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A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja

Kiállítás nyílt

2014. március

Februárban a Tetõtérben a mesekuckó keretében megnyílt Nagy Katalin papírmetszeteibõl
egy kiállítás, mely Harsányi Lajos: A szent
asszony címû könyve alapján készült illusztrációsorozat. Hogy hogyan születik meg a
mûalkotás?
Elõször is kell egy olyan téma, amirõl nem
lehet nem beszélni. Árpád-házi szent Erzsébet életútjára méltán lehet büszke minden
magyar ember, s e magyar királylány példaképe lehet minden keresztény embernek. Rövid életét oly nagy életszentségben élte, hogy
halálát követõen rendkívül rövid idõn belül
szenté avatta az egyház. Életét a szegényekhez való odafordulás, az alamizsnálkodás, az
alázat, a böjtölés és a hivatásának teljes betöltése jellemezte. A lassan elkezdõdõ nagyböjti
idõszakban különösen is érdemes a szent életét
tanulmányozni.
Ha a téma meg van, kell még a mûvész részérõl egy mély sóhajtás, mely a késsel
szabdalt papírhálóba életet lehel, valamiképpen hasonlóan, ahogyan a Jóisten egykor az embert teremtette.

Nagy Katalin

Az önkormányzat 2013. évi
gazdálkodása és 2014. évi tervszámai
A 2013-as költségvetési évben az önkormányzatok feladat alapú
finanszírozásban részesültek központi forrásból. Ennek alapgondo lata, hogy az önkormányzatok a kötelezõen ellátandó feladataikhoz
szükséges forrásokat teljes egészében támogatásként megkapják. Ez
az elv az óvoda-bölcsõde esetében meg is valósult. Nagyságrendileg az
önkormányzati közös hivatalnál is teljesült mindez, itt saját forrásból
a hivatal épületének közüzemi költségeit kellett biztosítani. A település üzemeltetési feladatok esetében viszont a támogatás lényegesen
kisebb volt, mint a jelentkezõ költségek. A különbözetet itt is az egyéb
bevételeinkbõl kellett biztosítani.
Mindezzel együtt is problémamentes volt az önkormányzat egész
éves gazdálkodása. Az intézményi és településüzemeltetési feladatok
zavartalan ellátásán túl lehetõségünk volt beruházások, felújítások
megvalósítására is:
az önkormányzat által elnyert TÁMOP pályázat keretén belül közel
10 M Ft-ból udvar játékok telepítése, eszközbeszerzés történt az óvodában, valamint az óvónõk képzéseken tudtak részt venni. A pályázat
érdemi része 2013-ban befejezõdött, az elszámolás húzódik át a 2014es évre
közel 1 200 m2 járda felújítását végeztük el a Magyar utcában
Kövesgyûrön két útszakaszt aszfaltoztattunk
kátyúzást végeztettünk Tótvázsonyban az önkormányzati tulajdonú
utakon
az általános iskola mindkét épületében a kazánházat teljesen felújítottuk új kazánokat építettünk be
megvásároltuk a Magyar u. 92 sz. alatti ingatlant tájház kialakítására
TÁMOP pályázaton nyertünk közel 10 M Ft-ot egészségmegõrzéssel
kapcsolatos elõadások, sportprogramok megvalósítására. A pályázat
2013 szeptemberében indult és 2014 augusztus végén fejezõdik be

Bevételek
Mûködési bevétel
Állami támogatás
Gépjármû adó
Helyi adók
Átvett pénzeszköz
Pályázati támogatás
Egyéb bevétel
Értékpapír eladás
Pénzmaradvány igénybevétele

2013 (eFt) 2014 (eFt)
23 418
22 371
68 753
66 024
6 405
5 000
36 862
25 550
19 858
19 794
14 274
11 200
2 600
1 915
16 553
16 033
-

Összesen
Kiadások
Intézményi kiadások
Szociális ellátás
Önkormányzati mûködés
Átadott pénzeszköz
Szociális kölcsön
Pénzügyi befektetések kiadásai
Beruházás, felújítás
Összesen

188 203

168 407

2013 (eFt) 2014 (eFt)
37 500
51 678
5 198
7 000
39 747
74 508
61 423
8 506
1 500
2 000
18 275
24 560
26 715
188 203
168 407

A 2014-es évben önkormányzati fenntartású intézményként az
óvoda-bölcsõde és a védõnõi szolgálat maradt. Az önkormányzati közös hivatal mûködtetéséhez Tótvázsonyra jutó támogatást közvetlenül
Veszprém város, mint fenntartó kapja.
Az idei évben az elmúlt idõszakban felhalmozott megtakarítások teszik lehetõvé, hogy a mûködési feladatok ellátásán túl beruházásokat
és felújításokat végezhessünk.
Folytatjuk a járda építést az elmúlt évihez hasonló nagyságrendben.
Pályázatot nyújtunk be a Nemesvámos – Tótvázsony közötti meliorációs út kiépítésére kerékpáros- és mezõgazdasági célú használatra.
Az általános iskola mindkét épületén kicseréljük a nyílászárókat. A
Tótvázsonyért Alapítvány által elnyert támogatás és saját forrás felhasználásával folytatjuk a kultúrház belsõ felújítását, ennek keretén
belül központi fûtést szereltetünk, álmennyezetet építünk és felújítjuk
az elektromos hálózatot.
Az adósságkonszolidációban nem részesült települések – Tótvázsony
is – pályázhattok fejlesztési célú támogatásra. A falu lakosságszáma
alapján ez esetünkbe 20 M Ft. A megadott felhasználási lehetõségek
figyelembevételével ebbõl az orvosi rendelõ épületét tervezzük felújítani. Az egész épület külsõ hõszigetelését, a tetõ javítását és héjazatának cseréjét, feljárók és lépcsõk felújítását és a rendelõk fûtésének
korszerûsítését szeretnénk megvalósítani.
A fejlesztések mellett az idei évben is támogatjuk a helyi civil szervezeteket közel 4 M Ft-al.
Magasi János
polgármester

