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A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja

Országgyűlési
képviselő választások
Mire ez a cikk olvasásra kerül már
jól benne leszünk a kampányban, lehet már néhányan unják is a pártok
csatározását. De az erőﬁtoktatást tudomásul kell venni, hiszen a pártok
azért alakultak, hogy bekerüljenek
a hatalomba, annak alakító részesei
legyenek. A köztársasági elnök 2006.
április 9-re irta ki a választások első
fordulóját és április 23-ra a második
fordulót.
Választások helyi szervezési, lebonyolítását feladatit a megalakult
Helyi Választási Irodák és a Szavazatszámláló Bizottságok végzik. Az
Iroda nálunk is megalakult, már
a múlt év végén megkezdődtek az
előkészületek. Kifüggesztésre kerültek a választói névjegyzékek és
azóta már annak továbbvezetése
folyik a lakcím változások, költözések, elhalálozások, más helyen
történő szavazások miatt. Aki nem
a lakhelyén kíván szavazni annak
a korábbiakhoz hasonlóan most is
van lehetősége igazolást kérni a lakóhelye szerint illetékes választási
irodától és a tartózkodási helyén
szavazhat. Igazolást személyesen
vagy megbízott útján meghatalmazással az első forduló előtti pénteken
16 óráig lehet kérni mindkét választási fordulóra. Ugyanezt írásban 5
nappal korábban kell benyújtani,
hogy még a választás előtt visszaérjen az igazolás. A helyi feladatokban
fontos és fáradságos munka vár a
szavazatszámláló
bizottságokra,
akiknek tagjai eddig minden alkalommal tisztességgel, becsülettel,
a törvények és egyéb jogszabályok
által meghatározottak szerint végezték munkájukat. Hidegkúton a már
az előző helyhatósági választásokra
megbízott helyi választási bizottság
látja el a szavazatszámlálás feladata-

it, Tótvázsonyban pedig a képviselőtestület februári ülésén választotta
meg a bizottságot. A bizottságok 5
fővel dolgoznak akikhez még csatlakoznak a pártok által delegált személyek. A korábbi évekhez képest
Tótvázsonyban lesz változás, melyről
már tájékoztattam a lakosságot. A
kövesgyűri szavazókör megszünik,
mert nem indokolta a szavazópolgárok száma a külön szavazókör
további fenntartását. A választási
törvény szerint egy szavazókörben
legfeljebb 1200 választópolgár lehet,
Tótvázsonyban a korábbi két körben
együtt nem érte el az ezer főt és most
sem éri el, nem beszélve, hogy jellemzően jó esetben is ennek a 65-75 %-a
megy el szavazni. Arra természetesen ﬁgyelünk, hogy minden választónak meg legyen a lehetősége, hogy
részt vegyen szavazásban, ezért a
Kövesgyűrön lakóknak - akik igénylik - lehetőséget biztosítunk hogy a
falugondnoki busszal bejussanak a
szavazás helyére és vissza a lakhelyükre. Erről hirdetményben fognak
értesülni. A jelöltek és listák állítása
e cikk írása idején még folyik, így
nem tudhatjuk, hogy hány egyéni
jelöltre, hány listára lehet szavazni. Amit tudni kell a szavazásról az
az, hogy a szavazókörök a szavazás
napján reggel 6 órakor nyitnak és 19
órakor zárnak. Ezt követően kezdődik a szavazatszámlálás és az eredmények továbbítása. Kérjük a szavazáshoz mindenki hozza magával
az értesítőjét, személyi azonosságát
és a lakcímét igazoló igazolványát,
hogy mik ezek azt az értesítő szelvény hátulján pontosan megtalálják.
Szavazni csak személyesen lehet. A
korábbi gyakorlatnak megfelelően az
első szavazópolgár jelenlétében zárják le az üres urnákat és egy igazo-

lószelvény aláírásával, bedobásával
igazolják ezt a tényt. A bizottságnál
lévő a szavazópolgárok nyilvántartását tartalmazó névjegyzéket alá
kell írni és sor kerülhet a szavazásokra. Mindenki kettő szavazólapot
kap, egyiken az egyéni jelöltekre, a
másikon a listákra lehet szavazni.
Ha valaki elrontja a szavazó lapot és
még nem dobta be az urnába egyszer
lehetősége van kérni másikat a szavazatszámláló bizottságtól a rontott
leadásával egyidejüleg. A szavazat
leadását követően el kell hagyni a
szvazóhelyiséget. Most is van lehetőség mozgó urna kérésére, ha vala-

ki egészségi állapota miatt nem tud
eljönni a szavazóhelyiségbe. Ekkor
hozzátartozó vagy szomszéd kérheti a bizottságtól, hogy vigyenek
neki mozgó urnát. Fontos tudni,
hogy semmilyen ok miatt nem lehet korábban és tovább sem nyitva a
szavazóhelyiség, mint a törvényben
meghatározott, ezért mindenki tartsa magát ehhez az időhöz. Végezetül
tájékoztatom a lap olvasóit a helyi
választási szervekről a címekről.
A választásokkal kapcsolatos bárminemű információ, tájékoztató a
választási irodától kérhető.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA:

Cím: 8246. Tótvázsony, Magyar u. 101.
Tagok: Sárközi Miklós
vezető
Lennertné Török Mária
névjegyzékkel kapcsolatos ügyek
Király Béláné
jegyzőkönyvvezető Tótvázsony
Verpulácz Józsefné
jegyzőkönyvvezető Hidegkút
Török Istvánné
pénzügyek
SZAVAZÓKÖRÖK:
Tótvázsony 01.
Cím: Polgármesteri Hivatal Tótvázsony, Magyar u. 101.
Tagok:
Mekler János elnök
Herczeg István elnökhelyettes
Tepliczky Nándor tag
Tímár Ferencné póttag
Puskás Ferenc póttag
Magasi Jánosné póttag
Róth Renáta póttag
Hidegkút 01.
Cím: Faluház Hidegkút Fő u. 67/A
Tagok:
Szondi Imre elnök
Csomai István elnökhelyettes
Schalbert Mihály tag
Illés Zoltán tag
Görföl Zoltán tag
Kérem a választópolgárokat, hogy minél többen vegyenek rész a választásokon és fegyelmezettségükkel jogkövető magatartásukkal segítség a
választási szervek munkáját.
Sárközi Miklós
HVI vezető

Eseménynaptár
MÁRCIUS

13. Rendőrségi ismertető
Helyszín: Református Közösségi Ház
Szervező: Zsár Ferencné „Őszidő” Nyugdíjasklub
14. Március 15-ei ünnepi műsor
Helyszín: Iskolai Aula, Tótvázsony
Szervező: Tar Melinda, Általános Iskola
20. Termékbemutató
Helyszín: Tótvázsonyi Közösségi Ház
Szervező: Zsár Ferencné, „Őszidő” Nyugdíjasklub
25. Teaház irodalmi és kulturális est
Helyszín: Közösségi Ház, Ifjúsági Klub
Szervező: Bíró Petra, TIE
26. Megyei II. osztályú bajnokság
2005/2006 tavaszi fordulójának kezdete
Helyszín: Focipálya Tótvázsony
Szervező: Krámli György, TSE
29. Bábelőadás: „Mese az Aranyhalról”
Helyszín: Óvoda, Tótvázsony
Szervező: Weinhardt Ferencné, Óvoda

ÁPRILIS

A hónapban: Falutakarítási program
Helyszín: Tótvázsony bel- és külterülete
Szervező: Szendrei Szilárd, TIE
3. DÖK-nap vetélkedők, meccsek
Helyszín: Iskolai Aula, Tornaterem, Tótvázsony
Szervező: Bali Istvánné, Általános Iskola
3. Előadás: „A régi Veszprém”
Helyszín: Tótvázsonyi Közösségi Ház
Szervező: Zsár Ferencné, „Őszidő” Nyugdíjasklub
2. héten Húsvéti Játszóház
Helyszín: Óvoda, Tótvázsony
Szervező: Weinhardt Ferencné, Óvoda
16. Húsvéti Svábbál
Helyszín: Tornaterem, Tótvázsony
Szervező: Magasi Anikó, TIE
3. héten Egészségnap az óvodában
Helyszín: Tótvázsony, Óvoda
Szervező: Weinhardt Ferencné, Óvoda
28. Tótvázsonyi Zeneiskola tavaszi koncertje
Helyszín: Tornaterem, Tótvázsony
Szervező: Szekér Zsóﬁa, Általános Iskola

MÁJUS
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A hónapban: Kirándulás
Szervező: Zsár Ferencné,
„Őszidő” Nyugdíjasklub

5. Anyák napja
Helyszín: Óvoda, Tótvázsony
Szervező: Weinhardt Ferencné, Óvoda
8. Névnapi összejövetel
Helyszín: Nyugdíjasklub,
Tótvázsonyi Közösségi Ház
Szervező: Zsár Ferencné, „Őszidő” Nyugdíjasklub
9. Iskolai Diákparlament
Helyszín: Iskolai matematika terem, Tótvázsony
Szervező: Bali Istvánné, Általános Iskola
12. Osztálykirándulások
Szervező: Dienes Gábor, Általános Iskola
19. Ruhagyűjtés
Helyszín: Kultúrház, Tótvázsony
Szervező: Felhoﬀer Antónia, Vöröskereszt Tótv.
26. Német nap az iskolában
Helyszín: Iskolai Aula, Tornaterem, Tótvázsony
Szervező: Herche Ágnes, Általános Iskola
27. Gyereknap
Helyszín: Millenniumi Park, Tótvázsony
Szervező: Bakonyi Bea, Szülői Munkaközösség
27. TÁTIKA
Helyszín: Millenniumi Park, Tótvázsony
Szervező: Hauckné Heilig Réka, TIE
28. Évadnyitó nyílt nap a Teniszpályán
Helyszín: Millenniumi emlékpark
foci és teniszpályája, öltöző
Szervező: Magasi János, TSE, Tenisz klub
5. héten Gyermeknapi Kirándulás
Szervező: Weinhardt Ferencné, Óvoda
28.-június 4. Fiatalok utazása Dobelbe
Helyszín: Testvértelepülésünk
Dobel (Németország)
Szervező: Sipos Ferenc, TIE

JÚNIUS

A hónapban: Autóbuszos Kirándulás
Szervező: Zsár Ferencné,
„Őszidő” Nyugdíjasklub
2. Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatója
Helyszín: Óvoda, Tótvázsony
Szervező: Weinhardt Ferencné, Óvoda
3. Pedagógusnap
4. Nemzetiségi és Fúvószenei Találkozó
Helyszín: Millenniumi Park, Tótvázsony
Szervező: Heilig Zoltán, NNE
4. Kép-kiállítás, megnyitó
Helyszín: Hotel Bakony, Tótvázsony
Szervező: Mayer Károlyné, Hotel Bakony
25. Sportnap mindenkinek
Helyszín: Millenniumi emlékpark

foci és teniszpályája, öltöző
Szervező: Magasi János, TSE Tenisz klub
26.-30. Német hagyományőrző tábor
Helyszín: Iskolai alsós épület, Tótvázsony
Szervező: Heilig Zoltánné, Általános Iskola

