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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Települési 
fejlesztések 2018
Az elmúlt évben is sikerült a tele-
pülésen több kisebb-nagyobb fej-
lesztést elindítani, megvalósítani.

Közvilágítás bôvítés:
régóta probléma volt, hogy több 
utcában, illetve Kövesgyûrpusz-
tán is hiányos a közvilágítás, 
nem minden oszlopon vannak 
lámpatestek, így több „sötét folt” 
is van, ami az esti órákban kelle-
metlen a gyalogosan közlekedôk-
nek. A tavalyi évben sikerült eze-
ket a hiányokat pótolni, illetve 

idén további fejlesztés lesz, Kö-
vesgyûrpusztán több pótoszlop is 
felállításra kerül.

Kövesgyûrpuszta 
vízhálózat bôvítés:
a tavalyi évben Kövesgyûrpuszta 
északi részén bôvíttettük az ivó-
víz hálózatot, az idén a település-
rész elején kell egy elöregedett 
szakaszt kicserélnünk.

Kövesgyûrpuszta 
játszótér felújítás:
a kövesgyûrpusztai játszótérre 
új játékot helyeztünk el, illetve 
a játszótér kerítése is felújításra 
került.

I. világháborús emlékmû 
felújítása, 
kôkeresztek felújítása: 
az emlékmû mellett felújításra 
került a katolikus templomnál 
lévô kôkereszt, a tapolcai út mel-
letti kôkereszt és az István utcai 
kôkereszt.

Kereszt utca, Telep utca 
felújítása:
a település útjai sok helyen na-
gyon rossz állapotban vannak. 
A tavalyi évben sikerült két utcát 
felújítanunk, illetve az utak pad-
kája az idén lesz befejezve. Ter-
vünk, hogy a következô években 
a település többi utcája is felújí-
tásra kerüljön.

Iskola belsô festés:
talán furcsán hat, hogy az isko-
la belsô festését is a fejleszté-
sek közé sorolom, de az elmúlt 
években kicsit elhanyagoltuk az 
iskolát. A külsô része 2015-ben 
megújult, de a belsô felújítás még 
várat magára, hiszen pályázati 
forrás nélkül az önkormányzat 
saját erôbôl nem tudja megva-
lósítani. Addig is kicsit jobban 
odafigyelünk, hogy a folyamatos 
karbantartások ne maradjanak 
el, hogy megfelelô környezete-
ben tanulhassanak a tótvázsonyi 
diákok.

Iskola kerítés festése 
+ ugrógödör:
voltak olyan fejlesztések is, amit 
nem az önkormányzat végzett és 
finanszírozott, de azért említem 
meg, hogy ezáltal is köszönetet 
mondjak a szervezôknek és a 
résztvevôknek. Az MTD lelkes 
csapata, közöttük több tótvázso-
nyival és szülôvel, megjavították 
és lefestették a kisikola kerítését, 
megcsinálták az udvari kosár-
gyûrût és a távolugró gödröt. Ez-
úton is köszönjük a munkájukat.

Buszmegállók, 
játszóterek festése:
szintén egy céges közösségi mun-
ka eredménye, a Magyar Tele-
kom önkéntesei a buszmegállók, 
a játszóterek és a nagyiskola ke-
rítését festették, illetve virágo-
sítottak. Ezúton is köszönjük a 
munkájukat.

Csapadékvíz elvezetés és óvoda 
bôvítés tervek elkészítése:
2018-ban elkészültek mindkét 
beruházás tervei, idén elindul-
hatnak a munkálatok is.

Települési fejlesztések 2018-2019

(folytatás a 2. oldalon)
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Települési 
fejlesztési tervek 
2019
Az idei év elkezdett, 
megvalósított 
és tervezett fejlesztései:

Védônôi rendelô felújítása:
pár éve felújításra került kívülrôl 
az orvosi rendelô épülete, illetve 
az orvosi rendelô. Az idei év elején 
belekezdtünk a védônôi rendelô 
felújításába, már nagyon aktuális 
volt, illetve az év második felében 
felújítjuk az orvosi várót is. Ezzel 
teljeskörûen megújul az egészség-
ház, így a mai kornak megfelelô.

Csapadékvíz elvezetés
az év közepére tervezzük a kivite-
lezési munkákat, és remélhetôleg 
szeptember végére meg is valósul-
hat a beruházás.

Óvoda és bölcsôde bôvítése: 
ha minden jól megy a nyár elején 
elindulhatnak a munkálatok, és 
a szeptemberi kezdésre már az új 
csoportszoba és a mini bölcsôde 
elkészül, az új tornaszoba pedig a 
jövô év elejétôl lesz használható.

Útfelújítások:
több olyan útszakasz is van, ami 
nagyon rossz állapotú, felújításra 
szorul, Kövesgyûrpuszta, Virág 
utca, Nagymezô utca, de szinte az 
összes utcán lenne mit javítani. A 
bekért árajánlatok alapján tudunk 
dönteni, hogy idén mely útszaka-
szokat tudjuk felújítani.

Kôkeresztek felújítása:
a német nemzetiségi önkormány-
zattal közösen további kôkereszte-
ket szeretnénk felújítani, hogy pár 
év alatt az összes megújulhasson.

Hajnal utcai parkolás 
megoldása:
az óvoda és az orvosi rendelô miatt, 
a Hajnal utcában nagyon sok kocsi 
parkol egész nap. Ez is régóta meg-
lévô probléma, így az idei évben az 
óvoda felújításával együtt meg sze-
retnénk oldani a parkolást is.

