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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Találkozó 63 év után
Cikkünk a 8. oldalon Cikkünk a 2. oldalon

Cikkeink a 3-6. oldalon

„Ôrizd meg a csodát”
Fiatalok Lendületben Program

Mi 
az 

ESZI? 

Tótvázsony önkormányzata a közterületek karbantartására, ill. 
egyéb önkormányzati feladatok ellátására közhasznú foglalkoztatás 
keretében alkalmaz átmenetileg vagy tartósan állandó munkahellyel 
nem rendelkezô helyi lakosokat.

Az elmúlt évek során szinte folyamatosan 6-8 fôt tudtunk alkalmaz-
ni hosszabb – rövidebb idôre. Ehhez a Munkaügyi Hivataltól támoga-
tást kapunk, idôszaktól függôen a költségek 70 – 90%-ára.

Sajnos, vagy szerencsére egyre nehezebb ezeket a helyeket betölteni.
Örömteli, ha ez azt jelenti, hogy nincs, vagy csak nagyon kevés mun-

kanélküli van településünkön. 

Kérjük mindazokat, akik állandó munkahely hiányában nem ren-
delkeznek rendszeres jövedelemmel, és vállalják a közhasznú munkát, 
jelentkezzenek az önkormányzati hivatalban.

Az általunk igényelt létszám betöltéséig folyamatosan tudunk fel-
venni munkavállalókat.

Abban az esetben, ha valaki a közhasznú foglalkoztatás idôtarta-
mának lejárta elôtt talál magának munkahelyet a munkaerô piacon, a 
munkaszerzôdés azonnali hatályú megszüntetéséhez minden esetben 
hozzájárulunk.

Önkormányzat

Jelentôs visszhangja volt ez év 
tavaszán, az önkormányzati adó-
hatóság talajterhelési díj fizetésé-
re történô felszólításának.

Nagyon sok érdekes dolgot ta-
pasztaltam ennek során az érin-
tettek körében.

Úgy gondolom, méltányos meg-
oldás született azok számára is, 
akik önállóan nem tudták megol-
dani a problémájukat.

A talajterhelési díj fizetési kö-
telezettség elôtérbe kerülésével, 
jelentôsen megnôtt a szennyvíz-
csatornahálózatra történô rákö-
tések száma.

Azonban még most is több in-
gatlan van Tótvázsonyban, ame-
lyeknél ez a rákötés még nem 
történt meg.

Ezen ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét szeretném felhívni arra, 
hogy a késôbbiekben az idei év-

hez hasonló méltányosság gya-
korlására nem feltétlenül lesz 
lehetôség. 

A cél az, hogy minden ingatlan-
nál, a csatornahálózatra történô 
rákötés megvalósuljon.

A talajterhelés bevallási nyom-
tatványának leadása során néhá-
nyan jelezték, hogy a szennyvíz-
hálózatra történô rákötésüknek 
mûszaki akadálya van.

Akiknél ez a probléma fennáll, 
- függetlenül attól, hogy ezt jelez-
te-e már - mindenképpen jelentse 
be ezt az önkormányzati hivatal-
ban személyesen, levélben vagy 
e-mailen.

Az önkormányzat esetükben 
részleges támogatást tud nyújtani 
a rákötéshez.

Magasi János 
polgármester 

KÖSZÖNET
Köszönjük a Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjainak a munkáját, amit a legutóbbi esôzés során lehullott nagy mennyiségû csa-

padékvíz okozta károk elhárítása érdekében végeztek. Megnyugtató, biztonságérzetet növelô egy ilyen civil szervezet jelenléte, mûködése 
Tótvázsonyban. Köszönjük.

Önkormányzat

KÖZHASZNÚ 
FOGLALKOZTATÁS

Szennyvízelvezetés

A közelmúltban nagy 
mennyiségû csapadék hullott 
nagyon rövid idôn belül telepü-
lésünkön. Ez több helyen okozott 
jelentôs vízbetörést udvarokba, 
pincékbe, garázsokba.

Sajnos nem lehet teljesen fel-
készülni az ilyen szélsôséges idô-
járás minden következményére, 
azonban ennek hatását lehet és 
kell is mérsékelni.

Ehhez nagyon fontos, hogy 
mindenki a saját ingatlana elôtti 
vízelvezetô árkot és átereszt ki-
tisztítsa, és tisztán tartsa. Ennek 
egész évben így kellene történnie, 
de a csapadékosabb ôszi idôjárás 
ezt különösen indokolja.

A csapadékvíz elvezetésrôl 
történô gondoskodás az önkor-
mányzat feladata. Ezért folya-
matosan kialakítjuk azokban az 
utcákban, ill. utca szakaszokon 
a csapadékvíz elvezetô árkokat, 
ahol ez még nem történt meg.

