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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Amikor az olvasók 
kezébe kerül a „Mi 
Újság?” ez évi utolsó 
száma, már legalább 
két gyertya ég az ad-
venti koszorún.

ADVENT! Mit hozhat nekünk 
a karácsonyi ünnepeket megelôzô 
idôszak?

Ha akarjuk, lehetôséget bizto-
sít számunkra ez az emelkedett, 
bensôséges hangulat arra, hogy 
megkeressük magunkban a való-
di értékeket. Azokat az értékeket, 
amik segítségünkre lehetnek, és 
amelyekkel segíthetünk másokat 
abban, hogy elengedjük a régi 
dolgainkat, negatív gondolata-
inkat, rossz beidegzôdéseinket, 
és Karácsonyra ezen valódi ér-
tékek segítségével megújíthassuk 
magunkat mások és önmagunk 
örömére.

Ezekben a hetekben legyen 
erônk szembenézni a bennünk 
rejlô érzésekkel, gondolatokkal.

Legyen erônk változni, és ha 
kell, az egész életünket megvál-
toztatni. Nehéz gondolatok, sú-
lyos lépések, de egy idézet szerint 
nagyon leegyszerûsíthetô mind-
ez: „Minden homokvihar az elsô 
homokszem változásával kezdô-
dik.”

Szép a feldíszített karácsonyfa, 
a csillogó díszek, a kivilágított ab-
lakok, házak, de mindez semmit 
sem ér, ha ezen külsôségek nem 
egy belsô harmóniában tudnak 
visszatükrözôdni.

Az ajándékozás ma már elma-
radhatatlan része a Karácsony-
nak. Ugyanakkor egy komoly 
tehertétel is. Tehertétel azoknak, 

akiknek ez a kiadás nagyon meg-
erôltetô elôzetes takarékoskodás 
révén válik csak lehetségessé. 
Ôk sem szeretnék, ha ajándéko-
zás nélkül telne el ez az ünnep, 
ugyanakkor a lehetôségeik na-
gyon behatároltak. Tehertétel 
lehet azoknak is, akiknél az anya-
giak esetleg nem okoznak olyan 
jelentôs problémát, de eldönteni, 
hogy mit is vegyenek szeretteik-
nek, az már sokkal nehezebb.

Mindegyik esetben fontos, hogy 
a meglepô figyelmesség, a várat-
lan apróság, ami szeretet sugároz, 
mindig az a legjobb megoldás.

Ajándékainkban az egymás 
iránti szeretet, megbecsülés nyil-
vánuljon meg, ezt közvetítsék 
megajándékozott szeretteink felé.

Áhítattal, örömet szerzô tet-
tekkel, mosollyal, jóindulattal 
mindenki iránt, így várjuk a Meg-
váltó eljövetelét, így várjuk a Ka-
rácsonyt.

Magasi János polgármester

Békés karácsonyt

Meghívó
Tótvázsonyért Alapítvány szeretettel meghívja 

2013. december 22-én, vasárnap délután 3 órakor tartandó 
Adventi koncertjére, a katolikus templomba.

Ünnepi köszöntôt mond a település református lelkésze  
Sipos Csörsz Csanád.

Közremûködik az általános iskola énekkara, 
a Német Nemzetiségi Dalkör és a Katolikus  

egyház közös kórusa, 
a Református Közösségi kórus, 
és a Szilágyi Harang együttes.

A rendezvény után mindenkit szeretettel várunk egy kis 
beszélgetésre a templom kertben felállított „Mindenki ka-
rácsonyfájánál”, ill. rossz idô esetén az iskola aulájában.  Az 
együttlét örömét gyertyagyújtással, forralt borral, teával és sü-

teménnyel kívánjunk hangulatossá, emlékezetessé tenni.
A rendezvénnyel szeretnénk mindenkinek 
szeretetteljes békés ünnepeket kívánni.

Tótvázsonyért Alapítvány

Meghitt, békés  
karácsonyi ünnepeket  
és boldog új esztendôt  

kívánunk Kövesgyûrpuszta  
és Tótvázsony  

minden lakójának.
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„Vágysz megértésre? 
Próbálj megérteni másokat! 
Vágysz dicséretre? 
Dicsérj meg másokat! 
Vágysz kedvességre? 
Légy kedves!”

Böjte Csaba testvér

Karácsonyra várva rengeteget 
törjük a fejünket azon, hogy kit, 
hogyan lephetnénk meg ezen az 
ünnepen. Minek örülnének a gyer-
mekeink, a szüleink, nagyszüleink, 
barátaink? Közben számolgatjuk 
a napokat, a heteket, mert hiszen 
mindjárt itt a karácsony. Eszünk-
be jut-e ilyenkor, hogy a legfonto-
sabb üzenete ennek az ünnepnek: 
a szeretet. Hiszen karácsonyra 
várva – a kis Jézus születésére 
várva – a szent család arra készült, 
hogy megszülessen a Megváltó, a 
kis Jézus. Sokan elfelejtik ilyen-
kor, hogy ez egy keresztény ünnep, 
és nagyon is fontos üzenete van. 
Az Isten elküldte hozzánk egyszü-
lött fiát, mert annyira szeret ben-
nünket! Felfogjuk-e, hogy milyen 
fontos is a szeretete?!

Körbenézünk-e a világban, hogy 
mennyi szépség és csoda van? Tu-
dunk-e örülni, gyönyörködni az 
apró dolgokban? Egy szál virág, 
egy finom süti, egy pár kedves szó, 
vajon fontosak-e nekünk? Amikor 
megkérdezték a kislányomat, hogy 
mit szeretne kapni a Jézuskától, 
minek örülne a legjobban, ô – szá-
momra is meglepô módon – azt 
mondta, hogy mindennek örülni 
fogok, bármit is kapok. Még nincs 
4 éves, de ezt olyan egyszerûen és 
természetesen mondta, hogy min-
den meglepôdtünk. 

A gyerekek még tiszta szívvel 
tudnak örülni mindennek, egy 
esti mesének épp úgy, mint vala-
mi hatalmas, csillogó ajándéknak! 
Nekik az együtt töltött percek a 
fontosak, a szeretet, ahogy feléjük 
fordulunk. Tanuljunk hát tôlük 
mi, felnôttek is!

