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programok

A karácsonyi ünnepeket köz-
vetlenül megelõzõ hetek az ad-
vent, az elõkészület a „várakozás” 
idõszaka. Különleges hangulata 
van ezeknek a heteknek. Ehhez 
szeretne hozzájárulni a Tótvá-
zsonyért Alapítvány a Mindenki 
Karácsonya rendezvényével.

2007. december 16-án  
vasárnap délután 16 órakor  
Adventi hangulat  
karácsonyi dallamokkal
Helyszín Református templom

17 órakor  
Mindenki Karácsonya  
muzsikával, dalokkal,  
melegborral, teával,
pogácsával, és kaláccsal.
Helyszín: Református templom 
elõtti karácsonyfánál.

„Nincs édesebb dolog az életben,
Mint másoknak örömet szerezni,
Nincs boldogabb érzés a világon,
Mint vigasztalni, adni, szeretni.”

Az örömszerzés, a szeretetnyil-
vánítás szándéka vezérelt ben-
nünket. Fontos egy barátságos 
mosoly, kedves gesztus barátaink, 
ismerõseink felé, családtagjaink 
iránt érzett meleg szeretet, oda-
adó ragaszkodás kinyilvánítása 
szóval és cselekedettel egyaránt.

Magasi Jánosné
Tótvázsonyért Alapítvány

Közeleg a karácsony, külsõ sé-
geivel és szívet melengetõ jó érzé-
sével.

Égnek a gyertyák az adventi ko-
szorún, a bejárati ajtókra felkerül-
tek a karácsonyi díszek.

Várunk valakire és valamire.
Várjuk Jézus születésnapját, 

mely minden korszakban az év leg-
fontosabb, legjelentõségteljesebb 
ünnepe.

December 24-ét hetekig tartó 
lázas készülõdés elõzi meg. Min-
denki próbál olyan ajándékkal 
kedveskedni szeretteinek, ami 
igazi meglepetést okoz a meg-
ajándékozottnak. Ez a szándék 
felfokozott hangulatot idéz elõ 
az emberben. Az ajándékozás, a 
meglepetés szerzés öröme utáni 
vágy nagyon fontos része az embe-
ri életnek. Hiszen mindennek célja 
kifejezésre juttatni szeretetünket, 
ragaszkodásunkat, hálánkat, kö-
szönetünket, avagy barátságun-
kat a megajándékozott iránt. Ha 
mindez szívbõl jön, egészen biztos, 
hogy célba is ér.

Nem az ajándék értéke, nagysága 
a fontos, hanem az, hogy élnek sze-
retteink, akik nekünk nagyon fon-
tosak. Akiknek örömet akarunk 

szerezni ezen a csodás ünnepen, 
és akiknek mi vagyunk fontosak, 
és ezért õk is hasonló módon kí-
vánnak örömet szerezni nekünk. 

De mindebben – a kölcsönös 
ajándékozásban – talán mégis az a 
legszebb, hogy közben szinte folya-
matosan arra gondolunk, akit meg 
akarunk lepni. Próbáljuk kitalálni, 
minek örülne legjobban. És ezek 
a gondolatok szinte észrevétlenül 
változásokat eredményeznek ben-
nünk. Sokkal nagyobb türelem-
mel vagyunk gyermekeink iránt, 
megértõbbek szüleinkkel, harmo-
nikusabb, bensõségesebb a kap-
csolatunk házastársunkkal.

Mindezek hatása külsõ kapcsola-
tainkban is megjelenik. Közvetle-
nebbek, barátságosabbak vagyunk 
ismerõssel és ismeretlennel szem-
ben. Segítõkészebben, adakozób-
ban fordulunk a rászorulók felé.  
Többet mosolygunk, és az ilyenkor 
elhangzó jókívánságok jó érzéssel 
töltenek el bennünket.

Így várjuk, így készülünk a Ka-
rácsonyra.

Az igazi öröm és boldogság 
azoknak adatik meg, akik családi 
körben, együtt ünnepelhetnek a 
Szentestén. Együtt gyönyörköd-

nek a feldíszített karácsonyfában, 
örülnek az ajándékoknak, de még 
inkább egymásnak. Talán elhagyja 
ajkukat egy fájdalmas sóhaj eltá-
vozott szeretteikre gondolva, de 
mégis felülemelkedik mindenen 
az együttlét öröme.