Kérjük azon ingatlantulajdono-
sok jelzését, akiknek az ingatlana 
elôtt nincs vízelvezetô árok, és a 
legutóbbi nagy mennyiségû csa-
padék gondot okozott.

Természetesen azoknak, akik 
ezt már megtették, nem kell újra 
jelezniük.

Magasi János 
polgármester 

Csapadékvíz-
elvezetés
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ESZI? Nem ESZI?  
Mi az ESZI? 

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális In-
tézményét, röviden csak úgy hívjuk, hogy ESZI. A veszprémi kistérség 
településein, így Tótvázsonyban is nyújtjuk szolgáltatásainkat. Intézmé-
nyünk a házi-segítségnyújtásban, szociális étkeztetésben, idôsek nappali 
ellátásában, ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos otthonban, jelzôrend-
szeres házi segítségnyújtásban támogatja az arra rászorultakat a kistér-
ség számos településén. 

Most a szociális étkeztetést mutatjuk be önöknek részletesebben. 
Ha a  napi meleg étel elkészítése problémát jelent az Ön számára, 

átmeneti nehézségei vannak  vagy nincs elég  fizikai ereje, az ESZI se-
gít Önnek. Helyzetétôl, körülményeitôl és lehetôségeitôl függôen az ét-
keztetést igényelheti a Tósokiné Zsuzsa és Verpuláczné Edit keresztül. 
Mennyibe kerül a szolgáltatás? A szociális étkeztetésért térítési díjat kell 
fizetni, mértéke az Ön havi jövedelmétôl függ az alábbi táblázat alapján.

Szociális szolgáltatás fizetendô térítési díja
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Az étkeztetés térítési díj tételei tartalmazzák az áfat!
AZ ESZI további, a fentiekben felsorolt szolgáltatásairól , érdeklôdhet 

Némethné Szennyai Máriától, kistérségi koordinátorunktól, a 06-88-
327-004-es számon. 

Üdvözlettel
Gyôri Piroska intézményvezetô

06-20-490-9385, ivezeto@vpeszi.hu

VKTT Egyesített Szociális Intézmény 
8200 Veszprém, Török Ignác u. 10. 

egyszocint@vnet.hu, egyszocint@vpeszi.hu
tel: 06-88-566-170, 06-88-566-171, 06-88-400-593

Tótvázsonyi Családsegítô- 
és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadás: 
Hétfô és Csütörtök 13.00-15.00
Tetôtér (Tótvázsony, Magyar u. 101.) 
Elérhetôség: Király-Piltman Katalin, 0620/259-21-33

Mindenki életében – életkortól függetlenül-, lehetnek olyan idôszakok, 
amikor nem képes egyedül megbirkózni gondjaival, problémáival. Ha 
megtisztel bizalmával és felkeres minket, közösen végig gondolhatjuk, 
mi okozza problémáit, és mit lehet tenni a megoldásuk érdekében.
 
Problémái megoldásához szociális végzettségû  
szakember nyújt segítséget:

•	információnyújtással, tájékoztatással
•	tanácsadással
•	adománykezeléssel és közvetítéssel
•	szolgáltatások szervezésével, közvetítésével
•	mentális támogatással
•	szociális ellátásokhoz juttatással
•	személyes segítô kapcsolat keretében segítik a családokat a gyermek 

testi, lelki egészségének, családban történô  
nevelkedésének érdekében.

•	közüzemi hátralékot felhalmozott családok esetében 

A Családsegítô- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója: 
Király-Piltman Katalin

Forduljon bizalommal 
intézményünkhöz! 

Szolgáltatásaink díjmentesek!

Labdarúgó Veszprém Megyei II. osztály
2013/2014 ôszi sorsolás
 1.  2013. 08. 25.  vasárnap  17.00  Csopak - Tótvázsony
 2.  2013. 09. 01.  vasárnap  17.00  Tótvázsony - Nemesszalók
 3.  2013. 09. 07.  szombat  16.30  Balatonkenese - Tótvázsony
 4.  2013. 09. 15.  vasárnap  16.30  Tótvázsony - Ôsi
 5.  2013. 09. 29.  vasárnap  16.00  Nagyesztergár - Tótvázsony
 6.  2013. 10. 06.  vasárnap  15.30  Tótvázsony - Felsôörs
 7.  2013. 10. 13.  vasárnap  15.00  Nemesvámos - Tótvázsony
 8.  2013. 10. 20.  vasárnap  15.00  Tótvázsony - Magyarpolány
 9.  2013. 10. 27.  vasárnap  14.00  Csabrendek - Tótvázsony
 10.  2013. 11. 03.  vasárnap  13.30  Tótvázsony - Szentantalfa
 11.  2013. 11. 09.  szombat  13.30  Márkó - Tótvázsony
 12.  2013. 11. 17.  vasárnap 13.00  Tótvázsony - Dudar

Az U-19-es mérkôzés, két órával a felnôtt meccs elôtt kezdôdik.