Figyeljünk egymásra! A tette-
inknek, a szavainknak nem min-
dig vagyunk urai, néha megbánt-
hatjuk egymást akaratlanul is. E 
mögött nem biztos, hogy szere-
tetlenség van, lehet, hogy csak fi-
gyelmetlenek voltunk, ügyetlenül 
fogalmaztunk, de ilyenkor fontos, 
hogy tudjunk bocsánatot kérni és 
megbocsátani is! Mert mindenki 
azt kapja vissza embertársaitól, 

amit ô ad nekik. Legyünk mi ma-
gunk embertársainknak áldás, jó 
szó, kedvesség, szeretet! Ha pró-
bálunk erre törekedni, elengedni a 
rosszat, azt, ami bánt; szép, békés 
karácsonyunk lesz! Hiszem, hogy 
így boldogabbak lehetünk! 

A szeretet tartja össze a közössé-
geinket, élettel, fénnyel, meleggel, 
lélekkel tölti meg a családjainkat.  
Aki nem tudja szeretni a munká-
ját, környezetét, családját, nem-
zetét, annak számára minden 
csak fájdalom. Akarjunk szeretni, 
jónak lenni! Erre kellene töreked-
nünk, hogy a mellettünk lévô em-
berek is jobbá váljanak! 

„Az a szent, aki mellett az embe-
rek szentté válnak, és nem az, aki 
vélt vagy valós igazát bizonygatva 
mindenkinek a hibáit, tévedéseit 
felszínre hozza. Jézus nem az igaz-
ság parancsát adta nekünk, hogy 
körömszakadtáig ragaszkodjunk 
ahhoz, amit jónak, értékesnek 
hiszünk, hanem a szeretet pa-
rancsát. Egyedül a szeretet képes 
ledönteni a másik embert bezáró 
falakat, egyedül a szeretet tudja 
felszabadítani, hogy képes legyen 
életén, nézetein változtatni.” Böjte 
Csaba testvér 

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 

Karácsonyra várva

Felhívás karácsonyi 
adománygyûjtésre!

A Nefelejcs Alapítvány a karácsony közeledtével korábban 
minden évben részt vett tartós élelmiszer felajánlás progra-
mokban.  Az idén a tavalyi évhez hasonló módon szeretnénk 
ezt a programot megvalósítani. Elsôsorban azoktól várnánk 
felajánlásokat, akik a településünkön élnek, s lehetôségük 
van adományozni. Bízunk abban, hogy talán szívesebben 
gondol mindenki azokra, akiket akár személyesen is ismer, 
hiszen a csomagok tótvázsonyi és kövesgyûri családokhoz, 
gyerekekhez kerülnek majd.
Felajánlásként az alábbiakat várjuk:
Tartós élelmiszer  
(liszt, cukor, tészta, olaj, lekvár, kakaópor, édesség, stb.)
Játék: jó állapotú, de már megunt otthoni játékok  
(könyv, plüss, társasjáték, puzzle, autó, stb.)
A program idôtartama:
2013. december 01 - 18. 
A gyûjtés több helyszínen történik:
Iskolában (fôépületében és a kisépületben is)
Óvodában
Könyvtárban (Önkormányzati épület emeletén)  
Felhoffer Antóniánál

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfô: 10-12; 14-18
Kedd: 10-12; 14-18
Szerda: 10-12; 14-18
Csütörtök: zárva
Péntek: 10-12; 14-18
Szombat: 13-19

Nefelejcs Alapítvány
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Testi és lelki egészségre 
nevelô programok 
a Tótvázsonyi 
Önkormányzat részére
Tótvázsony Község Önkormányzata a TÁMOP 6.1.2-11-1 program ke-
retében, 9.994.852 Ft-ot nyert testi és lelki egészségre nevelô programok 
megvalósítására. A programoknak már néhány eleme megvalósult ill. 
elkezdôdött, de még sok olyan program van a pályázatban, ami ezután 
fog elindulni.

Már megvalósult programelemek:
- egészségügyi felmérés /47 fô vett részt/
- biorezonanciás dohányzás leszoktató program /20 fô vett részt/

Már elkezdôdött programok:
- nyugdíjas torna, amely minden péntek délután 2.45-3.45-ig van az iskola 
tornatermében, gyógytornász vezetésével /12-15 fô jár folyamatosan/

A következô hónapokban megvalósuló programok,  
amikrôl folyamatosan tájékoztatjuk majd a lakosságot:
- zumba fitness foglalkozások
- jóga foglalkozások
- pilatesz foglalkozások
- foci bajnokság
- túrázás
- kiégés elleni elôadások
- munka és magánélet összeegyeztetése elôadások
- önismereti témájú csoportfoglalkozás
- konfliktuskezelés és stressz-kezelés tréning
- jobb agyféltekés rajzolás
- egészségnap
- mentális egészség klub

A programokról érdeklôdni lehet Sipos Ferencnél a siposferenc.feco@
gmail.com címen, ill. a 30/490-9190-es számon.

Sipos Ferenc
alpolgármester

Kicsi a Bors De!
TÁMOP 3.1.11 12/2 Óvodafejlesztés 
Tótvázsonyban

Tótvázsony Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be, és újra sike-
resen pályázott! A TÁMOP pályázatnak köszönhetôen óvodafejlesztésre 
volt lehetôségünk: eszközök beszerzésére, szakmai továbbképzéseken 
való részvételre, különbözô programok megszervezésére. A pályázat 
megvalósításának idôtartama: 2013. január 15. - 2014. január 15.-ig tart. 
A kiírás alapján a pályázat célja volt, hogy az óvoda a támogatás segítsé-
gével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyer-
mekek számára személyiségük kibontakoztatásához.

Az Önkormányzat a megpályázott összeget szinte teljes mértékben el-
nyerte: 9.350.000 Ft-ot.

