2015. március

Lomtalanítás, veszélyes
hulladék, építési törmelék

XXV. évf. 1. szám

Lomtalanítás május elején lesz a településen, a pontos idôpontról szórólapon,
plakáton fogjuk értesíteni a lakosságot.
Lakossági mennyiségû veszélyes hulladék (festékes doboz, étolaj, szárazelem,
elektronikai hulladék, gumiabroncs) beszállítható a Veszprém, Kistó u. 8. száma
alatt lévô hulladékgyûjtô udvarba, melyet heti öt alkalommal nyitvatartási idôben
díjtalanul átvesznek.
Építési hulladékot térítés ellenében vesz át a veszprémi Házgyári út végén lévô
hulladékgyûjtô pont.
Díja: Kevert építési hulladék esetében bruttó: 9.900 Ft/t.
Tiszta építési hulladék esetében: bruttó: 3.175 Ft/t.

A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja

Önkormányzat Tótvázsony

Tótvázsonyinak lenni – itt lakni
Az elmúlt év végén, a Közös Hivatal megalakulása miatt, ismét
elôtérbe került, hogy vajon men�nyi is Tótvázsony lakossága. A
hivatalos adat, amit az intézmény
alakításánál figyelembe vettek
1355 fô volt.
Fontos tudni, hogy a települések számára több szempontból is
fontos az állandó bejelentett lakosok száma, de ahol igazán kézzel fogható a jelentôsége, azok
az állam által megítélt központi
támogatások, normatívák.
Többek között a közterületek
fenntartása, az utak karbantartása, a közvilágítás biztosítása és
a közmûvelôdés megszervezése is
az állam által finanszírozott önkormányzati feladat, ahol lakosságszám alapján állapítják meg
a támogatásokat. A lakosság részérôl jogos elvárás, hogy ezeket
a feladatokat az Önkormányzat
megfelelô minôségben ellássa, de
ez természetesen a rendelkezésre
álló forrásoktól is függ.
Ezúton kérek mindenkit, aki
eddig ezt még nem tette meg,
hogy jelentkezzen be állandó
lakosnak, ezzel is segítve a település fenntartását, élhetôbbé
tételét.

A másik fontos lehetôség, a helyi civil szervezetek támogatása
az adó 1 %-ának az odaadásával.
Az egyénnek, ez úgymond nem
kerül semmibe, a szervezeteknek és így a településnek viszont
jelentôs segítség, amit nem csak
az egyesületi tagok élveznek, sôt
sok esetben találkozunk a helyi
civilek tevékenységével, de nem
is tudunk róla.
Az 1 %-ot gyûjtô helyi szervezetek, és néhány példa, az általuk
végzett tevékenységekre:
A Te Jövôdért Alapítvány:
18207972-1-19
A helyi Általános Iskola Alapítványa, többek között az iskolások
kirándulásait, kulturális programjait is támogatják.
Linde Tótvázsony – Hidegkút
Kisgyermekeiért Alapítvány:
19382546-1-19
A helyi Óvoda Alapítványa,
bevételeibôl az ovisoknak szerveznek bábelôadásokat, kirándulásokat, gyereknapot.

Nefelejcs Alapítvány a Szociális
Partnerségért: 19381703-1-19
Szociális
Alapítvány,
ôk
mûködtetik a helyi adományraktárt, szervezik az idôsek napját, a
Falumikulást, családi kirándulásokat, kézmûves foglalkozásokat.
Ôszidô Nyugdíjasklub:
18275430-1-19
Összefogják az idôs embereket,
kirándulásokat,
ünnepeket,
szakmai elôadásokat szerveznek
számukra. Mûködtetik az Ôszidô
Népdalkört. Karácsony elôtt
megajándékozzák a település
legidôsebb lakóit.
Tótvázsonyért Alapítvány:
19263645-1-19
Karban tartják a település központját, a Tó-parkot, a játszótereket. Szervezik a Tóparti Akkordok rendezvényt és a Karácsonyi
Koncertet.
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület:
18933039-1-19
Településünk legsokoldalúbb
egyesülete. Mûködtetik a Könyvtárat, Teleházat, a helyi TV-t.
Szervezik a Falunapot, Nyári
Napközit, Szüreti Mulatságot,

Március 15-t. Összefogják a helyi
szervezeteket, szinte minden helyi kezdeményezésnél ott vannak.
Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület: 18926150-1-19
Megyei szinten is az egyik legjobban felszerelt és legkomolyabb szakmai munkát végzô
önkéntes tûzoltó egyesület. Sok
esetben szivattyúznak pincékbôl
a komolyabb esôzéseknél, télen
több alkalommal segítenek elakadt autóknak, veszélyes fák kivágásával is foglalkoznak. Több
esetben segítettek környékbeli
tûzeseteknél is.
Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület:
19381813-1-19
Biztosítják a helyi rendezvényeket, felvonulásokat. Temetéseknél és Halottak napján fokozottan figyelnek a parkoló autókra.
Folyamatosan járôröznek a településen és a külterületeken is.
Nagy esôzéseknél, hófúvásoknál
segítenek a mentésben és a katasztrófa elhárításban.
Sipos Ferenc
polgármester