JÚLIUS

A hónapban: Véradás
Helyszín: Általános Iskola
Szervező: Tósoki Zoltánné,
Vöröskereszt Tótvázsony
22-29. Fiatalok utazása Erdélybe
Helyszín: Csernáton, Erdély
Szervező: Szendrei Szilárd, TIE
31.-augusztus 4. Tenisz tábor
Helyszín: Millenniumi emlékpark
foci- és teniszpályája, öltöző
Szervező: Magasi János,
TSE Tenisz klub

AUGUSZTUS

A hónapban: Megyei II. osztályú bajnokság
2006/2007 őszi fordulójának kezdete
Helyszín: Focipálya, Tótvázsony
Szervező: Krámli György, TSE
8. Évfordulós Pályaavató Torna
Helyszín: Focipálya, Tótvázsony
Szervező: Mayer Ákos, TSE
11-12. VI. Savanyó Jóska Napok
Helyszín: Millenniumi Park, Tótvázsony
Szervező: Szendrei Szilárd, TIE
19-26. Erdélyi ﬁatalok fogadása
Helyszín: Tótvázsonyi
Református Közösségi Ház
Szervező: Szendrei Szilárd, TIE

SZEPTEMBER

A hónapban: Ruhagyűjtés
Helyszín: Kultúrház, Tótvázsony
Szervező: Felhoﬀer Antónia,
Vöröskereszt Tótv.
4-8. Történelmi erdei iskola
Szervező: Dienes Gábor, Általános Iskola
10. Évadzáró teniszverseny
Helyszín: Millenniumi emlékpark teniszpályája
Szervező: Magasi János, TSE Tenisz klub
9-16. Dobeli ﬁatalok fogadása
Helyszín: Tótvázsonyi
Református Közösségi Ház
Szervező: Sipos Ferenc, TIE

OKTÓBER

7. Szüreti mulatság
Helyszín: Tótvázsonyi Közösségi Ház, Kultúrház
Szervező: Sipos Katalin, TIE

NOVEMBER

A hónapban: Téli Teremfoci időseknek, ﬁataloknak
Helyszín: Tornaterem, Tótvázsony
Szervező: Mayer Ákos, TSE
November eleje: Német nyelvű szavalóverseny
Helyszín: Iskolai német terem,
Tótvázsony
Szervező: Herche Ágnes,
Általános Iskola
November vége: Iskolai Kulturális bemutató
Helyszín: Iskolai Aula, Tótvázsony
Szervező: Mátyás Mariann,
Bakonyi Erzsébet, Általános Iskola

DECEMBER

3. Mikulásjárás
Helyszín: Tótvázsony egész területén
Szervező: Tósoki Zoltánné,
Vöröskereszt Tótvázsony
5. Óvodai Mikulás
Helyszín: Óvoda, Tótvázsony
Szervező: Weinhardt Ferencné, Óvoda
3. héten Karácsonyi Játszóház
Helyszín: Óvoda, Tótvázsony
Szervező: Weinhardt Ferencné, Óvoda
15.-20. között Karácsonyi Koncert
Helyszín: Tornaterem, Tótvázsony
Szervező: Dienes Gábor, Általános Iskola
17. Mindenki Karácsonya,
Helyszín: Általános Iskola,
Katolikus Templom, Tótvázsony
Szervező: Magasi Jánosné,
Tótvázsonyért Alapítvány

SZERVEZŐK ELÉRHETŐSÉGEI:

Tótvázsonyi Sport Egyesület (TSE)
Mayer Ákos,
70/338-77-04
Krámli György,
30/681-40-98
Magasi János,
88/266-159 (tenisz klub)
Német Nemzetiségi Egyesület (NNE)
Heilig Zoltán,
30/470-34-29
„Őszidő” Nyugdíjasklub Zsár Ferencné, 88/266-061
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (TIE)
Bíró Petra,
20/527-66-75
Magasi Anikó,
70/557-15-36
Sipos Katalin,
30/740-39-06
Sipos Ferenc,
30/490-91-90
Hauckné Heilig Réka,
70/531-66-63
Szendrei Szilárd,
88/506-793, 70/547-62-68
Általános Iskola
minden iskolai rendezvény esetén:
88/506-760
Vöröskereszt Tótvázsony
Felhoﬀer Antónia,
88/266-139
Tósoki Zoltánné,
88/266-526
Szülői Munkaközösség Bakonyi Bea,
30/421-61-72
Bakony Hotel Mayer Károlyné,
88/516-750
Tótvázsonyért Alapítvány Magasi Jánosné, 88/266-159
Óvoda Minden óvodai rendezvény esetén: 88/506-750
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MEGYEHÁZI HÍREK
Az együttműködésből
mind a három ország
proﬁtál
A sajtótájékoztatón – melyet Kuti
Csaba a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke, Christophe Béchu
Maine-et-Loire megye elnöke, valamint Kovászna megye képviseletében Dr. Tatár Márta képviselő,
a Külkapcsolatok Bizottságának
elnöke tartott – elmondták, hogy a
háromoldalú együttműködés egyik
legnagyobb eredménye, hogy folyamatos. Az eredményekből mind a
három ország proﬁtál. A legnagyobb
hangsúlyt a túrizmusra fektetik, de
jelentős eredmények vannak a gyermekvédelem, az oktatás és a közművelődési intézmények együttműködése között.
Christophe Béchu azt hangsúlyozta, hogy az ő ﬁlozóﬁájuk a kis lépések taktikája. Fontosak a kis ötletek
megvalósulása az új elgondolások
befogadása. Példaként elmondta,
hogy míg eddig például az oktatás
területén már szép eredményeket
értek el - hiszen közel 200 magyar
hallgató tanult a program keretében Angers-ban - mára kialakult
a kapcsolat a könyvtárak és a régészek között is. Elhangzott az is,
hogy az említett hallgatók már nem
a nyelvet tanulni mennek Franciaországba, mert annak ismerete a
pályázathoz ma már előírás, hanem
konkrét szakterületen dolgoznak.
Elsősorban a megyei fenntartású
intézményekben, de sokan választják az agrár területet is. A program
keretében Magyarországra is jönnek
francia hallgatók egyik például éppen a magyar borok készítéséből írta
a szakdolgozatát.
A kovászna megyei dr. Tatár Márta arról szólt, hogy ők a gyermekvédelem megvalósulásából proﬁtáltak
sokat. Mint mondat náluk ez a feladat még gyerekcipőben jár, sok még
a tenni való. A legfontosabb az, hogy
jó szakembereket kell a rendszerben
tartani.
Statisztikai adatokra hivatkozva
elmondták, hogy Magyarországon
mérhető növekedés mutatható ki a
francia turisták számában.
Szó esett arról is, hogy a háromoldalú kapcsolat keretében szakmai
delegációk cseréjére is sor kerül
évente 4-5 alkalommal. Előfordul
azonban, hogy népesebb – közgyűlési – küldöttségek indulnak tapasztalatcsere látogatásra.
Újságírói kérdésre elmondták,
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A tárgyalások ennek megfelelően
másnap Maine-et-Loire megye küldöttségével közösen folytatódtak.

Gazdasági évnyitó
a Megyeházán

hogy míg a magyar illetve erdélyi
félnek több más testvérmegyéje is
van Maine-et-Loire megyének csak
Veszprém illetve Kovászna megye a
testvérmegyéje, továbbá szó esett arról is, hogy a helyi sajtó mindegyik
országban ír a háromoldalú programról, azt népszerűsíti.
Végezetül Christophe Béchu megköszönte azt a különlegesen szívélyes fogadtatást amelyben a magyar
fél részéről minden találkozás alkalmával részesülnek.

Mindannyian
Székelyföldért dolgozunk
…hangsúlyozta Demeter János
Kovászna Megyei Tanácsának elnöke azon a sajtótájékoztatón, melyet a
kétoldalú, illetve háromoldalú megállapodások újbóli megerősítése alkalmából tartottak a Megye házán.
Az elmúlt közel másfél évtizedben
számos területen működött együtt
Kovászna és Veszprém megye. A jelenlegi találkozón a megyék vezetői
az elmúlt év eredményeit elemezték,
illetve meghatározták a következő
év együttműködésének irányait. A
teljesség igénye nélkül sorolták fel
az eredményes területeket: a Petőﬁ Színház és a Sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színház együttműködését, a két megyei könyvtár és
múzeum rendszer tapasztalat cseréjét vagy az oktatás területén a támogatást a kovászna megyei Európai
Uniós képzés központjának létrehozásához. Sokat számított az is, hogy
2005. évben a Szülőföld program
keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 millió
forintot különített el a határon túli
magyar programok támogatására.
A sajtótájékoztatón – melyet Kuti
Csaba a Veszprém megyei közgyűlés elnöke, illetve Demeter János

a Kovászna megyei Tanács elnöke
tartott – kiemelték, hogy Árkoson
a kastély felújítása befejezés előtt
áll, ehhez Veszprém megye 3 millió
forinttal járult hozzá. 5 millió forint
jutott az árvízkárosultak megsegítésére, a Vöröskereszt, a Megyei
Katasztrófavédelmi, a Jeruzsálemi
Templomos Lovagrend aktív közreműködésével természetbeni segítség
küldésére is alkalom nyílt, melynek
értéke több mint 4 millió forint volt.
Több magyarországi megyével
karöltve 2005-ben egy 20 fős erdélyi csoport háromnapos intenzív
turisztikai képzésére kerülhetett sor
Veszprémben, a Megyeházán, és a
megye több településén. A karitatív segítségnyújtás napjainkban is
sajnálatosan aktuális feladata Imolának, a baróti hatéves kislánynak
a csontvelő-átültetés műtét költségeihez való hozzájárulás melyhez
Veszprém megyéből - többek között
magán személyek adakozásából is
- igen jelentős támogatás érkezett.
Horváth László a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottságának elnöke a
turisztikai együttműködés eredményeit hangsúlyozta így a továbbra is
közösen szervezett vásárokat, illetve
az önkormányzat szakbizottságainak kölcsönös tapasztalatcseréjét.
Demeter János hangsúlyozta, hogy
valamennyi program megvalósulása
Székelyföld fejlődését célozza.
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-tól kezdődően különös
ﬁgyelmet fordított arra, hogy nemzetközi kapcsolatai keretében a
meglévő kooperációkba Kovászna
megyét bevonja Így került sor arra,
hogy környezetvédelmi témában:
East Sussex és Maine-et-Loire megyék; turizmus témában: Lappföld
és Maine-et-Loire megyék; szociális témában: Maine-et-Loire megye
közvetítésünkkel kapcsolatot létesítsen az erdélyi partnereinkkel.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara és a Veszprém Megyei
Önkormányzat Gazdasági Évnyitót
tartott a Szent István teremben.
A politikai, a társadalmi és a gazdasági élet közel 700 fős képviselője
előtt dr. Akar László a Gazdaságkutató Rt. vezérigazgatója: „A magyar gazdaság 2006. évi kilátásai, a
vállalkozások lehetőségei”, Herczog
Edit az Európai Parlament képviselője: „Diszkriminációmentes európai gazdaság” és dr. Parragh László
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke: „A kereskedelmi és
iparkamarák legfontosabb feladatai
2006-ban” címmel tartott előadást.

Döntés a Bursa
Hungaricaban
Ülést tartott az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság. Napirendjén
szerepelt – többek között – a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006.
évi megyei támogatottjairól szóló
döntés meghozatala.
A pályázati rendszerben 2006ban résztvevő 140 településről 1.241
hallgató pályázatát továbbították
a Megyei Önkormányzathoz. Az
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
döntése alapján a tíz hónapos támogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akiknek családjában az egy
főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum (25.800 Ft/fő) alá esik.
Ennek megfelelően a Megyei Önkormányzat 344 hallgatót részesít havi
2.500-6.000 Ft/hó támogatásban.
A Bizottság határozatát a támogatottak listájáról önkormányzatunk
honlapján nyilvánosságra hoztuk.