Idén ôsztôl a tótvázsonyi gyerekek is megyei 
focibajnokságban szerepelnek.

Labdarúgó Veszprém Megyei U14-keret
2013/2014 ôszi sorsolás
  szept. 07.  szombat  15.00  Veszprém - Tótvázsony
  szept. 14.  szombat  10.00  Tótvázsony - Fûzfô AK
  szept. 28.  szombat  10.00  Tótvázsony - Vápalotai BSK
  okt. 19.  szombat  10.00  Balatonkenese – Tótvázsony
  okt. 26.  szombat  10.00  Tótvázsony - Csetény
  nov. 02.  szombat  10.00  Tótvázsony - Peremarton
  nov. 09.  szombat  10.00  Ôsi – Tótvázsony
  nov. 16.  szombat  10.00  Tótvázsony - Péti MTE
  nov. 23.  szombat  10.00  Balatonalmádi - Tótvázsony
  nov. 30.  szombat  10.00  Tótvázsony - Alsóörs

Hahó itt vagyok - valami új kezdete
Rádu Viola vagyok, 25 éves. Erdélybôl 

érkeztem, Csernátonból. Ebben az évben 
önkéntesként én segítem a Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület munkáját. Egy hónap-
ja, hogy megérkeztem és birtokba vettem 
új szálláshelyem, munkahelyi íróasztalom.  
Ismerkedem a faluval és annak lakóival is, 
bár nem új számomra ez a kis település. A 
Csernátoni IKA Ifjúsági Egyesület, mely-
nek tagja vagyok 2006 óta tart fent baráti 
kapcsolatot a Tótvázsonyi Ifjúsági Egye-
sülettel és annak tagjaival, immár 8 éve 
ennek a barátságnak.  Már többször jártam 
„Tótiba” (ahogy mi nevezzük Tótvázsonyt), 
több kedves lakóját ismerem, sôt még ba-
rátokra is leltem itt. Nagy örömmel jöttem 
ide önkéntesnek, és úgy érzem, mintha egy 
kicsit haza érkeztem volna. 

Önkéntesi munkám magába foglalja a helyi tv képújságjának szerkesztését, 
a teleház nyitvatartását, az egyesület programjainak szervezésében való rész-
vételt. Már többször végeztem és szeretek is közösségi munkát végezni, ezáltal 
hasznos tagjává válni a közösségnek, fôképp az ifjúsági és gyermekprogramok 
szervezésében van tapasztalatom, remélem lesz lehetôségem ezt kamatoztat-
ni. Szeretek új dolgokat tanulni, embereket megismerni. Úgy érzem, sok új-
donságot tartogat számomra ez az év!

Remélem, hogy munkámmal és ittlétemmel hasznára és épülésére lehetek 
mind az Ifjúsági Egyesületnek, mind Tótvázsony közösségének!

Rádu Viola
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A jövô és a múlt 
találkozik
„…Senki meg ne vessen 
ifjú korod miatt…”  
(1Tim 4,12 -részlet)

„Ôrizd meg a csodát”- hirdeti 
sok tótvázsonyi és csernátoni fia-
tal mellkasán a pólóra tett felirat. 
Büszkeséggel viselik, és van is mire 
büszkék legyenek. Nemcsak saját 
egyéni teljesítményük, munkájuk 
alapján mondható ez el, hanem a 
belôlük alakult csoport közösségi 
ereje is mutatja: A fiatalok tudnak 
értéket teremteni, ôrizni- ez nem is 
lehet kérdés.

Ôrizni valamit feladat, felelôsség, 
bizalmas és komoly dolog. Ôriz-
ni azt jelenti, hogy nem hagyjuk 
eltûnni, elromolni, ahogy kap-
juk, úgy adjuk tovább. Vajon ránk 
bízzák-e? Vajon gondos gazdái 
leszünk-e, ha ezt a feladatot kap-
juk. Vajon a csodát is megismerjük 
ezáltal, vagy csak annyit tudunk a 
végén is, mint amit az elején gon-
doltunk?