1848-as ünnepi megemlékezés

Az idei évben új programmal készültünk nemzeti ünnepünkre. A kopjafáig közösen lovas felvezetéssel sétáltunk ki, majd a helyi iskolások adtak elô
részleteket az iskolai ünnepségükbôl, melyre Bakonyi Erzsike készítette fel ôket. Hermann István, településünk lakója, a Veszprém Megyei Levéltár
igazgatója vont párhuzamot a ‚48 -as események és mai korunk között. Ünnepi beszédet követôen Sipos Ferenc polgármester helyezte el a megemlékezés koszorúját. A szép programot kötetlen beszélgetés követte.
Köszönöm a szervezôk nevében a helyi iskola diákjainak, felkészítô tanárainak áldozatos és eredményes munkáját, a helyi önkormányzat és a helyi
Polgárôrség segítségét.
Szendrei Szilárd Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tótvázsonyi Települési Értéktár
Tótvázsony Önkormányzat Képviselô-testülete - a vonatkozó törvényben és kormányrendeletben
foglaltak figyelembevételével - az
elmúlt év végén döntött a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról. A Települési Értéktár
Bizottság feladata döntést hozni
a javasolt értékek helyi értéktárba
történô felvételérôl, ezáltal a helyi
értéktár létrehozásáról és folyamatos gondozásáról. A települési
értéktár a helyi értékek azonosítására és rendszerezésére szolgál.
A tótvázsonyi Települési Értéktár
Bizottság tagjai: Magasi Jánosné
elnök, Szendrei Szilárd titkár,
Weinhardt Ferencné, Haász Lôrinc, Heilig Zoltán.
A település területén fellelhetô
helyi értékek települési értéktárba történô felvételét bárki írásban
kezdeményezheti. A javaslat tar- adatlap a település honlapján, és
talmára vonatkozó információ és a Közös Hivatalban elérhetô. A javaslat települési értéktárba történô
felvételérôl az Értéktár Bizottság
90 napon belül dönt, és döntésérôl
a javaslattevôt értesíti. A nemzeti
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A Települési Értéktár Bizottság
létrehozásával az önkormányzat
célja a helyi értékek összegyûjtése,
dokumentálása,
nyilvántartása,
ezen keresztül pedig azok ápolása,
védelmezése és támogatása. Tótvázsonyban is számtalan olyan helyi
érték található, mely a településre,
az itt élô emberekre, közösségekre jellemzô az épített környezet,
kultúra, hagyományápolás, stb.
területérôl. Nagyon fontos, hogy
ezek az értékek helyet kapjanak a
települési értéktárban, biztosítva
ezzel azok nyilvántartását és dokumentálását, ezen keresztül nagyobb közösségek részére történô
megismerés lehetôségét.
Kérjük Önöket, tegyenek javaslatot a Tótvázsonyban megtalálható
értékek települési értéktárba történô felvételére. Ezzel is elismerve
az adott értéket létrehozó, vagy
értékek szakterületenkénti kateazokat ápoló, megôrzésüket magóriái: agrár- és élelmiszergazdaság; gukra vállaló egyének, csoportok,
egészség és életmód; épített környe- szervezetek munkáját.
zet; ipari- és mûszaki megoldások;
kulturális örökség; sport; természeti
Települési Értéktár Bizottság
környezet; turizmus és vendéglátás.

Óvodai, bölcsôdei hírek
A nevelési év elején elkezdôdött
Bozsik Foci folytatódik, az elmúlt
hónapokban további programjaink voltak:
Január közepén az Európa Gyermekszínház zenés, jelmezes, interaktív „Édös Anna és Erôs Pista”
c. elôadását tekintették meg az
óvodás gyerekek, melyet nagy érdeklôdéssel figyeltek, aktívan bekapcsolódtak a színészek játékába,
„segítették” ôket.
Az iskolában az idei évben is
lehetôségünk volt a hüllôkiállítás
megtekintésére.
Éva néni a Madarász Ovira madarakat fogott be, jellemzôik, neveik megismerése után a gyerekek
elröptethették ôket. A télies, havas udvaron megtartott foglalkozás ismeretet, élményt nyújtott a
gyerekeknek.
Február elején tartottuk meg az
óvodások farsangját. A közös tízórai után elkezdôdött a táncmulatság, szebbnél szebb jelmezekbe bújtak a gyerekek. A farsangi
mulatságot az óvó nénik „Kacor
király” c. meseelôadása zárta. A
bölcsôdések is ezen a napon „buliztak”, jelmezeikben kedvükre
táncolhattak. Jól éreztük magun-

kat, ismét szép élményekkel lettünk gazdagabbak. Köszönjük a
szülôknek az ötletes jelmezeket,
és hozzájárulásukat a farsangi mulatsághoz.
Az óvoda nyitott, fontosnak tartjuk a szülôkkel való jó kapcsolattartást és együttmûködést. Február elején nyílt napot tartottunk
a nagycsoportban, ahol az érdeklôdô szülôk betekintést nyerhettek
munkánkba. Fogadó órán egyéni
beszélgetésre, tájékozódásra biztosítottunk lehetôséget mindhárom csoportba járó gyermekek
szüleinek.
Az óvoda-iskola kapcsolatában
a gyermekek érdekében szükséges a folyamatos, eredményes
együttmûködés. A leendô elsôsök
szüleinek szülôi értekezletet tartottunk. Vendégünk volt Somogyi
Veronika igazgatónô, - aki bemutatta az iskolát, és a leendô elsôs
tanító néni Mária néni, aki ismertette a szülôkkel az iskolaérettség kritériumait, és egyéb fontos
információt nyújtott a megjelenteknek. Február végén ovi-suliba
kaptunk meghívást, ahol az alsó
tagozatos iskolások „mûsora” után
az iskolások segítségével az óvo-

dások is tevékenykedtek, vágtak,
ragasztottak. A tavasz folyamán a
nagycsoportos gyerekekkel látogatást teszünk az elsô osztályba, ahol
az órai munkával ismerkednek a
gyerekek.
A hónap közepén újra az Európa Gyermekszínház elôadásában
interaktív színdarabot láthattak
a gyerekek, melynek címe: „A ravasz macska” volt. Köszönjük a
Szülôi Szervezetnek, hogy anyagilag támogatást nyújtott az elôadás
megvalósulásához.
Március 15.-rôl csoportonként
emlékezünk meg, versekkel, énekekkel készülünk az alkalomra. A
hagyományokhoz híven az idén is
tervezzük, hogy valamennyi óvodással ellátogatunk a Kopjafához,
ahol énekelünk és szavalunk, majd
elhelyezzük a nemzeti színû zászlót és szalagot.
Március végén húsvéti játszóházba hívjuk az alkotni vágyó óvodás,
és bölcsôdés szülôket és gyermekeket. A húsvétot a hagyományok
felelevenítésével, ünnepi készülôdéssel várjuk. Természetesen nem
maradhat el a fészeképítés, majd
az ajándékkeresés sem.
Nagyon köszönjük a Szülôknek,

hogy támogatták karácsonyi vásárunkat, a befolyt összeg 25 750
Ft volt, melyet készségfejlesztô,
logikai játékok vásárlására fordítottunk. Szeretnénk húsvéti vásárt is szervezni, ehhez kérjük - a
karácsonyihoz hasonlóan- újra a
Szülôk, Nagyszülôk segítségét:
otthon készített alkalomhoz illô
tárgyak készítésére majd vásárlására.
A gyerekek fényképezésére április 8. és április 13. között lesz lehetôség. A csoportok beosztásáról
a szülôket tájékoztatjuk.
Intézményünkben az óvodai és
a bölcsôdei beíratást május 6.án szerdán, és 7.-én csütörtökön
tartjuk, melyre minden 2. életévét
betöltô bölcsôdés korú, és 3 vagy
idôsebb óvodás korú kisgyermeket
és szülôt szeretettel várunk.
Május 15.-én pénteken az óvoda
és a bölcsôde zárva tart, ezen a napon a mi óvodánk rendezi meg a
Nemzetiségi Óvodák 4. Tánctalálkozóját. E rendezvény lebonyolításában kérjük a szülôk segítségét,
melyet elôre is köszönünk:
az óvoda dolgozói és gyermekei
nevében:
Hauck Jánosné intézményvezetô