Sokkal nehezebb ez az este azok-
nak, aki magányosan költik el az 
ünnepi vacsorát. Számukra talán 
a régmúlt boldog ünnepei jelente-
nek megnyugvást, azok felidézése 
teszi elviselhetõbbé a nyomasztó 
egyedüllétet.

Karácsony estéjén jusson eszünk-
be, kinek is köszönhetjük ezt az 
ünnepet.

Isten elküldte közénk egyszülött 
fiát, Jézust, hogy megváltást hoz-
zon nekünk, bûnös embereknek.

Ez a nagy áldozat az alapja, kiin-
dulópontja ünnepünknek, hiszen 
Jézus karácsony estéjén jött a vi-
lágra, hogy szenvedjen érettünk.

Mondjunk hálát érte.
A lap olvasóinak, Tótvázsony, 

Kövesgyûr és Hidegkút községek 
valamennyi lakójának Békés Ka-
rácsonyt és Boldog Új Esztendõt 
kívánok.

Magasi János
polgármester

Karácsonyra
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Immár 18-ik alkalommal került megrendezésre a Veszprém megyében 
élõ német hagyományõrzõ csoportok találkozója. 2007-ben a veszprémi 
kistérség rendezhette az évadzáró gálát. A Veszprém Megyei Német Ki-
sebbségi Önkormányzat döntése alapján településünk lehetett e rangos 
esemény házigazdája. Számunkra ez a döntés a 2007-ben 25 éves Német 
Nemzetiségi Dalkör, a 20 éves Nemzetiségi Tánccsoport és immár 5 éves 
múltra visszatekintõ Harmonika-trió munkájának elismerését jelenti. 
Köszönet illeti ezen csoportok minden tagját, különösen a csoportok 
vezetõinek rengeteg idõt és energiát igénylõ munkáját.

E rangos eseménynek minden alkalommal különös hangulatot ad az a 
momentum, mikor átadásra kerül a megye legrangosabb kitüntetése az 
„Ehrenpreis”. Rendkívüli örömmel töltött el bennünket, hogy 2007-ben 
egy, a településen élõ, gyermekkora óta hagyományápoló ember, Rei-
chardt Lõrinc vehette át e díjat Dr. Albert Vendeltõl, a Veszprém Megyei 
Német Kisebbségi Önkormányzat elnökétõl. A kitüntetéshez ezúton is 
gratulálunk és kívánunk sok erõt, egészséget.

A rendezvény szereplõit és a vendégeket köszöntötte Talabér Márta a 
Megyei Közgyûlés Elnöke. Beszédében megemlékezett a magyarok és a 
nemzetiségek békés együttélésérõl, hangsúlyozva, hogy nagyon sok hasz-
nos dolgot köszönhet a magyarság a német kisebbségnek is. A köszöntõk 
elhangzása után került sor a kultúrcsoportok szereplésére Herend, Bánd, 
Márkó, Hárskút, Veszprém, Gyulafirátót, Hidegkút, Balatonfüred és 
Tótvázsony, mintegy 300-330 fõs szereplõgárdájának részvételével. A 
kulturális programot követõen került sor a hagyományos svábbálra, ezzel 
zárva a megyei közösség gáláját.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a rendezvény 
szervezésében, elõkészítésében és lebonyolításában segítette munkán-
kat. 

Településünk minden lakosának Áldott, Békés Karácsonyt 
és Boldog Újévet kíván a Német Kisebbségi Önkormányzat. 

Wir wünschen Ihnen Allen Fröhliche Weihnachten und ein Frohes Neues Jahr!

18. Német 
Nemzetiségi Gála

2007.  Tótvázsony
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Karácsonyra várva
Ilyenkor decemberben mindig eszembe jutnak a régi karácsonyok. A 

nagy várakozások, puha hóesés, a sok finomság, amit nagymamám az 
asztalra varázsolt. Szerettem vele menni ilyenkor a piacra, mindig igye-
kezett hogy különlegességgel lepjen meg minket.

Késõbb, felnõttként a legnagyobb öröm a gyermekeim öröme volt, ami-
kor a karácsonyfa alatt megtalálták az ajándékokat. Nem sokat, de min-
dig az éppen megfelelõt, aminek örültek. 