Nagy lendülettel kezdtünk bele 
a forgatásokba, jártunk a két falu 
élettapasztalattal teli, szép kort 
megélt idôseinél. Beszélgettünk, 
beszéltettük ôket és hallgattuk, 
kameráztuk, figyeltük. Már ott 
megtörtént a csoda, hogy elmehet-
tünk, és hogy olyan történeteket 
hallgathattunk, melyekrôl sosem 
olvasunk a facebookon, nem be-
szélgetünk a boltban összefutva. 

„Ôrizd meg a csodát”

Ránk bíztak olyan történeteket, 
ismereteket, amelyekbôl a saját 
életünket is átgondolhatjuk, átér-
telmezhetjük a saját nehézségeink 
súlyát. Amikor az a legnagyobb 
gondunk, hogy van-e a mai divat 
szerinti cuccunk az esti partira...

Köszönjük a sok tartalmas be-
szélgetést, hiszen ez alapján tudjuk 

elhelyezni magunkat a világban- 
honnan jöttünk, kik vagyunk, és 
mi lehet az életünk értelme. Kö-
szönjük, hogy bele engedtek látni 
minket a saját életükbe, példát 
mutatva ezzel. Köszönjük, hogy 
elviselték a sok kamera, fotógép, 
lámpa, mikrofon zavaró jelenlétét, 
a sok „nyüzsgô” fiatal zavarását.

A modern technika segítségével 
filmeket és kiadványt készítünk a 
két településen készült beszélge-
tésekbôl, hogy mások számára is 
tovább tudjuk adni, amit kaptunk, 
amit azzal ôrzünk meg, ha köz-
kinccsé tesszük. Sok munkával jár, 
de úgy tûnik a belefektetett mun-
ka még jobban inspirál minket, így 
már a folytatást is kezdjük kidol-
gozni, melyben már aktív résztve-
vôként a tapasztaltakkal közösen 
táncokat, népdalokat és hagyo-
mányos ételek készítését tanuljuk 
meg. Terveinket, jelenlegi mun-
kánkat az EU Fiatalok Lendület-
ben Programja támogatja, további 
információk errôl: www.yia.hu.

Ôrizzük meg saját szüleink, 
nagyszüleink tapasztalatát az uno-
káinknak, mert felbecsülhetetlen 
kincset ôriznek. Minden fiatalt 
erre buzdítok: beszélgessen sokat a 
szüleivel, nagyszüleivel!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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„Ôrizd meg a csodát”

„Megy-é elôbbre 
majdan fajzatom” …

Mikor közösen megterveztük 
ezt a projektet, aminek a háttere 
a Tótvázsonyban töltött önkén-
tes évem és az ottani szervezet 
vezetôje volt, elképzeltem, hogy 
milyen jó lesz, ha lesz egy csapat, 
aki megismeri a technika nyújtot-
ta lehetôségeket, lesz akivel lehet 
együtt dolgozni és akivel közösen 
ötleteket lehet megvalósítani. A 
cél az volt, hogy összehasonlítha-

tóvá váljanak a székely, illetve a 
sváb sorsok, feltáruljanak elôttünk 
eleink történetei, hagyatéka.

Ám ahogy sorra látogattuk a 
néniket, bácsikat, sorra kérdez-
tük ôket az életükrôl, az emberi 
sorsokon túl, újra és újra elôjött 
egy általánosan megfogalmazható 
tanulság. Madách szavait juttatták 
eszembe: „Mondottam ember: 
küzdj, és bízva bízzál!”

Azt hiszem, ezt a tanulságot min-
denki megfogalmazta, és formába 
öntötte, és én úgy érzem, hogy a 
technikai ismereteken túl, sok sok 
tudással lettem gazdagabb. 

A résztvevô 12 csernátoni, il-
letve 12 tótvázsonyi fiatal, hittel, 
lélekkel, becsülettel állta a sarat, 

és hajtotta végre, az olykor nem 
egyszerû feladatokat. A forgatá-
sokon egy szívvé, egy lélekké vált 
mindenki, keményen koncent-
ráltak az elôttük álló problémák 
megoldására.

A technikai tudásuk bôvítésén 
túl (fényképezôgépekkel fényké-
peztek, kamerával kameráztak, 
hangot hallgattak, jegyzetet készí-
tettek, interjúkat vettek fel, stb.), 
azt hiszem megtanulták meghall-
gatni, jobban értékelni az örege-
ket annak reményében, hogy ôk 
is lesznek majd öregek, és ôket is 
meghallgatja majdan valaki.

Nagy csodálattal adózunk a 
nagymamáknak és a nagytaták-
nak, akik ugyan már „nem ügye-

sek, nem szépek” de tapasztala-
tuk, és az életbe vetett hitük ékes 
példa mindannyiunk számára.

