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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Kövesgyûrpusztán teljes hosz-
szában felújítottuk a településré-
szen átmenô utat ez több, mint 
13 millió forintba került, a közvi-
lágítást bôvítettük 6 db új oszlop 
került elhelyezésre, további kettô 
a Malom utcában ez a beruházás 
összesen több, mint 4 millió forint 
volt.

Kövesgyûrpusztán a közútke-
zelô kivágta a bekötô úton talál-
ható veszélyes fákat, továbbá egy 
újabb sajnálatos baleset után, egy 
bejárás során átnéztük a keresz-
tezôdést, és forgalom lassító tábla 
kerül majd kihelyezésre. Öt éven 
belül felújításra kerülhet a hideg-
kúti bekötôút, illetve reményeink 
szerint a tapolcai út felújítása is 
elér majd Tótvázsonyig, így ígére-
tet kaptunk, hogy pár éven belül 
valamilyen egyéb megoldással is 
- akár kanyarodó sávok kialakí-
tásával - biztonságosabbá teszik 
ezeket a keresztezôdéseket.

Továbbá egy gyalogos hidat 
csináltunk saját kivitelezésben, 
hogy a Veszprémbôl érkezôknek 
ne a fôúton kelljen bemenni a 
bekötôútra, ezt a hidat a tavasz 
folyamán valamilyen szilárd bur-
kolattal látjuk el.

A Magyar Falu program or-
szágos, útfelújításokra költhetô 
keretébôl felújításra került a Ba-
latonfüred felé vezetô út, ez közel 
egy milliárd forintos fejlesztés 
volt. Bár ez nem a település saját 
fejlesztése, de sokat dolgoztunk 
azon, hogy bekerüljön a támogat-
ható útszakaszok közé. A telepü-
lés szélén forgalom lassító sziget 
került kialakításra, a tervezési 
költségeket az önkormányzat-
nak kellett állni, de a kivitelezést 
beépítették az út felújításának 

költségeibe. A sziget szélessége 
szabvány méret, így sajnos ennél 
szélesebbet nem tudtunk kialakí-
tani.

Terveztük a Virág utca felújí-
tását, de egyeztetve a Bakony-
karszttal, ezt csak akkor érdemes 
megcsinálni, ha a régi vízvezeték 
teljesen ki lesz cserélve, mivel a 
folyamatos csôtörések miatt pár 
év alatt újra szétvágnák az új utat. 
Megvizsgáljuk, hogy mennyibe 
kerülne a vízvezeték cseréje, és 
elindítjuk, hogy az utat is fel tud-
juk újítani a következô években.

A csapadékvíz elvezetésre 
nyert összeg az építôipar jelentôs 
áremelkedése miatt nem elég a 
tervezett fejlesztés megvalósí-
tására, ezért kérelmet adunk be 
plusz támogatási forrás igénylé-
sére. Ezzel nem vagyunk egyedül, 
Veszprém, illetve Balatonfüred, 
és sok más település is plusz for-
rásokat kénytelen kérni, ugyan 
ezen okok miatt.

Az óvoda bôvítésre kiírt köz-

beszerzésekre több esetben is 
formai hibás ajánlatot adtak be 
a meghívott kivitelezôk, így egy 
újabb teljesen nyílt közbeszerzési 
eljárást írtunk ki, sajnos így nem 
várt csúszással tud csak ez a fej-
lesztés megvalósulni.

Tervek 2020.
Mint korábban többször el-

mondtam, egy hosszú távú fejlesz-
tési tervet szeretnénk elkészíteni, 
így céltudatosabban tudnánk a 
fejlesztéseket megvalósítani. Na-
gyon sok olyan fejlesztési cél van, 
amirôl eddig is beszéltünk, akár 
a járdaépítések folytatása, az út-
felújítások, a buszmegállók vagy 
akár az iskola felújítása, de ezek 
kidolgozása azért fontos, mert 
a költségek ismeretében jobban 
tudjuk az erôforrásokat haszno-
sítani.

Katolikus temetô  
fejlesztése: 

a Magyar Falu program kereté-
ben közel 5 millió forint támoga-
tást nyertünk a katolikus temetô 
fejlesztésére, tervünk egy kerítés 
építése, mivel ez már régóta fon-
tos lenne, hogy méltó környezet-
ben legyen a temetô.

Útfelújítások:

az idei évben is sikeresen pá-
lyáztunk a Belügyminisztérium-
nál, így további 15 millió forint 
támogatást nyertünk e helyi utak 
felújítására.

Közterület 
karbantartó gép vásárlása:

szintén a Magyar Falu program 
keretében közel 15 millió forint 
támogatást nyertünk, közterület 
karbantartó gép, traktor vásárlá-
sára. Ez azért is fontos, mert Tót-
vázsony nagy zöld területekkel 
rendelkezik, továbbá Kövesgyûr-
puszta és a kerékpárút karbantar-
tása is gyorsabban és jobban tud 
megvalósulni az új gép segítségé-
vel.

Telekkialakítások:

a földhivatali eljárás lassan le-
zárul, így el lehet kezdeni a köz-
mûtervezéseket, utána pedig a 
közmûvesítést. Terveink szerint 
2021-ben már az építkezések is 
megkezdôdhetnek az új telkeken.

Természetesen további tervek is 
vannak, ezek pontosítása a jövô 
év elején lesz.

Igyekszünk a korábbinál ha-
tékonyabban kommunikálni az 
aktuális terveket, fejlesztéseket, 
hogy a lakosság idôben értesüljön 
a helyi információkról. Tervünk 
továbbá évi több fórum szervezé-
se, ahol mindenki elmondhatja az 
ötleteit, és a véleményét.

Sipos Ferenc polgármester

Fejlesztések, beruházások 2019.
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Közterületi fák, bokrok 
rendben tartása!

Az idei évben elkezdjük a közterületen lévô fák, bokrok visszavágását. 
Elôször a Magyar utca fáit és a bokrokat nézzük át. A járdára, úttestre 
belógókat, illetve a felsô vezetéket veszélyeztetôket visszavágjuk, az öreg 
vagy sérült, illetve a rossz helyen lévô fákat kivágjuk.

Terveink szerint 3 év alatt sikerül a teljes településen, Tótvázsonyban 
és Kövesgyûrpusztán is, a közterületi növényeket rendbe tenni, és utána 
folyamatosan rendben tartani.

Közterületre fa vagy bokor kiültetéséhez önkormányzati engedély 
szükséges, ha valaki ültetni szeretne, mindenképpen keresse meg jegyzôt 
vagy a polgármestert.