Az 1848-49-es
honvédgyalogság
6. „veszprémi”
zászlóaljának története
Azt, hogy hány honvédzászlóalj
harcolt az 1848-49-es szabadságharcban, a mai napig nem tudjuk
pontosan. Számukat 170-re becsülik. Azt azonban biztosan tudjuk,
hogy ezek közül kettõ, a 6. és a 70.
hadrendi száma mellett, megkülönböztetésül viselte a veszprémi
jelzõt. Mindkettõ az 1848-49-es
honvédsereg legjobb gyalogsági
alakulatai közé tartozott. Sajnos
a mai rohanó világban ezekrõl a
zászlóaljakról és a bennük szolgált
katonákról méltatlanul kevés szó
esik. Pedig a szabadságharc csatáinak súlyát kezdettõl fogva ezek a
gyalogsági alakulatok és katonáik
viselték. Az általam írott könyv
(Fiúk! Elõre!) a 6. Veszprémi zászlóalj történetét meséli el, az alakulat utolsó parancsnoka és egyben
krónikása Szalkay Gergely õrnagy
és poétája Petõfi István százados
segítségével. Megszólal még a történet során a szabadságharc több
olyan résztvevõje, aki valamilyen
formában kapcsolatba került ezzel
az alakulattal.
Az elsõ tíz honvéd zászlóalj toborzása a Battyhány kormány
toborzási felhívása alapján 1848.
május 16-án kezdõdött el. A záslóaljak közül a 6. itt Veszprémben
alakult meg 1848. június 3-án.
Alig két hónappal a toborzás megkezdése után 1848. július 28-án
egy 800 fõs, kitûnõen felszerelt kis
sereg hagyja el Veszprémet.
Ekkor egy olyan út kezdõdött
meg, mely keresztül vitt a „Kisháború” borzalmain, ami megedzette az eljövendõ csatákra a
zászlóaljat. Jött a tavaszi hadjárat,
elõhangként a Szolnoki, szinte ártatlannak mondható nyitánnyal,
hiszen ebben csak tartalékként
vett részt az alakulat. Majd 1849.
április 4-én következett Tápióbicske pokla, a szörnyû, mintegy
130-fõs veszteséggel. Isaszegnél a
Dipold dandár - amihez a 6. zászlóalj tartozik - kap egyedül üldözési parancsot, amelyet példásan
teljesítve, folyamatosan zaklatja
a menekülõ osztrák fõsereget.
Részt vesz a gyõztes Váci, Nagysallói csatákban, mindkét esetben
kitûnõ harciszellemrõl téve tanú-
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2014. március 15.
Sashalmi István helytörténet kutató március 11-én rendhagyó történelem órát tartott iskolánkban. Kutatási területe a 48-as szabadságharc, különös tekintettel a
Veszprémben és környékén lezajlott eseményekre. Tõle tudtuk meg például azt is,
hogy a március 15-i pesti események híre elsõként két faluban okozott megmozdulásokat, s ezek egyike éppen Tótvázsony volt! Az is új volt számunkra, hogy Petõfi
Sándor testvére István is a veszprémi zászlóaljban harcolt. A szerény, de nagy tudású ember elõadása ráhangolt minket a szombati ünneplésre. Álljon itt most egy
rövid írása, amely helytörténeti jelentõségénél fogva érdekes lehet számunkra!
Madár Csaba
A zászlóalj utolsó csatáját Németságnál vívja a Schlik altábornagy
vezette osztrák csapatokkal. 1849.
augusztus 13-án Világos mellett a
Zarándi síkon aztán lehull a zászló.
Néhányan
a zászlóalj katonái közül:

bizonyságot.
A Komáromi ostromgyûrû
feltörésénél a zászlóalj ismét
fõszerephez jut. Knezic ezredes
parancsnoksága alatt egy elit hadosztályt hoznak létre az I. és a III.
hadtest legjobb egységeibõl, ezen
alakulatok feladata az osztrák csapatok megsemmisítése a „Csillag
sáncnál” és Ó-Szönynél. A kijelõlt
zászlóaljak feladatukat teljesítik,
hogy milyen eredménnyel arról
Görgey Artúr vezérõrnagy így
emlékezik: „ Éjfél utáni 2 órakor
a megrohanás Knezic ezredes
osztálya és Dipold alezredes dandárja által oly vitézséggel történt
meg, melyhez hasonlót a hadviselés története ritkán mutat.”
1849. május 20-án Buda ostroma
során ágyúfedezetre rendelik a 6.
zászlóaljat, így a parancs szerint
egyedûl õk nem vesznek részt a
május 21-én hajnalban induló gyalogsági rohamban, az elsõ hadtest
csapatai közül. A hajnali 3 órakor
induló roham a résnél többször elakad, utoljára már nincs elég erõ
a halálos pergõtûz leküzdésére
az I. hadtest csapataiban. Látja
ezt Szalkay százados a 6. zászlóalj
parancsnoka, katonáihoz fordul:
„Fiúk! -mondám- látjátok-e mi
történik ott? Akartok-e ti is ott
lenni, akartok-e engem követni? A
halálba is! – kiálták mindnyájan.
– Jó, tehát én magamra vállalom

a felelõsséget ezen ágyúkért. –Féljobb! Indulj!”. A 6. zászlóalj rohama visszafordítja a meghátráló
csapatokat és a résnél véglegesen
elsöpri az osztrák csapatok ellenállását.
Ott találjuk õket az 1849-es nyár
embert, erõt és hitet felõrlõ harcaiban Stemténél, Komáromnál. A II.
Váci csata harmadik napján július
17-én fontos szerep jut az alakulatnak, a Nagy Naszályhegy alkalmas
szakaszán órákig tartja vissza a
magyar sereget üldözõ oroszokat,
biztosítva így a visszavonulást.
A debreceni csatában ismét tragikusan hõsies szerep jut a veszprémieknek, erre a napra igaz:
„elsõ a harcban utolsó a visszavonulásban”. A csata elején elõvédi
feladatot ellátó 6. zászlóalj az
utolsók közt hagyja el a csatateret,
mi több, mintegy 200-250 lövésze
közel félórán keresztül tartja fel
az orosz fõsereg 63.000 katonáját.

- búcsúi Szabó Zsigmond ezredes
a zászlóalj elsõ parancsnoka, aki
Komárom
térparancsnokaként
teszi le a fegyvert 1949. október
4-én.
- Dipold Antal ezredes a zászlóalj
alakulásakor századparancsnok,
majd 1848. november 09-tõl zászlóaljparancsnok, a világosi fegyverletételnél az I. honvédhadtest
hadosztály parancsnoka.
- Szalkay Gergely õrnagy, a zászlóalj harmadik és egyben utolsó
parancsnoka, krónikása.
- A zászlóalj talán leghíresebb katonája, az elsõként 1848. június
18-án Veszprémbe érkezõ honvédtiszt, aki a honvédség létrejöttekor
csak századparancsnok, de 1849.
szeptemberében már mindenki
csak Komárom hõseként emlegeti,
Klapka György vezérõrnagy.
- ilinyi Csikány Ferenc honvédszázados, aki katonái élén szuronyrohamot vezényelve hal hõsi halált
Tápióbicske katolikus templomterén, akinek emlékére Gyulai Pál
megírja a „Hadnagy uram” címû
versét.
- Aki pedig neki ezt a történetet
elmesélte, akit katonái a komáromi ostromzár feltörése és Buda
ostroma során tanúsított bátorságáért „Acél embernek” neveztek,
a zászlóalj poétája, Petõfi István
százados.
...és a sort még hosszan lehetne
folytatni.
Sashalmi István