Hosszú távú 
fejlesztési koncepció:
régóta téma, hogy szükség lenne, 
egy hosszú távú fejlesztési koncep-

Az idei évben „ünnepeljük” a 
Tótvázsony könyv kiadásának 25. 
évfordulóját. Ennek apropóján el-
indult egy kezdeményezés a hely-
történeti gyûjtés, adatfeldolgozás, 
rendszerezés érdekében.

Az alábbi terveket állította össze 
a kialakulóban lévô szakmai stáb:

Ha minden lehetôség adott, ak-
kor a Tótvázsony könyvet újradol-
goznák szakemberek és újra ki len-
ne adva a rendszerváltásig (1990).

A rendszerváltástól kezdenénk 
egy új könyvet, amihez sok min-
dent gyûjtenénk a következô 1- 1,5 
évben. Ehhez kapcsolódva lenne 
adatgyûjtés (a gyûjtés visszább 
nyúlna, mint 1990, azaz régebbi 
fotókat, információkat is gyûjte-
nénk):

- közösségek, intézmények, egy-
házak történeteinek s képeinek 
összegyûjtése (iskola, óvoda, hiva-
tal, könyvtár, orvosi rendelô, kocs-
ma és boltok, étterem, kövesgyûri 
iskola, ottani bolt, két egyházköz-
ség, civil szervezetek, klubok)

- egyéni interjúk családi képek 
gyûjtésével (kicsit késôbb kezdjük)

- Játékot szervezünk a Tótvá-
zsony könyv használatára, helyi 
újságban ehhez a Tótvázsony 
könyvet elérhetôvé tesszük elekt-
ronikusan is.

- Nyilvános beszélgetôs, képné-
zegetôs estéket szervezünk idôsek 

képeivel, 1-1 idôs mesélne a képei 
alapján kivetítve  

- Facebook-on lenne egy felület, 
ahol régi képeket tehet fel bárki és 
elmeséli mit, kit látunk. Ezzel téve 
bárki - facebook használó- számá-
ra elérhetôvé, hogy képei mások 
számára is láthatók legyenek, akár 
már elszármazottak is bekapcso-
lódhatnak. 

Teljessé tesszük és rendszerez-
zük a Mi újság-okat, jelenleg is 
elérhetôek a honlapon. 

Helytörténeti sétákat szerve-
zünk, ahol információk jöhetnek 
be számunkra az adott település-
rész, épület vagy egyéb témához 
kapcsolódva.

Terveink még csak tervek, lehet, 
hogy nem mind valósul meg, és le-
het, hogy továbbiak is bekerülnek. 
Várjuk a település lakóinak javas-
latait, ötleteit, történeteit, képeit!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

koordinátor

25 éves a Tótvázsony könyv

Települési fejlesztések 2018-2019
ció elkészítésére, ami hosszú távon, 
akár 10 évre tartalmazza a szüksé-
ges fejlesztéseket, célunk, hogy ez 
az idén elkészüljön, így mind a la-
kosság, mind az önkormányzat elô-
re tudja tervezni a következô évek 
fejlesztéseit.

Új utca:
a Napsugár utcával párhuzamo-
san egy új utca kerül kialakításra. 
A tervezési folyamatok részben 
már elindultak, illetve a közmû-
tervezést az idei évben indítjuk el. 
Elôreláthatólag 2021. év elejére 
lesznek kész az új telkek. Nagyság-
rendileg 30 db 1000, illetve 5 db 
1800 nm körüli telek kerül kiala-
kításra. A telkekre terveink szerint 
már az idei év végétôl lehet elôszer-
zôdést kötni.

Természetesen sok olyan fejlesztési 
cél van, amit a következô években 
meg szeretnénk valósítani, többek 
között a temetôk rendbetétele, 
a járdaépítés folytatása, az utak 
felújítása, buszmegállók rendbeté-
tele. A lehetôségeinkhez mérten 
megpróbálunk minden évben ezek 
közül valamit megcsinálni, hogy 
Tótvázsony folyamatosan fejlôdni 
szépülni tudjon.

Sipos Ferenc
polgármester

(folytatás az 1. oldalról)

EVS in Tótvázsony
Seit Jahren habe ich von einer 

Auslandserfahrung geträumt. 
Doch aufgrund von privaten und 
finanziellen Umständen, blieb mir 
diese Möglichkeit vorerst verwä-
hrt. Bis ich auf den europäischen 
Freiwillilgendienst (Englisch: 
European Voluntary Service kurz 
EVS), gestoßen bin. Die finanzi-
ellen Belastungen hielten sich in 
Grenzen. Und als ich schließlich 
das perfekte Projekt in Tótvázsony 
gefunden hatte, wurde aus dem 
Traum Wirklichkeit.

Das Projekt in Tótvázsony:
Die Aufgaben innerhalb des 

Projekts sind äußerst vielseitig. 
Man arbeitet als Kameramann, 
schneidet Filmaufnahmen und 
produziert Sendungen für Tótvá-
zsony TV. Außerdem hilft man 
zweimal die Woche in der örtli-
chen Behindertenwerkstatt „Jan-
ka Tanya”. Zusätzlich möchte ich 
gerne im Kindergarten arbeiten. 

Im Sommer geht es dann um die 
Organisation und Aufbau von 
Dorffesten. Neben der alltägli-
chen Arbeit, gibt es diverse Fre-
izeitangebote wie zum Beispiel 
Tischtennis, Fußball oder Yoga.

Wer schreibt hier eigentlich?
Der Verfasser dieser Zeilen hat 

passenderweise einen ungarischen 
Namen. Ich heiße Janosch, bin 23 
Jahre jung und komme aus Süd-
deutschland. Genauer gesagt, aus 

Lauffen am Neckar in der Nähe 
von Heilbronn.