Tervezünk folytatást, tervezünk 
bôvítést, hiszen rengeteg minden 
van még, amit meg szeretnénk 
tanulni, illetve megörökíteni, 
hogy fennmaradhasson az utókor 
számára. Mert minél több min-
dent megtanulunk, megismerünk, 
annál biztosabb, hogy unokáink 
is tudni fogják azt, amit nagyma-
máink. És így mehet elôbbre faj-
zatunk.

Rádu Ágnes 
Csipkázó Játszóház Egyesület

Csernáton

Ôrizd meg a csodát! -  
a programról
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„Ôrizd meg a csodát”

„Sok jó ember sok kis helyen, 
miközben sok kis dolgot megtesz, 
megváltoztathatja a világ arcát!” 
Úgy érzem, hogy mi is azon az 
úton tartunk ezzel a projekttel, 
amellyel megváltoztatjuk a világ 
arcát, mert bármit is teszünk ma-
gunk körül, valami mindig vál-
tozik. Hogy milyen volt az itteni 
együttlét, az úgymond, számunkra 
nagyrészt ismeretlen emberekkel? 
Igazából talán félnem kellett vol-
na, hogy új emberekkel kell majd 
együtt dolgoznunk a projekten. 
De nem! 

Csoportösszerázó napok voltak a 
javából. Az a közös szakmai mun-
ka, ahogy végignéztük a kisfilme-
ket, volt aki nevetve, volt aki bele-
bele szundikálva. De végignéztük 
és kiboncolgattuk és sok mindent 
megtanultunk, amit a beszélgeté-
sek során az idôsek megosztottak 

velünk. Megismerhettünk sok 
sváb kifejezést, és elmagyaráz-
hattuk vendégeinknek az általuk 
nem ismert székely szavakat. Sôt a 
videózás közbe vétett hibáinkra is 
ráismerhettünk! Aztán az Ika-vár 
alatti Bazinban való megmártózás, 
a gitározás meg az éneklés… Na 
igen, annyira fújt a szél, hogy alig 
hallatszott a hangunk, de mi úgyis 
énekeltünk es jól éreztük magun-
kat. Micsoda szép percek. Aztán a 
finom székelyföldi ételek a búzától 
a kenyérig. Végignézhettük, hogy 
hogyan készül a házikenyér, az 
ôrölt búzából készült finom liszt 
és a lisztbôl a frissen, pirosra sült 
házikenyér.

Az utazások Csíksomlyóra, az 
a gyönyörû táj Gyimesbükk fele 
élmény volt a vendégeink számá-
ra, mi viszont utazás közben sem 

unatkoztunk, történeteket mesél-
tünk egymásnak, énekelgettünk, 
szóval igazi jó hangulattal utazhat-
tuk végig a kijelölt helyeket.

A sok nevetés, a tánc, az éjfélig 
tartó beszélgetések, az éneklések 
a múzeum udvarán szép percek 
voltak, csak úgy repült az idô. 
Aztán a gálaestre készülés, az 
akaraterô mindenkiben, a csapat-
munka, a sok dolgos segítô kéz, az 
éjjelig tartó készülôdés. Nem volt 
egyszerû úgy megszervezni, hogy 
minden jó legyen, hogy elkészül-
jenek a kisfilmek, hogy minden el 
legyen intézve terv szerint és min-
denki megjelenjen. De sikerült, 
a kemény munkának meg volt az 
eredménye. A csoportmunkának, 
amikor közösen átélhetjük azt, 
amirôl egyedül csak álmodni mer-
tünk.

Egy nagyon szép gálaestet si-

került összehoznunk. Imádtam 
a csapatunkat, imádtam minden 
együtt töltött percet. Nem bántam 
meg, hogy bekerültem ebbe a cso-
portba, sok mindent tanultam és 
remélem, hogy amit elindítottunk 
most, nem fog megszûnni még egy 
jó darabig. Sok szép emlék maradt 
meg és sok jó baráti kapcsolat ala-
kult. Remélem lesz még sok ilyen 
alkalmunk, hogy továbbra is meg 
tudjuk ôrizni a csodát! Én megôr-
zöm magamnak és köszönöm, 
hogy részese lehettem e pillana-
toknak.