Természetesen célunk az is, hogy a kivágott fák helyére, új csemeték ke-
rüljenek, jövô ôsszel tervezünk egy nagyobb volumenû ültetést, amiben 
számítunk a lakosság véleményére és segítségére is.

Ha bárkinek kérdése van keresse Sipos Ferenc polgármestert a 20 269 
2017-es telefonszámon.

Önkormányzat Tótvázsony

Szervesen kapcsolódva az elôzô, 
a vásárlási szokásokról szóló cik-
künkhöz, most a hulladékkezelési 
szokásainkat részletezzük. 

A kommunális kukába kerülô 
hulladék nagy részét a következô 
módszerekkel csökkentjük:

a papírt és a mûanyagot szelek-
tíven gyûjtjük, az elôírásoknak 
megfelelôen, tisztítva; 

a komposztálható hulladékot az 
erre kialakított tárolóba helyez-
zük. Még a diófa levelét is lehet 
komposztálni.  A levelek elége-
tését kerüljük, fôleg amikor még 
nedvesek, így nem füstöljük be a 
fél falut; (https://www.zoldbolt.
hu/magazin/ne-egessuk-a-diole-
vel-is-komposztalhato)

bár az üveg gyûjtése itt meg-
szûnt, ezeket általában újra fel-
használjuk (dunsztos- és boros 
üvegek) a többit összegyûjtjük, és 
alkalom adtán bevisszük Veszp-
rémbe, üveg gyûjtô konténerbe;

az elektronikai hulladékot ösz-
szegyûjtjük és az Intersparnál lévô 
tárolóba tesszük;

a már nem szükséges, de jó álla-
potú ruhákat Veszprémbe visszük 
használtruha gyûjtô konténerbe. 
(kórháznál, pláza parkolójánál);

a használt étolajat, míg volt ösz-
szegyûjtöttük és leadtuk a benzin-
kúton;

a használt elemeket a munkahe-
lyemen adom le, bár próbálunk in-
kább akkumulátorokat használni, 
illetve hálózatra köthetô eszközö-
ket venni,

az olyan holmikat, amik már 
nem kellenek, azokat odaadjuk 
másnak, ha még olyan állapotban 
vannak,

eldobható pelenka helyett mos-
ható pelenkát használunk, ezzel 
gyerekenként 1-1,5 tonna sze-
méttôl kíméljük meg a környeze-
tet, 

nôi higiéniai eszközök terén ter-
vezzük a mosható betétek, vagy 
menstruációs kehely használatát.

Az eredmény: általában a ku-
kánk negyedig, esetleg harmadig 
van, mikor kiürítik.

Elgondolkodtató, hogy munka-
társam falujában, Pápa mellett a 

kukákon van vonalkód, amit ürí-
téskor beolvasnak, és csak annyit 
kell kifizetni, ahányszor a kuka 
ürítve lett.

Összegezve, nagyon fontos 
számunkra, hogy csökkentsük 
a hulladékot, de a szelektív 

hulladékgyûjtés sem a legjobb 
megoldás, mert nem tudhatjuk, 
hogy mi fog történni a 
hulladékunkkal. Sok esetben 
tôlünk több ezer kilométerre 
dolgozzák fel az Európai Uni-
óból származó mûanyagot vagy 
éppen elektronikai hulladékot a 
legminimálisabb védô felszerelés 
alkalmazása nélkül. Így a kör-
nyezetet szennyezi a szállítás és 
a feldolgozás is. Visszautalva az 
elôzô cikkünkre, a megoldás csak 
és kizárólag a vásárlói szokások 
átalakításában rejlik, melybôl kö-
vetkezménye a hulladék jelentôs 
csökkenése.

Zádori Eszter és Rózsa Gábor

Életmódváltással az élhetô 
jövôért - hulladékkezelés

Tótvázsony Önkormányzat Képviselô Testülete a kommunális adó 
emelésérôl döntött.

Helyi lakosoknak a korábbi 8 000 Ft-ról 10 000 Ft-ra emelkedik az adó 
mértéke 2020-ban, nem helyi lakosoknak 16 000 Ft-ról 30 000 Ft-ra vál-

tozik a kommunális adó.
Az adót továbbra is évi két rész-

letben kell megfizetni. Az adó célja 
a közterületek, parkok megfelelô 
rendben tartása.

A novemberi idôszak sok-sok 
programot, élményt tartogatott 
tanulóink számára.

November 8-án Szent Márton 
napra készülve kézmûves délutá-
non vehettek részt az iskola ta-
nulói, ahol különféle mécseseket 
készítettek. Másnap a színjátszó 
szakkörösök elsô fellépése a Szent 
Márton életét bemutató elôadás 
volt, melyet az alsó tagozatosok 
buzgó énekléssel kísértek, a kö-
zönség pedig vastapssal jutalma-
zott.

November 13-án a helyi óvoda 
nagycsoportosai látogattak az 
óvó nénikkel az iskolába. A közös 
kézmûveskedés során varázslók 
készültek mindenki nagy örömére. 
Ezen a napon a 8. osztályosaink a 
veszprémi Ipari iskolába utaztak, 
laborgyakorlatra.

November 15-én német téma-
napot tartottunk a felsô tagoza-
tosoknak. A témanap célja, hogy 
a gyerekek jó hangulatban, tevé-
kenyen, a nem formális tanulás 
módszereivel bôvítsék a nyelvtu-
dásukat. Arra törekszünk, hogy a 
különbözô tevékenységek és a né-
met nyelv használata során pozitív 
élményeket kapjanak.

Iskolarendôr programunk is 
folytatódott: november 20-án az 
alsó tagozatosok: Egyedül otthon 
témában, november 25-én a felsô 
tagozatosok kerékpáros közleke-
déssel kapcsolatban hallhattak 
hasznos elôadásokat.

November 22-én részt vettünk 
a városlôdi Kulturwettbewerben, 
ami egy megyei szintû német kul-
turális találkozó. Tanulóink vers-
mondással, énekkari szerepléssel, 
egyéni hangszeres produkciókkal 
öregbítik iskolánk hírnevét évek 
óta ezen a versenyen.

November 25-én a helyi óvoda 
dolgozóit láttuk vendégül. Jó han-
gulatú, hasznos megbeszélésre 
került sor a két intézmény pedagó-
gusai között.

Iskolai eseményeinkrôl rendsze-
resen tájékoztatást adunk honla-
punkon. Ajánlom a kedves olva-
sók figyelmébe: www.totvazsony.
sulinet.hu

A december a karácsonyra, a 
szeretet ünnepére való felkészülés 
idôszaka. Ez a hónap is sok örömet 
tartogat tanulóink számára a köte-
lezô iskolai munkán túl.

Várakozással tekintünk elé.
 