Ünnepségek, kitüntetések
A Veszprém Megyei Közgyűlés
december 15-én megtartotta szokásos ünnepi ülését, ahol a Veszprém
Megye Érdemrendje átadására is sor
került.
A díjazottak 2005 évben a Balatonfüredi Városi Fúvószenekar, Dr.
Gaál Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, rektor Dr. Markovszky
György elnök-vezérigazgató Csopak
Rt. és Vágfalvi Ottó festőművész
Balatonfűzfő. Idén különös jelentőséget adott a programnak az önkormányzatiság 15 éves jubileuma
melynek jegyében délután konferen-

A falusi turizmusról

ciára, majd baráti találkozóra került
sor. Meghívottak voltak a 15 év alatt
hivatalban volt megyei képviselők,
és a megye 15 éve tisztségben lévő
polgármesterei, valamint a hivatalban 15 éve dolgozó munkatársak. A
program során bemutatásra került
egy, a 15 év önkormányzatiságát öszszefoglaló dokumentumﬁlm, majd
emlékező felszólalásokra, végül kötetlen beszélgetésre került, sor. Ezen
alkalommal Kuti Csaba a megyei
közgyűlés elnöke Agg Zoltán részére
Pro Comitatu díjat adott át.

Budapesten
a
Falusi
és
Agroturizmus Országos Szövetsége
és a Magyar Turizmus Rt. szervezésében a falusi turizmussal kapcsolatos továbbképzésen a Turisztikai
Hivatal munkatársa, Balajthy Zsuzsa információs referens vett részt.
A tanácskozáson szó volt az európai
trendekről, a borutakról illetve ismertették a vidéki és agroturizmus
szolgáltatásokról szóló várható jogszabályi változásokat

Köszönet a díjért

Jótékonysági gála

Az Európai Régiók Gyűlése által
adományozott Ifjúságbarát Önkormányzat győztesének járó díj hazai
bemutatójára került megrendezésre.
Az ünnepségen Kuti Csaba elnök
értékelte 2005. évi ifjúsági tevékenységét. Az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium képviseletében jelenlévő Tóth László miniszteri biztos is
elismerően szólt Veszprém megye
ifjúsági munkájáról. Az Európai
Régiók Gyűlése „D” Bizottsága
képviseletében Alfred Kager adta
át a díjat méltatva a pályázat által
bemutatott sokszínű tevékenységet.
E díj az egész megye, minden intézményünk, az önkormányzatok tevékenységének elismerése, amelyet a
pályázat készítői sokoldalúan és nagyon szuggesztíven mutattak be. Az
ünnepségen felléptek a veszprémi
Csermák Antal Zeneiskola Ifjúsági
Fúvószenekara és a Litéri Zöldág
Gyermeknéptánc-együttes.

A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona hagyományos jótékonysági gálaműsorának helyszíne
az előző évekhez hasonlóan ismét a
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Veszprémi Intézményének
(HEMO) színházterme volt.
A szórakoztató műsort megelőzően kiállítás-megnyitóra várták
az érdeklődőket. A meghívottak dr.
Zongor Gábor festőművész – egyben
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének tanácsnoka – alkotásait tekinthették meg. Az est fővédnöke Mesterházi Attila államtitkár
magánemberként is támogatta a
rendezvényt, melyet jelképesen az
intézmény igazgatójának nyújtott
át. Neves előadók mellett az ünnepi
műsorban nagy sikerrel szerepeltek
az otthon lakói és munkatársai is.
A rendezvény keretében a megyei
önkormányzat hivatala részéről
Sándor Tamás irodavezető átadta
az intézményben a munkavállalók
által megválasztott két munkatárs
részére az év munkatársa elismerő
okleveleket, valamint pohárköszöntőt mondott a műsort követő jótékonysági fogadáson. A gála bevételét
az eddigi gyakorlatnak megfelelően
az ellátottak karácsonyi ajándékozására fordították.

50 éves intézmény
Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
lesencetomaji Pszichiátriai Betegek
és Fogyatékosok Otthona.
A 196 fő ápolását- gondozását biztosító intézmény kerek évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésre valamennyi jelenlegi és volt
dolgozó meghívást kapott. Jelen
voltak a környező települések elöljárói és a társintézmények vezetői
egyaránt. Szántó Ferenc igazgató
ünnepi beszédében megemlékezett
az elmúlt évtizedek jelentősebb eseményeiről. Szólt a szakmapolitikai
változások következtében érezhető
fejlődésről, azokról a feladatokról,
tervekről, melyeket a közeljövőben
szeretnének megvalósítani. Végezetül az évforduló emlékére minden
jelenlévőnek apró ajándéktárggyal
kedveskedett. A lakók által előadott
hangulatos műsort követő fogadáson
lehetőség nyílt a régi emlékek felidézésére. Az ünnepi rendezvényen
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének képviseletében
Pusztai István alelnök volt jelen.

Új történelmi kiadvány
A Veszprém Megye Kultúrájáért
Közalapítvány támogatásával megjelent a „Veszprém megye a Rákócziszabadságharcban 1703-1711.” című
könyv. A könyv bemutatójára Balatonfüreden került sor. A bemutató
után a Deák Ferenc sétányon emlékfa ültetésre került sor. A rendezvényen részt vett Kuti Csaba a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke.

Ki-mit-tud
„Ki mit tud”-ot szervezett a Veszprém Környéki Gyermekvédelmi
Igazgatóság – már több évi hagyomány alapján – Veszprémben, a Vetési Albert Gimnázium aulájában, a
lakásotthonokban élő gyermekek és
ﬁatal felnőttek számára.
A sok résztvevő között több kategóriában osztottak ki díjakat. Jó

hangulat jellemezte a rendezvényt,
ahol minden lakásotthonokat működtető gyermekvédelmi intézmény
képviseltette magát. A megyei önkormányzat hivatala képviseletében
dr. Radovits Tiborné gyermekvédelmi szakreferens vett részt a rendezvényen.

Tiszteletbeli osztrák
konzul Veszprémben
Ünnepélyes programmal kezdődött az év Veszprémben a Megyeházán, ahol az Osztrák Köztársaság
konzulátust nyitott Veszprém megyei hatáskörrel.
Veszprém megye tiszteletbeli konzulja a sokáig Ausztriában élő, ott
állami tisztséget viselő dr. Gálﬀy István lett. Az ünnepélyes megnyitón
köszöntőt mondott Kuti Csaba a me-

gyei közgyűlés elnöke Dióssy László Veszprém város polgármestere
valamint dr. Ferdinand MayrhoferGrünbühel osztrák nagykövet. Valamennyi beszédben hangsúlyozták az
osztrák és a magyar nép történelmi
gyökereit, a jószomszédi kapcsolatokat, melyet a konzulátus megnyitása
csak tovább erősít, majd jó munkát
kívántak a tiszteletbeli konzulnak.

Új turisztikai kiadványok
Sajtótájékoztatót tartott a Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal,
melyen Veiland László a hivatal vezetője bemutatta a Hivatal legújabb
kiadványait a Veszprém megyei
turisztikai ajánlót illetve Aktív turizmus Veszprém megyében 2006 c.
kiadványokat.

Fénykép és hagyománygyűjtés
Tótvázsony, és Hidegkút történetéről
Egyesületünk a két falu több szervezetével, magánszemélyével közösen
és a szomszéd falvak szervezeteivel közösen egy adatbázist kíván létrehozni a falvak értékeiről, hagyományairól, a környezetünk állapotáról.
Főként a pozitív értékek bemutatása a célunk. Mindkét faluban elindult
az információk gyűjtése, kérjük ha önnek van a faluról, a környékről, az
élővilágról, mai vagy korábbi rendezvényekről- akár idei, tavalyi vagy korábbi- képsorozata, vagy régi eseményekről, hagyományokról ismerete,
akkor segítsen bennünket azzal, hogy lehetőséget ad az ehhez való hozzáféréshez. Leginkább digitális felvételeket tudnánk felhasználni, de a hagyományos képek is hasznosak lehetnek. Jelezze számunkra Tótvázsonyi
képek, információk esetén Szendrei Szilárd felé, Hidegkúti képek, információk estén a Hidegkúti Teleházban vagy Nagy Lajos felé.
Szendrei Szilárd
TIE

Ajánlja fel adója 1 %-át az alábbi
szervezeteknek Tótvázsonyban:
Tótvázsonyért Alapítvány, adószáma:
Tótvázsonyi Sportegyesület, adószáma:
Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Egyesület, adószáma:
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület, adószáma:
Tótvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, adószáma:

19263645-1-19
19899444-1-19
18916845-1-19
18933039-1-19
1892615-1-19

Tisztelt Tótvázsonyiak!
A Tótvázsonyért Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja a lakosságot,
hogy a 2004-ban a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával
341.307 Ft támogatást kapott az Alapítvány, melyet ez úton is megköszönünk.
Ezt a támogatást az elhúzódó csatornázási munkálatok miatt csak az
idei évben tudjuk a falu szépítésére, virágosítására fordítani.
Kérjük Önöket, hogy az idei jövedelemadójuk 1%- át a „Tótvázsonyért
Alapítvány ” javára ajánlják fel.
Az alapítvány adószáma: 19263645-1-19
Támogatásukat köszönjük!
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Nemhívők vagy vallásukat
nem gyakorlók részéről gyakran elhangzó érv álláspontjuk
igazolására: minek legyek vallásos, mikor a templomba járó,
vallásos emberek sem jobbak a
többieknél. Köztük is akadnak
szép számmal zsarnokoskodók,
kíméletlenül törtető karrieristák,
irigyek, hazugok, csalók, hálátlanok, pártütők, s egyszerűen nincs
olyan megfogyatkozás, amivel ne
vádolhatnánk meg a vallásos emberek egyikét-másikát. Egy társadalom, amelynek tagjai több
mint 60 %-ban kereszténynek
vallják magukat, nem juthatott
volna el mai tragikus helyzetébe
a keresztények vétkei nélkül.
Ez a tény, bármennyire kiábrándítónak hat, egyáltalán nem
meglepő. A vallás ugyanis nem
varázsszer, hogy egy csapásra
megváltoztassa az embert, hanem felhívás küzdelemre, hogy
kerekedjünk felül a rosszon,
ami bennünk gyökerezik. S mi
keresztények tudjuk és tapasztaljuk, hogy nemcsak felhívás,
hanem segítség is.
Sokszor levitézlett tanításokkal ellentétben a keresztény
vallás nem szépítget, hanem ki
meri mondani, hogy az ember
alapvetően bűnös. A bűnös emberiség tagjaiként jövünk erre a
világra, sebzett természetünk a
bűn felé hajlik. Isten kegyelme
olyan embereket emel fel, akikben változatlanul megmarad a
bűn felé vonzódás, akikben ott
élnek a bűn gyökerei, akik csak
a bűn rabsága elleni véget nem
érő szabadságharc árán tudnak
közeledni a krisztusi eszményképhez.
E küzdelemben a vallás segítsége mellett számolnunk kell e világ
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szellemével, ami a mi korunkban
különösen nagy visszahúzó erő.
Hívő ember gondolkodását is befolyásolja a közgondolkodás, az
a szellemi légkör, amiben élünk,
amit belélegzünk, s ami épp úgy
lehet egészséges vagy fertőző,
mint a ﬁzikai levegő. Egészséges
szellemi környezetben könnyebb
a jót választani, s ezzel emelkedik
a közerkölcs színvonala, míg fertőzött szellemi légkörben ez sokkal nehezebb, s a közerkölcsök is
a fertő felé közelítenek. Hogy a
vallástalanságnak e tekintetben
milyen katasztrofális hatása van,
arra a sok közül csak egyetlen
példát említsünk: a családi élet
szomorú helyzetét, ami oly sok
felnőtt és megannyi minderről
mit sem tehető gyermek életét
nyomorítja, s amiért egyértelműen az a világias gondolkodás
a felelős, ami azt hangoztatja,
hogy a családi életet nem az Isten törvényeinek, hanem az önös
érdekeiről megfeledkezni soha
nem képes emberek által alkotott
szabályoknak kell irányítania.
Helytelen, felelőtlen és önpusztító érvelés tehát elvetni a vallást
vagy annak gyakorlását azért,
mert a vallásos embereknek is
vannak bűneik. Isten bűnös embereket emel fel, bűnös embereket ruház fel feladatokkal, bűnös
embereknek kell egyházi és világi
vezetőknek, szülőknek, stb. lenni.
Helytelen, felelőtlen, egyénileg és
közösségileg is önpusztító dolog,
ha bűnös voltukra hivatkozva
próbáljuk lehetetlenné tenni a
feladatukban eljárókat, ha pl. a
gyermek azon az alapon tagadja
meg a szüleinek a tiszteletet és az
engedelmességet: mit prédikáltok nekem a jóról, milyen jogon
szabtok ki büntetést, ha magatok
is gyarló, bűnös emberek vagytok? Krisztus kereszthalálának
áldozat voltát az ő megfeszítésén
mesterkedő Kaifás, mint annak