Szociális alapszolgáltatások Kulturális
közfoglal
koztatottak
Tótvázsonyban
Elsõdleges cél, hogy az itt élõ,
szociálisan rászoruló emberek
saját lakókörnyezetükben, otthonukban kapják meg az önálló életvitelük fenntartásához szükséges
segítséget.
Tótvázsonyban az alapszolgáltatások közül a szociális étkezést
és a házi segítségnyújtást vehetik
igénybe.
Szociális étkeztetés keretében
azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkeztetésérõl kell gondoskodni,
akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy
átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.
Házi segítségnyújtás olyan alapellátási forma, melynek keretében
azoknak az idõskorú, beteg, fogyatékos személyeknek nyújtunk
segítséget, akik önmaguk ellátására saját erõbõl nem képesek,
róluk nem gondoskodnak. Saját
lakókörnyezetükben kapják meg
az önálló életviteléhez szükséges
ellátást fizikai, mentális, szociális
szükségletük szerint, életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi
állapotuknak megfelelõen.

A házi segítségnyújtásban a gondozó feladata az alapvetõ gondozási ápolási feladatok elvégzése,
közremûködés az önálló életvitel
fenntartásában, a lakókörnyezeti
higiénia megtartásában, s az esetleges veszélyhelyzetek kialakulásának a megakadályozása. Ezek
közé a feladatok közé tartozik a
bevásárlás, a gyógyszeríratás, a
gyógyszerkiváltás is.
A
házi
segítségnyújtást
elsõsorban az idõs lakosság veszi igénybe. Az ellátottaknál
töltött gondozási idõ változó,
egyénenként és szükségletenként
különbözõ lehet.
Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást igényelni lehet a helyi
gondozónõn, Tósokiné Zsuzsán és
Verpuláczné Editen keresztül.
Mennyibe kerül a szolgáltatás?
A szociális étkeztetésért térítési
díjat kell fizetni, mértéke a havi
jövedelemtõl függ, az alábbi táblázat alapján.

Az étkeztetés térítési díj tételei
tartalmazzák az ÁFA-t!
A házi segítségnyújtás
térítésmentes.
AZ ESZI további
szolgáltatásairól érdeklõdhet
Némethné Szennyai Máriától,
kistérségi gondozási központ
vezetõjétõl,
a 06-88-327-004-es számon.
Üdvözlettel:
Gyõri Piroska
intézményvezetõ
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

A szociális étkeztetés térítési díja:
Jövedelmi
kategória
Fizetendõ
térítési díj

Nyugdíj-minimum
0 -120 %-áig

Nyugdíj-minimum
120 % - 150 %

Nyugdíj-minimum
150 % - 200 %

Nyugdíj-minimum
200 % - 300%

Nyugdíj-minimum
300% felett

0 – 34.200

34.201 – 42.750

42.751 – 57.000

57.001-85.500

85.501 -tól

180 Ft

240 Ft

280 Ft

360 Ft

390 Ft

Húsvéti Bál Tótvázsonyban
Az iskolai Szülői Munkaközösség idén is megrendezi a jótékonysági célú VI. Húsvéti Bált.
A bál bevételét iskolai programokra fordítjuk.

2014. április 20-án /húsvét vasárnap/
19.30-órától a tótvázsonyi
általános iskola tornatermében.
Jegyek elővételben kaphatók,
Tótvázsonyban:
Valtnerné Róth Andreánál 30/348-9184
Mayerné Cseh Bernadettnél 20/365-9630
Szép Péternénél 70/636-3368
Utczás Gábornénál 30/480-6325
Szakállné Leitold Annamáriánál 70/509-3057
Hidegkúton:
Kissné Kocsis Veronikánál 30/267-1569

Zenél: Mészáros Gyula
Az est folyamán fellép a Tótvázsonyi Modern Tánccsoport,
valamint a Hemo Winner Versenytánc Egyesület.

Belépőjegy 2800 Ft

- aperitif, műsor, vacsora, sütemény

Báli jegy /22.00-órától/ 2000 Ft

- aperitif, sütemény

Támogatói jegy 500 Ft

- belépésre nem jogosít

Várunk minden bálozót,
aki velünk közösen töltene egy kellemes hangulatú éjszakát,
és ezzel támogatná gyermekeinket!
Iskolai Szülői Munkaközösség

Tótvázsonyban

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet által, a Kulturális Közfoglalkoztatási
Program keretében /2013.12.012014. 04. 30-ig/ 4 fõ végzi tevékenységét a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesületnél.
Az értékteremtõ közfoglalkoztatás elsõdleges céljaként segíti,
támogatja az álláskeresõket abban,
hogy átmeneti munkalehetõség
biztosításával visszakerüljenek az
elsõdleges munkaerõ piacra.
1 fõ az óvodában és az általános iskolában lát el feladatokat.
Délelõtt az óvodában, délután az
iskolában. Feladatai: kézmûves
foglalkozás,
udvari
játékok,
fejlesztõ foglalkozások segítése,
meseolvasás gyerekeknek, napközis foglalkozások segítése.
1 fõ az önkormányzatnál heti
12 órában, segíti az igazgatási ügyintézõ tevékenységét. A
Tetõtérben mûködõ könyvtár
ügyfélszolgálati
munkájában
vesz részt, végzi a közfoglalkoztatottakat érintõ adminisztratív
tevékenységet, közremûködik a
helyi civil szervezetek tevékenységében, közös programokon vesz
részt, kérdõíveken adatgyûjtést
végez a település civil és kulturális
szervezeteirõl.
1 fõ kézmûves programelõkészítésben,
programszervezésben, önkéntesek munkájának
segítésében vesz részt, fordítási
munkát végez nemzetközi programokban, az Ifjúgási Egyesület adminisztrációs munkáiban segít. A
civil szervezetek programjain vesz
részt. Adatgyûjtést végez a település civil és kulturális szervezeteirõl.
1 fõ a Teleház ügyfélszolgálatát,
adminisztrációját, fotódokumentáció rendezését látja el, fénymásolást, nyomtatást végez.
A kulturális közfoglalkoztatottak feladata kiterjed a helyi értékek feltérképezésére, kulturális
és a településfejlesztésre irányuló
adatgyûjtésre, a helyi közösségek
aktivitásának segítésére, a helyi
közösségi terek mûködtetésére, a
helyi rendezvények szervezésére.
Nagy Gellértné