Szávuly Andrea
Csernáton

Csernátonból jelentjük
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„Ôrizd meg a csodát”

Júliusban több tótvázsonyi fia-
tal társaságában Csernátonban 
jártunk, augusztusban pedig ôk 
látogattak el hozzánk Tótvázsony-
ba. Érkezésük elôtt megbeszélést 
tartottunk a heti programokról, és 
összeállítottunk egy tartalmas és 
szórakoztató hetet. Egy szombati 
napon – a Savanyó Jóska Napok 
kellôs közepén –  érkeztek meg 
újdonsült erdélyi barátaink. Már 
nagyon vártuk a viszontlátást, pe-
dig csak egy hetet töltöttünk külön. 
Reggel mindenki izgatottan készült 
a fogadásukra. Régi ismerôsökként 
üdvözöltük egymást és örültünk az 
elôttünk álló hétnek, a közös mun-
kának. Vendégeink délután kipi-
henték az út fáradalmait, hogy este 
együtt ünnepelhessünk az utca-
bálon. Vasárnap belevetettük ma-
gunkat a falunap elpakolásába, de 
együtt hamar végeztünk és utána 
jött a jól megérdemelt strandolás.

A hét folyamán egy fotós és egy 
videós képzésen is részt vettünk, 
sok új ismeretet sajátítottunk el, 
amit a jövôbeni munkánkhoz hasz-
nosíthatunk. A helyi méhésznél 
közösen készítettünk videofelvé-

TALÁLKOZTUNK 
TÓTVÁZSONYBAN

kifejezések tanulásával foglaltuk 
el magunkat. Este a vállalkozó 
kedvûek Balatonfüred városát 
is megcsodálták. Csütörtökön a 
Veszprém TV stúdiójában jártunk, 
ahol betekinthettünk a kulisszák 
mögé, néhányan az idôjárás jelen-
téssel is megpróbálkoztak. Délután 
Sümegen voltunk, kikapcsolód-
tunk és sétáltunk. Pénteken egész 
nap az este megrendezett gálára 
készültünk, ahol bemutattuk az 
eddigi munkánkat, a helyi vendé-
geink megismerkedhettek néhány 
különleges erdélyi étellel és itallal. 
Ez volt a búcsúeste, ahol utoljára 
együtt voltunk, táncoltunk és jól 
éreztük magunkat, nem törôdve a 
közelgô búcsúval. Szombat reggel 
szomorúan de sok felejthetetlen 
pillanattal a hátunk mögött öleltük 
meg egymást és intettünk búcsút. 
De tudjuk, hogy a közös munka 
még nem ért véget és jövôre újra 
találkozunk. Addig is sokszor gon-
dolunk egymásra.

Utczás Hajni
Tótvázsony

kal és sok viccelôdéssel. A keddi 
napot a Balaton-parton töltöttük, 
a csopaki strandon, ahol kártyá-
zással, beszélgetéssel és erdélyi 

teleket, mellyel már a következô 
idôszak feladataira készültünk fel. 
Az esték mindig jó hangulatban 
teltek, halászléfôzéssel, játékok-
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Újra elérkezett az ôsz, és elkezd-
tük a 2013-2014-es nevelési évet. 
Az óvoda személyi állományában 
változás történt. A gyermeklét-
számnak köszönhetôen az idei 
nevelési évben, a három csoport-
ban 7 óvónô foglalkozik a gyerme-
kekkel, 3 dajka, és egy pedagógiai 
asszisztens segíti munkánkat. A 
bölcsôdébôl az idei szeptemberi 
kezdéssel újra nagyobb számban 
kerültek át gyerekek az óvodába, 
akik könnyen beilleszkedtek a 
csoportokba. Mivel a bölcsôdések 
napi szinten találkoztak az óvo-
dásokkal, az óvodában dolgozó 
felnôttekkel, a váltás nem jelen-
tett nagyobb gondot számukra. 
A családból érkezô új gyermekek 
beszoktatása folyamatban van. Az 
alapító okiratban meghatározott 
maximálisan felvehetô gyermekek 
száma 80 fô. Ezt létszámot már 
a nevelési év indításánál elérjük, 
így a nevelési év végéig az óvodá-
ba több gyermek felvételét nem 
tudjuk biztosítani. A kis csoport-
ba 20, a középsô csoportba 30, a 

nagycsoportba szintén 30 óvodás 
jár. A kiscsoportosok száma 20 fô, 
a középsôsök száma 32. A tanköte-
les gyermekek száma 28, így várha-
tóan ennyi kisgyermek kezdi meg 
tanulmányait az elsô osztályban. 
Az összlétszámból 14 hidegkúti, 
és 6 kövesgyûrpusztai kisgyerme-
künk van.

Szeptember közepén a Nevelési 
Tanácsadó szakemberei felmé-
rést végeznek a nagycsoportosok 
körében, és szükség szerint fej-
lesztô foglalkozásokat javasolnak 
a rászoruló gyermekek számára. 
A középsôs és a nagycsoportos 
óvodások szülei katolikus vagy 
református hittanra járathatják 
gyermekeiket. Szeretnénk minél 
több élményhez juttatni kis óvo-
dásainkat, így ebben a nevelési év-
ben is tervezzük elôadómûvészek 
meghívását. A nagycsoportosok a 
Pegazus Bábszínház elôadásában 
3 bábelôadást tekintenek meg.