Kézmûves
foglalkozás

Farsangra készülôdve tartottunk egy kézmûves estet a kultúrházban. A gyermekek izgalmas álarcokat csinálhattak, melyeket akár az iskolai, óvodai farsangon már ki is próbálhattak.
Hasonló programokkal szeretnénk további tartalmas esteket
tartani Kövesgyûrön, hogy az év során ne „Pusztán 1 Nap”
legyen, amikor történik valami a pusztán, hanem máskor is
találkozhassanak az ott élôk.
Szendrei Szilárd Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Bemutatkozás

Mesébôl valóság
Keresztes Julianna vagyok, Erdélybôl, a mesés Kisbaconból érkeztem Tótvázsonyba, most már
lassan két hónapja. Azok számára, akik gyerekként hallgatták,
vagy olvasták Benedek Elek meséit talán ismerôsen hangozhat
Kisbacon is. Az én történetem is
ebbôl a kis faluból indul. Pár évet
átugorva onnan kezdeném, amikor
2011 ôszén elôször találkoztam az
Európai Önkéntes Szolgálat fogalmával, ugyanis ekkor lehetôségem adódott, hogy három hetet
tölthessek el Nagyvázsonyban egy
rövid távú, csoportos önkéntes
szolgálat keretein belül. Ennek a
néhány hétnek köszönhetôen és az
akkori nagyvázsonyi önkéntesek
élményeit hallgatva döntöttem el,
hogy szeretnék én is EVS önkéntes
lenni. Már az is akkor eldôlt, hogy
mindezt Balaton-felvidék valamelyik településén szeretném. Az
elhatározás hamar megszületett,
de a megvalósításig hosszú út vezetett.
Akkor még csak másodéves
egyetemista hallgató voltam, elôbb
a tanulmányaimat szerettem volna befejezni. Az államvizsgát követôen már jött is az elsô sikertelen próbálkozás, majd a második
és a harmadik is. Mindeközben
eltelt több, mint egy év és egy sikeres projektre várva, belevetettem magam a munkakeresésbe is.
Végzettségem szerint közgazdász
vagyok, de mint sok más fiatalnak,
nekem sem sikerült friss végzôsként a szakmámban elhelyezkedni.
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A kisbaconi Bodvaj Egyesületnél
kaptam végül munkát, aminek
elôtte is aktív tagja voltam. Így
az egyesület körüli tevékenységek
nem ismeretlenek számomra, az
adminisztrációs feladatok ellátása
mellett fôként gyerek- és ifjúsági
programok szervezésébôl vettem
ki a részem.
Tavaly decemberben végre sikeresnek bizonyult az egyik próbálkozás és január közepén már
meg is érkeztem Tótvázsonyba.
A plakátkészítés, a képújság- és
az eseménynaptár szerkesztése
mellett most már a fotózással és a
videózással is ismerkedem. Bízom
benne, hogy olyan élményekkel és
tapasztalatokkal fogok gazdagodni, ami fôkent a személyiségem fejlôdésére lesz jó hatással, bátrabbá,
nyitottabbá és önállóbbá válok. Az
eddigi tapasztalataim alapján Tótvázsonyt megfelelô helynek tartom
ahhoz, hogy a történetem (egy ideig) itt folytatódjon… J
Az egy évem alatt az Európai Unio
Fiatalok Lendületben Programja
által kapok zsebpénzt, fizetik a szállásom, étkezésem, az itteni képzéseket, utazásokat azaz szinte minden
felmerülô költségem. Ha 18-30 év
közötti vagy, te is elmehetsz külföldre önkéntesnek, és kipróbálhatod
magad olyan feladatokban, amikrôl álmodsz! Nézz utánna ennek a
lehetôségnek a www.eplusifjusag.
hu/ honlapon, vagy keresd a fogadó
szervezetem- Tótvázsonyi Ifjúsági
Egyesület- vezetôit a helyi teleházban!
Keresztes Julianna
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Sziasztok, Kertész Tamás vagyok és Kárpátaljáról érkeztem hozzátok.
Kárpátalja, Ukrajna nyugati, Magyarországgal, Szlovákiával, Romániával és egy kis szakaszon Lengyelországgal szomszédos régiója. A térség
sok tekintetben eltér Ukrajna többi vidékétôl. Ez leginkább annak a következménye, hogy bár lakosságának nagy részét a ruszin nemzetiségûek
(kárpát-ukrán) teszik ki, a második világháborúig Kárpátalja Ukrajnától függetlenül fejlôdött, mintegy ezer esztendeig Magyarország, majd
a Trianoni békeszerzôdés után Csehszlovákia, illetve 1945-tôl 1991-ig a
Szovjetunió ukrajnai részeként.
Kárpátalján belül Tiszaásványban élek. Tiszaásvány a Latoca és a Tisza között, Csaptól délkeletre 3 km-re fekszik. Ungvártól 25 km-re van.
Szomszédos települések Csarondahát, Csap, Eszeny. A település 1000tôl 1920-ig, majd 1938-tól 1944-ig Magyarországhoz tartozott (Ung
vármegye), 1920 és 1938 között a csehszlovák Podkarpadská Rus, 1945tôl Kárpátalja része. Nevének eredete „Tiszaásvány - 1357: Asuan. Az
Ásvány helynév a magyar régi nyelvi ásvány,»mesterséges árok, ásott tó,
kút« fônévbôl alakult. Megkülönböztetô szerepû Tisza- elôtag a folyó
mellékére utal…” Történelmét tekintve 1282-ig a Gutkeled nemzetség
tagjai voltak tulajdonosok a helységben. A 15. században Szabolcs vármegye területéhez tartozott. 1413-ban Aswan, 1446-ban Azzonau alakban szerepelt. A 16. században a Szürtey-családé.
Fényes Elek leírása 1851-bôl: „Ásvány, magyar falu, Ungh vgyében,
Unghvárhoz délre: 5 kath., 356 ref., 12 zsidó lak.
És akkor néhány
szót magamról.
1985 december
2.-án
születtem
Ungváron. Tanulmányaimat Tiszaásványban kezdtem,
majd a Csapi 2. számú Középiskolában
érettségiztem
le.
Középiskola után
tanulmányaimat a
II. Rákóczi Ferenc
Beregszászi Magyar
Fôiskolán
fejeztem be 2007-ben,
Földrajz
szakon.
Ugyanezen idôszak
alatt
ugyanezen
intézményben szereztem pályázatírói
végzettséget is. A
fôiskola után 4 évig
dolgoztam a Tiszaásványi Általános
- és az Eszenyi Középiskola napközis
nevelô és földrajz
tanáraként.
2014-ben egyéb és más okok miatt szakmát váltottam és a Gyôri Lear
Corporationban dolgoztam logisztikusként.
2014 decemberében találtam egy lehetôséget, amely hozzátok vezetett.
Úgy döntöttem, hogy vállalom, mivel szeretem a kihívásokat, a szervezést.
Remélem, tudok fejlôdni egy lendületes csapat tagjaként, mind szakmailag, mind közösségfejlesztôi munkatársként.
Az egy évem alatt az Európai Unio Fiatalok Lendületben Programja által
kapok zsebpénzt, fizetik a szállásom, étkezésem, az itteni képzéseket, utazásokat azaz szinte minden felmerülô költségem. Ha 18-30 év közötti vagy,
te is elmehetsz külföldre önkéntesnek, és kipróbálhatod magad olyan feladatokban, amikrôl álmodsz! Nézz utánna ennek a lehetôségnek a www.
eplusifjusag.hu/ honlapon, vagy keresd a fogadó szervezetem- Tótvázsonyi
Ifjúsági Egyesület- vezetôit a helyi teleházban!