Koronczai Éva 
tagiskola vezetô

Élet az iskolában
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Az elmúlt nyáron Janka Tanya 
egy nagy ajándékot kapott a Spar 
Magyarországtól. Egy dokumen-
tumfilmet készítettek rólunk. A 
dokumentumfilm Janka Tanya 
mindennapi életét mutatja be 30 
percben. 

A filmet elôször November 12-
én mutatták be ünnepélyes ke-
retek között a budapesti Corvin 
moziban. A filmbemutatóra Janka 
Tanya munkatársai, az ô szüleik is 
eljöttek. Sipos Ferenc polgármes-
ter, a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesü-
lettôl Szendrei Szilárd és Veressné 
Szabó Adrienn, valamint Magasi 
János és neje együtt ünnepeltek 
velünk. Janka Tanyával együttmü-
ködô cégek, szervezetek is meghí-
vást kaptak. Így a Hotel Bakony-
ból Mayerné Bernadett és férje, 
valamint az INETRSPAR-ból 
Bárányos László áruházvezetô és 
jó pár munkatársa is részt vettek 
az ünnepségen. A SPAR Magyar-
ország külön buszt biztosított azok 
számára, akik vidékrôl érkeztek a 
filmbemutatóra. A buszban is és 
egész este nagyon jó hangulat volt. 

Mikor minden vendég megér-
kezett, Marczelka Márk (SPAR 
kommunikációs vezetô) köszön-
tötte a vendégeket, majd Janneke 
Brinks-sel és Bárányos Katival be-

szélgetett arról, hogyan készült a 
film. Ezután közösen megnéztük a 
filmet. Ezt követôen Janka Tanya 
minden jelen lévô munkatársát, a 
filmet készítô csapatot, kihívták és 
köszönetet mondtak nekik, hogy a 
film elkészülhetett. A sajtó, a mé-
dia is meghívást kapott, így több 

interjú is készült a filmmel kap-
csolatban, mely több hírcsatornán, 
újságban, magazinban is megte-
kinthetô, vagy olvasható volt. Nagy 
lehetôség Janka Tanya számára, 
hogy a film által bemutathatja, 
hogy telnek a mindennapjai, mi-
lyen munkát végzünk. 

Talán nincs még egy ilyen ün-
nepünk, amelyhez ennyi ha-

gyomány, szertartás és szokás 
kötôdik, mint a karácsony! Ez 
az ünnep olyan, amelynek több 
családban „menetrendje” van, 
azazhogy „szertartásrendje”. A 
karácsony leginkább a találkozá-
sok színtere, már az ünnepet meg-
elôzôen is tartunk ünnepséget kü-
lönbözô emberi csoportjainkkal, 
az osztállyal, a nyugdíjasklubbal, a 
munkahellyel, a sportklubbal vagy 
mûvészeti közösséggel. Az ünne-
pen aztán együtt van a család – a 
legfontosabb közösségünk- és az 
egyházi is. Fontosak ezek a talál-
kozások!

Amikor a betlehemi eseményre 
gondolunk és felelevenítjük az is-
tállóban születés kedves történe-
tét, eszünkbe sem jut talán, hogy 
Mária és József milyen végtelenül 
hálás lehetett mindenért! Valljuk 
meg ôszintén, hogy egy istállóban, 
fûtés és normális világítás, vala-
mint a legelemibb körülmények 
nélkül levezetett szülésrôl nem a 
bôség és a hálaadás jut eszünk-
be. Inkább összeszorul a szívünk, 
hogy ilyen nélkülözés közepette 

kellett Máriának elsô gyermekét 
megszülnie, pedig akit megszült, 
nem más volt, mint a világ Megvál-
tója! Ha eközben pásztorok top-
pannak be, az már több, mint za-
varó, inkább óriási tehernek tûnik.

Mária azonban boldog volt. 
Ebbôl is látszik, hogy sok min-
den csak álláspont kérdése. Mária 
nem azt kereste a történetében, 
amiben siránkoznia lehet, hanem 
azt, amiért végtelenül hálás volt: a 
világ Megváltója megérkezett, s ôt 
tisztelte meg az Atya azzal, hogy 
édesanyja lehet. A körülmények 
nem voltak ideálisak, de hálás le-
hetett, hogy annyi visszautasítás 
után József mégis talált valami 

egész nyugodtnak tûnô helyet. A 
pásztorok hódolata pedig felemel-
te ôt az Istenszülôi szerepbe, hálás 
volt a Fiának szóló hódolatért és 
nem foglalkozott a saját terheivel.

Fontos, hogy építsük magunk-
ban a hála gyakorlatát! Akiknek 
van módjuk találkozni a család-
jukkal, biztosan nagyon hálásak 
érte. Fejezzük is ki ezt a hálát 
egymás felé! S azután ne feled-
kezzünk meg arról, hogy az áldó 
Isten itt áll családunk felett, mint 
oltalmazó, s családunk mellett, 
mint gondviselô. Akkor vagyunk 
igazán emberek, ha képesek va-
gyunk felfele (az Istenre) tekint-

ve és oldalra (embertársainkra) 
tekintve hálát adni. Az, hogy ja-
vakkal bôvelkedünk-e, ez nagyon 
szubjektív, mindenki másként éli 
meg és értékeli a saját anyagi hely-
zetét. De hogy többségében itt is 
tudunk hálaadásra okot találni, 
az egészen bizonyos. Bár javaink 
többnyire kemény munkából szár-
maznak, nem feledkezhetünk meg 
a Mennyei Atya áldásáról, mely ki-
séri életünket. Káin és Ábel tanító 
elbeszélésébôl pontosan tudjuk, 
hogy a testvérpár közötti konflik-
tus éppen abból származott, hogy 
Káin csak magának tulajdonította 
anyagi elôrejutását, míg Ábel Is-
tennek adott hálát, hogy volt mód-
ja keményen dolgozni és anyagi 
javakat teremteni.

A karácsony ünnepe és a polgári 
év záró napjai egybeesnek. Ezért 
azt kívánom mindnyájunknak, 
hogy találjuk meg életünkben azo-
kat a lelki, szellemi és anyagi ér-
tékeket, amelyekért ôszintén hálát 
adhatunk. Legyünk képesek felfe-
le és oldalra tekintve is hálát adni!