az évnek főpapja fogalmazta meg
örök időkre: „Jobb, hogy ember
haljon meg a népért, mintsem
hogy az egész nép elpusztuljon”
(Jn. 11, 49-50).
Mentegetni akarjuk a vallásos
emberek bűneit? A felelősség
alól akarunk kibújni? Egyáltalán
nem. Egyenként és közösségileg
is nemcsak Istentől, de embertestvéreinktől is bocsánatot kell
kérnünk bűneink, megfogyatkozásaink, rossz példánk miatt. De
akármilyenek is vagyunk, mégis
a mi utunk a helyes, azon juthatunk el az igazi boldogságra.

Amikor most valószínűleg
utoljára osztom meg gondolataimat a községek olvasóival, azt
kívánom, hogy egész mai olvasótáborom így gondolkodjék
(cf. Ap Csel. 26, 29), s ha hozzá
tudtam járulni ahhoz, hogy egyre többükben ez a meggyőződés
érlelődjék ki, talán abban a tudatban távozhatom, hogy 27 évi
tótvázsonyi, ill. 25 évi hidegkúti
plébánosi működésem mégsem
volt hiábavaló.
Dr. Bohus Péter
plébános

Hírek a Teleházban

Elindult a képzés

20 fővel és két oktatóval elindult a felnőttek számítástechnikai képzése a Tótvázsonyi Teleházban. Az oktatás felöleli a számítógép általános
használatát, a szövegszerkesztést, és az internet alapvető ismereteit. Kis
csoportokban, heti egy-egy órában négy csoportnak zajlanak a foglalkozások. Terveink szerint folytatni szeretnénk a megkezdett képzéseket, és
ismét új
csoportokat is várunk. A következő turnus várhatóan május elején indul.
Szendrei Szilárd
TIE

Budapest
2006. március 13.

3. sz. Hírlevél
„Hogy jobbá tegyük egy beteg gyermek életét”

Egyre több
a Mosolygó Nap
Budapesten

Megalapult az első helyi
képviseletünk Szabolcs Szatmár
Bereg Megyében
A vidéki megyék közül Szabolcs Szatmár Bereg Megyéből érkezett a
legtöbb adomány!
Alapítványunk ezt a megyét látogatta meg elsőként, február 28.-án.
Amíg bábművészünk – művészeti vezetőnk - és zenészünk körbejárta a
kórházat és minden gyermeket meglátogatott, addig az orvosokkal ünnepélyesen aláírtuk az orvosi műszerek adományozásáról szóló szerződést.
A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Beteg Gyermekek Alapítvány számára 10 darab légzési alarm monitort adományoztunk. Ezek a készülékek
a bölcsőhalál megelőzését szolgálják. Egyben magalapítottuk az Alapítvány Szabolcs Szatmár Bereg Megyei helyi képviseletét: Nyíregyházán a
Kölyökvár bábosai, és a Művészeti Szakközépiskola zenész tanárai látogatják majd hetente a Jósa András Megyei Kórház beteg gyermekeit.

Jótékonysági Gálaest:
2006. június 4.-én tartjuk évi Jótékonysági Gálaestünket a budapesti
Intercontonental Hotelben, és egyidőben, ugyanabban az időpontban, a
világ számos városában.

Budapesten már több mint 20 művészünk látogatja a beteg
gyermekeket.
Az Alapítványt és egyik általunk látogatott kórház gyermekeit Gryllus Vilmos is meglátogatta.
Márciustól immáron a negyedik budapesti kórház, a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika gyermekeit kezdjük látogatni.

Dr. Puli
Az ország egyik legnevesebb bábműhelyének, a Debreceni Vojtina bábszínháznak szakemberei megalkották az első Dr. Puli ujj-bábut, mellyel
később a gyerekeket és adományozóinkat fogjuk meglepni.

www.mosolygokorhaz.hu
Az Alapítvány kabbalája DOKTOR PULI a gyógyítóknak orvosi műszereket a gyógyulóknak derűs műsorokat
visz ajándékba mesélő zenész bábos barátaival a Mosolygó Napokon a gyermekkórházakba
minden héten szerte az országban
Adószám: 18115532-1-41 Cégnyilvántartási szám: 9354 Bankszámlaszám: 13700016-04321019 ING
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A Nitrát rendelet előírásai
a nitrátérzékeny területen
gazdálkodók számára
Az Európai Unióhoz való csatlakozással, a környezetvédelmi előírások betartása nehéz feladat elé állítják a mezőgazdaságból élőket.
A vizek mezőgazdaságú eredetű szennyezéssel szembeni védelme,
az EU régi tagállamaiban, ugyanúgy Magyarországon is kiemelt kérdés. 2001. tavaszán lépett hatályba „a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrát szennyezéssel szembeni védelméről” szóló kormányrendelet, az
úgynevezett Nitrát rendelet.
A nitrogén a növények számára fontos tápelem, azonban a felszíni
és a felszín alatti vizekbe kerülve szennyezést okoz. Az ivóvíz magas
nitrát tartalma az emberi egészségre is ártalmas. Ezért ivóvízben a
nitrát tartalom nem haladhatja meg az 50 mg/l értéket.
Mindezek alapján fontos, hogy a trágya kezelése és felhasználása
olyan módon történjen, hogy ne veszélyeztesse a vizeink minőségét.
A Nitrát rendelet, a növénytermesztés oldaláról a tápanyag gazdálkodásra, az állattenyésztés oldaláról a trágya tárolására fogalmaz meg
előírásokat, kiegészítve a „ Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” szabályrendszerével.
A helyes gazdálkodási gyakorlat előírásainak betartása a
nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatónak
kötelező, más területeken pedig ajánlott.
A trágyatárolás vonatkozásában a rendelet, a nitrát érzékeny területen gazdálkodóknak a következőket íja elő. A gazdálkodó istállótrágyát csak szigetelt alapú, csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló
gyűjtőcsatornával ellátott trágyatelepen tárolhat. A trágyatárolónak
alkalmas kell lennie 8 havi trágyamennyiség tárolására. Hígtrágyát,
csurgalékvizet csak olyan szivárgásmentes szigetelt tartályban tárolhat, amely legalább 20 évig ellenáll a korróziónak és 4 havi mennyiség
befogadására alkalmas. Ideiglenes trágyakazal mezőgazdasági terület
szélén legfeljebb kettő hónapig alakítható ki.
Ezen területeken gazdálkodóknak, a hígtrágya tárolásra vonatkozó
előírásokat 2013. január1-ig, az istállótrágyára vonatkozókat 2014. január 1. kell teljesíteni.
A nitrát rendelet fontos előírása, hogy a nitrát érzékeny területen
gazdálkodóknak, minden év február 28-ig, az előző évre vonatkozóan, adatszolgáltatási kötelezettsége van a talajvédelmi szolgálat felé.
Az előírás szerint, az állattartóknak a keletkezett trágya mennyiségéről és elhelyezéséről kell nyilatkozniuk, míg a növénytermesztést
végzőknek a felhasznált szerves és műtrágya mennyiségéről. Az
adatszolgáltatás elmulasztása, szankciót vonhat maga után. A nitrát
adatszolgáltatási bírság mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően 10 000-100 000 forint közötti összeg
lehet.
A nitrát rendelet követelményeinek való megfelelés az állattartók
számára költséges feladat. Ezért az NVT keretében, a nitrát érzékeny
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területen gazdálkodók, a trágyakezelés és –tárolás megoldására viszsza nem térítendő támogatást igényelhetnek. Ennek mértéke évente,
a jogszabályi feltételeknek megfelelően, max. 25 000 Euro lehet. A támogatás 2009-ig vehető igénybe.
A támogatási kérelmet 2006. január 1. –április 30. között folyamatosan, az MVH által biztosított formanyomtatványon, postai úton lehet
benyújtani. A kiﬁzetési kérelmet 2006. évre ütemezett beruházás esetén 2006. november 1. és 2007. január 31. között lehet benyújtani.
Tótvázsony és Hidegkút nitrát érzékeny területen helyezkednek el,
ezért a Nitrát rendelet előírásai a gazdálkodók számára itt kötelező.
Kovácsné Buzás Katalin
NVT tanácsadó

FELHÍVÁS!

Szépítsük együtt
Tótvázsonyt!
A Tótvázsonyért Alapítvány 2006. tavaszára faluszépítési akciót hirdet.
A csatornázási munkálatok befejeződtek, ismét megindulhat a falu szépítése, fásítása, virágosítása.
Kérjük Önöket hogy, aki a háza előtti közterületre fa ültetését, virágláda
illetve virágsziget kialakítását vállalja jelezze felénk. A Polgármesteri Hivatal előterében és a két boltban április 10-ig egy-egy Ötletdobozt fogunk
elhelyezni, melybe névvel ellátva jelezheti ez irányú szándékát és egyéb
faluszépítési ötletét is! Az időjárás szeszélyessége miatt előre nem tudjuk
megadni az ültetések konkrét időpontját, de a növények szétosztása előtt
értesítjük a lakosságot.
Továbbá kérünk mindenkit, hogy az előző években kapott virágládákat
szíveskedjék a háza elé kitenni.
Az Alapítvány további céljai közt szerepel a Kút utcai vízmű terület
parkosítása és az ezen átfolyó patakmeder rendbetétele. A patakpartot és
medret a Kút utcától indulva a temetőig szeretnénk kitisztítani. A közterületeken levő részeket társadalmi munkával kívánjuk megoldani. Akinek a kerthatára pedig érintve van, kérjük járuljon hozzá munkájával.
Aki ehhez segítséget igényel, szintén az Ötletdobozon keresztül jelezze
felénk.
A falu szemétszedési akcióját a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesülettel közösen ismét megszervezzük, melyhez kérjük a lakosság aktív részvételét. A
konkrét időpontról szórólapon tájékoztatunk mindenkit!
Reméljük sok segítő, vállalkozó lakos tart velünk, hogy még szebbé varázsoljuk lakóhelyünket!
Magasi Jánosné
Tótvázsonyért Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Nyugdíjasok farsangolása!