A pályázati összegbôl eszközbeszerzések valósultak meg:
-  1 879 000Ft értékben udvari játékok bôvítése. (1 db köteles forgóhinta, 

1db kéttornyú vár, 1 db rönkautó)
- Irodai eszközök vásárlása - 1db multi funkciós nyomtató, és 1 db laptop, 
- 610.000 Ft értékben képességfejlesztô játékok vásárlása
Márciusban és áprilisban 4 alkalommal szülôi fórumot, beszélgetéseket 
szerveztünk az óvodában neves szakemberek bevonásával az alábbi té-
mákban: 
Antal Judit mentálhigiénés szakértô:  
Gyermeknevelés, fegyelmezés modernkori felfogásban
Roboz Zsóka pszichológus életvezetési tanácsadó:  
Gyermekrajzok elemzése
Kulcsár Mihályné neuropedagógus, a mozgásterápia megalkotója:  
A szülô szerepe a gyermek személyiségfejlôdésében
Boldizsár Ildikó mesekutató, meseterápia központ vezetôje:  
Meseterápia, a mesében rejlô lehetôségek
Június elején az óvoda udvarán családi nap szervezésére került sor, ahol 
a gyerekek és szüleik együtt örülhettek, tevékenykedhettek a különbözô 
programokon: bábelôadás, zenés elôadás, kézmûves foglalkozások, (ne-
mezelés, agyagozás) állatsimogató, „Kincskeresô” játék, trambulinozás 
sportjátékok, finomfalatok tették emlékezetessé a szombati napot. A tá-
mogatásból biztosítottuk az elôadók díját, a falatkákat és a foglalkozási 
alapanyagokat.
Szeptember és november között 6 óvónô 540 órás szakmai továbbképzé-
sen vett részt.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy lehetôségünk adódott a pályázat 
céljának megvalósítására. 

Intézmény dolgozói

2013-tól él az Önkormányzat ta-
lajterhelési díj rendelete, amely ki-
mondja, hogy mindazoknak, akik 
még nem kötöttek rá a csatorna-
hálózatra, a felhasznált vízmeny-
nyiség után talajterhelési díjat kell 
fizetniük.

A 2013-as évre vonatkozóan 
a díjfizetés alól teljes egészében 
mentesül az a kibocsátó, akinek az 
éves vízfogyasztása nem haladja 
meg az 500 m³-t. A mentességre 
jogosultak a bevallási kötelezett-
ség alól is mentesülnek.

2014. január 1-tôl, a következôkép-
pen alakulnak a díjak:
-  az évi 50 m³–t meg nem haladó 

vízfelhasználás esetén, a talajter-
helési díj: 0 Ft/m³

-  az évi 50 m³-t meghaladó, de 100 

m³–t meg nem haladó vízfelhasz-
nálás esetén, a talajterhelési díj: 
900 Ft/m³

-  az évi 100 m³-t meghaladó fel-
használás esetén, a talajterhelési 
díj: 1800 Ft/m³

További feladatok a rendelet szerint: 
1. § a)  50 m³–t meg nem haladó 

kibocsátás esetén a talajter-
helési díj megfizetése alól 
mentesség,

b)  50 m³-t meghaladó, de 100 m³–t 
meg nem haladó kibocsátás ese-
tén a talajterhelési díj megfize-
tésével kapcsolatosan 75 %-os 
kedvezmény,

c)  100 m³-t meghaladó kibocsátás 
esetén a talajterhelési díj meg-
fizetésével kapcsolatosan 50 
%-os kedvezmény illeti meg a 
kibocsátót.

2 .§ (1)  A kibocsátó a talajterhe-
lési díjfizetési kötelezett-
ségérôl évente, a tárgyévet 
követô év március 31. nap-
jáig a jegyzôhöz tesz beval-
lást.

(2)  A talajterhelési díjat a bevallás 
benyújtásával egyidejûleg kell 
megfizetni a rendelet 1. függe-
lékében meghatározott számla 
javára. 

(3)  Az 1. § a) pont szerinti men-
tességre jogosult kibocsátónak 
nem kell adóbevallást benyúj-
tania.  

(4)  A jegyzô részére a települési 
szennyvíz-csatornamû üzemel-
tetôje a kibocsátó azonosítása 
és ellenôrzése érdekében ada-
tot szolgáltat:

tárgyévet követô év március 15. 

napjáig a kibocsátók azonosításá-
hoz szükséges adatokkal a kibo-
csátóknak a tárgyévben szolgálta-
tott vízmennyiségrôl, korrigálva a 
külön jogszabály szerint figyelem-
be vett locsolási célú kedvezmény 
mennyiségével, 
b)  negyedévet követô hónap 10. 

napjáig a közcsatornára való rá-
csatlakozók körérôl, valamint a 
kibocsátók körében történt vál-
tozásról. 

A talajterhelési díjat Tótvázsony 
Község Önkormányzata Talajter-
helési Díj 73200024-11267865 szá-
mú beszedési számla javára kell 
befizetni.

Önkormányzat  
Tótvázsony

Talajterhelési díj
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Rendelôi hírek
Mindenekelôtt a lakosságot közvetlenül érintô legfontosabb egészségügyi 
változásról szeretnék hírt adni. Az ügyeleti ellátás december elsejétôl, a 
mentôkkel közös diszpécserszolgálattal mûködik. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy ügyeleti idôben, tehát munkanapokon 16 és 8 óra között, 
valamint ünnepnapokon és munkaszüneti napokon a mentôszolgálat 
munkatársa veszi fel a háziorvosi ügyeletre beérkezô hívásokat is, és ô 
dönt arról, hogy milyen szintû segítségre van szükség. Ezzel szeretnék 
Veszprémben és vonzáskörzetében részben megvalósítani azt a célt, hogy 
ne a laikus hívónak kelljen eldönteni, hogy mentôre van-e szüksége vagy 
az ügyeletes orvos kihívására. A háziorvosi ügyelet egyenlôre továbbra is 
Veszprémben, a Cserhát lakótelep 1. szám alatt érhetô el. Az ügyelet új 
telefonszáma, amely tehát ezentúl a mentôszolgálatnál csörög, a követ-
kezô: (88) 412 104.  