3

Start-értékpapírszámla
Tisztelt jelenlegi,
illetve jövõbeli Ügyfelünk!
Ezúton szeretnénk Önnel megismertetni a Start-értékpapírszámlát, amely a gyermeke számára
rendkívül elõnyös megtakarítási
forma!
Kik nyithatnak Start-értékpapírszámlát?
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV.
törvény bármely magyar állampolgárságú,
Magyarországon
lakóhellyel rendelkezõ gyermek
számára, 18. életévének betöltéséig lehetõvé tesz adómentes megtakarítási forma létrehozását.
A Start-számla a számlavezetõ
által a gyermek nevén vezetett
értékpapírszámla,
értékpapír-letéti számla, ügyfélszámla, illetve
bankszámla. Ezt a számlát 2012.
október 1-tõl kizárólag a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálatain lehet megnyitni.
Start-értékpapírszámlát nyithat

2005. december 31. napja után született gyermekek esetében a szülõ,
vagy hozzátartozó, illetve 2006.
január 1. napja elõtt mind a szülõ
mind pedig a hozzátartozó és – a
szülõ egyetértõ nyilatkozatával –
a 16. életévét betöltött gyermek,
mely esetekben legalább 25.000,forint befizetése is szükséges.
Egy gyermek egyidejûleg csak
egy Start-számlával rendelkezhet!
A Start-értékpapírszámla nyitásának feltételei:
- számlanyitás kezde
ményezõ
jének személyes megjelenése a
Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán,
- 2006. január 1. napja elõtt született gyermekek esetében a számlanyitást követõ 30 napon belül
legalább 25.000,- forint befizetése,
- nyilatkozat a családi pótlékra
való jogosultságról, hozzátartozó
esetében a gyermekkel fennálló
hozzátartozói kapcsolatról, ez
utóbbi esetben további nyilatkozat szükséges arról, hogy a szülõ
jogosult a gyermek után családi
pótlékra,

Támogassa adója 1%-ával
a helyi civileket, egyházakat!
A Tótvázsonyi civil szervezetek, akik jogosultak az 1%-ra:
A szervezet teljes neve

Adószáma

A Te Jövõdért Alapítvány

18207972-1-19

Linde Tótvázsony - Hidegkút
Kisgyermekeiért Alapítvány

19382546-1-19

Nefelejcs Alapítvány a Szociális Partnerségért

19381703-1-19

Tótvázsonyért Alapítvány

19263645-1-19

Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület

18926150-1-19

Tótvázsonyi Polgárõr Egyesület

19381813-1-19

Tótvázsonyi Sportegyesület

19899444-1-19

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 2013-as évben a felajánlott összeget
nem kaphatta meg. Nem szeretnénk, ha ismét ez történne, kérjük nekünk
ne ajánlja fel 1%-át, inkább más, helyi szervezetnek adja!!! Ha mégis nekünk adta mindent megteszünk, hogy jogosultak legyünk rá, de ha teheti,
inkább adja helyben másnak!
Egyházak vagy elõirányzatok részére.
Technikai számok: (minden egyháznak, és cél elõirányzatnak van!)
Vagy egy egyháznak, vagy egy elõirányzatnak adhat egy adózó, egyszerre
mindkettõnek nem!
Egyház neve
Magyar
Katolikus Egyház
Magyarországi
Református Egyház
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szám
0011
0066

Kiemelt költségvetési
elõirányzat neve:

szám

„Nemzeti Tehetség
Program feladatai”

1823

- ha a szerzõdést a 16. életévének
betöltését követõen a gyermek köti
meg a szülõ egyetértõ nyilatkozata,
- a 2006. január 1. napja elõtt
született gyermekek esetében a
gyermek nevének és adóazonosító
jelének közlése az adóigazolvány
bemutatásával, illetve lakcímkártya,
- 2005. december 31. napját
megelõzõen született gyermekek
esetében az imént említett adatok
vagy a gyermek személyazonosító
adatainak közlése adóigazolvány
és személyazonosító okmányok
bemutatásával,
- hozzátartozó által nyitott Startértékpapírszámla esetén a családi
pótlékra jogosult szülõ személy-

azonosító adatainak közlése.
Számlanyitás
megkönnyítése
érdekében lehetõség van a Kincstár honlapján keresztüli on-line
idõpontfoglalásra, illetve ügyfélregisztrációra egyaránt.
A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggõ egyéb kérdésekben a Kincstár életkezdési
támogatási irodájától kérhetõ felvilágosítás: Telefon: (+36-1) 32758-60, Telefax: (+36-1) 327-58-61
E-mail: baba@allamkincstar.gov.
hu
Állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatok elérhetõségei, nyitva
tartása a Kincstár honlapján megtalálható.
www.allamkincstar.gov.hu

Babakötvényt a kincstárból
2013. december 2-tõl vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar
Államkincstár által vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan
elhelyezésre a gyermek születését követõen.
A Start letéti-számlán elhelyezett életkezdési támogatás összege nem
egészíthetõ ki további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a
mindenkori infláció mértékével. A szülõknek lehetõségük van azonban
arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start értékpapírszámlára helyezzék át és azokat a Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési
évéhez igazodó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os
adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidõ végéig.
A szülõk, a törvényes képviselõk és a hozzátartozók a 2006. január 1.
elõtt született gyermekek részére is nyithatnak – egyszeri, 25.000 forint
befizetése mellett – Start értékpapírszámlát.
Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a számlavezetés díjmentes, illetve bármekkora forint összeget be lehet fizetni a gyermek javára, amely
készpénzben, átutalással, bankkártyás fizetéssel is megtehetõ. A magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10%-ának megfelelõ, de legfeljebb évi 6.000 Ft további állami kamattámogatás jár.
A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény lejáratáig
keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemû adó, járulék
és illeték alól.
A kedvezõ feltételek miatt a szülõknek érdemes megfontolniuk, hogy
a korábban banknál vezetett Start-számlákat átvigyék a Kincstárhoz.
Elsõ lépésként az ügyfélnek a Kincstár valamely állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálatán – a gyermek nevére – Start értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ügyintézõ által rendelkezésre bocsátott nyomtatványt – kitöltés
után – az ügyfélnek a korábbi számlavezetõhöz kell benyújtania, és ezen
nyomtatvány alapján a számlavezetõ a nála vezetett Start-számla megszüntetésével egyidejûleg az addig összegyûlt összeget a kincstári Startértékpapírszámlára átutalja.
A Start- értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentumok:
a szülõ (vagy a gyermek törvényes képviselõjének) személyazonosító
kártyája/igazolványa, és – ha van – lakcímkártyája, a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (amennyiben rendelkezésre áll), vagy
arról szóló hivatalos igazolás, gyermek születési anyakönyvi kivonata és
lakcímkártyája, annak a szülõnek az egyetértõ nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják.
A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos bõvebb információért hívja a
Magyar Államkincstár
Call Centerét (06-1-452-2900), vagy
látogasson el a Kincstár honlapjára (www.allamkincstar.gov.hu)
Magyar Államkincstár Veszprémi Kirendeltség: 8200 Veszprém, Budapest út 4. 88/623-900
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Mindenre „kiképezve”
Tótvázsonyban az EVS (European Voluntary Service – Európai Önkéntes Szolgálat) program keretén belül jelenleg Petrás Anett (Vajdaság), Helge Pomorin (Németország) és Rádu Viola (Erdély) tevékenykednek egy évig önkéntesként a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesületnél.
Annak érdekében, hogy ez az egy év mind Tótvázsony közösségének, az
Ifjúsági Egyesületnek mind pedig nekünk önkénteseknek a lehetõ legjobb hangulatba teljen, Anettel egy képzésen vettünk részt 2014. Február
24-28 között (Helge akkor még nem érkezett meg).
A képzés célja - melyet Budapesten szervezett a Központi Önkéntes
Iroda - az, hogy az újonnan érkezett önkéntesek felkészüljenek az elõttük
álló kihívásokra, önkéntesi munkára; más önkéntesekkel ismerkedjenek
meg és, hogy a lehetõ legtöbb információhoz jussanak az önkéntességgel
kapcsolatban.
Nagyon nehéz összefoglalni pár sorban, hogy mennyi mindent tanultunk és csináltunk ezalatt az öt nap alatt. A képzõk igyekeztek érdekessé
és izgalmassá tenni minden tevékenységet. Megismerkedtünk a törvényekkel, jogainkkal, hogy mit várhatunk el mi a fogadó szervezetektõl és
mi az, amit tõlünk vár el a befogadó közösség. Ismerkedtünk a magyar