Gere Dávid Márk 
SMC, plébános

Nefelejcs 
Alapítvány hírei

November elején rendeztük meg 
a mára már hagyománnyá vált 
Idôsek Napja rendezvényünket. A 
meghívott vendégek közül sokan 
el is jöttek erre a vidám délutánra. 
Falunk legidôsebbjeit virágcsokor-
ral, ajándékcsomaggal köszöntöt-
tük. Idei évben elôször köszönthet-
tük Jaskó Andrásné Gizi nénit és 
dr. Galambos Iván atyát. A soron 
következô legrégebben házaso-
dott párokról is megemlékeztünk. 
Az idei évben Regenye Feri bácsi 
és felesége Kati néni, illetve Hor-
váth István bácsi és felesége Ida 
néni egészségére koccinthattunk. 
A mûsorunkon részt vettek az Or-
feum operett és musical társulat, 
Schalbert Evelin, Darvasi Noémi, 
Miléné Varró Ildikó anyakönyv-
vezetô, Varga Teri néni, Hauck 
Szabolcs alpolgármester.  Sipos 
Ferenc polgármester úr szintén 
hozzájárult a rendezvény lebonyo-
lításához.

Ezúton köszönjük Tótvázsony 
Önkormányzatának, hogy támo-
gatták a program megvalósítását. 

Idei évben még a Falu Mikulása 
rendezvényre készülünk, amire 
a községünk legkisebbjeit várjuk 
nagy szeretettel. 

Ezúton szeretnénk a Nefe-
lejcs Alapítványunk tagjaival 
együtt mindenkinek Szeretettel 
teli, Békés, Boldog Karácsonyt, és 
Boldog Új Évet kívánni! 

Király-Piltman Katalin

Legyen a hálaadás 
ünneplésünk  
része!

Kisfilm készült Janka Tanyáról

Kenyeret sütöttünk!
A Dobeli vendéglátogatás során 

intézményünket kenyérliszttel, 
és dobeli áfonya lekvárral lepte 
meg Markus Treiber képviselô 
úr és Katja óvónô felesége. Az 
egészséges életmódra nevelés 
mindkét település óvodájában 
kiemelt feladat. Náluk gyakoribb a 
közös sütés, nálunk alkalmakhoz 
kötött.  A gyermekeink nagy buz-
galommal dagasztottak, majd 
nagy élvezettel fogyasztották a 
frissen sült a magvas kenyeret. 
Köszönjük Familie Treiber.

Ellátogatott hozzánk  
a Tigrisbajusz zenekar

A Lovassy László gimnázium 
tanulói fergeteges koncertet ad-
tak intézményünkben. A gyerekek 
megismerkedhettek a hangszerek-
kel és az elôadókkal együtt énekel-
hették az ismert Grillus dalokat.

 
Jótékonysági bál az óvodás  
és bölcsôdés gyermekeinkért

2019. november 16-án tartotta 
immár hagyománynak számító 
Márton napi jótékonysági bálját 
a LINDE Alapítvány. A jóté-
konysági rendezvény célja, hogy 
pénzügyi forrást gyûjtsön az 

óvodai mûködés támogatásához. 
A befolyt összegbôl elsôsorban 
kirándulások, valamint új 
eszközök és fejlesztô játékok be-
szerzése valósul meg. 

A rendezvényt több fronton is 
lehetett támogatni: akik részt tud-
tak venni a bálon, ôk vacsorás, 
vagy sima belépôjegy vásárlásával, 
akik nem tudtak részt venni, ôk 
támogatói jegy vásárlásával járul-
hattak hozzá a jótékony célhoz. 

Nagyon sok szülôtôl, az óvoda 
dolgozóitól, támogatótól és civil 
szervezettôl érkezett tombola-
tárgy, valamint sütemény felaján-
lás a rendezvényre. 

19:30-kor nyitotta meg kapuit a 

tótvázsonyi kultúrház a résztve-
vôk számára. 21 órától - egy kel-
lemes vacsorát követôen - vette 
kezdetét a zenés-táncos mulatság. 
A zenét a Sa-Si Duó szolgáltatta, 
nagyon jó hangulatot varázsolva 
a táncparkettre. Az Alapítvány 
tagjai által üzemeltetett adomány 
büfé is hozzájárult az emelkedett 
hangulathoz. 

Éjfélkor vette kezdetét a tombola 
sorsolás. Az 500 db tombolajegy 
szinte 10 perc alatt elfogyott. A 
nyertesek értékes nyereményekkel 
gazdagodtak, amelyek közt ugyan-
úgy megtalálható volt a könyv, 
mint a kézmûves termék is. 

Köszönjük szépen mindenkinek, 

Az ôszi programjaink röviden
Az év folyamán rendszeresen 

tájékoztattuk a kedves olvasókat a 
Nyugdíjasklub munkájáról.

Az ôszi idôszakban rendezvé-
nyeink tovább folytatódtak, két 
elôadó meghívására is sor került.

Káldi Géza az ajkai Bánki Donát 
Természetbarát Egyesület örökös 
tiszteletbeli elnöke, aranyjelvé-
nyes túravezetôje, októberben lá-
togatott el hozzánk. Országjárás 
címmel tartott elôadást vetítéssel 
egybekötve. 80. évéhez közel álló 
középiskolai tanár, természetjáró, 
kerékpárral járta be az országot, 
két kísérôvel. Összesen 24.765 
km-t tettek meg, 3995 települést 
érintve (falvak, tanyák, városok). 
Mindenhol igazolták ott létüket. 
Elmondása szerint szállást nem 
foglaltak elôre, hanem ahol rájuk 
esteledett ott kerestek szállást. Ál-
talában iskolákban, önkormányza-
toknál, turistaházakban és egyházi 
szállásokon éjszakáztak. Napi 100 
km-t tettek meg, 25 kg-os felszere-
léssel. Két kerékpár ment tönkre, 
a harmadikkal fejezték be az utat. 
Minden elismerésünk az övék, 
csak gratulálni tudunk és további 
jó természetjárást kívánni.

Fodor István már második alka-
lommal volt meghívott vendégünk, 
aki a családfakutatás készítésével 
ismertetett meg bennünket, melyet 
elmondása szerint hosszú és kitar-
tó munkával lehet csak elkészíteni 
és minden esetben hozzáértô szak-
ember segítségét kérve. Az általa 
elkészített családfát tekinthették 
meg a klubtagok, melyen 240 csa-
ládtag szerepel az 1730-as évek-
tôl napjainkig. Aki kedvet kapna 
a családfakészítéshez, forduljon 
hozzá bizalommal.

Novemberben tartottuk meg az 
utolsó névnapi összejövetelünket, 
melyen novemberben és decem-
berben névnapjukat ünneplô tag-
jainkat köszöntöttük fel az alka-
lomhoz illô dalokkal és versekkel.

Karácsonyi ünnepünket decem-
ber 16.-án 15 órakor tartjuk, me-
lyen az általános Iskola diákjai is 
szerepelni fognak.