Majdnem félszázan gyűltünk öszsze febr. 27-én, hogy vidám farsangi
mulatságot tartsunk, s elkergessük e
hosszú és zord telet.
A tervünk első fele tökéletesen
sikerült, hiszen nagyon jó hangulat
alakult ki és rengeteget nevettünk a
poénokon.
A dolog másik fele nem sikerült,

mert a tél azóta is keményen harap,
de ez már a végső ereje csak.
Az asztalok szépen megterítve,
roskadásig megrakva ﬁnomabbnál
ﬁnomabb süteményekkel. Jó borral
és üdítővel vártak, jelezvén, hoszszabb terveztek. Az első vidám jelenet Kisjó Sándor: Fő a tisztaság meg
az egészség címet viselte. Arról szólt,

K

ÜNNEPELTÜNK

lubunkban
hagyománnyá
vált - Jézus születésének - a
karácsonynak megünneplése.
Az ünnepélyes összejövetelünket a
versek, énekek, a zene és a jelenlévők
közreműködése tette igazán érzelmekben is gazdaggá.
Az ünnep meghitt hangulatát emelte, hogy társunkat köszönthettük a
80. születésnapja alkalmával.
Az anyakönyvben a bejegyzés 1925.
december 3-án történt. Ekkor született Mayer József, akit szinte az egész
falu ismer.
Életében sok széppel, jóval találkozott, de a nehézségek is meg-meglátogatták. Megjárta a háború poklát,
megismerte a hadifoglyok keserves
életét.
A mélyből is fel tudott emelkedni,
mert nem hagyta el hite, akaratereje,
önbizalma, tenni akarása, és nem
utolsó sorban jókedve.
Hűséges társa Rozi, ma is ott áll
mellette, segítik egymást.
Kedves Jóska!
Lapunk hasábjain keresztül még
egyszer kívánunk nagyon boldog
születésnapot, egészséget, hogy sokáig tudjál még közöttünk maradni.
A jókedvedet soha el ne veszítsd!
Isten éltessen!
Klubtársaid

hogy miként oldják meg az otthon
maradt szalmaözvegy férjek a háztartás problémáit, feleségük néhány
napos elutazása esetén. A vicces
történetet nagy taps zárta. Előadták
Keller Mihályné és Báder Antalné.
A második műsorszám Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a
csikóbőrös kulacshoz c. verse Zsár

Ferencné előadásában volt élvezhető
- melyet szintén hangos tetszésnyilvánítással köszönt meg a tótvázsonyi
szépkorúak sokasága. Mindenkinek
jó szívvel ajánljuk e költeményt, ha
jókedvre akar derülni.
A z utolsó produkció a „Flaszterkoptató Népi Zenekar” műsora volt,
mely méltán kapott ismétlési lehetőséget – mikor a Német Nemzetiségi
Dalkör egyes tagjai látogatást tettek
nálunk – hiszen fergeteges nevetésre
ingerelte a hallgatóságot. A zenekar
tagjai: Regenye Ferencné, Krepsz
Antalné, Keller Mihályné , Róka
Ferencné, Báder Antalné.
Természetesen a műsor közben és
utána is rendesen elláttuk magunkat, hiszen üres gyomorral és szomjasan kinek támad igazán jókedve?!
Nem maradt el a szokásos nótázás
sem. Még tombolahúzás is színesítette az estét, így senki nem ment
haza ajándék nélkül.
Emlékezetes farsangi mulatságon
vettünk részt. Soha ne sikerüljön
roszszabbul. S reméljük- most már
a tél is v ette az adást, és gyorsan
eltakarodik, helyet adva a szép tavasznak.
Tótvázsony, 2006. február 13.
Utczás Gábor

Felhívás
A nyugdíjas klub április második, vagy májusban kirándulást szervez Székesfehérvárra. A nap programjának
tervezése most van folyamatban. Megtekintjük a Bori-várat, majd színházlátogatással
zárjuk a napot. A várható
költségekről csak a későbbi
időpontban tudunk információt adni. A nem klubtagok
jelentkezését is tisztelettel
várjuk.
A bővebb információt majd a
hirdetőtáblákon olvashatják.
Jó kirándulást kívánunk:
Zsár Ferencné
Felhoﬀer Antalné
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Mit kell tudni a madárinfluenzáról?
Tisztelt Állampolgár!
Bár Magyarországon is megjelent
a madárinﬂuenza vírusa, néhány
egyszerű óvintézkedéssel Ön is meg
tudja védeni magát és családját. Erről
a betegségről, és az ezzel kapcsolatos
tudnivalókról, teendőkről kívánunk
tájékoztatást adni.

Mi a klasszikus
inﬂuenza?
A klasszikus emberi inﬂuenza
minden évben szezonális rendszerességgel, ősszel-télen jelentkező
megbetegedés, amelynek kialakulásáért az inﬂuenza vírus A, B, vagy C
típusa felelős. A klasszikus inﬂuenza
magas lázzal, köhögéssel, torokfájással, izomfájdalommal járhat. Ez
a megbetegedés emberről-emberre
terjed. Közösségekben egymástól
könnyen elkaphatjuk. A betegség
ellen a védőoltás a leghatékonyabb
védekezés.

Mi a madárinﬂuenza?
A madárinﬂuenza alapvetően a
szárnyasok fertőző betegsége, amelyet az inﬂuenza A vírusának különböző altípusai okoznak. A madarak
egyes fajai különböző mértékben
érzékenyek az inﬂuenza vírusok változataira. A vadon élő vízi szárnyasok tünetmentesen is hordozhatják,
a házi szárnyasok azonban érzékenyebbek a fertőzésre. Utóbbiaknál
is vannak eltérések: míg a házityúk
viszonylag ellenállóbb, a pulyka
rendkívül érzékeny a vírus enyhébb
változataira is. Egyes vírusváltozatok sem baromﬁra, sem emberre
nem jelentenek veszélyt, míg mások, mint a hírhedt H5N1-es altípus,
szárnyasokban nagy kiterjedésű járványokat okozhatnak.

Okozhat-e emberi
megbetegedést
a madárinﬂuenza?
Annak ellenére, hogy a madárinﬂuenza a szárnyasok betegsége,
nagyon ritkán és különleges körülmények között az ember is megfertőződhet és megbetegedhet. Az
emberi megbetegedés csak a fertőzött állattal való nagyon szoros,
közvetlen kapcsolat, érintkezés során alakulhat ki. Az eddigi emberi
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megbetegedések is ilyen módon
történtek. A madárinﬂuenza vírus a
szárnyasok ürülékével, váladékával,
vérével terjedhet állatról emberre (a
baromﬁ-telepeken, a szárnyas-feldolgozóiparban dolgozókra éppen
ezért különleges biztonsági szabályok vonatkoznak ).
A vírus 70°C hőmérsékleten biztosan elpusztul. Mindemellett a valamilyen betegségben elhullott állatok
húsa fogyasztásra alkalmatlan, ezért
bizonytalan eredetű húst egyébként
sem szabad elfogyasztani.

Hogyan védekezzünk
a madárinﬂuenza ellen?
Az általános higiénés szabályok
(pl. alapos kézmosás, háztartási
fertőtlenítőszerek használata) betartásán túl kerülni kell minden olyan
helyet, ahol fertőzött baromﬁ vagy
egyéb madár fordulhat elő. A közvetlen kapcsolatot beteg baromﬁval,
élő vagy elhullott vadmadárral, valamint állati ürülékkel szennyezett
felületekkel (érintés, szájba vétel)
kerülni kell. Különösen fontos a
gyermekek ﬁgyelmét felhívni erre,
megtiltani, hogy madarakkal játszanak, és megtanítani nekik, hogy
ha beteg, esetleg elhullott madarat
látnak, arról szóljanak szüleiknek,
nevelőiknek.
Madárinﬂuenzával érintett országokból nem szabad semmilyen élő
szárnyast (baromﬁ, díszmadár, vadmadár) vagy ilyen származású nyers
terméket (hús, toll, tojás) behozni.

Állati eredetű élelmiszerek behozatala az Európai Unió tagállamain
kívülről egyébként is tilos, mert
azok számos fertőző állatbetegséget
terjeszthetnek.

Mi az állattartók
kötelessége?
Természetesen a baromﬁállomány
megvédése érdekében a legtöbbet
az állattartók tehetik az állategészségügyi jogszabályok betartásával,
melyek egyik legfontosabb célja
meggátolni a háziszárnyasok és a
vadmadarak között a vírus átadását. A vírus esetleges terjedése csak
akkor akadályozható meg, ha az állategészségügyi szolgálat tudomást
szerez minden esetleges megbetegedésről. Ezért valamennyi állattartó
kötelessége, hogy az állományában
jelentkező, betegségre utaló tüneteket azonnal jelentse a legközelebbi
állatorvosnak, hatósági állatorvosnak.
Ha Ön elhullott madarat talál,
kérjük, hívásával ne a központi segélykérő számot, vagy a mentők
általános hívószámát terhelje, hanem hívja az infovonalat a 189-es
számon.
Dr. Bujdosó László
országos tisztifőorvos
Dr. Süth Miklós
országosfőállatorvos

Bejelentés és további információ:
Infovonal: 189
www.magyarorszag.hu
Kiadja:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium,
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztály
A megjelentetést kérte:
Velez Sarolta
védőnő

Hol segítenek?
A daganatos megbetegedésben szenvedők a következő szervezetekhez
fordulhatnak:
Magyar Rákellenes Liga
1507 Budapest Pf. 7. tel.:061/2024017
Rákbetegek Országos Szövetsége
1122 Budapest Ráth György utca 7-9,
tel.: 061/2257767
Magyar Hospice Alapítvány
1032 Budapest, Kenyeres u. 18.-22.
tel.: 061/2505513
A Rák Ellen, az Emberért,
a Holnapért Társadalmi Alapítvány
1364 Budapest, Pf. 202.
tel.: 061/2170404

KÖNYVBÖRZE
Leselejtezett könyvek kiárusítása
a községi könyvtárban,
2006. április 21- én pénteken,
14.00 – 19.00- ig.
20, 50 és 100 Ft – os áron.