Kertész Tamás
EVS önkéntes
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Liebe Bewohner und Bewohnerinnen
von Tótvászony
Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rahel. Ich bin 24 Jahre alt und wohne seit dem fünften März in Tótvázsony. Ich werde hier
voraussichtlich 8 Monate bleiben. Ich habe in Ludwigsburg in Süddeutschland studiert. Ludwigsburg ist ganz in der Nähe von Stuttgart. Ich
habe dort 9 Semester Soziale Arbeit mit einem theologischen Bestandteil studiert und bin nun Diakonin.
Ich habe viele kreative Projekte mit Jugendlichen in Ludwigsburg
gemacht. Unter anderem Graffiti und Wandmalerei. Ich habe auch mit
Kindern, die eine Behinderung haben gearbeitet. Mit ihnen habe ich
Fußball gespielt, war schwimmen und habe Ausflüge gemacht. Während
meines Studiums war ich 6 Monate in Afrika in dem Land Ghana.
Ich habe eine große und tolle Familie. Ich habe eine Zwillingschwester
und zwei jüngere Geschwister. Meine kleine Schwester ist 21 Jahre alt
und mein jüngerer Bruder ist 19 Jahre alt.
Für meine Zeit in Ungarn wünsche ich mir liebe Menschen um mich
herum. Ich finde es wichtig, dass sich die Menschen in Europa kennen
lernen. Ich finde es spitze, dass wir offene Grenzen in Europa haben und
ich bin interessiert an den Menschen die in Ungarn leben.
Außerdem würde ich gerne mit Kindern ein bisschen Deutsch sprechen und lernen, da ich erfahren habe, dass in der Schule Deutsch als
Sprache unterrichtet wird.
Natürlich hoffe ich auch, dass ich im Verein Tótvászonyi Ifjúsagi Egyesület lerne, professionell zu fotografieren und zu filmen.
Ich freue mich auf die Zeit hier in Tótvászony und auf den Sommer.
Rahel Werner

Ludwigsburg Stuttgarthoz közel helyezkedik el. 9 féléven keresztül
társadalmi munkát hallgattam teológiai összetevôvel, jelenleg diakónus
vagyok.
Számos kreatív fiatalokkal kapcsolatos projektben vettem részt Ludwigsburgban. Többek között grafiti és falfestéssel kapcsolatos projektekben is. Fogyatékkal élô gyerekekkel is foglalkoztam. Velük fociztam,
úsztam és kirándulásokat szerveztem számukra. Tanulmányaim során 6
hónapig Afrikában, Ghánában voltam.
Nagy és szeretett családom van. Van egy iker húgom és két fiatalabb
testvérem is. A húgom 21, az öcsém pedig 19 éves.
A Magyarországon eltöltött idôben kedves emberek közelében szeretnék lenni! Fontosnak tartom, hogy az európai emberek megismerjék
egymást. Nagyon jónak tartom azt, hogy Európában nyitott határaink
vannak, és érdekelnek a magyar emberek szokásai, életvitelük.
Szívesen beszélnék, tanulnák a gyerekekkel németül, különösen mivel
megtudtam, hogy az iskolában német nyelvoktatás is folyik.
Természetesen abban is reménykedem, hogy az Ifjúsági Egyesület berkeiben megtanulok professzionálisan fényképezni és filmezni.
Örülök, hogy itt lehetek és, hogy itt tölthetem a nyarat.
Fordította: Darvasi Krisztina
Az egy évem alatt az Európai Unio Fiatalok Lendületben Programja által
kapok zsebpénzt, fizetik a szállásom, étkezésem, az itteni képzéseket, utazásokat azaz szinte minden felmerülô költségem. Ha 18-30 év közötti vagy, te
is elmehetsz külföldre önkéntesnek, és kipróbálhatod magad olyan feladatokban, amikrôl álmodsz! Nézz utánna ennek a lehetôségnek a http://www.
eplusifjusag.hu/ honlapon, vagy keresd a fogadó szervezetem- Tótvázsonyi
Ifjúsági Egyesület- vezetôit a helyi teleházban!

Kedves tótvázsonyiak!
Szeretnék röviden bemutatkozni. A nevem Rahel. 24 éves vagyok és
Március 5. óta lakom Tótvázsonyban. Elôreláthatóan 8 hónapig maradok. Dél-Németországban, Ludwigsburgban végeztem tanulmányimat.
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Kutyák összeírása
Az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény
szerint az önkormányzatok feladata a településen tartott kutyák 3 évenkénti összeírása. A törvény ide vonatkozó része:
42/B. § (1) A tartás helye szerint illetékes települési, fôvárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fôvárosi önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület tekintetében a fôvárosi önkormányzat ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy
alkalommal ebösszeírást végez.
Az idei évben Tótvázsony Község Önkormányzata is tervezi a korábbi
eb nyilvántartás megújítását.
Felhívjuk egyúttal az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
2013. január 1-jétôl a 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/b § (10) bekezdése értelmében négy hónaposnál idôsebb ebek csak mikrochippel
(traszponderrel) megjelölve tarthatók. A jogszabály megsértése esetén az
ebtartó 45.000 Ft pénzbírsággal sújtható.
Ezért kérjük, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az
ebösszeírás adatlap kitöltése elôtt azt pótolja! A pontos feladatokról és
teendôkrôl idôben értesíteni fogjuk a lakosságot.
Sipos Ferenc polgármester