Évrõl- évre ugyanaz az érzés. Várjuk a csodát, s igyekszünk mindent 
megtenni azért, hogy semmi ne rontsa el a hangulatot. Kidíszítjük a la-
kást, az ajtót, elõvesszük a legszebb terítõt, a féltve õrzött étkészlet da-
rabjai is kikerülnek a vitrinbõl. A vásárokon bõven találunk az ünnephez 
kapcsolható díszeket, talán túl sokat is. 

De mi az az erõ, amivel a karácsonyt olyan nagyon várja mindenki ? 
Mitõl olyan csodálatos évek múlva is ? S mitõl érzi az egyedül ünneplõ 
ilyenkor sokkal mélyebben a magányt ? Miért ilyen különleges , mitõl 
olyan nélkülözhetetlen az életünkben a karácsonyi öröm? S a sok kér-
désre milyen sokféle választ adhat az ember, s bizony nagy ajándék az, ha 
megérezhetjük a valódi, az igaz feleletet. Ha tudjuk, hogy karácsonykor 
nem csak a karácsonyfa kap díszes öltözetet, hanem a lelkünk is. S ha 
csak a fa ékességén látszik az ünnep, az bizony hamis. Mert a karácsony 
fényesség, a karácsony újjászületés. Nem a csillagszóró hamar kialvó 
fénye a lényeg, hanem az örök világosság, ami azon a régi karácsonyon 
eljött a világba, s azóta is velünk van. Az isteni szeretet ereje, amivel meg-
mentett mindannyiunkat, az egész bûnös világot, ami reményt adott és 
azóta is ad minden embernek a kegyelemre. Megjelent az Isten üdvözítõ 
kegyelme minden embernek- hirdeti Pál apostol. S mennyire szükségünk 
van erre az óvásra, erre a biztonságra, az Isten kegyelmére.

Karácsonyra várunk idén is. Tegyük félre a reklámokat, a hangos hír-
mondókat. Mert a karácsony csendes,  szívünkhöz szól valaki, akit csak 
csendben hallhatunk. Kopogtat ajtónkon, bebocsátást kér, s üzen – ne 
féljetek, üdvözítõ adatik ma néktek !

Legyen békés ünnepünk ! Gondoljunk azokra is, akik betegen kórház-
ban, a hajléktalanszállón vagy az utcán vannak. Gondoljunk egymásra 
ismerõsök és ismeretlenek, s kívánjunk békés ünnepeket mindenkinek !

Áldott karácsony minden embernek !

Somogyi Veronika  
Zsuzsanna

„Meglátogat minket a felkelõ 
fény a magasságból” (Lk. 1,78)

Adventi napjainkat sok kölcsönfény világítja be. Fényárban úsznak a 
kirakatok, izzik a köztéri díszkivilágítás, ragyog-csillog minden. De va-
jon ez a fényözön be tudja –e világítani az életünket? Tisztul-e, megvi-
lágosodik-e, megmelegszik-e tõle? Tulajdonképpen mire vágyakozunk a 
karácsony közeledtével? Kellemes hangulatra, bensõséges percekre, azaz 
kölcsönfényekre, amelyek az ünnep után kialszanak, ahogyan kihúzzuk 
a konnektorból a karácsonyfaizzót? Vágyunk-e arra a fényforrásra, ami 
az életünknél magasabbról, az Isten magasságából érkezik? Készülünk-e 
ezt a ragyogást befogadni, a felkelõ fény erejében örvendezni? Hadd 
ajánljam kedves Mindnyájuknak, hogy a glória fényénél alább ne adják, 
Isten dicsõségénél kevesebbel ne érjék be, hogy ünnepük valóban békes-
séges és szeretetteljes lehessen. 

Ezekkel a gondolatokkal kíván a Református Misszió áldott karácsonyi 
ünnepeket.

Szabó Gergelyné missziói lelkész

Kisded pólyába 
takarva

Nézzünk mélyére a Karácsonynak! Mit is jelent számunkra a XXI. szá-
zad embere számára a betlehemi örömhír: „gyermek születik nekünk, fiú 
adatik nekünk, s az õ vállára kerül az uralom.”