Munkaidôben továbbra is a választott háziorvost kell hívni sürgôsség ese-
tén. Néhány szó ide kívánkozik ezzel kapcsolatban. Azokhoz az esetek-
hez kell azonnal kimenni, amelyeknél életet veszélyeztetô állapot vagy 
maradandó egészségkárosodással járó állapot gyanúja merül fel, tehát, 
amikor valami “nagy baj” lehet. Amennyiben nem ilyen esetrôl van szó, s 
épp rendelési idô van, tele a váró, háznál vagyok rendszeres látogatáson, 
vagy esetleg Veszprémben eszközbeszerzés miatt, akkor nem áll módom-
ban azonnal kimenni a hívásra. Sajnos, gyakori az úgynevezett “kényel-
mi” hívás is, amikor egy nem ágyhoz kötött páciens kér ellátást, aki egyéb-
ként eljut Veszprémbe, a boltba vagy a nyugdíjasklubba, de megszokta, 
hogy más viszi neki a gyógyszert, és nem jár a rendelôbe.
A személyes megjelenés, találkozás elengedhetetlen bizonyos 
idôközönként. Nem véletlenül orvos-beteg találkozáshoz kötött a re-
ceptírás. Olyan ellátást nem is ismer az “egészségügyi jog”, hogy páciens 
megjelenése nélküli receptírás. Receptet hivatalosan csak a jelen levô 
páciens részére lehet kiadni. Azon gyógyszereket lehet megvásárolni sza-
badon a patikákban, amelyekhez nem szükségeltetik elôzôleg orvos-beteg 
találkozás. Kérem, hogy mindezeket fontolják meg, amikor visszautasí-
tom egy-egy szomszéd vagy barát általi “megrendelés” teljesítését.

Szeretnék tájékoztatást adni az ünnepek alatti ellátási rendrôl is, különös 
tekintettel arra, hogy karácsony tájékán számos munkaszüneti nap lesz.

december 23.  hétfô Tótvázsony 8.30–11.00 dr. Ferentzi Zsófia
  Barnag 11.30–12.00
december 24. kedd   ügyeleti ellátás
december 25.  szerda   ügyeleti ellátás
december 26.  csütörtök    ügyeleti ellátás
december 27.  péntek   ügyeleti ellátás
december 30.  hétfô Nagyvázsony 7.30–11.00 dr. Sebestyén Gyula
december 31.  kedd Tótvázsony 8.00–10.00 dr. Sebestyén Gyula
január 1.  szerda   ügyeleti ellátás
január 2.  csütörtök Tótvázsony 13.00–16.00 dr. Ferentzi Zsófia
január 3.  péntek Tótvázsony 8.30–11.00 dr. Ferentzi Zsófia

A veszprémi háziorvosi ügyelet telefonszáma: (88) 412-104, dr. Sebestyén 
Gyula nagyvázsonyi háziorvos rendelôjének telefonszáma: (88) 264-205.

Végül szeretnék közzéadni egy cukorbetegséget szûrô kérdôívet. Kérem, 
töltsék ki, szánjanak rá néhány percet, segítsenek az unokák a nagy-
szülôknek a kitöltésben, de töltsék ki a fiatalok is, hogy minél hamarabb 
fény derülhessen egy esetleges cukorbetegségre. A világhálón is meg-
található ez a kérdôív, beírva a keresôbe: “Findrisc magyarul” kapunk 
olyan találatot, ahol helyettünk számol mindent a program. Ez a kérdôív 
azt mutatja, meg, hogy milyen valószínûsége van vagy lehet a cukorbe-
tegség kialakulásának. Amennyiben 12 vagy annál több pontot érnek el, 
labortóriumi vizsgálatra van szükség, ilyen esetben kérem, keressék fel 
háziorvosukat!

Findrisc kérdôív 
1. Hány éves?
a) 0-35  0
b) 35-44 1
c) 45-54  2
d) 55-66 3
e) 67-  4

2. Legalább egy rokonánál diagnosztizáltak-e cukorbetegséget?
a) nem  0
b) igen: szülônél / testvérnél / gyermeknél 5
c) igen: nagyszülônél / szülô testvérénél / unokatestvérnél 3

3. Mekkora a haskörfogata (nô / ffi) ?
a) 80 / 94 cm alatt 0
b) 80-88 / 94-102 cm  3
c) 88 / 102 cm felett  4

4. Végez-e rendszeres, napi 30 perces testmozgást? 
a) igen  0
b) nem  2

5. Milyen gyakran fogyaszt gyümölcsöt, zöldséget, fekete kenyeret?
a) naponta 0
b) ritkábban 1

6. Szed-e / szedett-e valaha magas vérnyomás ellen gyógyszert?
a) nem  0
b) igen  2

7. Mértek-e Önnek laboratóriumban magasabb vércukorértéket?
a) nem  0
b) igen  5

8. Mekkora a testtömegindexe (BMI)?
(kiszámolása: kg-ban mért testtömeg osztva a méterben megadott tes-
tmagasság négyzetével, pl: egy 70 kg-os, 165 cm magas ember esetében 
70/(1,65x1,65)= 25,7) 

a) 25 alatt 0
b) 25-30  1
c) 30 felett 3

Kockázati kategóriák:
0-10 alacsony
11-15 közepes
16-20 magas 
20- igen magas kockázat 

Kívánok mindenkinek békés várakozást,  
áldott karácsonyi ünnepeket  
és egészségben gazdag, boldog új esztendôt!

Dr. Ferentzi Zsófia 

Rendôrségi hírek
A Veszprémi Rendôrkapitányság kiemelt figyelmet szentel az idôsek sérel-

mére elkövetett bûncselekmények megelôzésére. A JÁRásÔR program célja 
a bûnmegelôzés mellett, hogy még a hideg idô beállta elôtt felmérjük azokat 
a településen élô idôs személyeket, akik szociális, egészségügyi szempontból 
segítségre, támogatásra, odafigyelésre szorulnak.

A helyi körzeti megbízottak december 31-ig felkeresik a településen élô idô-
seket, a találkozás során prevenciós kiadvánnyal és személyes tanácsadással 
segítik ôket. A körzeti megbízottak a személyes kapcsolatfelvétel alkalmával, 
a rendôrkapitányság új prevenciós kiadványát is átadják, melyen a rendôrka-
pitányság munkatársainak fényképe, és a 112-es segélyhívó szám szerepel. A 
helyszínen megmutatják és begyakoroltatják az idôs személlyel, a 112-es se-
gélyhívó szám telefon gyorshívójában történô rögzítését, és onnan a hívás kez-
deményezését. A programba a körzeti megbízottak a falugondnok, vagy más 
az idôsekkel foglalkozó szociális munkatársat is bevonnak, és közösen keresik 
fel a veszélyeztetett idôseket.
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A 2013-2014-es nevelési évet 80 
óvodással indítottuk. A kis cso-
portba 20 gyermek, a középsô és a 
nagy csoportba 30-30 gyermek jár. 
Az óvoda személyi állományában 
változás történt. A törvényi vál-
tozásoknak megfelelôen lehetô-
ségünk volt egy óvodapedagógus 
és egy pedagógiai asszisztens fel-
vételére. Antal Ágnes óvónô Ba-
latonfüredrôl, Mayerné Paulovics 
Anikó asszisztens Hidegkútról jár 
hozzánk. Fábián Rita szülési sza-
badsága ideje alatt Báder Anita 
dajka nénit alkalmazzuk. Logo-
pédusunk Stefancsik Annamária a 
Nevelési Tanácsadó dolgozója, aki 
a gyermekek logopédiai ellátását 
heti három órában végzi. A szülôk 
katolikus és református hittanra 
járathatják gyermekeiket. 