Vor meinem Freiwilligendienst 
in Tótvázsony habe ich schon so 
einiges gemacht. Nach meiner Fa-
chschulreife Mitte 2017, entschied 
ich mich für ein FSJ (freiwilliges 
soziales Jahr). Zuerst im Behin-
dertenheim und nochmal in einem 
Kindergarten. Mein Wunsch war 
es, Erzieher zu werden. Leider 
schlug mir das Schicksal einen 
Knüppel zwischen die Beine. Spri-
ch, ich brach mir den rechten Fuß. 
Die Ausbildung musste ich abb-
rechen, bevor sie überhaupt richtig 
begann. Daraufhin arbeitete ich 
als Autor, bis es mich im Februar 
nach Ungarn verschlug. 

Über meinen Freiwilligendienst, 
berichte ich in meinem Blog auf 
youthreporter.com. Mein Profil 
findet man unter dem Namen 
„Der_W95”.

Janosch Wollprett

Önkéntesként Tótvázsonyban
Éveken át álmodtam arról, hogy 

külföldön önkéntesként szerzek ta-
pasztalatot.  A személyes és anya-
gi körülményeim miatt nem volt 
számomra adott ez a lehetôség. 
Mindaddig, amíg nem találkoztam 
az Európai Önkéntes Szolgálattal 
(angol rövidítése EVS). Az anyagi 
nehézségek okoztak korlátokat. És 
amikor végre megtaláltam a töké-
letes projektet Tótvázsonyban, az 
álom valósággá vált.

A projekt Tótvázsonyban:
A projekten belüli feladatok 

rendkívül sokoldalúak. Az ember 
operatôrként dolgozhat, filmfel-
vételt vághat és adásokat készít-
het Tótvázsony TV-re. Hetente 
kétszer is segíthet a helyi sérültek 
munkahelyén, a „Janka Tanyán”. 

Ezen kívül óvodában szeretnék 
dolgozni. Nyáron a falunap szer-
vezésére és építésére van lehetô-
ség. A mindennapi munka mellett 
számos szabadidôs tevékenység 
adott, mint például asztalitenisz, 
foci vagy jóga.

Ki írja mindezeket?
Az alábbi sorok szerzôjének ma-

gyar neve van. Nevem Janosch, 23 
éves vagyok és Dél-Németország-
ból jöttem. Pontosabban mondva 
a Heillbronn közelében található 
Lauffen am Neckar városából 
(70 km-re Dobeltôl). Tótvázsonyi 
önkéntes szolgálatom elôtt már 
csináltam egy s mást. A szakisko-
la után, 2017 közepén úgy döntöt-
tem, hogy egy önkéntes szociális 
évet vállalok. Elôször egy fogya-

tékkal élôk otthonában és egy 
óvodában dolgozhattam volna. 
Az volt a vágyam, hogy nevelô le-
gyek. Sajnos a sors bottal verte a 
lábam. Magyarán mondva eltör-
tem a jobb lábamat. Abba kellett 
hagynom a képzést, mielôtt még 
igazán elkezdôdött volna. Ezután 
íróként dolgoztam, egészen addig, 
míg februárban Magyarországra 
jöttem.

Az önkéntes szolgálatomról 
beszámolok a blogomban a yout-
hreporter.com-on. A profilom 
„Der_W95” néven található. (A 
facebookon is megtaláltok „Nei-
nosch” néven.)

Janosch Wollprett
Fordította: Szendrei Szilárd

Tótvázsony, Kultúrház  
és a mögötte lévô térköves tér
2019. április 12. péntek 15 órától

Várjuk kézmûves használati tár-
gyakat, díszeket, termékeket vagy 
élelmiszert elôállító árusok jelent-
kezését, és azokét, akik szívesen 
vezetnének kézmûves asztalt, se-
gítenének a vásár közben, az épü-
leten belül zajló kézmûves progra-
mon.  

Veressné Szabó Adrienn 
06 20 453 1575

Szülôklub – 
Janka Tanyán

Lassan egy éve, hogy megalakult 
Janka Tanyán a szülôklub. Az au-
tista vagy fogyatékkal élô gyerme-
kek/felnôttek szülei és közvetlen 
hozzátartozói találkozhatnak és 
megoszthatják örömeiket, nehéz-
ségeiket, kérdéseiket.  A beszélge-
tések témái  a szülôk kötetlen be-
szélgetése által formálódnak meg. 

Ez az a hely és idô ahol kiönthe-
tik lelküket és megértést találnak. 
Jó érzés lehet számukra megta-
pasztalni, hogy kérdéseikkel, ag-
godalmaikkal nincsenek egyedül. 
Kérdéseikre pedig többnyire a be-
szélgetések által, már megoldások 
is születnek.

Minden érintett szülô/hozzátar-
tozó részt vehet ezeken a klubokon, 
függetlenül attól, hogy gyermeke 
Janka Tanyán dolgozik vagy nem. 
Mindegy, hogy gyermeke már fel-
nôtt vagy még kiskorú. 

Lehet, hogy te aki olvasod, te is 
érintett családtag vagy? Sok szere-
tettel várunk téged is ezekre az al-
kalmakra. Lehet, hogy úgy érzed, 
hogy neked nincs szükséged rá, de 
lehet, hogy részvételeddel épp te 
tudsz egy másik érintett szülônek 
segítséget nyújtani tanácsoddal. 

