. Szabadíts meg minket a gyûlölettõl, bosszúvágytól, 
ellenségeskedéstõl, acsarkodástól!

Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban,
Add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán, hogy ta-

láljuk meg minden napban az ünnepünket.
Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való beszél-

getést: köszönöm Istenem!
Bocsásd meg a vétkeinket, és add, hogy magunknak 

is megbocsássuk tévedéseinkért.
Adj békét, mindnyájunknak, Uram!

A Német Kisebbségi Önkormányzat nevében  
kegyelemteljes, békés, áldott karácsonyt  
és szerencsés, boldog újévet kívánok!  
Im Namen der Deutschen Selbstverwaltung  
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 

Tótvázsonyi kitüntetések
Tótvázsony Község Önkormányzata az idei évben ismét átadta a Tótvázsony Emlék-
érmeket és a Díszpolgári címet. Sok ajánlás érkezett a helyi civil szervezetektõl, és az 
Önkormányzat döntése alapján:
Tótvázsony Emlékérmet kapott:
A Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület, a katasztrófavédelem területén, és a 
helyi közösségért végzett lelkiismeretes munkájáért,
Dr. Gazda Gábor, a helyi lakosok egészségügyi ellátása érdekében végzett három 
évtizedes háziorvosi munkájáért.
Tótvázsony Díszpolgára lett:
Heilig Zoltán András, a több évtizedes, a település érdekében végzett eredményes 
közéleti munkájának elismeréseként.
Gratulálunk a Díjazottaknak!

Önkormányzat Tótvázsony

Néhány héttel ezelõtt Polgármester 
Úr azzal a hírrel keresett meg, hogy 
többek javaslatára az Önkormányzat 
Képviselõtestülete díszpolgári címet ado-
mányoz számomra.

Nagyon meglepõdtem, nem számítot-
tam ilyen kitüntetésre és igazából nem is 
fogtam föl, ez milyen megtisztelõ.

Vajon miért kaptam pont én?
Az élet egy hosszú út, melynek stációi, 

álomásai vannak. A díszpolgári cím el-
nyerése is ilyen állomás. És ha az ember 
megér egy bizonyos kort, már van hova 
visszatekinteni. Ezt tettem én is. 

Ha az ember elvégzi a rábízott mun-
kát, az természetes. Ha azonban önként 
jelentkezik arra, hogy valamely közösség 
érdekében tehessen valamit, az még ak-
kor is becsülendõ, ha igazából az számára 
nem munka, hanem szórakozás. Hiszen 
lehet egy feladat szórakoztató úgy, hogy 
az közben másnak is örömet, kikapcsoló-
dást jelent. 

Ilyen elsõ élményem 1966-ból való: a 
helyi Sportegyesület tagja lettem, fociz-
hattam a saját és talán a pálya szélén állók 
örömére. Ezeket olvasva, néhányan talán 
mosolyognak (elsõ gondolatra én is ezt 
tettem), pedig mi akkor és a mai fiatalok 
most, egyesületük, a nézõk és egy tágabb 
- az egész falu - közösségéért játszanak. 
(„Munkájuk” eredményét a megyei újság 
is hétrõl-hétre közzé teszi.) 

Késõbb felnõttként más feladatok, 
lehetõségek kerültek elém. Többnyire 
olyanok, melyeket akkor és így utólag 
visszatekintve most sem éreztem munká-
nak, hanem szórakozásnak.

Remélem, az elmúlt évtizedekbõl van 
néhány pillanat, melyre Önök is szívesen 
emlékeznek, melyek kapcsán a díj oda-
ítélésekor nevem szóba került. Én pedig 
jólesõen idéztem fel magamban olyan 
emlékeket, eseményeket, amelyek lehet, 
hogy már feledésbe merültek. Ezek kö-
zött sok olyan is eszembe jutott, melyek 
a külsõ szemlélõ számára kevéssé tûntek 
fontosnak, vagy a kulisszák mögött ma-
radtak. Ennek ellenére nekem a mérleg 
serpenyõjében ezek a morzsák fontosak 
voltak. Nem kívánok idézni belõlük, pont 
az imént leírtak okán.