- Folyamatosan gyûjtjük az új-
ságpapírt az óvoda parkolójában 
lévô kék konténerbe. A használt 
étolajat továbbra is várjuk a kiírt 
idôpontokban, az elektronikai hul-
ladék elszállításában Sütô Tamás 
falugondnok ad felvilágosítást. 
Köszönjük a Szülôk aktivitását, a 
befolyó összeget az intézménybe 
járó gyermekekre fordítjuk.

- A Magenta varroda felajánlása 
alapján az intézménybe járó óvo-
dás és bölcsôdés gyerekeket aján-
dékpólóval lepték meg, kedvessé-
güket ezúton is köszönjük.

Tótvázsony Község Önkor-
mányzata sikeres Kicsi a Bors 
De! TÁMOP 3.1.11 12/2 Óvoda-
fejlesztés Tótvázsonyban pályá-
zatának köszönhetôen 9.350.000 
Ft összértékû óvodafejlesztésre 
volt lehetôségünk: eszközök be-
szerzésére különbözô programok 
megszervezésére. Szeptember 
és november között 6 óvónô 540 
órás szakmai továbbképzésen vett 
részt. Nagyon köszönjük, hogy a 
támogatás segítségével megvaló-
síthattuk a pályázat célját, hogy 
optimális személyi és tárgyi felté-
teleket tudunk biztosítani a kis-
gyermekek számára személyisé-
gük kibontakoztatásához. 

- Az MLSZ által meghirdetett 
Bozsik programra intézményünk 
is benevezett. Célja: intézményünk 
pedagógiai programjához igazod-
va, a kisgyermekek egészséges 
életmódra nevelésének, testi-lelki 
fejlôdésének, és a mindennapos 
testedzési programjának elôsegí-
tése, a labdarúgás népszerûsítése, 
a sportág alapjainak szélesítése. 
Keddenként Huszi bácsi edzéseit 
29 óvodás várja, akik az edzés ide-
je alatt igen jól érzik magukat.

- Köszönjük az Ifjúsági Egye-
sületnek, hogy pályázatuknak 
köszönhetôen a gyerekek számá-

ra szakköröket (kézmûves, tánc, 
mese) tarthatunk. Az eszközszük-
ségletet a pályázaton nyert pénz-
bôl biztosították.

A szeptemberi szülôi értekezle-
tünkön az éves programunkról, a 
Házirendrôl, vegyes ügyekrôl tá-
jékoztattuk a szülôket. A csopor-
tokról tartott tájékoztatás után a 
szülôknek egyéni beszélgetésre is 
lehetôséget biztosítottunk. A Ne-
velési Tanácsadó szakemberei az 
idei évben is felmérést végeztek a 
nagycsoportosok körében. 

Október elején a kiscsopor-
tosokkal ellátogattunk a helyi 
könyvtárba, ahol mesehallgatásra 
is lehetôségünk volt.

- Szülôi igényeknek megfelelôen 
gyakorló madarász vezetésével az 
idei évben is elindult a Madarász 
Ovi Programsorozat. A 8 foglalko-
záson a középsô és a nagycsopor-
tosok vesznek részt. A program 
feladata szokások, viselkedési 
formák és értékrend kialakítása, 
mely az élôlények szeretetét, tisz-
teletét, a természet és az ember 
által létrehozott értékek megóvá-
sát, és az ezzel kapcsolatos szabá-
lyok elfogadását segíti. A program 
4 csoportszobai foglalkozását 4 
terepfoglalkozás követi. Eddig 2 
alkalommal ismerkedtek a gyere-
kek a madarak alaktanával, jel-
lemzôikkel, a „nemszeretem álla-
tokkal”. A gyerekek a diavetítések 
során aktívan bekapcsolódtak a 
beszélgetésekbe, érdeklôdôek vol-
tak. 

- Köszönjük a helyi Tûzoltó 
Egyesületnek, hogy újra lehetôsé-
günk volt az összes óvodás rész-
vételével a helyi tûzoltószertár, 
tûzoltóautó megtekintésére, a 
”beöltözésre”.

- A szeptemberi szülôi értekez-
leten újra felvetôdött a családi 
túrázás ötlete. A kis létszámú 
csapat a Heilig erdôhöz tett sétát, 

jól érezte magát, gyönyörködött a 
természetben. Reméljük, a legkö-
zelebbi túrán többen csatlakoznak 
hozzánk!

Novemberben, a Nefelejcs Ala-
pítvány által szervezett Idôsek 
Napján, a nagycsoportosok német 
énekekkel kiegészített magyar 
nyelvû Márton napi mûsorral sze-
repeltek.

 - A Pegazus Bábszínház az idei 
nevelési évben vállalta, hogy a 
helyi tornaszobában tartja meg 
3 elôadását. Az elsô darab címe: 
Koffermesék volt, melynek meg-
tekintésére az összes óvodás le-
hetôséget kapott. A gyerekek lel-
kesen figyelték a színészek játékát, 
elbûvölte ôket a darab, együtt éne-
keltek a színészekkel. 

- Hagyományteremtô szándék-
kal lampionos felvonulást tartot-
tunk az óvodában. A programot 
a szabadba terveztük, sajnos az 
idôjárás ezt megakadályozta. Így 
a csoportok összegyûjtése után, a 
vonulást követôen a nagyok elôad-
ták a lámpás mesét az óvodások-
nak, bölcsôdéseknek és a jelenlévô 
szülôknek. A program után vendé-
gül láttuk a jelenlévô gyerekeket, 
szülôket. 