A bölcsôde személyi állomá-
nyában nem történt változás. A 
bölcsôdébe beíratott gyermekek 

száma 16, a csoport szeptemberi 
induló létszáma 13 fô. A maximá-
lisan felvehetô létszámot novem-
berre érjük el, így az év során több 
gyermeket nem tudunk fogadni. 
A bölcsôdei élet megalapozza az 
óvodás éveket. A két gondozónô 
a gondozási feladatok mellett napi 
szinten kezdeményez a gyerekek-
nek különbözô tevékenységeket, 
játékokat az életkori sajátosságuk-
hoz igazodva. Ezeken a kezdemé-
nyezéseken a gyerekek saját érdek-
lôdésüknek megfelelôen vesznek 
részt.

Fontosnak tartjuk, hogy közös-
ségünk valamennyi tagja felelôs-
séget vállaljon a kitûzött céljaink 
és feladataink megvalósításáért. 
Szeretnénk, ha kisgyermekeink 
az idei nevelési évben is örömmel 
tevékenykednének, szívesen jön-
nének intézményünkbe. 

Hauck Jánosné
intézményvezetô

ÓVODAI HÍREK

Néhány jó tanács, 
a biztonságuk 
érdekében!

A Veszprémi Rendôrkapitányság 
nagy erôfeszítéseket tesz annak 
megelôzése érdekében, hogy idôs 
emberek váljanak bûncselekmény 
áldozatává.

Jóhiszemûségüket, együttérzésü-
ket, segíteni akarásukat gyakran 
használják ki csalók, házalók és 
tulajdonítják el értékeiket. Néha 
egy apró, könnyen elkerülhetô fi-
gyelmetlenség is elég az áldozattá 
váláshoz.
•	Soha ne tartson a lakásában  

a szükségesnél több készpénzt!
•	Ne engedjen  be idegent  

a lakásába!
•	A közüzemi szolgáltatók  

munkatársa igazolvánnyal 
rendelkezik. Kérje el tôle bátran! 
Ha nem jelezték elôre  
az érkezést és Ön sem kért  
hibaelhárítást,  
ne engedje be ôket!

•	Ha idegen kér segítséget –  
még ha rosszullétre hivatkozik is 
– tegye meg, ami Öntôl telik,  
de ne engedje be a lakásba!

•	Ha lakásában, udvarában  
szakipari munkások dolgoznak,  
a nem használt helységeket  
zárja be, kísérje figyelemmel 
mozgásukat.

•	Ha elmegy otthonról a lakását – 
ajtót, ablakot – mindig zárja be,  
a kulcsot vigye magával!

•	Ne írjon ki üzenetet,  
hogy nincs otthon!

•	Ha azt tapasztalja,  
hogy lakásában idegen  
tartózkodik, vagy gyanús,  
szokatlan dolgot észlel, csendben 
hívjon segítséget, és értesítse  
a rendôrséget.

Az Ön lakóhelyének körzeti 
rendôre: Komlós Norbert r. ft.ôrm.       
telefonszáma.: 06/30/570-2355
Veszprémi Rendôrkapitányság 
munkatársai    Tel.: 112

VESZPRÉMI  
RENDÔRKAPITÁNYSÁG
8200 Veszprém Bajcsy-Zs. u. 2.  
Tel.: 88/428-022/10-74,  
fax: 428-022/13-97
8201 Vp. Pf: 80;   
veszpremrk@veszprem.police.hu

Ingyenes jogsegélyszolgálat 

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES 

jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket  
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. 

Ha Ön vagy ismerôse ilyen helyzetben van,  
illetve tudomása van ilyen esetrôl, kérjük, jelezze 

az alábbi elérhetôségeken: 
 Állampolgári Bizottság 

az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

FELHÍVÁS!  

Pszichiátriai szerek 
viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „visel-
kedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse 
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékozta-
tó kiadvány is kérhetô a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

A Nefelejcs Alapítvány egyik 
nyári programja egy családias ki-
rándulás szervezése volt Tapolcá-
ra. A kirándulásra jelentkezhettek 
családok, de gyerekek is szülôi kí-
séret nélkül, nekik felügyeletet biz-
tosítottunk. A gyerekek részvételi 
díja 500 Ft volt, a többi költséget az 
alapítvány fizette, a felnôttek ma-
guk állták a költségeket.