Köszönetet mondok mindenkinek, akik 
ajánlásukkal méltónak találtak a címre és 
azoknak, akik döntésükkel, ezzel meg-
tiszteltek.

Köszönetet mondok családomnak. 
Elsõsorban feleségemnek, Máriának, aki 
mellettem állt és segített megvalósítani 
mindazt, amire vállalkoztam! Ennek a 
megtisztelõ díjnak jó része õt illeti!

Köszönet gyermekeinknek! õk úgy vet-
ték ki részüket, hogy szerepléssel, szerve-
zéssel, hol pedig azzal, hogy szüleik nem 
velük, hanem a „köz” ügyeivel foglalkoz-
tak!

Köszönet szüleinknek, akik mindehhez 
az alapot biztosították!

Ez a cím a múltnak szól, de a jövõnek 
kötelez arra, hogy képességeim és 
lehetõségeim szerint a közösség érdek-
ében munkálkodjak!

Heilig Zoltán 

Laudatio (ajánlás) – egy megtisztelõ „cím” margójára
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A Tótvázsonyi 
és Hidegkúti  

Önkormányzat lapja

Lola Vendégház 
Hidegkúton

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya 
által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-
ében Turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó tá-
mogatás jogcímre benyújtott támogatási kérelem támoga-
tásban részesült. Így valósulhatott meg a Lola Vendégház 
korszerûsítése és bõvítése Hidegkúton az elmúlt idõszakban. 
(2009- 2012)

Herche Ágnes vendégháza Lola Vendégház néven mûködik 2001. au-
gusztusa óta. A falukép fontos eleme a Fõ utca jellegzetes sváb házsora 
és a kõbõl épült eredeti pajtasor. A hidegkúti sváb parasztházak egyike 
a Lola Vendégház épülete, amely a támogatásnak köszönhetõen 3 nap-
raforgós minõsítésû szálláshelybõl 4 napraforgós besorolást kaphatott. 
A fejlesztéseket követõen a Lola Vendégház 3 apartman szobával, 10 
férõhellyel falusi turizmus keretében szálláshelyet biztosít a Hidegkútra 
látogatóknak. 

A szobák összkomfortosak, egész évben alkalmasak vendégek fogadá-
sára. Jelenleg az alábbi kiegészítõ szolgáltatások biztosítottak: kerékpá-
rozás, túrázás, táboroztatás, grillezési és fõzési lehetõség, gépkocsi par-
kolás az udvarban.

A beruházás környezetbarát, környezetkímélõ technológiák alkalma-
zásával valósult meg, napelemes rendszer került felszerelésre.

A projekt tervezett kivitelezési költsége összesen 15.426.334 Ft, ebbõl 
támogatás útján elnyert összeg 9.240.176 Ft.

Örökifjak 
Nyugdíjas Klub

A nyári hónapokban szünetet tar-
tottunk. Szeptember 2. hétfõén talál-
koztunk, és három hónap névnaposait 
köszöntöttük. Október 4-én megem-
lékeztünk megalakulásunk 4. évfor-
dulójáról. Október 20-án Budapestre 
mentünk kirándulni, amirõl egy másik 
cikkünkben bõvebben is beszámoltunk. 
November 19-én megtartottuk a búcsú 
hétfõt, tánccal, nótákkal. „Megadtuk 
a módját” – ahogy az öregek mondják. 
Köszöntöttük az Erzsébeteket, Katali-
nokat.

Decemberben ünnepeljük a kará-
csonyt, köszöntjük a Ferenceket, Vil-
mosokat, Jánosokat, Évát és Szilvesz-
tert. Pótszilvesztert január 1. hétfõjén 
tartunk.

A közelgõ ünnepekre Kívánok min-
den Nyugdíjas Társamnak és minden 
Kedves Olvasónak Áldott Karácsonyt 
és Kegyelmekben Gazdag Új Évet!