Kutyák kóborlása,
közterületen való vezetése
Az elmúlt idôszakban sajnálatos módon megnövekedett a kóborló ebek
száma településünkön, sôt több alkalommal más állatokra is támadtak
elszabadult kutyák.
Kérem a lakosságot fokozottan figyeljenek oda az állataik zárva tartására, és sétáltatás esetén a megfelelô kezelésére. Még a kistestû kutyáktól
is megijedhetnek a gyerekek, a szelíd eb is okozhat sérülést, riadalmat.
A késôbbiekben fokozottan fogjuk figyelni az ilyen eseteket, és akár jelentôs bírságra is számíthat az, aki nem tartja be az állattartás megfelelô
elôírásait.
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet ide vonatkozó része szerint belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak
pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki
az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
(Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem
más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.)
A szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrôl szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a szabályozza,
hogy mely esetekben valósul meg a „veszélyeztetés kutyával” tényállás.
Ilyen esetekben a vétkes kutya gazdája már jelentôs bírságra számíthat,
nem beszélve az emberben vagy állatban okozott sérülés következményeirôl.
Sipos Ferenc polgármester

Lehetôség közüzemi
hátralékok rendezésére
Közüzemi hátralékkal küzdô családok jelentkezését várja a Családsegítô Szolgálat. Elôreláthatólag májusban induló pályázat keretében lehetôség adódik az adósságukat kezelni kívánó családok számára arra, hogy
egyes hátralékaik rendezésre kerülhessenek.
A pályázatról tájékoztatás kérhetô a Családsegítô Szolgálat munkatársaitól: Veszprémben a 88-402-530 számon Domján Krisztina adósságkezelô tanácsadótól, Tótvázsonyban Marosvölgyi Péterné családgondozótól a 20-259-21-33 telefonszámon.
Horváthné Kecskés Diána
intézményvezetô
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Az avar és a kerti
hulladék égetésének
szabályairól
Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselô-testülete a levegô
tisztaságának védelmérôl, az avar és kerti hulladék égetésérôl szóló
11/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete az alábbi fontos szabályokat
tartalmazza:
• Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsôsorban komposztálással
kell gondoskodni.
• Avar és kerti hulladékok égetésére csak akkor kerülhet sor, – kivéve, ha
az adott területen az égetést a rendelet megtiltja - amikor kezelésük az (1)
bekezdésben meghatározott módon nem végezhetô el.
• Az égetés március 1. és május 31. között, továbbá szeptember 1. és
november 30. között lehetséges, hétköznapokon 800 – 1800 óra között,
szombaton 18 – 14 óra között.
• Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti napokon és vasárnap a község teljes közigazgatási területén.
• Tilos égetni kisfeszültségû (0,4 kV), középfeszültségû (11-35 kV),
nagyfeszültségû vezetékek (132 kV) alatt, távközlési vezetékek alatt, véderdôk és helyi védelem alatti területeken
• A község közterületein az avar és kerti hulladékok égetése egész évben
tilos.
• Tilos az égetés szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében – függetlenül a fenntartó személyétôl
– azok mûködési ideje alatt.
• Az avart és a kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tûzrakó helyen
és telken lehet elégetni, ahol az emberi egészséget, vagyoni és személyi
biztonságot nem veszélyezteti, a környezetet pedig nem károsítja.
• Az elégetendô avart és kerti hulladékot elôzetesen szárítani kell és az
eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
• Nagy mennyiségû füstöt kibocsátó anyagot égetni tilos. Túlzott füstilletve koromképzôdés esetén a tüzet azonnal el kell oltani és a levegôszennyezést megszüntetni.
• A tûz ôrzésérôl és veszély esetében annak eloltásáról az égetést végzô
köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlôt, vagy legalább 50 l vizet edényben, vagy 1 db vizsgálati tûzoltásra alkalmas tûzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot,
ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben tartani, amellyel a tûz terjedése megakadályozható.
• Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
• A szabadban tüzet, vagy üzemeltett tüzelôberendezést ôrizetlenül
hagyni tilos.
• Az égetendô avar és kerti hulladék kommunális és ipari eredetû hulladékkal, mûanyaggal, gumival, vegyszerrel, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal, állati eredetû hulladékokkal és egyéb veszélyes hulladékkal nem keveredhet.
• Belterületen mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi hulladékot keletkezési helyén tilos elégetni.
• Külterületen, lábon álló növényzet, tarló égetése tilos, valamint a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék helyben történô
égetése tilos.
• Egyedi fûtéssel rendelkezô lakóházakban a szakszerviz által karbantartott tüzelôberendezésekben és csak erre a berendezésre engedélyezett
tüzelôanyagot szabad égetni.
• A tüzelôanyag ipari hulladékot, mûanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékot, állati eredetû
hulladékot, egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
Önkormányzat Tótvázsony
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Teaház Kínáról

2015. január 30-án Molnár Mariann, Serena Zhang és dr. Baranyai
Tamás voltak az teaház vendégei.
Nagy sikerû elôadást tartottak
Kínáról, melyet gazdagon illusztráltak fényképekkel. Az est sikerét
mi sem bizonyítja jobban, hogy alig
fértünk el az ifjúság klubban.