Egy nagyon szép karácsonyi 
verssel szeretnénk mindenkinek 
Áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket és sikerekben, jó egészségben 
gazdag boldog újévet kívánni! 

Ôszidô Nyugdíjasklub

Aranyosi Ervin:

Karácsonyra 
mit kérjek –  
mit adjak?
Karácsonyra mit is kérjek?
Boldogságot, békességet!
Mosolyt, dísznek, minden arcra,
varázs-fátylat a kudarcra!
Hibáinkért bocsánatot,
csak azt kapjam, amit adok.
Szeretethez meleg szívet,
verseimhez csengô rímet.
Kenyeret az éhezôknek,
hitet minden létezônek.
Örömöt és vidámságot,
tegyük szebbé a világot!

Karácsonyra mit is adjak?
Tiszta szívû, jó maradjak!
Felemeljek elesettet,
tápláljak szellemet, testet!
Jó példát az utókornak,
ígéretet, hogy lesz holnap!
Melegséget, vidámságot,
zölden nyíló szép virágot!
Megújuló jövô képét,
emberséget, világbékét,
s mindazt mit angyalok adnak,
amit elképzelsz magadnak!

Fodor Istvánné:

Kisded születik
Havas a táj, zúzmara csüng az ágon,
ez jelzi nekünk, hogy itt a Karácsony!
Fagyos a föld, süvít a téli szél,
hópehely táncol, s régmúltról mesél.

Angyali harsona hangja száll a szélben,
fényes csillag tündököl a sötét éjben.
Betlehem felé mutat a csillag,
jászolban Mária kisdedet altat.

Mennyei fényben ragyog az istálló,
hirdeti, hogy megszületett a Megváltó!
Pásztorok jönnek a rideg pusztáról,
harangszó zúg a messze távolból.

Óvodai hírek
aki segítette a munkánkat és bár-
milyen formában támogatást nyúj-
tott a bál sikerességéhez!

Kalán Gréta 
LINDE Alapítvány 

kuratóriumi tag 

A Hajnal Óvoda és Bölcsôde gyerme-
kei nevében köszönjük a szülôk és az ala-
pítvány az egész éves munkáját. Támoga-
tásuknak köszönhetôen csoportonként 
50 000 Ft értékû ajándékkal lephetjük 
meg gyermekeinket ebben az évben. Le-
gyen a közös munka jutalma gyermeke-
ink boldog mosolya.

Az intézményben december 20-án du. 
15.30 kor közös adventi gyertyagyújtás-
sal kívánunk egymásnak Áldott békés 
ünnepeket. 

A Hajnal Óvoda, Bölcsôde és Konyha 
dolgozói nevében kívánom, hogy a tele-
pülés minden lakója részesüljön szeretet-
teljes meghitt karácsonyi ünneplésben, 
boldog gyermekmosolyban családja kö-
rében.

Magasi Jánosné 
intézményvezetô
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Többen azok közül, akik a te-
lepülés eseményeirôl elsôsorban 
a Mi Újságból tájékozódnak, azt 
hihették, hogy már meg is szûnt 
a Tûzoltó Egyesület a településen. 
Sajnos az elmúlt év eleje óta nem 
tájékoztattuk az embereket az 
újságon keresztül. Azonban tevé-
kenységünk nagy része látható a 
hivatalos Facebook oldalunkon és 
több esetben beszámolt róla a me-
gyei és az országos média elektro-
nikus és nyomtatott formában is. 
Most szeretném bemutatni a 2019. 
évi tevékenységünket és a közeli 
jövôre vonatkozó terveinket.

Az idei év, az elvégzett munka 
mennyisége, a ráfordított idô és az 
események tekintetében az egyik 
legmozgalmasabb volt az elmúlt 
21 év közül. Ebben az évben is 
önállóan beavatkozó tûzoltó egye-
sületként végeztük a feladatain-
kat. Immár negyedik éve. Ez azt 
jelenti, hogy az év 8 760 órájából 4 
500 órában készenlétben vagyunk. 
Ezért az év óráinak több mint fe-
lében, a tûzoltóautó, benne négy 
tûzoltóval, legfeljebb 15 percen 
belül elhagyja a szertárt.

Január 23-án reggel 7 óra után 
nem sokkal kaptuk a riasztást, 
hogy Tótvázsony határában egy 
autóbusz az árokba borult és sé-
rültek is vannak az utasok kö-
zött. Egységünk 4 fôvel érkezett a 
helyszínre, a veszprémi hivatásos 
tûzoltók két gépjármûvével együtt. 
Ekkor már nem voltunk készenlét-
ben, ennek ellenére tudtunk vo-
nulni a helyszínre.

Március 1-én a mentôcsoportok 
támogatásának keretében két nagy 
teljesítményû szivattyút és két ag-
gregátort vehetett át az egyesület, 
Veszprémben a Katasztrófavédel-
mi Igazgatóságon.

A gépjármûfecskendô motor-
jának javítását március elején vé-
gezték el Gyôrzámolyon. Amíg az 
autó javítás miatt nem állt rendel-
kezésünkre, addig most is, a régi 
szerrel, a Mercedes gépjármû-
fecskendôvel vonultunk riasztás 
esetén.

Március 17-én egy kidôlt fa miatt 
riasztottak bennünket, ami az útra 
dôlt és akadályozta a forgalmat. 
A jelzett helytôl jóval távolabb, 
a mûködési területünktôl távol, 
találtuk meg a fát. Az útakadályt 
gyorsan megszüntettük a fa felda-
rabolásával.

Március 24-én Kövesgyûr pusz-
tára vonultunk, mert égett a szá-
raz fû. Egy épületet veszélyeztet-
tek a tova terjedô lángok. Nagyon 
gyorsan, 14 perc alatt a helyszínen 
voltunk, ahol a tûzet eloltottuk, a 
közeli épületet megvédtük.

Március 30-án a Veszprém HTP 
állományával közösen gyakorol-
tuk, hogyan mentsünk beszorult 
személyt gépkocsi roncsból. A szi-
tuációs begyakorló gyakorlat kere-
tében a két csoport tagjai a közös 
beavatkozást gyakorolták. Illetve, 
a tótvázsonyi tûzoltók újra kipró-
bálhatták, hogy milyen dolgozni 
a korszerû feszítô-vágó berende-
zéssel.

Április 13-án minôsítô gyakor-
laton vettünk részt. Tétje is volt a 

gyakorlatnak. A további önállóan 
beavatkozó tevékenységet, csak 
a gyakorlat sikeres végrehajtása 
esetén folytathattuk. Kövesgyûr 
pusztán, az aszfaltkeverô telep 
területén hajtottunk végre két fel-
adatot. Az egyikben egy mûhely 
gyulladt ki és eltûnt egy személy, 
a másikban pedig az aszfaltke-
verôgép emeletén keletkezett tûz. 
Mind a két feladatott sikeresen 
végrehajtottuk, így megkaptuk a 
minôsítést, ami alapján továbbra 
is beavatkozhatunk önállóan.