 Balatonfüredrôl vonattal men-
tünk Tapolcára, ahol egy kellemes 
séta után, sajnos elég hosszú ideig 
sorban álltunk a Tavas-barlang 
kapujában, de megérte a várako-
zást. Lenn a barlangban a bátrak 
(két felnôtt kivételével mindenki 
az volt) csónakba ülhettek és kör-
be evezhettek a vízzel elöntött já-
ratokon. Egy kis sikongatással, és 
vizes ruhával mindenki megúszta 
a csónakázást. A barlang látogatás 

A nyár folyamán, a tótvázsonyi 
általános iskolában 1950-ben vég-
zett 8. osztály tanulói meghitt ta-
lálkozóra jöttek össze.

Az iskolák államosításakor, - 
1946-ban - az 5. osztály létszáma 30 
fô felett volt. Ahogy teltek az évek, 
az osztály létszáma egyre fogyott. 
A diákok, ahogy elérték a 14. évet, 
különbözô okok miatt kimaradtak 
az iskolából, mivel a tankötelezett-
ség csak 14 éves korig tartott. 

A 8. osztályban már csak 15 ta-
nuló koptatta az iskola padjait, 
akik a továbbtanulás reményében 
igyekeztek a szükséges tudást meg-
szerezni. Valamennyien 1-3 évvel 

Felsô sor: Matusinka Andrásné, Zsár Ferencné, Baranyi Kálmánné
Alsó sor: Szabó Zoltán, Lennert József

Tapolcai kirándulás
után, játék és fagyi  következett a 
Malom-tó partján, majd egy kis 
gyaloglás után ismét vonatra száll-
tunk és vissza érkeztünk Balaton-
füredre.

Az idôjárás  nagyon kellemes 
volt, a gyerekek is nagyon jól visel-
kedtek, többen már a hazafelé ve-
zetô úton azt kérdezték: mikor me-

gyünk legközelebb? Ôsszel, télen, 
ha nem ijedünk meg a hidegebb 
idôtôl és kedvet kapunk a gyerek-
tôl, még szervezhetünk kirándu-
lást, ahová majd szintén várjuk a 
családokat.

Tósoki Zoltánné
Nefelejcs alapítvány

Találkozó 63 év után
túlkorosak voltunk. A legidôseb-
bek már a 17. évüket is betöltötték. 
A háború idején tanítás nem volt. 
Volt, aki a 6. osztályból ment vissza 
az 5. osztályba, én is közéjük tar-
toztam.

Az általános iskola befejezése 
után valamennyien tovább tanul-
tunk. Volt, aki szakmát választott, 
de nagy százalékban középisko-
lában, majd egyetemen folytatta 
tanulmányait, amit sikerrel el is 
végzett.

A 63 éves találkozóra sajnos már 
csak négyen jelenhettünk meg, 10 
társunk az „égi hazából” figyel-
hette összejövetelünket. Gyertya-

gyújtással és néma felállással emlé-
keztünk meg elhunyt tanárainkról, 
osztálytársainkról.

Visszaemlékeztünk a régi szép 
idôkre, az órai és az órán kívüli 
foglalkozásokra. A rendszeres vas, 
rongy, papír, mákgubó gyûjtésre, a 
nagy burgonyatáblákon a krump-
libogár keresésre – természetesen, 
akkor még egyet sem találtunk – és 
nem utolsósorban a színes úttörô-
foglalkozásokra. Az órai és az 
órán kívüli munkáknak nagyszerû 
közösségformáló erejük volt. Az 
összefogás, egymás segítése, meg-
becsülése természetes volt kis kö-
zösségünkben. Természetesen az 

ifjúkori szerelem sem maradhatott 
ki a beszélgetésünkbôl.

Beszámoltunk az életünkrôl, 
családunkról, boldogan beszéltünk 
unokáinkról, akik sok-sok öröm-
ben részesítenek bennünket.

Az a néhány együtt töltött óra 
pillanatok alatt elszállt, zárásként 
még dalra is fakadtunk.

Csodálatos napot hagytunk ma-
gunk mögött. Megállapodtunk, 
hogy minden évben májusban ösz-
szehozzuk a találkozót.

Akik jelen voltak: Baranyi Kál-
mánné – Sebestyén Gizella, Szabó 
Zoltán, Lennert József, és jó ma-
gam. Tiszteletbeli osztálytársunk-
ká fogadtuk Matusinka András öz-
vegyét Évát. Kovács Klára betegség 
miatt nem tudott eljönni.

Ma is szeretettel gondolok vissza 
az együtt töltött évekre, és a talál-
kozóra.

Zsár Ferencné (Feith Erzsébet)