A Vöröskereszt hírei

A 2005-ös évet sűrű programokkal zártuk. December 3-án Mikulás
napot tartottunk az általános iskolás
gyerekekkel. 130 csomagot készítettünk, süteményt sütöttünk, vásároltunk, csomagoltunk de az esemény
legjobb része a csomagok kiosztása
volt, ami az ajándékot kapónak de
legalább annyira az ajándékozónak
is örömet adott. A csomagok összeállításához a Tótvázsonyért Alapítvány 15000 Ft-os támogatást adott.
A már évek óta készülő karácsonyi
csomagokhoz az Önkormányzattól
50000 Ft-ot kaptunk, a pénzből 14
családnak készítettünk élelmiszer
csomagot.
Két új lehetőségünk is nyílt arra,
hogy az ajándékozottak körét bővíteni tudjuk, és minél több gyermeknek
, idős embernek, anyagi gondokkal
küzdőknek segíteni tudjunk. Ebből
az egyik a Baptista Szeretetszolgálat „Cipősdoboz Akciója”, ahonnan

30 db ajándékcsomagot kaptunk. A
dobozokat Székesfehérvárról kellett
elhozni a Nagycsaládosok Országos
Szövetsége megyei központjából.
Mindegyik doboz jelölve volt, hogy
hány éves és milyen nemű gyereknek való, ezért a szétosztásnál ezt
kellett ﬁgyelembe vennünk. Reméljük, minden kis és nagy gyerek örült
a mások által küldött ajándéknak.
A másik nagy segítséget a Máltai
Szeretetszolgálattól kaptuk. 100000
Ft értékű élelmiszert kaptunk, melyet általunk készített összeállításban szétoszthattunk.
A csomagolásban, szétosztásban
az alábbi ﬁatalok vettek részt: Marosán Veronika, Piltman Katalin,
Keller Alexandra, Sipos Katalin,
Weinhoﬀer Enikő, Tósoki Zsóﬁa,
Pongor Mária, Felhoﬀer Antónia,
Sánta Melinda, Tósoki Csilla. Mindenkinek, aki a munkában részt
vett szeretném itt is megköszönni,

hogy az idejüket arra használták,
hogy másokon segítsenek, örömet,
kedvességet adjanak. Az élelmiszerekből 37 db csomagot készítettünk,
amit gyermekes családoknak, idős
embereknek, anyagi gondokkal küzdőknek adtunk át. Az ajándékozottak kiválasztásában Zsár Ferencné
és Verpulácz Józsefné is segített. A
névsor készítésekor soha nem vizsgáljuk senki anyagi helyzetét, a célunk mindig az, hogy akinek adunk,
annak örömet szerezzünk és az akkori meglévő problémáján, ha kis
mértékben is, de segítsünk.
Az idei év első eseménye a véradás
volt, ahová 23-an jöttek el. Szeretném megköszönni az iskolának,
hogy a helyet biztosította, és megjelenteknek, hogy a részvételükkel a
betegeken segítettek.
A tavalyi évben elmaradt a tagdíjak beszedése, ezt már nem pótoljuk, de az idén nem hagyjuk ki.

A Tótvázsonyi Vöröskeresztnek 72
tagja van, a tagdíj tanulóknak, nyugdíjasoknak 100 Ft, keresőknek 200
Ft. A díjakból befolyó pénz 60%-a a
helyi szervezetnél marad, amit családok támogatására, rendezvényekre
fordíthatunk, ezért minél több tagunk van, annál több a pénzünk.
Május 16-án a helyi kultúrházban
ruhagyűjtést tartunk, ahová el lehet
hozni a feleslegessé vált, de mások
szánmára még használható ruhaneműt. A ruhákból 50 Ft-os darabáron
bárki vihet a szükségletének megfelelően. A befolyt pénzt a Mikulás
napi csomagok összeállításához fogjuk felhasználni.
Áprilisban a falu többi civil szervezetével közösen Falu szépítő napot
tartunk, szemétszedéssel, virágosítással egybekötve. Várunk mindenkit, aki velünk együtt a falunk tisztaságáért, szépítéséért dolgozna.
Tósoki Zoltánné

A védőnői szolgálat hírei

A Baba-Mama klub keretén belül január 19-től 5 alkalommal Baba-masszázst tartott Kertész Eleonóra, Nagyvázsonyi védőnő. Fantasztikus hangulatban teltek ezek az együttlétek. A kisbabák elégedetten élvezték az anyai simogatást.
Sajnos az utolsó alkalommal csak kevesen jelentek meg. Sok kisbaba betegsége miatt nem tudott részt venni a záró
foglalkozáson.
Szeretném folytatni a programokat, zenés fejlesztéssel a tavaszi hónapokban.
A márciusi és áprilisi hónap az iskolai egészségügyi vizsgálatok és az egészségnevelés hónapja.
A nyáron szünetelnek a programok, majd szeptemberben szeretném a zenés fejlesztést folytatni két turnusban.
Egyik a csecsemők, másik a tipegők csoportja lesz. A madárinﬂuenzával kapcsolatosan is végzek felvilágosító munkát
a gondozottak körében.
Velez Sarolta
Védőnő
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Babakötvény minden
megszülető gyermeknek
A társadalom és a család
összefogása gyermekeink
biztonságos jövőjéért
A felnőtté váló gyermek, ﬁatal számára önálló élete indulásakor egyszerre jelennek meg a továbbtanulás, a pályakezdés, az
otthonteremtés és a családalapítás anyagi terhei. Hogy ezekhez
ki, mekkora segítséget kap, milyen helyzetből startol, az a számos támogatás mellett is ma jórészt azon múlik, hogy szülei
képesek-e, akartak-e gondoskodni gyermekük jövőjéről.
Ma már egyre többen vannak,
akik aktív életük során hosszútávú
megtakarítással
gondoskodnak
időskoruk nagyobb anyagi biztonságáról, amit az állam jelentős
kedvezményekkel ösztönöz. De
még nagyon kevesen vannak, akik
megszülető gyermekeik biztonságos
életkezdésének megkönnyítéséért
takarékoskodnak.
Ahhoz, hogy a jövőben minden
ﬁatal felnőtt biztos anyagi háttérrel
kezdhesse meg önálló életét, a társadalom és a család közös erőfeszítésére van szükség. A gyermekek javára
történő hosszú távú szülői megtakarítások ösztönzése, a családok eltérő
lehetőségeiből fakadó különbségek
mérséklése érdekében a kormány
megtette az első lépést. 2006. január
1-jétől minden megszülető gyermek
babakötvényre jogosult, amely alapján meghatározott összegű állami
támogatást kap. A gyermek nevére
szóló befektetési számlán elhelyezett
induló összeg az évek során a szülők
az állam által támogatott megtakarításaival egészülhet ki, így 18 év múlva már minden ﬁatal felnőtt saját
jogán számíthat a pályakezdését, továbbtanulását, családalapítását, otthonteremtését megkönnyítő anyagi
segítségre.
1. 2006. január 1-jétől az állam
minden megszülető gyermek
javára születésének évében az
éves költségvetési törvényben
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meghatározott összegű támogatást biztosít, amit a gyermek 18.
életévének betöltését követően
vehet fel. A támogatásra jogosító
babakötvény összege 2006-ban
gyermekenként 40 000 Ft.
A Magyar Államkincstár a babakötvény összegét a szülők által
kiválasztott, de a törvény által szabályozott biztonságos megtakarítási
formát kínáló befektetési szolgáltatónál, banknál -a megfelelő igazolások bemutatását követően- a gyermek nevére megnyitott számlára
utalja. A gyermek számlája a szülők
és más természetes személyek, rokonok megtakarításával egészíthető ki,
és a 18 év alatt összegyűlő összeget,
annak hozamaival a nagykorúvá
váló ﬁatal kapja meg.
Amennyiben a szülők nem rendelkeznek a befektetési számla megnyitásáról, úgy az állam kincstári
számlát nyit a gyermek nevére, és
évenként az állampapírok hozamával növeli annak összegét egészen a
gyermek felnőtté válásáig.
2. A minden gyermeknek járó 40
000 Ft-on felül az alacsonyabb
jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
családok gyermekei 7. és 14. életévük betöltésekor további 42-42
000 Ft-ra, összesen tehát 124 000
Ft-ra jogosultak.
Az alacsonyabb jövedelmű családok csak szerényebb összeget tudnak majd gyermekük javára megtakarítani, ezért az ő gyermekeik
számára az állam magasabb összegű
támogatást biztosít.
Születéskor babakötvényük induló

összege 40 000 Ft 7. és 14. életévük
betöltésekor - ha a család anyagi
helyzete indokolja - további 42-42
000 Ft-ot kapnak.
Hasonlóan emelt összegű támogatásra jogosultak az átmeneti vagy
tartós nevelésbe vett, állami gondozott gyermekek.
3. A babakötvénnyel megnyitott
számlára a szülők jelentős kedvezmények mellett évente 120
000 Ft-ot helyezhetnek el gyermekük javára.
A gyermek számláján lévő öszszegek - állami támogatás és szülői
megtakarítások - hozama a megtakarítás 18 évében mentes lesz mindennemű adó, járulék és illeték alól,
így a későbbi években esetlegesen
bevezetésre kerülő kamatadó sem
terheli.
Más megtakarítási formáktól eltérően a szülői hozzájárulást nem
személyi jövedelemadókedvezmény,
hanem a megtakarítás összegéhez
igazodó közvetlen támogatás ösztönzi. Így azoknak a gyermekei is
részesülnek ebben, akiknek bár
nincs adóköteles jövedelmük, mégis
kisebb-nagyobb összegekkel szeretnének maguk is hozzájárulni gyermekük biztonságos életkezdéséhez.
1. A támogatás a gyermek számlájára beﬁzetett összeg 10%-a, de
legfeljebb évi 6000 Ft. Ha egy szülő havonta 5000 forintot ﬁzet be,
akkor az állam ennek 10%-át, havi
500 Ft-ot ad támogatásként, amit
a gyermek számláján ír jóvá. Az
a szülő, aki a maximális összeget,
havi 10 000 forintot takarít meg a
gyermeke javára, az ő megtakarításának összege is havi 500 Ft-tal,
a beﬁzetett összeg 5%-ával egészül
ki.
2. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, alacsony
jövedelmű családok gyermekeit
a számlájukra elhelyezett megtakarítások után emelt összegű
támogatás illeti meg. A támogatás

mértéke a szülői beﬁzetés 20%-a,
legfeljebb évi 12 000 Ft. Az emelt
támogatási összeg révén egy alacsony jövedelmű család már havi
2500 Ft-os megtakarítás után 500
Ft-os támogatásra jogosult, kétszer annyira, mint amennyit egy
magasabb jövedelmű család kap.
Az emelt összegű támogatás a nehezebb helyzetben lévő családok
várhatóan kisebb megtakarítását
kívánja kipótolni.
3. Az átmeneti, vagy tartós nevelésbe
vett gyermekek kincstári számlájára - akik egyáltalán nem számíthatnak szüleik támogatására - az
állam évente 12 000 Ft támogatást
utal át.
4. A gyermek számláján elhelyezett
összegek - állami támogatás, szülői megtakarítások - illetve ezek
hozama legkorábban a gyermek
18. életévének betöltését követően vehetők fel.
Annak érdekében, hogy ez a megtakarítás csak és kizárólag a ﬁatalok
életkezdéséhez nyújthasson támogatást szigorú szabályok fogják előírni,
hogy:
1. Csak a már nagykorú ﬁatal rendelkezhet a számlán szereplő öszszeg felhasználásáról.
2. Természetesen dönthet úgy is,
hogy későbbi céljai megvalósításához továbbra sem veszi fel, sőt még
növeli is megtakarításai összegét,
de ehhez már nem párosulnak a
korábbi kedvezmények.
Hogyan igényelhető
és használható fel a babakötvény?