- A balatonfüredi gyermek-
könyvtár játékos foglalkozásán 
(érdekességek, feladatok, játé-
kok, kézmûveskedés a baglyok 
jegyében) elsôként a középsô, és 
a nagycsoportosokkal, majd a 
kicsikkel vettünk részt. Elláto-
gattunk a Balaton partra is, ahol 
a gyerekek kacsákat, sirályokat, 
hattyúkat láthattak és etették is 
ôket. Az útiköltséget a Linde Ala-
pítvány finanszírozta, amit ezúton 
is nagyon köszönünk!

- Az Iskolában a leendô elsôsök 
szülei, szülôi értekezlet keretében 
megismerkedhettek az iskolában 
folyó munkával, tanítókkal, és a 
nyílt napon az órai munkával is.

Decemberben a várakozás iz-
galma, a készülôdés öröme hatja 
át mindennapjainkat. Advent elsô 
vasárnapjára az intézmény bejára-
tánál újra felállítottuk a Betlehe-
met. Az adventi naptár zsákjainak 
kibontása izgalommal tölti el a 
gyerekeket, a gyertyagyújtás jelzi a 
karácsony közeledését. A Mikulás 
érkezését megelôzô napokban sok 
lehetôség kínálkozik a hangulatos 
készülôdésre, az alkalomhoz illô 
énekek, versek, mesék mondoga-
tására, hallgatására. 

- December 2-án a nagyokkal el-
látogattunk az Iskolába, ahol ovi-
suli keretében kézmûves foglalko-
záson vettünk részt, az óvodások 
az iskolások segítségével Mikulást 
készítettek.

- December 3-án Nóra néni a 
szülôknek és a gyerekeknek fog-
ápolással kapcsolatos interaktív 
elôadást tartott.

- December 5-én az óvodások-
kal, Kisteleki Zoltán Mici-Mackó 
meseelôadása után közös verssel, 
énekkel vártuk a Mikulás érke-
zését. A bölcsôdések a tavalyihoz 
hasonlóan kicsit „messzebbrôl” 
figyelték a Mikulást, és az ablakba 
kitett kiscsizmákat.

- December 9-én a kiscsoporto-
soknak, 10-én a középsôsöknek, 
11-én nagycsoportosoknak a ha-
gyományokhoz híven az idén is 
szerveztünk játszóházat, ahol a 
szülôkkel, gyerekekkel közösen 
ünnephez kapcsolódó díszeket, 
ajándékokat készítettünk. Az 
ádventi készülôdés délutánjain 
Kertész Eleonóra védônô is ven-
dégünk lesz, aki gyermeknevelési 
témákban lesz a szülôk segítségé-
re.

- A bölcsôdében december 09-
én játszóházzal egybekötött ka-
rácsonyváró délutánra vártuk a 
szülôket is. 

- December 20-án délelôtt az 
óvodásokkal együtt rövid gyer-
meki, óvónôi mûsor keretében 
kívánunk egymásnak boldog ün-
nepeket. 

A közelgô ünnepek alkalmából 
mindenkinek áldott, békés kará-
csonyt, boldog új évet kívánnak:

az óvoda és a bölcsôde dolgozói

Óvodai bölcsôdei hírek

A „Kicsi a Bors De!” pályázat keretében júniusban megvalósult családi nap
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2013. november 27-én, szerdán 
18-órai kezdettel kézmûves fog-
lalkozást szervezett a tótvázsonyi 
AKT Egyesület. Az érdeklôdôk 
a gyöngyfûzéssel ismerkedhettek 
meg, karácsonyfadíszeket készít-
hettek, sok színes gyöngy közül 
választhattak kicsik és nagyok. 
A szervezéskor számítottunk rá, 
hogy lesznek ugyan résztvevôk, de 

Mesterségem címere
Még sokan emlékezhetünk a régi játékra, amikor mutogatásból kellett 

kitalálni egy-egy mesterséget.  Mesterségem címere - ezt az elnevezést 
adtuk az iskolában nagyszerû programunknak, ahol szakmák, mestersé-
gek mutatkozhatnak be. Immár 7. alkalommal november 30-án gyûltek 
össze az iskola aulájában, termeiben a mesterek, hogy munkáikból, 
fortélyaikból bemutatót tartsanak az érdeklôdôknek. A kezdeményezés 
a szülôi munkaközösségtôl indult. Látva a gyerekek pályaválasztási 
gondjait, pattant ki az ötlet, hozzuk ide a szakmákat, kapjanak ízelítôt 
a gyerekek a mesterségekbôl, s persze, legyen arra is lehetôség, hogy 
a szerszámokat kipróbálhassák. A szülôi kezdeményezésre az iskola 
azonnal partnerként reagált és megkezdôdött a közös szervezés, s nagy 
öröm számunkra, hogy már a 7. rendezvényt szervezhettük.  A program 
nem titkolt célja volt az is, hogy a helyi és környékbeli iparosok egymás 
munkáit is megismerhessék.  A szombati rendezvényen többek között 
kozmetikus, manikûrös, cukrász, masszôr, fazekas, fafaragó, asztalos 
mester mutatta be szakmáját. Körzeti megbízottunk, Komlós Norbert is 
jelen volt, s a rendôri munkáról beszélt a gyerekeknek. Nagy élmény volt 
az ujjlenyomatok készítése. A rendezvény sikerét mutatja, hogy idén is 4 
iskola képviseltette magát. A Medgyaszay Szakképzô Iskola a tetôfedô 
szakmát mutatta be. Itt volt a Herendi Fischer Mór Porcelánipari 
Szakiskola és a gyerekek kipróbálhatták a tányérfestést. A füredi Szent 
Benedek Szakiskola gyönyörû virágkompozíciókat mutatott be. A zánkai 
Egry Szakiskola vendéglátó szakmákkal készült, s persze megkóstolhat-
tuk a finom sajtgolyókat, koktélokat is. A rendezvényre közel 100-an láto-
gattak el. Voltak kisebbek, akik nagy örömmel vették magukra a rendôr 
felszerelését, a fazekaskorongnál elkészítették életük elsô kistányérját, 
mert mindent ki lehetett próbálni. A pályaválasztás elôtt állók már ko-
molyabban érdeklôdtek az iskolák standjainál. S hogy mit éreztünk mi, 

szervezôk, vendéglátók?  Boldogságot, annak az örömét, hogy bebizonyí-
tottuk, egy kisiskola is tud nagyrendezvényt szervezni. S persze mindez 
nem sikerült volna a szülôk szervezômunkája nélkül. A program az iskola 
és a szülôi munkaközösség együttmûködésében is példát nyújt. Ezúton 
nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, a részvételt.