kultúrával, történelemmel de ugyanakkor más kultúrákba is betekintést
nyertünk a többi önkéntes által, akik különbözõ országokból érkeztek.
Voltak önkéntesek Grúziából, Albániából, Szlovéniából, Lettországból,
Litvániából, Spanyolországból, Olaszországból, Romániából, Németországból és Bulgáriából.
Megismerkedtünk Budapesttel, a történelmi helyeivel és
emlékmûveivel, szerveztünk közös farsangot, melyen beöltöztünk jelmezbe és hívtuk a budapesti embereket és fiatalokat, hogy ünnepeljenek
velünk.
Ennek a kulturális sokszínûségnek köszönhetõen egy nagyon izgalmas,
érdekes, jó kedvvel teli öt napot tudhatunk a hátunk mögött, melyrõl
jómagam sok maradandó élménnyel és sok új baráttal gazdagodtam. Kiképezve az önkéntességre tértünk haza, készen állunk az elõttünk álló
egy évre, hogy mind a helyi közösség mind saját magunk számára egy
élményekben és sikerekben gazdag évet tölthessünk együtt.
Rádu Viola

Német önkéntes a Tótvázsonyi Anett Szerbiából
Hello!
Ifjúsági Egyesületnél
A nevem Anett.

Helge Pomorin, született
1987. 04. 16. Berlin.
2008 óta államilag elismert
alkalmazásfejlesztõ informatikus
vagyok. Mivel az informatikával
annyira nem tudtam összemelegedni, 2010 óta szabadfoglalkozású film és színházi rendezõ vagyok.
Mint szabadúszó fotós is már jó néhány fotó kiállításom volt Berlinben, amiket különbözõ lapokban
publikálták: mint a „Wirtschaftswoche”, der „Freitag”, „Tip”, stb.
A természetemnél fogva, nagyon
kedves és segítõkész vagyok, bár
nagyon makacs és önfejû is.
Berlinbõl jövet, Tótvázsonyt kihívásnak látom, mert itt nemcsak
a magyar nyelvet szeretném megtanulni (Nem beszélek egy kukkot
sem), hanem a magyar kultúra és
életvitel is nagyon érdekel. Nem
csak tanulni szeretnék, hanem a
tudásomat is továbbadni, és remélem, hogy a csapatot erõsíteni is
tudom. Legutóbb Magyarországon
1997-ben voltam egy nyári táborral
Budapest közelében.

Azért
jelentkeztem
EVS-re
(Európai
Önkéntes Szolgálat),
mert szerintem ez
egy kiváló lehetõség
arra, hogy a fiatalok
tapasztalatot
szerezzenek különbözõ
területeken, kipróbálhatják magukat eltérõ
tevékenységekben, és
megtanuljanak önállóak lenni.
Vajdaságból,
Topolyáról
érkeztem
Tótvázsonyba január
végén, és február 3-án
kezdtem meg tevékenységemet a helyi
ifjúsági szervezetnél.
Legelõször a helyi televízió képújságának szerkesztésével ismerkedtem
meg, amit azóta is én készítek. Emellett én felügyelem a Teleházat és
az ügyfelek fogadásáért is felelek. Ugyancsak részt veszek a könyvtári
feladatok elvégzésében és igyekszem a munkatársaim munkáját is igény
szerint megkönnyíteni. Ezenkívül rendszeresen megjelenünk a falu eseményein és kamerázással illetve fényképezéssel örökítjük meg azt, így
lassan beletanulok a fotózásba is.
Szeretek olvasni, utazni, túrázni, kerékpározni, új embereket megismerni, remélem ezek gyakorlására és megvalósítására is lesz alkalmam
egy éves önkéntesi szolgálatom alatt és ezáltal jobban megismerni az
anyaországot és annak környékét. Az önkéntesség számomra önmagam megismerésérõl, a másokkal való együttmûködésrõl, új ismeretek
megszerzésérõl de legfõképpen arról szól, hogy mindig pozitívan kell
hozzáállni a dolgokhoz és nyitottnak maradni a mindennapok során.
Ha pozitív vagy, kitárul elõtted a világ!
Az egy évem alatt az Európai Unio Fiatalok Lendületben Programja által kapok zsebpénzt, fizetik a szállásom, étkezésem, az itteni képzéseket,
utazásokat azaz szinte minden felmerülõ költségem. Ha 18-30 év közötti vagy, te is elmehetsz külföldre önkéntesnek, és kipróbálhatod magad
olyan feladatokban, amikrõl álmodsz! Nézz utánna ennek a lehetõségnek
a www.yia.hu honlapon, vagy keresd a fogadó szervezetem - Tótvázsonyi
Ifjúsági Egyesület - vezetõit a helyi teleházban!

Fordította: Tósoki Tünde

Petrás Anett

rische Sprache lernen möchte (Ich
spreche nicht ein einzige Wort),
sondern auch sehr an der ungarischen Kultur und Lebensweise interessiert bin. Auch möchte ich nicht
nur lernen, sondern auch meine
Kenntnisse weitergeben und hoffe
auch als Verstärkung angesehen
werden zu können. Das letzte Mal
war ich 1997 im Rahmen eines Ferienlagers unweit von Budapest in
Ungarn.