Fodor Györgyné-Móra László

Karácsonyi csengõ
Csingilingi, cseng a csengõ,
Száll a szánkó, mint a felhõ,
Csaknem elszakad a gyeplõ,
Csingilingi, cseng a csengõ.

Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal
Megjön a szép fenyõgallyal,
Cseng a csengõ, jõ az angyal.

Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.

Arany diót, arany csengõt,
Ezüst lepkét, ringót rengõt,
Amilyen még földön nem nõtt,
S csilingelõ arany csengõt.

Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.

Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsõséget.

Szombati napra esett kirándu-
lásunk, egy gyönyörû napsütéses 
napra. 17 fõ volt a létszámunk, egy 
20 fõs kisbusszal utaztunk. Kel-
lemes utazás volt így: együtt mi 
nyugdíjas klubtagok. Hét órakor 
indultunk, egy pihenõt beiktatva, 
tíz óra elõtt megérkeztünk elsõ 
állomásunkra, a Tropicariumba. 
A nyitásra várva leültünk az ott 
lévõ padokra. A jegyváltás után 
megkezdtük utunkat a sok érdekes 
látnivaló felé. Igen, látnivaló volt 
bõven, különbözõ térségekbõl sok-
féle állat és növény. Szárazföldi vízi 

és madarak. Figyelmünket teljesen 
lekötötte. A sok kicsi és hatalmas 
akváriumok a sokféle halakkal, cso-
dálatos volt. A nagy cápák különös-
képp szép látványt mutattak gyors 
mozgásukkal. A sok nézelõdéstõl 
el is fáradtunk, így visszaérve in-
dulási helyünkre pihentünk, össze-
várva a csapatot. A Tropicariumot 
is befogadó Campona épületben 
fogyasztottuk el az ebédünket. Si-
etnünk nem kellett, mert 15 órára 
volt idõpontunk a Terror Házába. 
A Terror Háza külsõ látványa már 
különös hangulatot ad az ember 

lelkületének. A homlokzaton elhe-
lyezett sok áldozat fényképe, a sok, 
idõ elõtt befejezett élet, fájdalmas 
az ember gondolatvilágának. Ko-
rán érkezve, a jegyek megvétele 
után, még meglátogattuk a Hõsök 
terét. A sok szobor megtekintése 
közben egyben napfürdõztünk. 
A megadott idõre visszaértünk és 
egy idegenvezetõvel megkezdtük a 
Terror Háza szomorú 20. századi 
történéseinek megismerését. Hall-
hattuk, láthattuk mi történt ebben 
a házban, az Andrássy út 60-ban. 
A nyilas és a vörös szörnyek mit 
mûveltek. Rettenetes az ember-
ben a szélsõséges belsõ tartalom. 
Szembesültünk mily cselekedetük 
van a lelketlen embereknek. Em-
ber ember ellen mit el nem követ. 
E házban szadisták mûködtek. Ro-
kon lelkek voltak a nyilasok és a 
kommunista elvtársak. A pincerész 
egyenesen hátborzongató. Ott van 
még az akasztófa, van gumiszoba, 
kínzóterem, kicsi cellák. És van egy 
nagy terem, ahol kis lámpafények 
az áldozatok lelkét szimbolizálják. 
E látvány érzéseinket feszítve, szin-
te könnyeket csalt a szemünkbe. 
Meghatódva indultunk a buszhoz, 
nem mindennapi volt az élmény. 
Elindultunk hazafelé, de még útba 
ejtettük Budán a Barlangkápolnát. 
Ez a hely szinte léleknyugtató volt a 
Terror Háza után. Hazafelé utazva 
nótákat énekelve, elûztük vissza-
visszatérõ gondolatainkat, a rossz 
korok embertelenségeirõl.

S-s

Egy oldal a hidegkúti Örökifjak Nyugdíjas Klub naplójából

Kirándulás Budapestre