Igénylés
A Magyar Államkincstár a születés hónapját követő 10 munkanapon
belül hivatalból értesül a gyermek
születéséről, majd ezt követően 8
munkanapon belül a gyermek nevére kincstári számlát nyit, amelyen a

gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait nyilvántartja.
A kincstári számla megnyitásáról a
Magyar Államkincstár a szülőknek
levelet küld.
A szülő Start-számlát nyithat a
gyermek nevére valamely banknál
vagy befektetési szolgáltatónál. A
Start-számla megnyitásához a szülőnek igazolnia kell, hogy a családi
pótlékot a nevére folyósítják, továbbá
be kell mutatnia a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát és a gyermek
adóigazolványát, illetve engedélyt
kell adni a számlavezető pénzintézetnek arra, hogy a gyermek adatait a
Start-számlával kapcsolatos ügyintézéshez nyilvántartsa. (Az adóigazolványt az APEH állítja ki, a gyermek
adóazonosító jeléről a Magyar Államkincstár leveléből értesülhetnek
a szülők.) A Start-számla a gyermek
adóigazolványának kiváltása nélkül
is megnyitható, ha a szülő felhatalmazást ad, hogy a gyermek adóazonosító jelét a Magyar Államkincstár
küldje meg a számlavezetőnek.
A számlanyitásról a bank vagy befektetési szolgáltató értesíti a Magyar
Államkincstárat, amely ez alapján a
szülő által nyitott Start-számlára

utalja az állami támogatást.
A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem
bármikor később is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla
létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán
marad, és a Magyar Államkincstár
évente az ötéves állampapír hozamával megegyező mértékű kamatot
ír jóvá a számlán levő összeg után.
Ha a szülő végül megnyitja a Startszámlát, a Magyar Államkincstár az
addig a kincstári számlán összegyűlt
összeget átutalja.

Felhasználás
A Start-számlán (vagy annak hiányában kincstári számlán) levő
összeget a gyermek 18. életévének
betöltése után veheti fel. Az összeg a
következő célokra fordítható:
• tanulmányok,
• lakhatás,
• pályakezdés,
• gyermekvállalás feltételeinek
megteremtése,
• jogszabályban meghatározott
más cél.

Mekkora lesz a babakötvény összege a ﬁatal 18. életévének betöltésekor?
A minden gyermeknek járó támogatás mellett
Babakötvény hozammal növelt értéke a gyermek
18. életévének betöltésekor
Nincs szülői
beﬁzetés
40 000 Ft
induló állami
támogatás

122 222 Ft

Szülői
beﬁzetés
Szülői beﬁzetés állami
támogatása
(10%, max.
6000 Ft)
18 év
betöltésekor
felvehető
összeg

122 222 Ft

Szülői beﬁzetéssel, ha annak összege havi
1000 Ft

2000 Ft

5000 Ft

122 222 Ft

122 222 Ft

122 222 Ft

404 709 Ft

809 418 Ft

2 023 546 Ft

38 004 Ft

76 009 Ft

190 021 Ft

564 935 Ft

1 007 649 Ft

2 335 789 Ft

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
emelt összegű támogatása mellett
Babakötvény hozammal növelt értéke a gyermek
18. életévének betöltésekor
Nincs szülői
beﬁzetés
124 000 Ft
állami
támogatás
(3 részletben)

256 663 Ft

Szülői
beﬁzetés
Szülői beﬁzetés állami
támogatása
(20%, max.
12 000 Ft)
18 év
betöltésekor
felvehető
összeg

256 663 Ft

Szülői beﬁzetéssel, ha annak összege havi
1000 Ft

2000 Ft

5000 Ft

256 663 Ft

256 663 Ft

256 663 Ft

404 709 Ft

809 418 Ft

2 023 546 Ft

76 009 Ft

152 017 Ft

380 043 Ft

737 381 Ft

1 218 098 Ft

2 660 252 Ft

Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek évi 12 000 Ft-os
állami támogatása mellett szülői beﬁzetés nélkül
Babakötvény hozammal növelt értéke
a gyermek
18. életévének betöltésekor

124 000 Ft állami támogatás
(3 részletben)

256 663 Ft

Évi 12 000 Ft állami támogatás
hozammal növelt összege

380 043 Ft

18. életév betöltésekor
felvehető összeg

636 706 Ft
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Tájékoztatás a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás működéséről
Ez év első hónapjában megkezdődött a jelzőrendszeres segítségnyújtás megszervezése a Veszprémi Kistérségben. A kistérség a következő településeket
fogja egybe: Nemesvámos, Veszprémfajsz, Hidegkút, Tótvázsony, Vöröstó,
Barnag, Mencshely, Pula, Nagyvázsony, Márkó, Bánd, Herend, Hárskút,
Hajmáskér, Sóly, Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván, Veszprém, Szentgál.
Szentgál kivételével minden település részt vesz a jelzőrendszer kiépítésében.
Jelenleg kettő autó áll rendelkezésre, Tótvázsonyi és Veszprémi telephellyel.
Megszerveződött az autókhoz a gondozói hálózat is, és folyik a készülékek telepítése. A telepítések zökkenőmentesen zajlanak, bár néha gondot okoznak a
házak régi elektromos hálózata, illetve a konnektorok elhelyezkedése.. Azonban a műszaki problémák is megoldhatók rövid időn belül. A bekötésre várók
segíthetik a telepítő munkáját azzal, hogy elektromos csatlakozó hosszabbítót beszereznek, ha a konnektor a telefonkészüléktől távolabb található.
Megtörténtek az első riasztások is. Mindenki kellő időben megkapta a megfelelő segítséget. Kettőezer készülék telepítésére van lehetőség, ez idáig ennek
a számnak a felét sem értük elé. Van még lehetőség újabb igények befogadására, elbírálására.
Remélem, mindenki megelégedésre tudjuk működtetni a jelzőrendszert, és
a használói nagyobb biztonságban érzik ezáltal magukat.
Velez Sarolta
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi szakmai vezetője

Változások a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Új családgondozó a faluban
Tájékoztatás
a Gyermekjóléti
Szolgálatnál történt
változásokról:
A Gyermekjóléti Szolgálat 2005.
decemberéig Gyermekjóléti Szolgálati Társulás keretében működött,
2006. január 1- től Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás formájában végzi tevékenységét.
2005-ig Kolontáriné Kálvin Éva
egy személyben látta el a családgondozói tevékenységet a társuláshoz
tartozó 7 településen. Az átalakulást
követően két körzet jött létre. Nagyvázsony körzetében (Nagyvázsony,
Pula, Mencshely, Vöröstó) Kántor
Natália, Tótvázsony körzetében
(Tótvázsony, Kövesgyűrpuszta, Hidegkút, Barnag) Pongor Mária látja
el a családgondozói feladatokat.
A kistérségi gyermekjóléti ellátás szakmai irányítása a Veszprém
Megyei Jogú Város Családsegítő-és
Gyermekjóléti Szolgálat feladata.

Tájékoztatás
a Gyermekjóléti Szolgálat
munkájáról:
1. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egész-
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ségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében
• a gyermeki jogokról és a gyermek
fejlődését biztosító támogatásokról
való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
• a családtervezési, a pszichológiai,
a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadás vagy
az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
• a szociális válsághelyzetben lévő
várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
• szabadidős programok szervezése,
• a hivatalos ügyek intézésének segítése.
2. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
• a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése,
• a veszélyeztetettséget előidéző
okok feltárása és ezek megoldására
javaslat készítése,
• a meghatározott személyekkel és
intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük
összehangolása.
3. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
• a gyermek problémáinak rendezé-

se, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása családgondozással,
• a családi konﬂiktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás,
a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
• az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
• javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak
megváltoztatására.
4. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
• a családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához,
a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
• utógondozás biztosítása a gyermek
családjába történő visszailleszkedéséhez.

Tájékoztatás
a Gyermekjóléti Szolgálat
tervezett programjairól:
Nyári Napközi - 2006. június 19. és
július 21. között.
(A programot a gyermek-és ifjúságvédelemben dolgozó szakemberek - többek között az iskolai
ifjúságvédelmi felelős, az óvodai

gyermekvédelmi felelős, a védőnő, a
családgondozó - közösen szervezik
meg.)

Tájékoztatás
a Gyermekjóléti Szolgálat
ügyfélfogadási rendjéről:
Hétfő:
Kövesgyűrpusztai lakosok részére
Ügyfélfogadás: 8-12 óráig
Helyszín: Körjegyzőség,
Tótvázsony, Magyar utca 101.
Tel.: (88) 506-793
Kedd:
Hidegkúti lakosok részére
Ügyfélfogadás: 15-17: 45 óráig
Helyszín: Faluház,
Hidegkút, Fő utca 67/a.
Tel.: (88) 245-110
Szerda:
Barnagi lakosok részére
Ügyfélfogadás: 8-10 óráig
Helyszín:
Barnag Község Önkormányzata,
Fő utca 33.
Tel.: (88) 507-800
Csütörtök:
Tótvázsonyi lakosok részére
Ügyfélfogadás: 8-12 óráig
Helyszín: Körjegyzőség,
Tótvázsony, Magyar utca 101.
Tel.: (88) 506-793
A Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója: Pongor Mária

Üdülési
csekk

Tűzoltó
egyesületi hírek
A gyors hóolvadás következtében településünk több
családi házának pincéjét öntötte el a beszivárgó talajvíz.
Egyesületünk tagjai számos alkalommal vonultak ki
ilyen esetekben vízeltávolításra, hogy megakadályozzák
a további kárnövekedést. Itt hívnám fel a lakosság ﬁgyelmét, hogy a tűzoltók csak akkor tudnak eredményesen
beavatkozni szivattyúkkal, ha a szivattyúzandó helyen
legalább 25-30 cm magas víz van. Ez kialakítható úgy is,
hogy a helység legalacsonyabb pontján készítenek egy
50-50 cm-es gyűjtőaknát. Alacsonyabb vízmélység esetén a szívótömlő szűrőkosarát nem lepi el teljesen a víz,
így levegőt tud szívni, és nem veszi fel a vizet.
Természetesen a tűzoltók továbbra is a lakosság rendelkezésére állnak a hasonló káresetek elhárítása érdekében.
A jó idő beköszöntével az egyesület ezúttal is megkez-

di felkészülését az évente megrendezésre kerülő megyei
tűzoltóversenyre. Az ez iránt érdeklődő és a sportolást
kedvelő ﬁatalok megjelenését szívesen fogadjuk. Lehetőség van ifjúsági tűzoltó csapat indítására is, de sajnos
a korábbi években a lelkes ﬁatalok csak a szükséges létszám felét tették ki, így a partnerek hiányában vágyunk
nem vált valóra. Biztos vagyok benne, hogy a mozgást
kedvelők egy ilyen versenyen, illetve az arra való felkészülésen maradandó élményt szereznek, és egy jó közösség tagjai lehetnek
Végezetül szeretném megköszönni az egyesület azon
tagjainak a lelkiismeretes munkáját, akik az elmúlt időkben szabadidejüket feláldozva, önzetlenül segítettek a
település bajba jutott lakóinak.