Helge Pomorin, geboren am
16.04.1987 in Berlin
Ich bin seit 2008 staatlich anerkannter Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung. Da ich
mit der Informatik nicht so richtig
warm geworden bin, bin ich seit
2010 freier Film- und Theatermacher. Als ebenfalls freischaffender
Fotograf hatte ich bereits einige
Fotografie Ausstellungen in Berlin
und wurde in verschiedenen Zeitungen und Magazinen publiziert:
darunter die „Wirtschaftswoche”,
der „Freitag”, „Tip”, etc.
Vom Charakter her bin ich sehr
freundlich und hilfsbereit, allerdings auch sehr stur und dickköpfig.
Aus Berlin kommend, sehe ich
Totvazsony, als Herausforderung,
da ich hier nicht nur die unga-
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Kézmûves foglalkozások
Tótvázsonyban a Tetõtérben,
Kõvesgyûrpusztán a Kultúrházban
vehet részt a programon mindenki,
aki szeret kézmûveskedni. Tavaly
gyöngybõl, teafilterek tasakjaiból
és fahéjrúdból karácsonyfadíszeket készítettünk a gyerkõcökkel és
anyukáikkal. A minden hónapban
megrendezésre kerülõ programunkon ezután nemez ékszerek születtek, kétféle technikával. Szappannal, melegvízzel és sok türelemmel
készítve, és tûnemezeléssel.
A további ötletek között szerepel
a makramé csomózás, virágok
nemezelése, gyöngyfûzés és még
sok más. Márciusban gyöngyállatkákat és ékszereket készítünk
a Tetõtérben, a foglalkozást, mint
eddig plakáton is meghirdetjük.
Áprilisban ismét mindkét helyszínen megtartott foglalkozáson
készülünk húsvét ünnepére. A
kézmûves foglalkozásokon való
részvétel ingyenes és a szükséges
eszközöket biztosítjuk.
Mindenkit szeretettel várunk!
Tósoki Tünde

A háziorvosi rendelõbõl
Nagy örömmel értesítem a lakosságot, tisztelt pácienseimet,
hogy januártól Gömöry Katalin
asszisztensnõvel bõvült a háziorvosi szolgálat csapata. Katica
a rendelési idõben van segítségünkre Kapai Hajnalka mellett,
hogy minél gyorsabbá, gördülékenyebbé és alaposabbá válhasson
az ellátás. Elsõsorban a telefonok
lebonyolítását és a gyógyszerek
kiadását végzi, de egészségügyi
szakdolgozóként teljes értékû háziorvosi asszisztensi munkát is végez. Kérem, fogadják szeretettel!
Szeretnék néhány praktikus
kérést (ismétetlen) megfogalmazni.
Felvállaltuk, hogy hétfõnként és
szerdánként itt helyben a rendelést megelõzõen levesszük a vért
azoktól, akik számára ez az utazás elkerülésével könnyebbséget
jelent. Mindez a mi számunkra
átgondoltabb munkaszervezést,
fokozottabb odafigyelést, többletmunkát jelent. Sajnos sokszor

elõfordul, hogy a vérvételre beírtak elõzetes jelzés nélkül nem
jelennek meg a rendelõben a megbeszélt idõpontban, illetve késnek.
Szeretnénk kérni mindenkit, hogy
amennyiben valamilyen okból nem
tud a vérvételre eljönni, lehetõség
szerint idejében jelezze, hogy ne
várjuk hiába, illetve helyére mást
hívhassunk be.
Egyre kevesebben keresnek
munkaidõn kívül, de semmiképp
nem haszontalan felhívni a figyelmet arra, hogy munkanapokon 8 és
16 óra között vagyunk elérhetõek
asszisztenseimmel. Sürgõs esetben
16 óra után, illetve munkaszüneti
napokon a veszprémi központi háziorvosi ügyeletet lehet felkeresni
a Cserhát ltp 1. szám alatt, valamint a mentõszolgálat hívható.
Sajnálatos módon elég sok
szemetet, elsõsorban csikket kell
összeszednem a rendelõ környékén. Szeretném dohányzó pácienseimet megkérni arra, hogy a cigarettacsikkeket se az épület elõtti

járdán, se a rendelõ udvarán, se
a rendelõ mögötti kertbe ne dobják el, hanem használják a védõnõ
rendelõjének ajtaja mellett található szemetest. Kérem, figyeljenek
arra is, hogy csak eloltott csikket
helyezzenek a szemetesbe.
Ide kapcsolódóan ismét szeretnék közreadni egy igen rövid
kérdõívet, mellyel a krónikus obstruktív tüdõbetegséget (régebbi
nevén krónikus bronchitist, azaz
hörgõgyulladást) lehet szûrni.
Amennyiben az alábbi öt kérdésbõl háromra igen a válasz,
légzésfunkciós vizsgálat elvégzése
szükséges:
1. Köhög-e gyakran,
szinte minden nap?
2. Van-e köpete vagy
váladékürítése gyakran,
szinte minden nap?
3. Könnyebben kifullad-e, mint
mások az Önnel egy korosztályba tartozókhoz viszonyítva?
4. Idõsebb-e Ön 40 évesnél?