A legközlebbi szülôklub 2019.  áp-
rilis 15-én hétfôn 17.30-tól 19.00-ig 
lesz Janka Tanyán. Minden érintett 
családtagot szeretettel várunk.

Janka Tanya dolgozói

Húsvéti kézmûves-vásár
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Óvodai farsang - 
2019 február 18.
„Maskarások, bolondok!
Rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél, 
Örvendezzen, aki él!”

 Az óvodában, bölcsôdénkben 
ilyen, s ehhez hasonló mondókák-
kal, dalokkal készültünk a far-
sangi mulatságra a gyerekekkel. 
Beszélgettünk a télbúcsúztatás 
régi hagyományairól, szokásairól. 
Életkoruknak megfelelô ismerete-
ket próbáltunk átadni nekik ebben 
a témakörben is, játékosan, minél 
több élmény nyújtásával.

Szemüvegeket, álarcokat, bo-
hócokat készítettünk különbözô 
technikákkal.

Az alkalomhoz kapcsolódó vi-
dám verseket, énekeket gyako-
rolgattuk magyar és német nyel-
ven egyaránt, s nagy örömünkre 
szolgált, hogy a gyerekek ezeket 
spontán játékok közben is gyakran 
mondogatták, énekelgették.

Farsangi készülôdésünket saj-
nos kicsit nehezítette az influen-

zajárvány, mely mind  a felnôttek, 
mind a gyerekek körében gyorsan 
terjedt. Ennek ellenére a farsangi 
mulatság nagyon jó hangulatban 
telt,  a csoportok bemutatkozását 

követôen közös táncba hívogattuk 
a szülôket, testvéreket. A büfé-
ben kapható finomságokat öröm-
mel fogyasztották a gyerekek és a 
szülôk egyaránt. Ezúton is köszön-

jük a Linde Alapítvány, valamint a 
Szülôi Munkaközösség tagjainak 
munkáját, és a kedves szülôk fel-
ajánlásait, segítségét a rendezvény 
lebonyolításában.

Tánctalálkozó
Óvodánk a nemzetiségi nevelést, 

hagyományôrzést kiemelt felada-
tának tekinti. Fontosnak tartjuk, 
hogy a gyermekek minél több 
olyan zenei élményhez jussanak, 
ami megalapozza a nemzetiségi 
zenei anyanyelvüket, megismerteti 
velük a nemzetiségi énekes játé-
kokat, egyszerû táncos lépéseket, 
gyermektáncokat, hozzájárul a 
nemzetiségi identitástudatuk ki-
alakulásához. 

Minden évben, immár 8. alka-
lommal, veszünk részt a nagy-
csoportos gyermekekkel a Német 
Nemzetiségi Óvodák Találkozó-
ján, ami az idei évben április 23-
án, Zircen kerül megrendezésre. 
A nevelési évben folyamatosan 
készülünk erre az alkalomra. A 
találkozót nagy örömmel és lel-
kesedéssel várják a gyermekek. 
Az óvodások táncukat több helyi 
rendezvényén is bemutatják majd 
(óvodai évzáró, fúvószenei talál-
kozó, dobeli partnerkapcsolat).

Március 15.
Gyermekeink nemzeti identitá-

sának erôsítése fontos feladatunk. 
Mai gyermekeink életében e tör-

Tótvázsony Község Önkormányzatának Képvi-
selô-testülete értesíti a kedves szülôket, hogy a Haj-
nal Óvoda és Bölcsôde intézményben a 2019/2020-
as nevelési évre az óvodai és bölcsôdei beíratás 
idôpontja:

2019. május 2–3-án (csütörtök - péntek) 
8.00 -11.00 és 13,00- 16.00 óráig

A beíratás helye: Hajnal Óvoda és Bölcsôde, 
Tótvázsony, Hajnal u. 1.

Felvételi körzete: Tótvázsony és Hidegkút községek 
közigazgatási területe

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülôket, 
akiknek a gyermeke 

2019. augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti, továbbá azokat, akiknek gyermeke 
2019/20–as nevelési év során tölti be 3. életévét 
(ezeket a gyermekeket elôjegyzésbe vesszük az óvo-
dában).

A bölcsôdei beíratás során, azok a szülôk akik 
2019/2020-as nevelési évben bölcsôdébe kívánják 
íratni gyermeküket, szándékukat jelezhetik, elôze-

tes igényfelmérés céljából. A bölcsôdébe 20 hetes 
kortól vesszük fel a gyermeket. A 2019/2020-as 
nevelési év során folyamatos felvételt biztosítunk a  
férôhely feltöltéséig.

A beíratásokhoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, 
vagy anyakönyvi kivonat, lakcímkártyája, TAJ- 
száma,

- a szülô (törvényes képviselô) személyi igazolvá-
nya, lakcímkártyája, email cím, telefonszám,

- sajátos nevelésû igényû gyermek esetében: szak-
értôi vélemény

Az intézményvezetô a gyermek felvételérôl hozott 
döntésérôl legkésôbb 2019. június 3-ig tájékoztatja 
a szülôket.

A szülô a döntés közlésétôl számított 15 napon 
belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Tótvázso-
nyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzôjéhez. A 
kérelmet írásban kell benyújtani.