de saját magukra vigyáznak. A legkedveltebb eszköz, amit mindenki
kipróbálhatott az a „lábtoll” volt,
mely Kínában az egyik legközkedveltebb játék. Kortól és nemtôl
függetlenül játsszák parkokba, az
utcán, ahol eszükbe jut. Higiéniai
szokásuk, gondolkodásuk teljesen
eltér az európai normától.
Mariann a fôiskolán kezdett kíAnnyi érdekes dologról tudtak
naiul tanulni. Elnyert egy pályázatot, ami által 10 és fél hónapot
tölthetett ebben a távoli idegen országban. Megismerkedett Shanghai mindennapjaival, környékével.
Kipróbálta, megkóstolta a helyi
étel specialitásokat, nem minden
volt számára ízletes. Megtudtuk,
Rideg, talán használhatnám a
hogy az ország déli részén esznek
semmitmondó jelzôt. Kopár, túl feinkább rizst, északon tésztát fohér. Egy oszlop megbontja a teret,
gyasztanak fôként az emberek. Kevés húst esznek, és nincsen tiszta de statikailag szükségszerû. Elég
víz. Inni csak palackos vizet lehet. világos, az jó, az kell nekünk emNagyon népszerûek az éjszakai bereknek is, mint a növényeknek,
élelmiszer piacok. Az üzletekben mintha mi is fotoszintetizálnánk.
nincsen tejtermék (túró, tejföl), és De hát az élet a világosságnál kezigazi kenyerük sincsen, csak édes dôdik, fény kell az ébredéshez, a
tanuláshoz, a társasághoz.
toast kenyér.
Két szekrénysor, székek egymásTamás veszprémi származású, ban pihennek. Egy fonott fás kosár
tanított a tótvázsonyi általános is- a sarokban. Plafonról lóg vékony
kolában, az elôadásra kedvesével kötélen egy játék gólya. Csönd van,
érkezett, aki Szecsuán tartomány- nesz sincs.
Az ajtó elôtt színes papucsok soból való. Kínában él 2008 óta, ahol
egyetemen oktat. Sikerült valósá- rakoznak, vége a fehérnek. Sokan
gos kínai hangulatot létrehozni- vannak, várnak mozdulatlanul.
uk az est folyamán. A jelenlévôk Felettük fogasok üresek, várnak…
láthatták Kína nemzeti állatát, a Vár a levegô, a hang, a tér. Vajon
pandát (plüss formában). Ki lehe- nekik is olyan nehéz a várakozás?
Két pittyenés, jelzi, valaki érketett próbálni az evôeszközüket, a
pálcikát, amivel játékos formában zik. Nyílik az ajtó, érkezik a porgyakoroltak a jelenlévôk. Bemutat- szívó, megtelik minden hanggal.
ták a kínai írást, meséltek a közle- Mindennek jól esik a zaj. Nyílik
kedési morálról. Az autók legfôbb egy ablak, megtörik rajta a fény.
alkatrésze a duda. Az emberek Ömlik be a hûvös új levegô, a fagónem tartják be a közlekedési sza- lya mintha szárnyra kélne, mozdul
bályokat, nem tisztelik egymást, a levegôvel. A porszívó elhallgat,
elvégezte a dolgát. Érkezik egy vödör friss víz, színes virágok illatával. A levegô is nedves lesz. Lekerülnek a szônyegek, zárul az ablak.
Elkészült. A várakozás tetôfokon.
Elsô emelet következik, szól egy

Ruharaktár
nyitva tartása

volna még beszélni a meghívott
vendégek, hogy az csak egy másik
teaház során kerül bemutatásra.
Óriási élmény volt részt venni, köszönjük Mariannak, Serenának és
Tamásnak, hogy megosztották velünk tapasztalataikat.

Az elmúlt idôszakban alapítványunk ruharaktára zárva tartott.
Március hónaptól ismét kinyitunk
a megszokott helyen, a Tótvázsonyi Közösségi Ház garázsában.
Nyitvatartási idô: minden hónap
utolsó péntekén 10-12 óráig és 1416 óráig.
Kérjük felajánlásaikat (ruhák,
cipôk, lakástextilek, konyhai felszerelések) ha tehetik, nyitvatartási
idôben hozzák be hozzánk. Emellett nagyobb mennyiségû adomány
szállításában a helyi falugondnok
továbbra is segítséget nyújt. Kérjük, csak használható holmikat,
tiszta ruhákat, cipôket csomagoljanak el, melyeket önök is szívesen
viselnének!
Terveink
közt
szerepel
Kövesgyûrpusztán egy tavaszi ruhabörzét tartani, melynek idôpontjáról a késôbbiekben értesítjük a
helyieket.

Veressné Szabó Adrienn Diána

Nefelejcs Alapítvány

Tavasz
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nôi hang. Gurul a kerék, gördül a
babakocsi. Ahogy a kerek beindulnak, úgy indul az élet. Egyik szót
követi a másik, gyereksírás, kacagás. Színes papucsok feszengnek
sorban, ki lesz a következô? A fogas megtelik, boldogan viseli terhét. Szekrények nyílnak, játékok
kerülnek a szônyegre. Most minden meleg és bájos, használhatnám a szívmelengetô jelzôt. Most
teli, most nagyon színes, most a
hangok bontják a teret. Mozgásba
lendülnek játékok, kapcsolatok,
hatások. Vibrál, pezseg, szagos,
minden él. Az édesanyák már csak
ilyenek, életet adnak! Életet adnak

tárgyaknak, gondolatoknak, eszméknek, terveknek.
Tavasszal az egyik nagy terve a
Mini Manó Klubnak, hogy a virág
utcai játszótér éves karbantartási
munkálatait elvégezze. Gereblye,
kapa, ásó, kesztyû, ecset, sok festék és lelkes Anyukák és persze
nagyon fontos, hogy segítôkész
Apukák, mert ugye nélkülük, mit
is érnénk?

Bárányos-Svéda Zsanett
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
Mini-Manó klub

Házi segítségnyújtás Tótvázsonyban
Közel öt éve mûködik már településünkön a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézménye által a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás.
Januártól új gondozónô, Molnárné Sárközi Zsuzsanna segíti a rászoruló idôsek ellátását.
Az idei évben több jogszabályi változás is történt. Megváltoztak a házi
segítségnyújtás jogosultságának feltételei amiatt, hogy a legrászorultabbak kapjanak fokozott odafigyelést, segítséget, ápolást és gondozást.
Aki 2015-ben kéri a házi segítségnyújtást, az igénybevétel elôtt egy
olyan állapotfelmérés készül vele, amelyben a szolgáltatás biztosításához
20 pontot kell elérni. Ez a régi gondozottakat nem érinti, rájuk nem vonatkozik a ponthatárok változása.
Mit kell tudni a házi segítségnyújtásról?
A házi segítségnyújtás keretében azokat a személyeket látjuk el, akik
otthonukban önmaguk ellátására részben képesek, a szükségletvizsgálatuk alapján a gondozásuk indokolt, kérik és elfogadják a segítségnyújtást.
Az igénybevételhez kérelmet kell benyújtani. Tótvázsonyban a házi segítségnyújtás térítésmentes, az ellátást a rászorulók munkanapokon 8 és
16 óra között, ingyenesen vehetik igénybe.
A gondozónôk munkájuk során segítséget nyújtanak életvitelükben,
személyi és szûkebb környezetük tisztaságának biztosításában, érdekeik
védelmében, társas kapcsolataik ápolásában.

90 év
Báder Ferencné, Mári néni február 24-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebbôl az alkalomból
ellátogattunk hozzá Verpulácz
Józsefnével, hogy átadjuk az Önkormányzat és Orbán Viktor Miniszterelnök Úr jókívánságait.
Örömmel vettük tudomásul, hogy
Mári néni jól van, egészséges.
Mári néni Tótvázsonyban született, 4 leánygyermeket nevelt fel, 9
unokája és 5 dédunokája van.
Az Önkormányzat nevében ezúton is kívánok neki jó egészséget,
és hosszú életet az unokák, dédunokák körében.