Április 19-én és 27-én Tótvá-
zsonyban vágtunk ki fákat, ame-
lyek veszélyeztették a közeli épü-
leteket.

Április 28-án éjszaka gépjármû 
balesethez vonultunk. A helyszín 

Nemesvámos közelében volt. A 
mûködési területünkön kívül esô 
helyszínen, a Veszprém HTP hiva-
tásos tûzoltóival közösen avatkoz-
tunk be.

Május 4-én Pilisszentivánon, a 
Tûzoltó Napon vettünk részt. Az 
ünnepségen, a Magyar Tûzoltó 
Szövetség elnöke, Dobson Tibor 
tû. dandártábornok úr, a Tótvázso-
nyi ÖTE két tagjának is elismerést 
adott át. Horváth Zoltán, az egye-
sület parancsnoka, Gróf Széchenyi 
Ödön Emlékplakettet vehetett át, 
1991 óta végzett, kimagasló szak-
mai munkája elismeréseként. Futó 
Attila, az egyesület korábbi elnöke 
és alapító tagja, több mint 20 éve, 
a tûzvédelem érdekében végzett 
kimagasló munkája elismeréséül 
Szent Flórián emlékérmet kapott.

Május 10-11-én Barnag német-
országi partner településén Katz-
entalban jártunk. A helyi önkor-
mányzat a régi, általuk már nem 
használt Mercedes 310 tûzoltó-
autót Barnagnak ajándékozta. A 
barnagi polgármester Úr pedig a 
Tótvázsony-i tûzoltók használatá-
ba adta azt.

Május 17-én ismét egy gyakorla-
ton vettünk részt. Ezúttal Eplény-
ben, a síaréna területén voltak a 
helyszínek kijelölve. Két mentô-
csoportnak is ez volt a minôsítô 
gyakorlata. A résztvevôknek több 
összetett feladatot is végre kellett 
hajtaniuk. Az egyikben egy pa-
takba esett gépkocsiból kellet egy 
beszorult sérültet kimenteni. A 

másikban eltûnt, sérült személyt 
kellett felkutatni, a helyszínen tör-
ténô ellátás után átadni a mentôk-
nek. Valamint két összeütközött 
és kigyulladt autó oltása volt a 
feladat.

Május 19-én Veszprémben 6 fô 
tett sikeres vizsgát a márciusban 
kapott szivattyúk és aggregátorok 
kezelésébôl. Ezt megelôzôen, az 
átadástól eltelt idôben hat alka-
lommal vettünk részt az eszközök 
kezelésérôl tartott oktatáson.

Június 8-án Sümegen a vár tövé-
ben rendezte meg a Veszprém Me-
gyei Tûzoltószövetség a hagyomá-
nyos tûzoltóversenyt az önkéntes 
és a létesítményi tûzoltók részére. 
Két versenyszámban is rajthoz áll-
tunk. Szoros versenyben sikerült 
gyôznünk mindkét számban. A 
kismotorfecskendô szerelésben a 
négy héttel korábban, Katzental-
ból kapott szivattyúval tudtunk 
nyerni, amivel öt alkalommal tud-
tunk gyakorolni a versenyt meg-
elôzô két hétben. Egyesületünk 
tagjai az alábbi kitüntetéseket ve-
hették át a verseny eredményhir-
detésen:

Veszprém megye tûzvédelméért 
EZÜST fokozat: Báder Ádám, a 
fiatalabb

Veszprém megye tûzvédelméért 
ARANY fokozat: Marton Tamás 
és Weinhardt László

Június 22-én Barnagon vettünk 
részt a falunapon. Itt adták át ün-
nepélyesen a Katzental-iak, az ál-
taluk adományozott tûzoltóautót 
Barnagnak. Mi pedig bemutattuk 
az autót és a felszereléseket, ami-
ket kaptunk.

Június 27-30-án Dobelban jár-
tunk, a partnerkapcsolat 25 éves 
jubileuma alkalmából rendezett 
ünnepségen. Egyesületünkbôl 
többen is tagjai voltunk a kiutazó 
csoportnak.

Július 24-én kezdtük a munkát a 
tûzoltószekerünk bemutatóhelyé-
nek kialakítására. Ekkor raktuk le 
a szegélyköveket a térkövezéshez. 
Augusztus 11-én a térkövezést 
csináltuk meg. Szeptember 1-én 
fejeztük be az építkezést, amikor 
is tetô került a térkövezés fölé. 
Ezzel egy régi tervünk vált valóra. 
A Vöröstóról kapott és 2010 telén 
szépen felújított tûzoltó szekeret 
sikerült méltó módon kiállítani a 
településen. Mellé szereltük fel 
azt a tûzcsapot, amit 2018-ban 
kaptunk ajándékba Aschaffenbur-
gból, a Löschzug 4/5 – Leider-Ni-
lkheim tûzoltóitól 20 éves jubileu-
munkra.

Július 26-án délután a települé-
sen keletkezett tûz egy lekaszált 
területen. A segítségünkre érkezô 
veszprémi tûzoltókkal közösen 
eloltottuk a két bálát és az ösz-
szegyûjtött szénát, ami égett. A 
tûz veszélyeztette a szomszéd tel-
ken álló épületet is.

Augusztus 2-5-én Aschaffen-
burgba utaztunk vendégségbe. A 
Leider-Nilkheim tûzoltói, akik 
fennállásuk 130 éves évfordulóját 
ünnepelték, szerveztek számunk-
ra különbözô érdekes és hasznos 
programokat. Pénteken Frank-
furtban látogattunk, a Comers-
bank épületébe, ami Németország 
legmagasabb épülete. Szombaton, 
három helyszínen különbözô fel-
adatokat hajtottunk végre közösen 
a német tûzoltóknak egy gyakorlat 
keretében. Roncsba szorult sze-
mély kimentése, égô, füsttel telt 
helyen eltûnt személy keresése és 
mentése, valamint magasban aj-
tón, ablakon való behatolás létrás 
szerrôl. Vasárnap pedig túráztunk 
a híres Spessart-i erdôben. Renge-
teg hasznos ajándékkal, amik nagy 
része védôruha és védôcipôk vol-
tak, tértünk haza.