Annyi sok ember, s annyi sok vallás keresi a boldogságot a világon, még-
is ha szertenézünk - úgy tûnik – nem is olyan könnyû megtalálni. Pedig 
van örömhír, amire felfigyelve bizony egycsapásra elmúlhatnának legsar-
kalatosabb problémáink. Nem leszünk anyagiakban bõvelkedõbbek, sem 
egészségesebbek, sõt a munkát keresõ sem talál hamarabb munkát, mégis 
eltöltene bennünket egyfajta természetfeletti nyugalom, ha meg tudnánk 
érteni mit is jelent, hogy az Isten személyesen meglátogat bennünket. Per-
sze nagyjából értjük! A kis Jézus megszületett… ezt mindenki tudja. De 
miért legyek én ettõl boldog 2007-ben? Annyi istenrõl beszélnek nekem, 
honnan tudjam mi az igazság? Lehet, hogy csak mende-monda az egész! 
Vagy több isten van? Kinek-kinek a magáé? Esetleg én magam vagyok az 
isten, aki saját életemet irányítom? Véleményekkel bizony tele vagyunk, 
de megoldást csak az talál, aki komolyan gondolkodni kezd. Ugyan me-
lyik Isten az, amelyik személyesen akar részt venni életünkben? Melyik 
az, amelyik eljött, hogy szegényként, kiszolgáltatottként részt vegyen a 
mi életünkben, sõt mitöbb életét adja értünk? Nem a felhõk magasából 
prédikált, nem dicsfényben repkedte körbe a világot, hanem eljött kö-
zénk! Elõször ismeretlenként szép csendben belenövekedett a világba, 
hogy egészen eggyé legyen velünk és így belülrõl, példát adva mutassa 
meg, hogy van boldogság a világon, s azon túl pedig örökké. Az Isten 
személyesen szeret, mert õ maga személyesen a Szeretet! Nem eszme, 
nem filozófia, sem pedig a természet szelleme: kisded pólyába takarva, a 
Krisztus, akinek majd vállára kerül elõször a kereszt aztán az uralom.

Nézzünk fel az égre, keressük a betlehemi csillagot! Repüljünk el gon-
dolatban a világegyetem határáig, s aztán azon túl, s azon is túl találunk 
Valakit, aki személyesen ide jött: azért, hogy szeressen. Téged, Engem, 
Mindannyiunkat!
 

Gere Dávid Márk SMC
 plébános

Karácsonyi ünnepeinkre szeretettel várjuk templomainkban  
az örömhírre vágyókat!
Karácsony éjszakáján Hidegkúton 21 órakor,  
Tótvázsonyban 22 órakor örömhír-mise
December 25-én, Karácsony napján 11 órakor ünnepi nagymise
December 26-án, Karácsony másnapján 11 órakor ünnepi mise
December 31-én du. ½ 5-kor hálaadás az év kegyelmeiért
Január 1-én Szûz Mária istenanyaságának ünnepén  
11 órakor ünnepi szentmise.

Bõvebb információkért keresse honlapunkat: www.vamosplebania.hu
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MEGYEHÁZI HÍREK
Lovaggá ütötték 
Lasztovicza Jenõt
A Balatonvin Borlovagrend 
tagjává választották a megyei 
közgyûlés elnökét Balatonfü-
reden a Kertészeti Szakképzõ 
Iskolában rendezett ünnepség 
keretében. Az ünnepélyes ce-
remónia kiegészült a megújult, 
kibõvített borlaboratórium át-
adásával, amely ötmillió forint 
értékû mûszerrel gazdagodott. 
 A laboratórium bõvítése az 
intézményt támogató cégek 
szakképzési hozzájárulásá-
ból vált lehetõvé. A korszerû 
mûszerparknak köszönhetõen 
a napi oktatáson-képzésen túl 
a tervek szerint a környékbeli 
gazdák elõzetes bevizsgálásra is 
vihetik majd boraikat a megújult 
laboratóriumba.
Az ünnepélyes szalagátvágást 
követõen Lasztovicza Jenõ, a 
megyei közgyûlés elnöke lovagi 
címet kapott. Mellette Horváth 
Csaba is elnyerte az ünnepségen, 
a borbarátok, és a nedûhöz értõk 
körében igen jól csengõ nevet