A mellékelt képet a fotó szakkör tagja, Dorogi Dézi 5. osztályos tanuló 
készítette.

Somogyi Veronika

a vártnál sokkal nagyobb volt az 
érdeklôdés, aminek nagyon örül-
tünk. Az ügyeskedôk között voltak 
fiatalok, de többnyire anyukák és 
gyerekeik jöttek el, hogy alkossa-
nak. Három minta közül lehetett 
választani, melyek egyszerûek 
voltak, így a gyerekek is könnyen 
elkészíthették ôket egy kis szülôi 
segítséggel. A hangulat barátságos 
volt, egy kis zene, meleg tea tet-
te hangulatosabbá az eseményt. 
Az alkotók több szebbnél szebb 
díszt készítettek, reméljük minden 
résztvevô elégedetten tért haza. 
A foglalkozás sikerén felbuzdulva 
szeretnénk folytatni és még al-

kalmakat szervezni a 
jövôben, a kikapcso-
lódásra és alkotásra 
vágyó felnôtteknek 
és gyerekeknek egya-
ránt. Minden kedves 
olvasónak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepe-
ket és Boldog Új Évet 
Kívánunk, és várunk 
mindenkit sok szere-
tettel a késôbbiekben 
is kézmûveskedni.

Radu Viola

Kézmûves foglalkozás
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Ljudmila Ulickaja: Imágó
Magvetô Kiadó 2011.

Ljudmila Ulickaja legújabb regény-
ében három jó barát - egy zenész, egy 
költô és egy fotográfus - életsorsán 
keresztül mutatja be a Sztálin halá-
lától a Gorbacsov-féle „peresztrojká-
ig” terjedô idôszak, az „olvadás” és a 
„pangás” korszakának hétköznapjait.

A történet középpontjában e három 
évtized szovjet történelmének ellen-
zéki törekvései állnak: konspirációk, 
illegális kiadványok terjesztése, csempészése, kényszerû 
külsô és belsô emigrációba vonulás - a korszak politikai 
életének tipikus eseményei.

Felhoffer Antónia

Mini-Manó klub
Szeptemberben ismét összeültünk mi Mamák és Babák a Mini-Manó 

klubban. Felállásunk kissé változott, hisz korábbi szervezônk/vezetônk 
Maros Eszter visszament dolgozni, így már nem tudja ellátni ezt a felada-
tot. Fô daloló anyukánk Szabó Gergelyné Zsófi is dolgozik már, így ô sem 
tud már velünk lenni. 

A szervezési munkák és a dalos péntekek felelôse mostantól Eôryné 
Verpulácz Diána. 

Összejöveteleinket minden pénteken 9-10 óráig tartjuk a Tetôtérben, 
melyre ez úton is várunk minden olyan anyukát és csöppséget, aki szeret-
ne velünk mondókázni, énekelni vagy csak épp beszélgetni.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kicsik élvezik a hasonló korosztály 
társaságát, mi pedig igenis megérdemelünk heti egy óra csevegést.

Mi is történt az idei évben: 
Tavasszal köszöntöttük az elmúlt év szülötteit, a gyermeknapon is részt 

vettünk, legutóbb pedig a kicsiknek ismét örömet és ajándékot hozott a 
Mikulás. Volt ki megszeppent, volt ki csak gyanakvóan kukucskált kicsit 
anyukája ölébôl. A Télapónak sok dolga akadt, ezért sietett, de mi ma-
radtunk és keksz, pogácsa eszegetése mellett beszélgetünk még. 

Bizton állíthatom élmény volt a gyerekeknek. 
A Tetôtér játékkínálatát csúszdával és libikókával bôvítettük. Bízom 

benne, jó ideig a mozgásfejlôdés hasznára, a gyerekek örömére fog szol-
gálni. Önkormányzatunknak köszönjük, hogy a vásárláshoz fedezetet 
biztosított.

Eôryné Verpulácz Diána

Német  
Nemzetiségi Egyesület 

A Német Nemzetiségi Egyesület az idei évben három sikeres pályáza-
ton vett részt. Köszönjük, hogy az Önkormányzat anyagi támogatásával a 
Dalkör mûködéséhez az idei évben is hozzájárult. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Egyesület az idei évben is 
megrendezte a Nemzetiségi Találkozót, a helyi csoportok mellett meghí-
vott énekkarok, tánccsoportok, és fúvószenekar részvételével. A Dalkör 
a Nyugdíjasok farsangján az idei évben is vidám mûsorral lépett fel. Az 
Egyesület tagjai a hagyományokhoz híven a virágvasárnapi Passiót adták 
elô a templomban, a Pirgerek az Úrnapi körmenetet tették ünnepélye-
sebbé.

Szeptemberben Veszprémfajszra kaptunk meghívást Mária napi ün-
nepségre. A Dalkör a Katolikus Egyház énekkarával kibôvítve örömmel 
tett eleget a meghívásnak. Decemberben, a Tótvázsonyért Alapítvány 
által szervezett Adventi - karácsonyi koncerten ugyanezzel a felállással 
veszünk részt. Köszönöm a Dalkörösök, egyesületi tagok, segítôk, és har-
mónikásunk, Répási Gábor munkáját. 

Az egyesületi tagok nevében áldott, békés karácsonyt, és boldog új évet 
kívánok: 
    Hauck Jánosné

dalkörvezetô

Könyv- 
ajánló

Kepes András: Tövispuszta
Ulpius-ház 2011.