Sipos Ferenc
polgármester

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
- Segítô kapcsolat kialakítása és fenntartása (mentális támogatás, információ nyújtás, ügyintézés, kapcsolattartás a családdal)
- A személyi higiénia biztosítása (mosdatás, öltöztetés, ágyazás, inkontinens beteg ellátása, hajápolás, szájápolás, bôr - köröm ápolás)
- A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közremûködés (takarítás szûkebb környezetben)
- A háztartási tevékenységben való közremûködés körében (bevásárlás a személyes szükséglet mértékében, segítségnyújtás az étkeztetésben,
mosogatás, befûtés, tüzelô behordása, télen hó eltakarítás, síkosságmentesítés a lakás bejárata elôtt).
- A fizikai támogatás körében: a gondozott megetetése, megitatása,
mozgatása az ágyban, felfekvés kezelése, sebellátás, gyógyszer kiváltása,
adagolása, szedésének ellenôrzése, vérnyomás és vércukor mérése, helyés helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közremûködés.
- A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése.
- Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történô beköltözés segítése.
További felvilágosítás, információ kérhetô:
Gyôri Piroska intézményvezetôtôl az 566-170-es telefonszámon vagy
Némethné Szennyai Mária kistérségi gondozási központ vezetôtôl a
327-004-es vagy a 06/20/254-1313-as telefonszámokon vagy
Tótvázsonyban az Önkormányzatnál Verpulácz Józsefnétól vagy személyesen tôlünk, a gondozónôktôl, Tósokiné Zsuzsától vagy Molnárné
Zsuzsitól.
A segítség kérése és annak elfogadása egy lehetôség, hogy a beteg,
vagy csak idôs emberek mindennapjai könnyebben, biztonságosabban
teljenek, hogy ne egyedül kelljen a családnak megbirkózni a néha nagyon
nehéz feladattal, amit egy ápolást-gondozást igénylô hozzátartozó jelent.
Van segítség!
Tósoki Zoltáné
szociális gondozó
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Beszámoló az Ôszidô Nyugdíjas Klub
2015 elsô félévérôl és a terveinkrôl
Januárban az egyesületünk
megtartotta az éves közgyûlését.
Weinhardt Ferencné klubvezetô
értékelte az elmúlt évet, valamint
elôterjesztette az idei elsô fél évre
tervezett programokat. Hajmásiné
pénzügyi beszámolója után megválasztottuk a Felügyelô Bizottság
elnökévé Király Bélánét.
Idô sorrendben elôször a közbiztonságról szerveztünk elôadást nyugdíjasainknak. Idôszerû
manapság errôl beszélni, hiszen
naponta hallunk idôs emberek kifosztásáról, és sajnos gyilkosságok
is elôfordultak idôs emberek terhére. Az elôadást Veressné Szabó Adrien a polgárôrség elnöke
tartotta vetítéssel egybe kötve,
kiemelve a sûrûbben elôforduló
bûncselekményeket. Egy két hasznos tanácsot is kaptunk, hogyan
védekezhetünk a csalók ellen.
Februárban mi is farsangoltunk,
sok vidámsággal és humorral búcsúztattuk a telet. Az ünnepségen
elhangzottakról videó felvétel készült, aminek megtekintését ajánljuk a helyi Tv–ben mindenkinek,
garantáltan jól fognak szórakozni.

Tótvázsonyi hímzômûhely

A nônapról is megemlékeztünk,
férfitagjaink nagy sikerû mûsorral
kedveskedtek a hölgyeknek, éne2015. március végén nyílt kiállítása a Tótvázsonyi Hímzô mûhelynek. A 12 fôs csoport 2014. ôszétôl Szuperné
keltek szavaltak, majd egy finom
Bohus Judit vezetésével tanulta térségünk hímzését, hagyományait. Munkáikból idôszaki kiállítást nyílt, melyvacsorával zártuk az estét.
nek megnyitóján közel 60 fô jelent meg, a megnyitót az Ôszidô Nyugdíjasklub népdalköre tette még ünnepélyesebbé. A kiállítás a kultúrházban nyílt, de továbbiakban a Tetôtérben tekinthetô meg április végéig. A Hímzô
A terveinkrôl
Még ebben a hónapban várjuk új kör munkáját a Nemzeti Mûvelôdési Intézet támogatta.
A csoport az idén ôsszel folytatja munkáját, akkor várja a további tagokat. Addig várhatóan 4 munkájukat
polgármesterünket Sipos Ferencet.
Az önkormányzatban történt vál- országos kiállításon is megcsodálhatja a nagyérdemû, ezzel öregbítve falunk hírnevét.
tozásokról várunk tájékoztatót.
Szendrei Szilárd Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
A névnaposok köszöntése most
sem fog elmaradni, az elsô három
hónapban sokunknak volt névnapja.
Áprilisban kisebb kirándulást
szervezünk a Bakonynána melletti Római fürdôhöz, júniusban a
balatonfüredi Lóczy Barlanghoz
készülünk.
Az idei nagy kirándulás célpontja
Kalocsa és Hajós települések, az
út szervezése már folyik. A népdal
körünk is készül már a Balatonfüredre az Országos Nyugdíjas Fesztiválra, valamint a Márkón megrendezésre kerülô népdalkörök
találkozójára.
Pázmándi Attila
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Papírszínház a Mesekuckóban
JÁRásÔr
akivel házhoz jön
a segítség
A Veszprémi Rendôrkapitányság
a települések biztonsága és a lakosság biztonságérzete, valamint az
áldozattá válás megelôzése érdekében JÁRásÔR szolgálatot szervez.
A JÁRásÔR szolgálatot egyenruhás rendôrök látják el a településeken heti egy alkalommal. A szolgálat célja a megelôzés mellett a
segítô szerep, ezért problémáikkal
segítségért, tanácsért forduljanak
bizalommal a JÁRásÔR-höz.