5. Dohányzik-e jelenleg vagy
dohányzott-e korábban?
A természet ébredésével, a
tavasz kezdetén a húsvétra való
készülõdés kiváló alkalom arra,
hogy önmagunkról kicsit elgondolkodva mi is megújulhassunk.
Úgy gondolom, minden életkorban fontos, hogy átgondoljuk, mi
az, ami testi-lelki épülésünket
szolgálja vagy gátolja. Nem nagy
reformokra, drasztikus életmódváltoztatásra van szükségünk, –
bár vitathatatlanul elõfordulnak
ilyen “csodák” is, – hanem apró,
fenntartható változtatásokra.
Kívánok mindnyájunknak áldott
böjti készülõdést, és húsvéti megújulást!
Dr. Ferentzi Zsófia
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Tájékoztató
a Tótvázsonyi Polgárõr
Egyesület
2013-as évi munkájáról
Egyesületünk célja a bûncselekmények megelõzése, a vagyonvédelem,
a rend fenntartása, a lakosság biztonságérzetének növelése, ezen célok
megvalósítása érdekében a tavalyi évben a következõ tevékenységeket
végeztük:
A 2013-as évben 16 tagunk volt.
6 alkalommal biztosítottuk a helyi rendezvényeket (Falutakarítás, Gyermeknap, Fúvószenei Találkozó, Savanyó Jóska Napok, Szüreti Mulatság).
A felvonulások alkalmával biztosítottuk az érintett keresztezõdéseket, a
körzeti megbízott segítségével. A rendezvények helyszínein éjszaka vigyáztunk a sátrakra, kellékekre, nappal a parkoló autókra ügyeltünk.
A nagy esõzések alkalmával besegítettünk a helyi önkéntes tûzoltóknak
a nagy mennyiségû csapadék helyes irányba terelésében.
A helyi katolikus- és református temetõre is figyelünk, temetésekkor ügyelünk az autókra, halottak napja alkalmával 4 napon keresztül
járõröztünk az esti órákban a temetõkben.
Tanévkezdéskor a helyi iskola és óvoda elõtt 5 napon keresztül a reggeli
és kora délutáni órákban felügyeltük a környéket.
Havonta megbeszéltük a szolgálati beosztásokat.
2013 év elején sikerült egy terepjáróra lecserélnünk 24 éves szolgálati jármûvünket, amivel a járõrözést szélesebb körben tudjuk biztosítani.
Szolgálati jármûvünket folyamatosan magunk, ill. vagy szakember segítségével szervizeljük.
Beiratkoztunk a közel múltban kezdeményezett lovas polgárõr képzésre, aminek meglétével szeretnénk lóval is járõrözni.
Célcsoportunk a település teljes lakossága, szolgálati idõnk alatt a teljes
települést bejárjuk. Nemcsak Tótvázsony utcáit, hanem az ipari területeket, Tótvázsonyhoz közeli szõlõterületeket és a Tótvázsonyhoz tartozó
Kövesgyûrpuszta településrészt is.
Mindenkit szívesen látunk a tagjaink között, aki szeretné segíteni a
település nyugalmának megõrzését. Fontosnak tartjuk, hogy több korosztályból és társadalmi rétegbõl legyenek tagjaink, ezzel is növelve a
munkánk presztízsét és minõségét.
A mai világban fontos, hogy a lakosság biztonságban érezze magát és
az értékeit. A helyi körzeti megbízottak sajnos nem tudnak elég idõt a
településeken tölteni így megnõ a polgárõrségek jelentõsége.
A rendezvények ünnepek alkalmával is fontos, hogy a nagy tömegben
lévõ emberekre, autókra, egyéb értékekre valaki vigyázzon, ez is egyik
fõ feladatunk.
Fontos a lakosság és a fiatalabb korosztály tanítása, felvilágosítása a
közlekedés és a vagyonbiztonság kérdéseiben, ezt is végezzük a településen.
Sütõ J. Tamás elnök
Tisztelt Lakosság!
Február elsõ hetében ónos esõ zúdult a falura. ami nagyon megnehezítette a közlekedést. Szeretném azoknak megköszönni, akik gondoltak
ránk és letakarították a járdát és a közlekedési utakat. Sajnos van, aki
megfeledkezett rólunk és nagyon nehéz volt a postaládákat megközelíteni. A jövõben szeretném kérni - nem csak a magam nevében, hanem a
hírlap kézbesítõk és a szórólapos nevében is -, segítsék a munkánkat azzal, hogy ahol nincs járda, ott is takarítsák le a postaládához vezetõ utat.
Elõre is köszönjük, hogy segítik a munkánkat.
Utczás Gáborné

8

Hulladékgazdálkodás,
mint nonprofit tevékenység
Várhatóan tavasszal kerül az Országgyûlés elé a közmûszolgáltatások
nonprofittá alakításáról szóló törvényjavaslat. Az új közmû-szolgáltatási
törvény érinteni fogja a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
mûködését is, melynek következtében egyes lakossági közszolgáltatások
nonprofittá alakítására kerül sor.
A hulladékgazdálkodási ágazat esetében ez a változás 2014. január 1-tõl
megtörtént. Nonprofit kft. alakult, mely a környezetvédelmi engedélyeket és a tevékenységek minõsítését jogutódlással viszi tovább, Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non profit Kft. néven.
A nonprofit hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi
tevékenységekbõl tevõdik össze:
• lakossági, intézményi és gazdálkodó szervezetek háztartási jellegû
hulladékának elszállítása
• lakossági, intézményi szelektív hulladékgyûjtés mûködtetése (szelektív gyûjtõszigetek, hulladékudvarok)
A Kistó utcában mûködõ Hulladékgazdálkodási Ügyfélszolgálaton
intézhetõk a számlázással, edényvásárlással és- bérléssel kapcsolatos
teendõk. Az ingyenesen hívható zöld számok nem változtak, változott
viszont a központi telefonszám, a honlap és az e-mail cím.
Lakossági oldalról annyi változás érhetõ tetten, hogy a számlakép kialakítása a törvényi elõírásoknak megfelelõen változni fog. Amikor minden átállás lezajlott és a teszteléseket elvégeztük, akkor fogjuk csak a
számlákat kiállítani és kiküldeni az ügyfeleknek. Erre várhatóan március
közepén kerül sor. Ekkor három hónap számláit postázzuk majd, melyek
kiegyenlítését természetesen nem egyszerre, hanem eltolt ütemezéssel
fogjuk kérni.
A „VKSZ” Zrt-nél sem szûnik meg a Hulladékgazdálkodási Üzem,
hiszen a konténeres hulladékszállítás (lakossági építési törmelék) és a
gazdálkodó szervezetek szelektív hulladékgyûjtése és szállítása nem közszolgáltatási tevékenységek, itt nem érvényesül az állami díjszabás.
Az új nonprofit kft. elérhetõségei:
Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non profit Kft.
Veszprém, Házgyári út 1. www.vhkn.hu hulladek@vhkn.vkszrt.hu
(88) 410-882

Óvodai, bölcsõdei hírek
A nevelési év elején elkezdõdött
programjaink folytatódnak: Foci,
Madarász Ovi, pályázaton biztosított szakkörök.
További programjaink voltak az
elmúlt hónapokban:
Január közepén a Pegazus Bábszínház elõadásában a „Békakirály ” c. elõadást tekintették meg
az óvodás gyerekek, melyet nagy
érdeklõdéssel figyeltek.
Az óvoda nyitott, fontosnak
tartjuk a szülõkkel való jó kapcsolattartást és együttmûködést.
Január végén nyílt napot tartottunk a nagycsoportban, ahol az
érdeklõdõ szülõk betekintést
nyertek munkánkba. Fogadó órán
egyéni beszélgetésre, tájékozódásra biztosítottunk lehetõséget
mindhárom csoportba járó gyermekek szüleinek.
Az óvoda-iskola kapcsolatában
a gyermekek érdekében szükséges a folyamatos, eredményes
együttmûködés. A leendõ elsõsök
szüleinek szülõi értekezletet tartottunk. Vendégünk Somogyi
Veronika igazgatónõ az iskoláról,
az iskolai feladatokról, programokról szólt. A két leendõ elsõs
tanító néni - Éva és Eszter néni
- is bemutatkozott a Szülõknek,
akikkel a májusi szülõi- értekezleten - újra találkozni fognak.
Az elkövetkezendõ hónapokban
a tanító nénik ellátogatnak az
óvodába, és ismerkednek leendõ
elsõseikkel. A tavasz folyamán a
nagycsoportos gyerekekkel látogatást teszünk az elsõ osztályba,
ahol az iskolával, az órai munkával