Magasi Jánosné intézményvezetô

Óvodai 
és bölcsôdei beíratás

ÓVODAI HÍREK

ténelmi esemény, a forradalom 
nehezen érthetô, ezért Nemzeti 
ünnepünket megelôzô héten olyan 
tevékenységeket szerveztünk cso-
port szinten, mely közelebb hoz-
za az ünnep jelentôségét. Korhû 
képek nézegetésével, sok beszél-
getéssel felelevenítettük az elôzô 
években tanultakat. Megismer-
kedtünk a jelképekkel, csodáltuk 
a huszárok ruháját, lovagoltunk, és 
kicsit mi is huszárokká változtunk. 
Dalokkal, mondókákkal, lovagol-
tatókkal, verssel, mesével színe-
sítettük a mozgalmas hetet. Csü-
törtök délelôtt ruhánkra kokárdát 
tûztünk, és kardokkal, zászlóval, 
díszes pártában a Kopjafánál közös 
megemlékezést tartottunk.

Magasi Jánosné
intézményvezetô

Hajnal Óvoda és Bölcsôde
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Polgárôrség
A Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület 2007-ben alakult. A polgárôr egye-

sület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint 
a bûnmegelôzésben való közremûködés érdekében közterületi járôrszol-
gálatot, figyelô szolgálatot, közúti baleset helyszínén, valamint  bölcsôde 
és óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzôôri tevékenységet lát 
el.

Fôbb tevékenységeink közé tartozik a rendezvények biztosítása, a gyer-
mek- és ifjúságvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés és isme-
retbôvítés. A gyerekekkel való foglalkozást fôleg a gyereknapon, nyári 
napköziben valósítjuk meg. A polgárôrök nem kapnak fizetést, sem juta-
lékot. A polgárôrség önkéntes, civil társadalmi szervezet.

Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének formaruhát ölteni maguk-
ra és egy olyan egyesülethez tartozni, amely a település közbiztonságát 
segíti elô. Lehetôség van gyalogosan, kerékpárral, autóval és kutyával 
együtt szolgálatban lenni. Feltétel a 18. év betöltése, büntetlen elôélet 
és magyar állampolgárság. Amennyiben felkeltettem érdeklôdését, sze-
retettel várjuk 2019. április 4-én, csütörtökön 18 órára a kultúrházban 
tagtoborzó, tisztújító éves közgyûlésünkre.

Jelenlegi segítôink: Sütô J. Tamás, Buzás Zsolt, Jambrich Attila, Dar-
vasi Gábor

Veressné Szabó Adrienn Diána
Majk - Tata
2019. április 27. szombat 

Idei évben tavaszra tettük át az 
immár 2 éve elkezdett nagybuszos 
kirándulásunkat. 

Program: 7 órakor indul a busz 
az önkormányzat elôl, 7 óra 15 
perckor Kövesgyûr buszfordulótól. 
Majkon megnézzük a kolostort, 
majd Tatán idegenvezetô segítsé-
gével megismerjük a fôbb neveze-
tességeket, a várat. Közös vacsora 
után indulunk haza. Érkezés kb. 20 
órára, legkésôbb 21 órára.

Árak: felnôtt: 7500 Ft/fô, gyerek 
(18 év alatt), nyugdíjas: 6500 Ft/fô, 

1 szülô - 2 gyereknél a szülô: 5000 
Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az 
útiköltséget, az idegenvezetô díját, 
a belépô díjat 2 múzeumba és a va-
csora árát.

Jelentkezni március 11-tôl lehet, 
a részvételi díj legalább 50 %- ának 
befizetésével. A busz 50 fôs, jelent-
kezés sorrendjében fogjuk feltöl-
teni. Ha megtelik, csak várakozó 
listára tudunk majd jelentkezést 
fogadni.

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
Veressné Szabó Adrienn

06 20 453 1575

A cikket azért írom, mert azt 
gondolom a felelôs állattartás 
mindenkit érint, nem csak az ál-
latbarátokat, állatvédô szemléletû 
embereket. Úgy, mint a kóbor 
macskák, s felesleges szaporulatok 
helyzete.

Leginkább a kutyusokkal szok-
tam foglalkozni, de napjainkban, 
ami talán még aggasztóbb, a ren-
geteg cica falunkban. Sok min-
denkit zavar, hogy tavasszal, nyár 
elején, majd legközelebb ôsszel 
tenyérnyi kiscicák jelennek meg 
udvarokban – még ott is ahol nem 
tartanak cicát, vagy tartanak, de 
sajátjaikat ivartalanítják. Két ku-
tyus van az udvaromban, tavaly 
mégis úgy döntött egy cicamama, 
hogy hozzám hozza kiscicáját. 
Természetesen segítettem neki, a 
kiscicának felelôs gazdát találtam.

Felelôs gazda azt jelenti jelen 
esetben, hogy nem csak szeretni, 
etetni fogja a cicust, de megvédi a 
betegségektôl, s fél éves kora körül 
ivartalanítja. Ez egy egyszeri kia-
dás (kb. 10-15 ezer Ft), azonban 
hosszútávon nagyon is megtérül. 
Sok bosszúságtól kímélhetjük 
meg magunkat. A macskák éven-
te legalább kétszer fialnak, álta-
lában 3-5 kicsinek adnak életet. 

A kicsiknek gazdát kell keresni, 
mivel senki nem szeretne 20-30 
macskát a kertjébe (gondolom). 
Ha már megtörtént a baj, s meg-
jelentek a kicsik a kertünkben, a 
padláson, ne ajándékozzuk ôket 
fûnek-fának. Csakis olyan ember-
nek adjuk, aki ivartalanítani fogja, 
ellenôrizzük azt! Tudom, ez szinte 
lehetetlennek tûnik, de próbáljuk 
meg! Ha rajtunk marad kiscica, 
fél éves korában ivartalanítsuk, 
fôleg a lányokat. Ha ezt mindenki 
megtenné, rengeteg cicát ment-
hetnénk meg közösen, s rengeteg 
bosszúságtól kímélhetnénk meg 
magunkat, a szomszédokat, az ut-
cabelieket.