Augusztus 10-én az esti órák-
ban érkezett a megyei Katasztró-
favédelmi Igazgató kérése, hogy 
menjünk segíteni oltani, a Király-
szentistvánon keletkezett tüzet. 
A hulladéklerakó telepen égett 
nagyon nagy mennyiségû szemét. 
Az eset a legnagyobb, 5-ös kiemelt 
fokozatú besorolást kapta. A tûz 
közelében, hosszú idôn keresztül, 
csak légzôkészülékben tudtunk 
dolgozni. 11-én 3 óra 30 perckor, 
teljesen kimerülve hagytuk el a 
káreset helyszínét.

Augusztus 17-én, a Falunapon 
mutattuk be a felszerelésinket. 
Felpróbálhatták a védôruhákat 
az érdeklôdôk. A hidraulikus fe-
szítô-vágó és a sugárcsövek hasz-
nálatát bárki kipróbálhatta, aki-
nek ehhez volt kedve.

Augusztus 18-án egy kisre-
pülôgép zuhant le és gyulladt ki 
Kövesgyûrpusztánál. A baleset-
hez kilenc egységet riasztott a 
megyei Tevékenységirányítási 
Központ. Elsônek a mi gépjár-
mûfecskendônk ért a helyszínre. 

A két személyt, akik a balesetkor 
gépen utaztak, szerencsére sértet-
lenül találtuk, nem messze az égô 
repülôtôl. Sajnos a gép teljesen 
kiégett. 

Szeptember 6-9-én Tótvázsony-
ban volt a Dobellel kötött testvér-
kapcsolat, 25 éves jubileumának 
ünnepsége. Ennek keretében, 
vasárnap a vacsorát a tûzoltók 
készítették el. Marhapörkölt volt 
krumplival. Pittnerné Örvényesi 
Márta vezérletével készült a va-
csora, ami mindenkinek nagyon 
ízlett.

Október 5-én nyolc fôs csapat-
tal képviseltük Veszprém-megyét, 
az Önkéntes Mentôszervezetek 
Szakmai Versenyén. A versenyt 
idén rendezték meg elôször. A 
helyszín Salgótarján volt. A csapat 
az összetett versenyben a harma-
dik helyezést szerezte meg. Az 
életmentési versenyszámban pedig 
a legjobb lett. Ôk hajtották végre 
a leggyorsabban a feladatot, az in-
duló 20 csapat közül. A versenyt 
megelôzô három hétben, heti két 
alkalommal gyakorolták a felada-
tokat a fiúk.

Októberben két, novemberben 
egy alkalommal tartottunk fog-
lalkozást a herendi iskolásoknak, 
akik katasztrófavédelmi versenyre 
készülnek. A feladataik között volt 
homokzsák rakás árvízvédelem-
hez, tálcatûz oltás, puttonyfecs-
kendô kezelés és sugárszerelés.

Október 25-én délelôtt Veszp-
rémben, a Megyeházán vettünk 
át a Megyei Védelmi Bizottság tá-
mogatásaként egy személy mentô 
boardot.

Ugyanezen a napon este, a te-
metô mellett égett a szemét. Az 
esethez csak a tótvázsonyi tûzol-
tók lettek riasztva, akik sikeresen 
felszámolták a tüzet.

November 2-án egy szituációs 
begyakorló gyakorlat keretében, 
a Veszprém HTP állománya és 

a Tótvázsonyi ÖTE tagjai közö-
sen gyakoroltak. A feltételezés 
szerint Tótvázsonyban, a Bakony 
Hotelben, az egyik szobában be-
rendezési tárgyak égtek. Az épület 
kiürítése után egy személyt nem 
találtak. Az esethez riasztva lettek 
a Tótvázsony 1, a Veszprém 1 és a 
Veszprém 3 szerek. A helyszínre 
elôször a helyi tûzoltók érkeztek 
7 fôvel, akik megkezdték az eltûnt 
személy felkutatását és az égô szo-
ba oltását. A tótvázsonyi tûzoltók 
az eltûnt személyt megtalálták és 
a füsttel telt helyiségbôl mentôá-
larcban kihozták. Az idôközben 
kiérkezô veszprémi hivatásos 
tûzoltók a tüzet eloltották. Az 
épület átvizsgálását a hivatásos 
és önkéntes tûzoltók közösen vé-
gezték. Szerencsére a kimentett 
sérültön kívül másik személyt nem 
találtak az épületben és a tûz nem 
terjedt át sem a tetôre, sem másik 
helyiségre.

November 8-án a gázüzemû jár-
mûvek oltásával kapcsolatos tájé-
koztatón vett részt egyesületünk-
bôl két fô Budapesten.

November 11-én országos ér-
tekezletet hívott össze az OKF 
az önkéntes egyesületek vezetôi 
részére. Tôlünk egy fô vett részt 
rajta.

November 23-án mozgalmas 
napunk volt. Kezdtünk egy tájé-
koztató elôadással a mentôk és a 
tûzoltók kárhelyen történô együtt-
mûködésérôl, életmentésrôl. Az-
tán roncsvágást gyakoroltuk. Meg-
ismertük hidraulikus feszítô-vágó 
eszközök kezelését, felhasználá-
suk módjait.

Tûzoltó hírek 2019

(folytatás a 8. oldalon)
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

2019. december 2-tól Hidegkúton 
is elkezdôdött a háziorvosi rende-
lés.

A rendelési idôk 
ezért így módosultak:

Hétfô: 8.30 – 11.00  
(Vöröstó 9.30 – 10.00)
Kedd: 13.00 – 15.30
Szerda: 8.30 – 11.00 
(Vöröstó 9.30 – 10.00)
Csütörtök: 14.00 – 17.00
Péntek: 10.00 – 12.00

Terhes-csecsemô tanácsadás, 
Tótvázsony: kedd: 8.30-10.30

Elérhetôségeink: hétköznapokon 
8 és 16 óra között 70/676-7085, 
70/676-7084
Tótvázsony rendelô: 88/266-333,
e-mail:  
totvazsonyirendelo@gmail.com
honlap: totvazsonyirendelo.hu

Sürgôs esetben hétköznapokon 16 
és reggel 8 óra között, valamint 
munkaszüneti és ünnepnapokon a 
központi ügyelet hívható.
Cím: Veszprém, Kórház u. 1. 
telefon: (88) 412-104
diszpécserszolgálat hívószáma: 
(70) 3703-104, MENTÔK: 104

Német Nemzetiségi Egyesület 
A Német Nemzetiségi Egyesület, és csoportja a Német Nemzetiségi 

Dalkör 2019-ben is több rendezvény megszervezôje, illetve résztvevôje 
volt.

Április 14-én az Egyesület tagjai a hagyományokhoz híven a katolikus 
templomban virágvasárnapi Passiót adtak elô. 