Rocksztárok Tótvázsonyban

„Ezüst nyár” – pályázat nyugdíjasok részére (40 000 Ft értékű
üdülési csekk/5-10 000 Ft önrészszel)
„Együtt pihen a család” – pályázat családok részére (felnőttek
esetében 40 000 Ft értékű üdülési
csekk/10 000 Ft önrésszel, gyermekek esetében 20 000 Ft értékű
üdülési csekk/5 000 Ft önrésszel)
„Gondtalan pihenés” – pályázat
munkavállalók részére (40 000 Ft
értékű üdülési csekk/10 000Ft
önrésszel)
„Esély a pihenésre” – pályázat
fogyatékkal élők részére (60 000
Ft értékű üdülési csekk/10-15 000
Ft önrésszel)
„Vakációs program” – pályázat szakmunkástanulók részére
(30 000 Ft értékű üdülési csekk/5
000 Ft önrésszel)
A pályázat kiírója és elbírálója:
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1519 Budapest, Pf. 563.
A pályázatok részletes leírása
és a pályázati adatlapok megtekinthetők: a www. udulesicsekk.
hu internetes honlapon, vagy
személyesen Tótvázsony Község Önkormányzatánál (8246,
Tótvázsony Magyar u. 101.
– Szendrei Szilárdnál).
A pályázatok benyújtási határideje: 2006. január 1. – 2006.
április 30.

Horváth Zoltán
Február 18-án, immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület által szervezett
jelmezes farsangi mulatság.
A rendezvényen megjelent vendégekből elég sokszínű társaság verődött össze, körünkben üdvözölhettünk egy ősember párt, néhány rock sztárt, egy előző rendszerből idetévedt
élmunkást, hajótörött kalózt és katonatisztet is. A virágárus
lánytól rózsákat vásárolhattak a lovagok szívük választottjának, Norbi pedig az este folyamán külön edzést tartott.
Értesüléseink szerint egy varázsló több embert is békává
változtatott. Az éjfélkor megrendezésre került jelmezversenyben végül egy kedves bohóc nyerte az első díjat, majd
a rövid megszakítás után a társaság hajnalig ropta a táncot.
Szerencsére a bálon egy takarítónő is részt vett, aki a másnapi
pakolásban is kivette a részét.
Reméljük mindenki nagyszerűen érezte magát a mulatságon és már most a jövő évi jelmez tervein gondolkodik!
Bíró Petra
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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NINCS PIHENÉS

Rossz idő van, a HÖSZ háza táján
nyugalom látszik. Ám a szelektív
hulladékgyűjtőn megjelenő, és kétnaponta érkező levelek, mintha egész
másról árulkodnának. Csak egy ember sejthet valamit. A postás…
Ez akár egy ﬁlm rövid leírása is
lehetne, mégsem az. Bár az idő tényleg rossz, és a természetben nem sok
mindent lehet csinálni, a HÖSZ (Hi-

FARSANG 2006.
2006. február 25-én 17 órai kezdettel
tartottuk meg, az immár hagyományos IDŐSEK FARSANGJÁT.
Felléptek: a gyermek- és ifjúsági
tánccsoportok, a Dalkör, valamint a
gyerekek Móra Ferenc: Csőszfogadás
című drámajátékát adták elő nagy
sikerrel.
A polgármester köszöntötte a településünk legidősebb tagjait:
özv. Bolgár Mihálynét egy csokor virággal
Sashalmi Jánost egy üveg pezsgővel.
Virágcsokorral és pezsgővel köszöntötte 50. házassági évfordulójukat
ünneplő Szondi Imrét és Szondi
Imrénét.
Ismertette az előző évben településünkön végzett legfontosabb beruházásokat, az Önkormányzat eredményeit, és tájékoztatta a jelenlévőket a
2006. évi főbb tervekről.
Ezek közé tartozik: A falugondnoki busz cseréje, mert pályázat útján
nyertünk hozzá 5 millió Ft-ot. A
meglévő 10 éves buszunkat eladjuk
és a kettő költségéből újat, tudunk
venni, ami hosszú távon biztosítja
a szolgáltatás zavartalan működését.
Folytatódik úthálózataink rendbetétele, a Pachweg és a Harang
utcával, mely szakaszok költségeit
pályázati és önkormányzati pénzből
kívánjuk megoldani.
Fontosnak tartjuk és feltétlenül
ebben az évben, kell megoldani az
orvosi rendelő akadálymentesítését.
A polgármester köszöntője után
került sor a hagyományos vacsorára, vadpörkölt és főtt burgonya
volt, melyet Jáger Imre vadfőző
mesterszakács készített el, a dolgos
asszonykezek segítségével, akik a felszolgálásban is segédkeztek.
Nagy érdeklődés várta a hagyományos TOMBOLA sorsolást, hisz
szebbnél- szebb ajándékok tornyosultak az asztalon. Minden nyug-
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díjasunk sorsjegyet kapott, és mindenki nyert is. Köszönjük a tombola
támogatóinak anyagi segítségét:
Csopak Tája Szövetkezet
Csengető Szerviz
Önkormányzat
Meghívott vendégeink között tisztelhettük meg testvértelepülésünk
Deutsch Kaltenbrunn jegyzőjét és
feleségét, a Csopak Tája Szövetkezet
részéről Gubicza Ferencet, valamint
dr. Gazda Gábor körzeti orvosunkat.
A jó hangulathoz a zenét Beke Róbert veszprémi zenész szolgáltatta.
Köszönöm a műsorban szereplő
gyerekeknek, ﬁataloknak, felnőtteknek, a színdarabban résztvevő gyerekeknek, valamint a betanítóknak
a lelkes munkát, és mindazoknak,
akik munkájukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy ismét egy felejthetetlen
estét tölthettünk el együtt nyugdíjasainkkal. A rendezvény nagyon jól
sikerült, ezt bizonyítja, hogy másnap
hajnali 3 óráig tartott.
Itt még nem ért véget a mulatság,
hisz vasárnap délután 4 órára vártuk
a gyerekeket szüleikkel a hagyományos GYERMEK FARSANGJÁRA.
A település apraja-nagyja részt vett
a rendezvényen. Szebbnél - szebb és
ötletesnél ötletesebb jelmezek voltak, melyeket díjaztunk. A jelmezes
felvonulás után megérkezett Pepe a
luﬁbohóc, aki alig győzte a gyermek
kívánságát teljesíteni, és hajtogatni
az érdekes luﬁ ﬁgurákat.
Izgatottan várták már a gyerekek a
TOMBOLA sorsolást, ahol rengeteg
apró ajándék talált új gazdára.
A Büfében szendvics, sütemény,
üdítő, forró tea várta a játékban
megéhezőket és szomjazókat.
Köszönjük az Önkormányzatnak,
a Hidegkútért Közalapítványnak, a
Hidegkuti Mihály Kulturális Egyesületnek, a KRISZT-TI Kocsmának,
a szülőknek a támogatást, valamint
azoknak, akik munkájukkal járultak
hozzá, egy kellemes délután eltöltéséhez.
Zsernoviczky Tibor
és Nagyné Erdei Tünde

degkúti Önkéntes Szemétszedők)
mégsem áll meg. Még ilyenkor is
dolgozik.
Évek óta egyre romlik a Hidegkúti bekötőút (73107 számú út) melletti fasorok állapota. A bekötőút
tótvázsonyi elágazója után következő szakaszon mind a két oldalt találhatóak nyárfák, melyek közül sok az
elszáradt, beteg fa, illetve több csonk
is található. A nyárfák, mivel már
igencsak öregek télen sok problémát
okoznak, letörő ágaikkal.
A HÖSZ vezetősége ezért egy fa
örökbefogadási programot szervez,
melynek keretében fásítanák a bekötőutat. Bárki fogadhat örökbe fát,
melyet a HÖSZ az örökbefogadókkal
közösen ültet el. A jelenleg álló fákkal egy sorban körülbelül tíz méteres
távolságokat hagyva 25-30 fa ültetésére van hely.
Az elültetésre szánt fák korai juharok lennének. Ilyen fákat ültetett
Veszprémben a Csalán Egyesület is a
Veszprém – Szentkirályszabadja bicikliúton, illetve a Jutasi lakótelepen.
A fásítás 2006 tavaszán, a fagyok elmúlása után történne meg.
A megkérdezett közműszolgáltatók mindegyike engedélyezte a tájfásítást, így már csak a védtávolságok
bemérése és a fák helyének kijelölése és Magyar Közút Kht. engedélye
szükséges.
Ez már csak egy-két hetet vesz
igénybe, majd ezután az örökbefogadók „fogadása” következik. Az ösz-

szeg beﬁzetése után a HÖSZ beszerzi
a megfelelő a fát, tápanyagot, karót,
törzsvédőt…
A fákat pedig ha minden rendben
zajlik legkésőbb április végén, egy
hétvégén ültetnénk el, ahol majd
minden örökbefogadó és érdeklődő
bizonyíthatja faültetési képességeit.
Ám a HÖSZ nem csak a fa örökbefogadást szervezi. A rejtélyesen megjelenő matricákat is mi helyeztük el,
hogy segítsük a szelektív hulladékgyűjtést. Ezek a matricák tájékoztatnak az adott konténerbe gyűjthető és
nem gyűjthető anyagokról.
A kerítésre egy tábla is kikerült
(köszönjük az Önkormányzatnak!),
melyre a szelektív hulladékgyűjtés
ismertetőjét, valamint a különböző
anyagonkénti gyűjtés ismertetőjét
helyezzük el.
További lehetőségként az is felmerült, hogy újabb gyűjtőket helyezünk
el a szigeten, melybe alumíniumot
lehet majd gyűjteni.
A jobb idő beköszöntével pedig
folytatódik az erdővédelem, természetőrködés, kihelyezzük az erdőbe
a megmaradt két szemetesünket,
újakat készítünk, valamint folytatjuk az illegális hulladéklerakók felszámolását.
Várjuk azoknak a jelentkezését,
akik szívesen fogadnának örökbe
fát!
Nagy Bálint
elnök HÖSZ

Az óvoda rendezvényterve
2006. januártól - júniusig
Rendezvény neve

Rövid leírás
a rendezvényről

2006. február 16.
Időpont: 9 óra

Farsang

Meghívott előadóművész
zenés műsora. Farsangi
mulatság

2006. március 29.
Időpont : 11 óra

– Mese az Aranyhalról
c. bábelőadás

Rendezvény időpontja

2006. április 2. hete
Időpont: 3 órától

Húsvéti játszóház

2006. április 3. hete

Egészségnap
az óvodában

2006. április 12.
2006. május
A pontos időpontról később
tájékoztatjuk a szülőket

Előadóművész:
Kisteleki Zoltán
Szülők-gyerekek közös
készülődése az ünnepre
Egészséges életmód
jegyében előadások,
foglalkozások.

Húsvét az óvodában

Húsvéti népszokások
felelevenítése

Biztonsági nap

Tűzoltók vagy
rendőrség meghívása

2006. május 5.
Délután fél 4-kor

Anyáknapja

Édesanyák, nagymamák
köszöntése

2006. május 3. hete

Kirándulás

Közös kirándulás
a szülőkkel külön
autóbusszal

2006. május 27.
Millenniumi Park
Tótvázsony

Gyermeknap

Délutáni program helyi
óvodásoknak,
iskolásoknak

Évzáró

Csoportonkénti évzáró
Nagycsoportosok
búcsúztatója

2006. június első hete

2006. május 2-3-án
8-16 óráig

Tótvázsony, 2006. február 1.

Óvodai beíratás

Azon gyermekek
beíratása, akik
2006. 12. 31-ig
betöltik 3. életévüket,
továbbá előjegyzésbe
vesszük a 2004-ben
születetteket.

Óvodavezető