Ha babusgatni, dédelgetni sze-
retnénk kicsi cicát, higgyük el, 
rengeteg van menhelyeken, 6-8 he-
tes kor körül örökbefogadhatunk, 
s az élményt ugyanúgy megkapjuk! 
Tévhit, hogy az állatoknak egyszer 
szülniük kell, valamint az ivarta-
lanítással sok késôbbi betegséget 
elôzhetünk meg kedvencünknél. 
Sokáig társunk maradhat, kevés-
bé fog csavarogni. Forgalmas út 
mellet ne tartsunk cicát kinti ked-
vencként, csendesebb utcákban 
nyugodtan lehet kinti a cicus, de 
csakis ivartalanítva.

Kóbor cicát etetni, befogad-
ni szép gesztus, viszont sok sok 
kiscicával jár. Elôzzük meg! Ha 
etetünk egy kóbor cicust, ô már 
mienk, felelôsek leszünk érte, és a 
kicsikért is.

Segítséget lehet kérni ivartala-
nításhoz. Állatvédô szervezetek 
nagy figyelmet szentelnek a macs-
kák ivartalanításának. Ha anya-
gilag megterhelô, egyszerre több 
anyamacskát szeretnénk ivartala-
nítani, keressük fel ôket, ha kapa-
citásuk engedi segíteni fognak. 

Néhány elérhetôség:

Állatvédô Egyesület  
Veszprém: 06 20 288 3728
Ultimátum Állatvédelmi 
Alapítvány:  
06 70 411 2265, 06 30 872 2560
Vackoló Állatvédô Egyesület: 
vackoloveszprem@gmail.com

Hamar Zsóka

Macskahelyzet

Falukirándulás

Az elmúlt fél évben egyre több 
újszerû program és élmény jött lét-
re a Tótvázsonyhoz tartózó, több 
mint száz fôs településrészen, Kö-
vesgyûrpusztán. Az ott lakók aktív 
részvételével és segítségével egyre 
több program valósul meg.

2018-ban már elindultak új ötle-
tek, így a Pusztán 1 Nap mellett, a 
nyár végén egy kis bográcsozásra 
jöttek össze az érdeklôdôk. Az év 
végéhez közeledve aztán az advent-
ben volt egy kézmûves nap, amikor 
ruhabörzét is tartottak a családse-
gítôvel és az iskolai szociális segítô-
vel. Erre a napra még a Mikulás is 
benézett, hozott a gyerekeknek sok 
finomságot. Az év utolsó napjaiban 
aztán kolbásztöltô napra szólt a 
meghívás, ahol nagyon finom, fris-

Közösségi élet Kövesgyûrpusztán
sen töltött kolbászt lehetett kóstol-
ni. Az idei évben a farsang idôsza-
kában a kézmûves napot egy nagy 
fánksütés egészítette ki, amihez 
házi lekvárokat lehetett kóstolni.

Az idei év tele van még tervekkel. 
Április 6-án szombaton, 9:30-tól 
várnak mindenkit faluszépítésre, 
falutakarításra. A buszforduló-
nál való találkozás után zsákokat, 
kesztyûket kap mindenki és megsz-
épülhetnek Kövesgyûr útjai, terei. 
A program végén a kultúrházban 
közös kemencés ebéd vár minden-
kit! A következô szombaton - ápri-
lis 13-án már a húsvétra készülhe-
tünk egy kézmûves délutánon 17:00 
órától, amire jó lenne egy kiállítást 
is összeállítani a kultúrban. Április 
27-én a Falukirándulásra várunk 
utasokat Kövesgyûrrôl is, jelent-
kezô esetén a buszra a pusztán is 
fel lehetne szállni. Május 12-én 
Születés fája program lesz Tótvá-
zsonyban, a meghívott családok 
átjutásában szívesen segítünk. Júli-
us 20-án vár mindenkit a Pusztán 
1 Nap! A mûsorok már szervezés 
alatt vannak. Az év második felére 
még nincsenek konkrét idôpontok, 
de remélhetôleg hasonlóan aktív 
lesz az is.

A szervezôk csapata egy lelkes, 
és aktív csapat, akikhez lehet még 
kapcsolódni, Kövesgyûri Baráti 
Kör a nevük. Fontos célunk, hogy 
a programok integráltak legyenek, 
minél többen kapcsolódjanak be 
Tótvázsonyból is, és hogy aztán 
a Tótvázsonyban zajló közösségi 
programokra is minél inkább talál-
janak oda a kövesgyûriek. Kedves 
tótvázsonyi közösségek civilek! 
Szívesen vesszük, ha a Kövesgyûr-
pusztán szervezett programokba 
bekapcsolódnak, akár fellépôként, 
akár segítôként. 

Köszönjük a sok segítséget!

Szendrei Szilárd 
és a Kövesgyûri Baráti Kör
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Januárban tartottuk meg éves 
közgyûlésünket, melyen a klubve-
zetô beszámolt az elmúlt év mun-
kájáról, megköszönve a klubtagok 
munkáját, akik aktivitásukkal 
segítették a tartalmas mûködést. 
Összeállítottuk munkatervünket, 
meghatároztuk feladatainkat. 

Februárban Szakállné Leitold 
Annamária az idôsebb korosztály 
egészségének megôrzéséhez, il-
letve megelôzés céljából ajánlott 
Biocom termékeket, melyekrôl az 
elôadás keretében lehetett bôveb-
ben is beszélgetni.