Május 10-én a Hímzô Mûhely kiállításának megnyitóján a Dalkör né-
met dalokkal szórakoztatta a vendégeket.

Május 23-án a Kultúrák találkozása a Balatonnál rendezvényre kap-
tunk meghívást Balatonfüredre. Az esten bemutatkoztak az észak-bala-
toni nemzetiségek: a színre lépô nemzetiségek klezmer zenével, cigány 
verbunkkal, magyar néptánccal, a Dalkör pedig sváb dallamokkal aján-
dékozta meg a közönséget.

Június 2-án szerveztük meg a XXIII. Nemzetiségi Találkozót. A Nem-
zetiségi Egyesület és a Nemzetiségi Önkormányzat közös rendezvényén 
a helyi csoportok mellett (óvoda, iskola, harmonikások, Dalkör) Bala-
tonfüred Város Fúvós Zenekara, a Városlôdi Vegyes kar, a Gyulafirátóti 
Német Nemzetiségi Dalkör és Tánccsoport és a Herendi Tánccsoport 
adott színvonalas mûsort. 

Június 23-án a Pirgerek részvétele tette még ünnepélyesebbé az úrnapi 
körmenetet.

Június 26-án - második alkalommal - a nyári napköziben résztvevô is-
kolások egyesületi tagok irányításával egy jó hangulatú nemzetiségi dé-
lelôtt keretében táncoltak és hangszeres kísérettel énekeltek is. 

Júniusban a Dobelben megtartott 25 éves jubileumi program keretében 
a Dalkör német és magyar énekeket adott elô. Meglepetésként egy német 
„kórustag” is segítette elôadásunkat, az ismert német énekeket pedig a 
közönség velünk együtt énekelte. 

Szeptemberben a tótvázsonyi jubileumi mûsoron a csoport magyar és 
német dalokkal kedveskedett a vendégeknek. Örömünkre a német kó-
rustag itt is erôsített bennünket, mûsorunk záró német dalát pedig négy 
lelkes helyi kislánnyal együtt adtuk elô.

November 30-án Gyulafirátóton a Dalkör is köszönti a Rozmaring 
Tánccsoportot a 20 éves jubileumi ünnepségen. 

Több egyházi programon a Mária Tisztelô Hívek Kórusával vettünk 
részt:

Május 12-én Veszprémfajszon került megrendezésre a Megyei Egyház-
zenei Koncert. A program német nyelvû szentmisével kezdôdött, majd 
a koncerten Tótvázsony, Úrkút, Városlôd és Veszprémfajsz nemzetiségi 
csoportjai német egyházi énekekkel örvendeztették meg a rendezvényen 
megjelenteket. 

Május 24-én Zircen, az Egyházi Kórusok Találkozóján léptünk fel nagy 
sikerrel.

Július 13-án a Landesrat a magyarországi német egyházzene XXIII. 
ünnepét Zircen rendezte meg. A német nyelvû szentmisét követôen a 
résztvevô 28 kórus 4 csoportba osztva, közösen adta elô az elôzetesen 
megküldött, megtanult német énekeket. Az utazást a Nemzetiségi Ön-
kormányzat finanszírozta. 

A szeptember 15.-i búcsúi szentmise kezdete elôtt alkalomhoz illô egy-
házi énekeket adtunk elô. 

December 15-én a „Mindenki karácsonya” programot az idei évben 
az Egyesület szervezi meg, énekeinkkel igyekszünk meghitt pillanatokat 
szerezni a közönségnek. 

Köszönjük, hogy ebben az évben is segítették munkánkat, megtisztel-
ték rendezvényeinket!

Az Egyesület nevében mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánok:

Hauck Jánosné dalkörvezetô
Tótvázsony Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat újraválasztott 3 tagja tovább folytat-
hatja munkáját, Hauck Jánosné, Molnár Ferencné, Hauckné Heilig Réka 
személyében.  

A Német Nemzetiségi Egyesülettel együtt továbbra is azon dolgozunk, 
hogy településünkön megvalósítsuk céljainkat, továbbörökítsük nemzetiségi 
hagyományainkat, értékeinket.

Köszönjük a bizalmat és mindenkinek áldott, békés karácsonyt, sikerek-
ben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Elkészült a füstelszívónk átala-
kítása. Így lényegesen kevesebb a 
füst a szertárban mikor a tûzoltó 
autó elhagyja a szertárt, illetve 
visszatér.

A Mindenki Karácsonyához ki-
vágjuk a fát. Felállítjuk és feldíszít-
jük a templom udvarán.

Elkezdjük a szertárban és a hasz-
nálatunkban levô garázsban az esz-
közök tárolásának átalakítását. A 
cél, hogy a garázs kiürüljön és be 
tudjunk állni a Katzentalból kapott 
tûzoltóautóval. Ezt az autót a tél 
folyamán átalakítjuk és tavasztól 
mûszaki mentésekhez fogjuk hasz-
nálni.

Ezen felül szükségünk lesz még 
egy garázsra, mert hamarosan ér-
kezik egy újabb gépjármû, ami az 
egyesület használatába kerül.

Hosszú távon azt szeretnénk 
elérni, hogy a jövôben két gép-
jármûfecskendônk legyen. Ezért 
szükség lesz egy új szerállás építé-
sére, amiben elfér a második gép-
jármûfecskendô. Ennek a költségét 
az egyesület önerôbôl nem tudja 
biztosítani. Szükség lesz hozzá 
az önkormányzat és az Országos 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

támogatására. Nagyon szépen kö-
szönöm az egyesület tagjainak azt 
sok munkát, amit ebben az évben 
elvégeztünk!

Köszönöm a családtagok türel-
mét és támogatását, ami nélkül 
nem tudtunk volna ilyen eredmé-
nyesek lenni!

Tótvázsony Önkormányzatának 
köszönjük a támogatását, amit 
nyújtottak ebben az évben is a cél-
jaink megvalósításához!

Köszönet a támogatásért az 
OKF-nek, ami nélkül nehezen tud-
nánk csak mûködni, fejlôdésre pe-
dig nem lenne módunk!

Kérem, támogassák a Tûzoltó 
Egyesület mûködését, fejlesztéseit 
adójuk 1 százalékának felajánlásá-
val az Egyesület javára.

Adószámunk: 18926150-1-19
Várjuk jelentkezését mindazok-

nak, akik részt vennének ennek az 
elhivatott és lelkes közösségnek a 
tevékenységében.
Elérhetôségek:  
totvazsony.ote@gmail.com
+36/70/579-57-77

Puskás Ferenc
a Tótvázsonyi Önkéntes  

Tûzoltó Egyesület elnöke

(folytatás a 7. oldalról)

Tûzoltó hírek

Háziorvosi rendelés változása!