Országfutás

A Japánból eredô és igen
népszerû Papírszínház, a Kamishibai a mesekönyveket mintegy
színházzá alakítja. A fakeretben
mozgatható nagyméretû lapok segítségével a mesélô, a gyerekekkel
szembefordulva, a lapok mozgatásával, az ebbôl eredô játékkal és
ennek drámai hatásával igazi színházi élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást.
E technika segítségével mindenki által jól láthatóvá válnak a képek, a figyelem egyszerre tud az illusztrációkra

és a mese szövegére irányulni,
a mesélô pedig a lapok hátulján olvasható szöveget kellô
hatással tudja elôadni közönségének.
Valóban szájtátva nézték és
hallgatták Pauli történetét azok
a mesére fogékony ovisok és
kisiskolások, akik február 18-án
délután ellátogattak a Mesekuckóba. Az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár gyermek könyvtárosai
varázslatos világot tártak a közönség elé. A mesélés ezen speciális
változata és az utána következô

2015. március 14-én volt az Országfutás nevû mozgalom. Mi is
beneveztünk, és lelkes kis csapatunkkal teljesítettük is. Távunk
a Tótvázsony - Pécsely közötti
szakasz, amit futva és gyalogosan
teljesítettünk. A célban finom pogácsa és friss forrásvíz várt ránk.
A csapat úgy döntött, lesz még ennek a megmozdulásnak folytatása,

játékos foglalkozások életkorhoz
alkalmazkodó szórakozást nyújtottak a kicsiknek. Felelôsséggel
emelgették kicsi piros és zöld tárcsáikat az igaz- hamis játékban
és nagy ügybuzgalommal vágták,
lukasztották és ragasztották a
saját részre készített könyvjelzôiket. A negyedik éve folyamatosan
mûködô Mesekuckó a mesélés új
módszerével ismertette meg a közönséget.

mert jó volt együtt tenni az egészségünkért. Én a magam részérôl
köszönöm a részvételt, buzdítunk
mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk legközelebb.
Veressné Szabó Adrienn Diána
Polgárôrség

Felhoffer Antónia
könyvtáros

A JÁRásÔR tanácsai:
- Soha ne tartson a lakásában a
szükségesnél több készpénzt!
- Ne engedjen be idegent, házalót
a lakásába!
- Ne váltson fel idegennek pénzt!
- Egyik szolgáltató cég (áram, víz)
sem hoz házhoz, nem vesz át háznál készpénzt!
- Bevásárláskor mindig csak annyi
pénzt vigyen magával, amennyire
szüksége van!
- Ha elmegy otthonról a lakását –
ajtót, ablakot – mindig zárja be, a
kulcsot vigye magával!
- A kertkaput akkor is zárja be, ha
otthon van!
- Ha hosszabb idôre távozik lakásából, kérje meg megbízható szomszédját, hogy figyeljenek értékeire,
vagy igényelje az otthonvédelmet a
helyi körzeti megbízottól.
- Ha idegen kér segítséget – még ha
rosszullétre hivatkozik is – tegye
meg ami Öntôl telik, de ne engedje
be a lakásba, udvarra!

Érettségi,
esti képzésen
Nagyvázsonyban
Újra lehetôség nyílik, megfelelô
létszám esetén, esti képzés keretén
belül érettségi bizonyítvány megszerzésére. A képzés három éves,
hetente két délutánt vesz igénybe.
A képzést megfelelô jelentkezôi
létszám esetén indítjuk el Nagyvázsonyban.
Jelentkezni a 88/264-011-es telefonszámon lehet.
Fábry Szabolcs
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Ajánlja fel adója
1%-át a helyi civil
szervezeteknek!

Falutakarítás

Tótvázsonyban már 8 civil szervezet gyûjt 1%-ot. 2015 elején minden házhoz dobunk be borítékot
melyben részletes anyagot talál a
szervezetekrôl és nyilatkozatmintákat a felajánláshoz. 2013-ban a
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület sajnos nem kaphatta meg az APEHtól a neki felajánlott összeget, de
az idei évben újra gyûjtheti és megkaphatja az 1%-okat.
Idén 40 fô jött össze - bölcsôdéstôl a nyugdíjasig -, hogy közel 40 zsák szemetet szedjen össze, Kövesgyûrpuszta,
A Tótvázsonyi Sportegyesület
Tótvázsony belterületén és a bekötôutak mentén! Köszönjük mindenkinek, hogy egy élhetôbb faluban élhe- nem regisztrált, ezért számukra
tünk!
nem ajánlható fel idén az 1%!
Projektszervezôk: Tótvázsony Község Önkormányzata, Tótvázsonyért Alapítvány
Iskolai SZM, Kövesgyûri Ifjúsági Klub, Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
Tótvázsonyi
civil szervezetek, akik számára
felajánlhatja adója 1 %-át.

Kulturális
közfoglalkoztatottak
Tótvázsonyban

A Te Jövôdért Alapítvány:
18207972-1-19
Linde Tótvázsony - Hidegkút
Kisgyermekeiért Alapítvány:
19382546-1-19
Nefelejcs Alapítvány a Szociális
Partnerségért: 19381703-1-19
„Ôszidô Nyugdíjasklub Egyesület:
18275430-1-19
Tótvázsonyért Alapítvány:
19263645-1-19
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület:
18933039-1-19
Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület: 18926150-1-19
Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület:
19381813-1-19
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Községünkben a második kulturális közfoglalkoztatási program
ért véget (2014. 09. 10-tôl 2015. 02
.28-ig), melyben 5 fô vett részt.
A programban részt vevôk feladatai kiterjednek a helyi értékek
feltérképezésére, kulturális és
a településfejlesztésre irányuló
adatgyûjtésre, a helyi közösségek
aktivitásának segítésére, a helyi
közösségi terek mûködtetésére és
helyi rendezvények szervezésére.
Fô feladataik voltak:
A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (mint fogadó partner) közösségszervezési feladataiban való
közremûködés.
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Intézményi tevékenység
A Schönwald Mária Közösségi
Könyvtár munkáinak segítése,
programok szervezésében való
közremûködés. Az óvoda és bölcsôde technikai háttér-munkáinak
végzése. A helyi önkormányzatnál
adminisztratív tevékenység. Az
Ifjúsági Egyesület rendezvényeinek elôkészületi munkái, IKSZT
beszámoló készítése, fordítási (német) tevékenység, TELE-ház felügyelet, fénymásolás, adminisztráció, plakátolás, kérdôívezés,
rendezvények fotózása, operatôri
tevékenység, önkéntesek mentorálasa. Kapcsolattartás Dobel testvértelepüléssel, Dobel honlapján
megjelenô cikkek magyarra fordítása, levelezés. Mini-Manó Klub
vezetése.

Hagyományôrzés
a sváb értékgyûjtési munkába
való bekapcsolódás, sváb énekek hanganyagának legépelése,
kézmûves program vezetése, hagyományteremtés
(Komatál),
hímzôkör szervezése, beindítása,
(Balaton-felvidéki hímzés), kiállítás megrendezése
Összegzésként
elmondható,
hogy a második program is sikeresen végzôdött. Az öt kulturális közfoglalkoztatott betöltötte
azt a szerepet, mely a Nemzeti
Mûvelôdési Intézet programjának
célkitûzései között szerepel: segítették a helyi intézményi és civil
szervezetek munkáját.
Nagy Gellértné

A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja
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