Március elején farsangoltunk, 
vidám, humoros mûsorral búcsúz-
tattuk a telet. Nônapi köszöntésre 
is ez alkalommal került sor.  A vi-
dám, jó hangulatú délutánt egy fi-
nom, közös vacsorával zártuk.

Március 18-án Bárány Péter 
jegyzô úr és Molnárné Sárközi 
Zsuzsanna szociális gondozó volt 
a vendégünk. Az összejövetelen 
a gondnokság alá helyezésrôl és a 
szociális ellátásról kaptunk  részle-
tes tájékoztatást.

Április 1-én Dr. Ferentzi Zsófia 
háziorvos látogat el klubunkba, 
az idôskori feledékenységrôl tart 
elôadást.

Május elején Szlovéniába, Dab-
ronakba szervezünk kirándulást, 
ahol elsôként az orchidea parkot 
tekintjük meg, majd a Bakonaki tó 
és energia parkba,  és a Lendva-he-
gyi  kilátóba látogatunk el. Szintén 
májusban gyalogtúrát szervezünk a 
Bakonyba.

Júniusban két összejövetelt ter-
vezünk  ahol az aktuális feladata-

Ôszidô Nyugdíjasklub  
elsô félévi terveirôl

inkat beszéljük meg.  Az elsô fél-
évben két alkalommal köszöntjük 
névnapjukat ünneplô tagjainkat.

Augusztusban ismételten sze-
retnénk részt venni a falunapon, 
melyen egy finom ebéddel vendé-
geljük meg a nyugdíjasklub tagja-
it. A kulturális mûsor keretében 
ezúttal nemcsak a felnôtteket, ha-
nem a gyermekeket is szeretnénk 
szórakoztatni egy ismert mesepa-
ródiával.

Népdalkörünk áprilisban részt 
vesz az „Életet az Éveknek” Or-
szágos Nyugdíjas Fesztiválon Ba-
latonfüreden. Június végén pedig 
a KÓTA (Magyar Kórusok és Nép-
zenei Együttesek Szövetsége) által 
meghirdetett területi minôsítésre 
jelentkeztünk, melynek megren-
dezésére szintén Balatonfüreden 
kerül sor.

Weinhardt Ferencné

Mai modern világunkban, ha va-
laki a számítógép keresô oldalára 
beírja ezt a szöveget, bizony szám-
talan cikkel találkozik.  De talán 
a többség a választ nem ott kere-
si erre a kérdésre. Bizonyára már 
gyermekként találkozik a legtöbb 
ember a kiskertben kapott élmé-
nyekkel. Ettôl függetlenül egyes 
életszakaszainkban ezt mellôzzük, 
vagy inkább más elfoglaltságot vá-
lasztunk helyette. Tapasztalatom 
szerint ugyanakkor, ha valaki fa-
lun él, esetleg a városi életformát 
cseréli el, akkor a korábbi hiányt 
mihamarabb pótolni szeretné.

Jómagamnak, s talán ahhoz a 
korosztályhoz tartozóknak azon-
ban egész életünk során a min-
dennapok része volt a kertmû-
velés, mint tevékenység, s ez ma 
sincs másképp. Elsôdleges célom 
a családi szükségletek kielégítése. 
Öröm, ha vetômaggal, palántával 
segíthetem a hasonló gondolko-
dásúakat. Kertet mûvelni úgy is 
mondhatnánk egy közös program 
a családnak, - egyfajta csapatépítô 
tréning - ha nem is egyformán ve-
hetik ki részüket a folyamatból. 

Nincs mûvelésre lehetôség, ha 
nincs egy kerti kisgép, egy férfikéz. 
Hasznos, ha van mód a földterület 
trágyázására, ami nem feltétlenül 
a saját állattartás eredménye. A 
magunk készítette komposzt cso-
dákra képes.

Most 2019. március eleje van, 
itt a tavasz, ideje a retek, borsó, 
petrezselyem, sárgarépa, hagyma 
vetésének. A palántának való vetô-
magnak is a földben a helye, de 
azt még nem vethetjük a végleges 
termôhelyére. Nálunk ezek a ma-
gok nagyon rég óta fóliasátorban, 
illetve üvegházban növekednek 
addig, amíg a „fagyos szentek ide-
je” elmúlik. Ez biztosít lehetôséget 
arra is, hogy mint a Nefelejcs Ala-
pítvány tagja erre a célra is nevel-
jek palántát.

Néhány hét, aztán a földbe 
kerülhet a burgonya, cékla, cse-
megekukorica, majd a palánták, 
paprika, paradicsom. Nincs olyan 
hét a betakarításig, október vé-
géig, hogy nem lenne tennivaló a 
kertben. Sajnos nem mondhatom, 
hogy teljesen vegyszerek nélkül 
nevelkednek a növényeim. Ter-
mészetesen használok csalánlevet 
rovarvédelemre, csalánból készült 
trágyalevet tápanyagpótlásra. 
Mégis szükség szerint permetezés 
is történik. De van idôm a köte-

lezô várakozási idô betartására. 
Növényeim öntözése csepegtetô 
módszerrel történik, fôképp csa-
padékvízzel. Családom ehhez már 
kialakított víztárolót.  Gyakorla-
tilag mindent, amit nem fogyasz-
tunk el frissen, befôzök. Készítek 
lekvárt, szörpöt, savanyúságot, 
paradicsomsûrítményt, lecsót. 
Nagyon sokat változott a technika 
édesanyáink ideje óta, de az ered-
mény igazolja, ma is érdemes e te-
vékenységet végezni.

Összegzés: Most, hogy e cikket 
írtam, rá kellett jönnöm, élmény-
szerûbben, színesebben tudok 
beszélni e témáról, mint írni róla. 
Kérem, ezt nézzék el nekem. 