„Kávéfoltos levelekbôl, 
megsárgult, tépett szélû 
dokumentumokból, elron-
gyolódott naplókból és fe-
lesleges tárgyak szagából 
próbálom összerakni ezt 
a történetet. Mindent én 
gyûjtöttem a behívóparancs-
tól a kitelepítési határozatig 
és az egymásnak ellentmon-
dó önéletrajzokig, a koro-
nás ezüstkanáltól a tulipános ládáig, a hanukkai 
gyertyatartótól a vásári Krisztus-képig és a felfúj-
ható Buddháig. Ahogy elnézem, jó mocskos kis 
történet lesz, tele vicsorral és könnyes röhögés-
sel, szerelemmel, gyilkossággal, barátsággal és 
árulással, fordulatokkal és közhelyekkel. Akár 
egy szappanopera. Vagy mint a történelmünk. 
Arra gondoltam, hátha az igazság helyett mon-
dogatott és a valóság helyett megélt történetek 
összeillesztve valósággá válnak.”

Karácsonyi versek
Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égbôl
Isten szekerén a mese!
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!
Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belôle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!
Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplôben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Wass Albert 
minden verse
Kráter Kiadó 2003.
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

A nyugdíjasklubban az ôszi idô-
szakra is változatos programokat 
szerveztünk tagjainknak. Népdal-
körünk szeptemberben részt vett 
Balatonalmádiban a Népdalkörök 
találkozóján, ahol 11 fellépô cso-
port szerepelt. Külön-külön nem 
értékelte a zsûri a csoportokat, de 
általánosságban kiemelte, hogy 
színvonalas produkciók hangzot-
tak el. Az Ifjúsági Egyesület által 
szervezett szüreti mûsoron Dalkö-
rünk az alkalomhoz illô népdal-
csokorral lépett fel. A Nefelejcs 
Alapítvány meghívására az Idôsek 
Napjára egy vidám dalcsokorral 
készültünk.

Október elején különjárattal 
Zircre kirándultunk, melyen 35-en 
vettünk részt. A zirci programok 
elôtt megnéztük Veszprémben az 
Arénát. Meglepô volt számunk-
ra a hatalmas küzdôtér, lelátók, 
az elôcsarnok. Zircen elsôként 
a Bakony Természettudományi 
Múzeumba látogattunk el, ahol a 
Bakony hegység geológiáját, nö-
vény- és állatvilágát élôhelyek sze-
rinti csoportosításban láthattuk, 
de gyönyörködhettünk a Kárpát-
medence ásványai c. kiállításban 
is. A hatalmas kéttornyú barokk 

apátsági templom különleges lát-
ványt nyújtott. A bazilika legérté-
kesebb látnivalói a koncertorgona, 
a faragott szobrok, berendezések 
és az oltárkép. A Reguly Antal 
Mûemlékkönyvtár az Országos 

Széchenyi Könyvtárhoz 
tartozó intézmény. A 
könyvek, folyóiratok mel-
lett a Bakony fafajtáiból 
faragott intarziás bútorzat 
és a terem dongaboltozata 
maga is mûemlék. Mind-
három helyen tárlatvezetô 
tájékoztatott bennünket a látniva-
lókról és nevezetességekrôl.

A Szent Bernát Idôsek Otthonát 
is meglátogattuk, melynek fenn-
tartója a Zirci Ciszterci Apátság. 
Vezetôje a Tótvázsonyban élô Sza-
nyi Zsuzsanna, akitôl mindenre 
kiterjedô felvilágosítást kaptunk 
az otthonról és szolgáltatásaikról.

Szintén októberben kedves köte-
lességünknek tettünk eleget, egyik 
alapító tagunkat Hauck Jánosné 
Vera nénit köszönthettük 80. szü-

letésnapján.  Névnapi összejövetelt 
az ôsz folyamán két alkalommal 
tartottunk, ahol szeptembertôl 
december végéig névnapjukat ün-
neplô klubtársainkat köszöntöttük 
fel.

Novemberben vendégünk volt 
Némethné Szennyai Mária a Kis-
térségi Gondozási Központ ve-
zetôje, aki a szociális gondozásról, 
étkezésrôl, törvényi változásokról 
tájékoztatott bennünket.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
ismételten bôvült a nyugdíjasklub 
létszáma, hisz az ôsz folyamán két 
új tag is csatlakozott hozzánk. 

A nyugdíjasklub karácsonyi 
ünnepi mûsorát december 21-én 
szombaton délután tartjuk, melyre 
szeretettel várjuk az érdeklôdôket. 

Az „Ôszidô” Nyugdíjasklub 
nevében engedjék meg, hogy 
mindenkinek lelkiekben gazdag, 
békés karácsonyt és eredményes 
boldog újesztendôt kívánjak.

Weinhardt Ferencné

Fodor Istvánné: 

Pusztai csillag 
Megkondul a harang, tündököl egy csillag,
kicsi jászol fölött Mária még virraszt.

Alszik már a kisded, kicsi szalma ágyán,
angyalsereg hirdet a kietlen pusztán.

Pásztorok figyelik a fényes csillagot,
meghallják az éjben az angyali hangot.

Melegség árad szét szomorú szívükben,
keresik Jézust tüstént Betlehemben.

Üdvözlégy megváltó mindenek királya,
leborulnak elé, a kisdedet áldva.

„Ôszidô” Nyugdíjasklub hírei

Tótvázsony legidôsebb lakosa 
Tuza Ferenc, 1918. november 15-én 
született, idén ünnepelte a 95. szü-
letésnapját. Ebbôl az alkalomból 
ellátogattunk hozzá Magasi János 
Polgármester Úrral és Verpulácz 
Józsefnével, hogy átadjuk az Ön-
kormányzat és a Nefelejcs Alapít-
vány jókívánságait, továbbá egy 
üdvözlô lapot és gratulációt, amit 
Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 
küldött az ünnepeltnek.

Örömmel vettük tudomásul, 
hogy Feri bácsi nagyon jól van, 
életvidám, szívesen mesélt az el-
múlt évekrôl. Egy pohár bor mel-

lett felidézte a háború viszontag-
ságait, de eszébe jutottak a régi 
barátok, szép élmények is.

Feri bácsi 1951-ben kötött há-
zasságot Tótvázsonyban, már több 
mint 60 éve kötôdik ide és él a tele-
pülésen, másnak ez már egy egész 
élet, neki „csak” egy része.

Az Önkormányzat nevében Kí-
vánok neki jó egészséget, és hosszú 
életet, hiszen szeretnénk még sok-
szor felköszönteni ôt, mint Tótvá-
zsony Legidôsebb lakosát.

Sipos Ferenc
alpolgármester

95 
év