ismerkednek a gyerekek.
Februárban Mária néni harmadik osztályos tanulói a „Didergõ
király” c. mesét adták elõ, és farsangi mûsorral kedveskedtek nekünk. Nagy öröm volt látni, hogy
volt óvodásaink mennyire ügyesek
voltak, és milyen lelkesen adták
elõ mûsorukat.
Február végén tartottuk az óvodások farsangját. A közös tízórai
után kezdõdött a táncmulatság,
szebbnél szebb jelmezekben. A
farsangi hangulatot Áprily Géza
zenés mûsora tette teljessé, aki
elõadásával újra vidám perceket
szerzett mindenkinek, mûsora

végén a gyerekek táncra is perdültek. A bölcsõdések is ezen a
napon „buliztak”, jelmezbe bújtak és kedvükre táncolhattak. Jól
éreztük magunkat, ismét szép élményekkel lettünk gazdagabbak.
Köszönjük a szülõknek az ötletes
jelmezeket, és hozzájárulásukat a
farsangi mulatsághoz.
Linde Alapítványunk által szervezett családi farsangon az óvó nénik a „Holle anyó” c. mesét adták
elõ a megjelenteknek.
Március 15.-rõl csoportonként
emlékezünk meg, versekkel, énekekkel készülünk az alkalomra.
A hagyományokhoz híven az idén

is tervezzük, (reméljük, az idõ is
lehetõvé teszi) hogy valamennyi
óvodással ellátogatunk a Kopjafához, ahol énekelünk és szavalunk,
majd elhelyezzük a nemzeti színû
zászlót és szalagot.
Április közepén húsvéti játszóházba hívjuk az alkotni vágyó
óvodás, és bölcsõdés szülõket és
gyermekeket.
A húsvétot a hagyományok felelevenítésével, ünnepi készülõdéssel
várjuk. Természetesen nem maradhat el a fészeképítés, majd az
ajándékkeresés sem.
Nagyon köszönjük a Szülõknek,
hogy támogatták karácsonyi vásárunkat, a befolyt összeg 21.200
Ft volt. Szeretnénk húsvéti vásárt
is szervezni, ehhez kérjük - a karácsonyihoz hasonlóan- újra a
Szülõk, Nagyszülõk segítségét:
otthon készített alkalomhoz illõ
tárgyak készítésére majd vásárlására, a pénzt játékvásárlásra fordítjuk.
A gyerekek fényképezésére
március 31 - április 3 között lesz
lehetõség. A csoportok beosztásáról a Szülõket tájékoztatjuk.
Intézményünkben az óvodai és
a bölcsõdei beíratást május 6.-án
kedden, és 7.-én szerdán tartjuk,
8-17 óráig, melyre minden 2. és 3.
életévét betöltõ bölcsõdés és óvodás korú kisgyermeket és Szülõt
szeretettel várunk:
intézmény dolgozói
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Linde
Családi
Farsang

Beszámoló a Nyugdíjas Klub elõzõ évérõl,
valamint 2014 elsõ félévének terveirõl
Januárban az elsõ összejövetelünkön Weinhardt Ferencné
klubvezetõ röviden értékelte az
elmúlt év munkáját, valamint
elõterjesztette az idei év elsõ félévi
munkatervét. Hajmási Gyuláné
gazdasági vezetõ pedig az elmúlt
év költségvetésérõl számolt be.
A tervekrõl: a programok tervezésénél elsõsorban az egészséggel
kapcsolatos rendezvényekre helyeztük a hangsúlyt.
Januárban Hajmási Gyula optikus volt a vendégünk, aki tájékoztatást tartott a rendszeres
szemvizsgálat fontosságáról. A
résztvevõk lehetõséget kaptak a
helyszínen ingyenes szemvizsgálatra, szemüvegrendelésre.
Március 21.-én két elõadás is elhangzik:
Ónodi Melinda gyógytornász a
– A degeneratív betegségek gyógytornájáról, tartáskorrekcióról,
Toldi Emõke gyógytornász – A
csontritkulás megelõzésérõl, fizioterápiás kezelésérõl tart elõadást.
Az elõadásokat tornabemutató
zárja.
Az egészséges életmód velejárója a testmozgás, ami kirándulások
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Idén februárban már 3. alkalommal lehetett részt venni a Linde
Családi Farsangon. A délutáni rendezvényen egy kis mûsorral kedveskedtek nekünk az óvó nénik, a
Holle anyó címû mesét adták elõ,
mely nagyon elnyerte a gyermekek
tetszését.
A Tótvázsonyi Modern Táncosok
is felléptek a színpadra és zenés
mûsorukkal nagy sikert arattak.
Zene, tánc és beszélgetés jellemezte a további programot a süti, forralt bor és tea fogyasztása mellett.
A jó hangulat estére sem fogyott
el, egy Jótékonysági Retró Bulival
folytatódott a nap, ahol szülõk,
nagyszülõk, barátok, és nem utolsó
sorban óvó nénik mulattak együtt a
helyi fiatalokkal.
Köszönjük
mindazoknak
a
szülõknek és lakosoknak, akik bármiféle módon támogatták rendezvényünket!
Linde
alapítvány
Mekler Kata
elnök                             

formájában még szórakoztató is,
ezért több programot is tervezünk.
Áprilisban látogatást teszünk a
Veszprém Völgyi kút Idõsek Otthonában,
Az elmúlt évhez hasonlóan a
Cuha völgyi gyalogtúrát megismételjük.
Májusban Gödöllõre kirándulunk, ahol megtekintjük a Királyi
Kastélyt, Máriabesnyõi Bazilikát
és a Domonyvölgyben található
Lázár Lovas parkot.
Az elsõ félévben két alkalommal
köszöntünk névnapot és két klubtársunkat köszöntünk fel 80. születésnapján.
Júniusban szeretnénk meghívni
a Hidegkúti nyugdíjasklub tagjait
egy kis Tóparti beszélgetésre, bográcsozásra.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a
nyugdíjas farsangon már túl vagyunk, sok-sok vidámsággal búcsúztattuk a telet. Hallhattunk
az alkalomhoz illõ verset, mesét,
népdalokat. Az énekkar férfi tagjai nõnap alkalmából nótával és
virággal köszöntötték a hölgyeket
A résztvevõk láthatták a Három
pösze c. klasszikus mesét egy kicsit
másképpen. A népdalkör szereplése szintén a farsangi mulatozáshoz
teremtett jókedvet. Megismerkedhettek számunkra egy kissé ismeretlen tánccal, a countryval, mely
nagy sikert aratott a közönség
körében.
Végezetül a résztvevõk táncra
perdülve zárták a mûsort.
Weinhardt Ferencné

A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja
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