Épp ezért kíváncsian várom a 
következô e témában keletkezô 
írást. 

Verpulácz Józsefné Edit

Miért is kertészkedem?

Sérelmek a pszichiátrián
ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?

Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384

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

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenes-
ség” 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 ala-
pítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetô a hiperaktivitás 
témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 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

Folytassuk!
Az elôzô cikkben a közlekedés-

sel kapcsolatban írtunk, most a 
ház körüli energiamegtakarítás le-
hetôségeit vesszük sorra. Bár ezek 
nagy része közhelynek tûnhet, 
azért felsorolom ôket, mert sok 
kicsi sokra megy. 

Ami az elektromos áramot il-
leti, lehetôleg energiatakarékos 
eszközöket és égôket vásároljunk. 
A villanyt lekapcsoljuk, ha kime-
gyünk egy helyiségbôl és oda nem 
térünk vissza egy-két percen belül. 
Ha nem használjuk az elektromos 
készülékeket, akkor áramtalanít-
juk ôket teljesen, még a készenléti 
fény sem világít.

A hûtôbe kihûlt ételeket teszünk, 
a készülék hûtôrácsát rendszere-
sen portalanítjuk, a készüléket a 
spájzban helyeztük el, ahol nincs 
fûtés, így a hûtô is energiatakaré-
kosabban mûködik. A fagyasztót 
leolvasztjuk, ha eljegesedne. A 
fagyasztott élelmiszereket nem sü-
tôben olvasztjuk ki, hanem idôben 
kivesszük és maguktól olvadnak 
ki.

A mosógépen az elômosás funk-
ciót nem használjuk, a gépet csak 
akkor indítjuk el, ha tele van a 
dob. Ha rendelkeznénk szárító-
géppel, azt inkább csak télen hasz-
nálnánk, egyébként a szélre és a 
napra bízzuk a szárítást.

Fûtés: a házat a lehetô legjob-
ban megpróbáltuk leszigetelni, de 
emellett oda kell figyelni a szellôz-
tetésre és a megfelelô páratarta-
lomra! Télen a házban nappal 20 C 
körül tartjuk a hômérsékletet, ha 
fázunk, akkor jobban felöltözünk. 
Éjszaka a hômérsékletet csökkent-
jük, hiszen az alvás sokkal egész-
ségesebb 18-19 C körül. Míg nem 
vagyunk otthon napközben, addig 
is levesszük a fûtést. Ráadáskép-
pen a radiátorok és a fal közé fel-
helyeztünk hô visszaverô fóliát, így 
nem a falat fogjuk fûteni. A fûtô 
rendszer idôszakos karbantartása 
rendkívül fontos, mert ezzel is le-
het csökkenteni a fûtésszámlánkat 
és a környezetterhelést (pl: radiá-
torokban legyen elég víz).

Védekezés a hôség ellen: klíma 
helyett éjszaka szellôztetjük a há-
zat, ameddig lehet, reggel pedig 
becsukjuk az ablakokat, amikor 
már csak a nagy meleg jönne be. 

Hosszú távon érdemes nagy ár-
nyékot adó, lombhullató fákat (pl: 
hárs, juhar, dió vagy gyümölcsfák) 
ültetni a ház köré, de fôleg a déli 
oldalára, míg az északira pedig 
örökzöldeket a téli hideg szél el-
len.

Vízhasználat: kádban való für-
dés helyett a zuhanyzást részesít-
jük elônyben; a gyermeket nem a 
nagy, hanem kiskádban fürdetjük. 
Ha már több gyermekünk lesz, 
nyugodtan lehet majd ugyanabban 
a vízben fürödni. Ha a mosdónál 
tisztálkodunk, csak addig folyat-
juk a vizet, ameddig arra tényleg 
szükségünk van. A szürke vizet 
(egyszer már felhasznált) újra-
hasznosíthatjuk, többek között a 

wc leöntéséhez. Öntözéshez esôvi-
zet vagy kútvizet használunk a ve-
zetékes víz helyett. A vízfogyasz-
tás további csökkentése érdekében 
kerti wc építését tervezzük egy 
hátsó szegletbe (komposztáláshoz 
is felhasználható).

Hosszú távon tervezzük a meg-
újuló energiák felhasználását, hi-
szen fûtéshez, elektromos áram 
termeléséhez és melegvíz elôállí-
tásához is jó szolgálatot tehetnek 
(de ez nem azt jelenti, hogy ettôl 

kezdve már nem kell odafigyelni az 
energiafelhasználásra)! Próbáljuk 
szem elôtt tartani, hogy minden, 
amit megtakarítottunk, hatással 
van az egész bolygó klímájára és 
az is amit elpazaroltunk. Remél-
jük, hogy gondolataink mások szá-
mára is hasznosnak bizonyulnak!

Forrás: recity.hu
Zádori Eszter  

és Rózsa Gábor

Márciustól ruharaktárunk újra 
kinyit. Minden hónap utolsó pén-
tekén 10-12 óráig várjuk az érdek-
lôdôket, és ebben az idôpontban 
veszünk át ruhaadományt. Kérjük 
csak tiszta, nem lyukas, hordható 
ruhákat ajánljanak fel. A raktár 
elé ne helyezzenek zsákokat! 

Kérésre a ruharaktárat más idô-
pontban is ki tudjuk nyitni, szíve-
sen segítünk, hogy mindenki aki 
szeretné, igénybe tudja venni. 

Az elsô nyitvatartás 2019.03.29. 

Király-Piltman Katalin 
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