Veszprém megyével 
ismerkedett az ausztrál 
nagykövet
A megyeszékhelyen járt Alexan-
der John Brooking, Ausztrália 
magyarországi nagykövete. A ma-
gasrangú vendég a Pannon Egye-
temen tett látogatását követõen 
érkezett a megyeházára Navra-
csics Tibor frakcióvezetõ, és Mi-
halovics Péter Veszprém városi 
képviselõ társaságában. Laszto-
vicza Jenõ a megye turizmusá-
ról, és befektetési lehetõségekrõl 
tárgyalt vendégeivel.
A megyei közgyûlés elnöke 
Veszprém megye adottságairól, a 
turizmusban rejlõ lehetõségekrõl 
beszélt az ausztrál nagykövettel. 
Különösen nagy hangsúlyt fek-
tettek a tárgyaló felek a borászat-
ra, hiszen mindkét ország büszke 
lehet szõlészetére, borvidékeire. 
A tervek között szerepel a 
kapcsolatok kiszélesítése, el-
mélyítése ezen a területen. 
Alexander John Brooking beszá-

molt a Pannon Egyetemen tett 
látogatásának tapasztalatairól, 
ahol az Ausztrál Tanulmányok 
Regionális Hálózata kétnapos 
konferenciájának vendége volt. 
Kiemelte, a program keret-
ében szeretnék a cserekap-
csolatok számát növelni, hoz-
zátette, jelenleg nyolcszáz 
magyar diák tanul Ausztráliában. 
Ez a szám azonban növelhetõ, 
hiszen egyre többen szeretnének 
élni a külföldi tanulás, és mun-
kavállalás lehetõségével

Maine-et Loire  
és Veszprém megye 
kapcsolata tovább 
erõsödik
A megyeházán fogadta a francia 
Maine-et Loire megye küldött-
ségét Talabér Márta alelnök.
Az együttmûködés tíz évre nyú-
lik vissza, amikor a megyék két-
oldalú megállapodást kötöttek. 
Az azóta háromoldalúvá bõvült 
szerzõdéshez Kovászna megye 
idén januárban csatlakozott.
A francia vendégek, Cyrill Gil-
bert kulturális, sport és nemzet-
közi kapcsolatok osztályvezetõ 
helyettese, valamint Ganaelle 
Guiter nemzetközi referens 
számos területen egyeztetett a 
kapcsolat további lehetõségirõl 
megyénk vendéglátóival.

Talabér Márta a tárgyalás szü-
netében tartott sajtótájékozta-
tón kiemelte a kétoldalú turiz-
mus fejlesztésének fontosságát, 
külön hangsúlyozva a borutak 
jelentõségét.
Mindkét megye vezetõi nagy 

hangsúlyt fektetnek a gyermek-
védelem, az ifjúság, a sport, és 
a kultúra területén való még 
szorosabb együttmûködésre. Cy-
rill Gilbert, és Ganaelle Guiter 
részérõl ez egyben bemutatkozó 
látogatás is volt, hiszen jelen-
legi pozíciójukban mindketten 
elõször jártak nálunk. 

Belterületi utak  
és város rehabilitáció 
uniós forrásokból
Pál Béla, a Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács el-
nöke, valamint Lasztovicza Jenõ, 
a megyei közgyûlés elnöke közös 
sajtótájékoztatón számolt be a 
legújabb uniós pályázatok által 
nyújtott lehetõségekrõl. 

A belterületi utak támogatására 
összesen 1,7 milliárd forint áll 
rendelkezésre, melybõl 18 pá-
lyázatot támogatnak. Veszprém 
megyébe ebbõl összesen 642 
millió forint jut-fogalmazott Pál 
Béla. A városok fejlesztésére, 
rehabilitációjára szánt összeg 10 
milliárd forint a Közép-Dunán-
túli régióban, ebbõl 4 milliárd 
áll majd rendelkezésre a megyei 
jogú városokban, amelybõl 2007-
2008 folyamán megindulhatnak 
a településfejlesztési beruházá-
sok. A fennmaradó 6 milliárd a 
kisebb településeket gazdagítja. 
Lasztovicza Jenõ, a megyei 
közgyûlés elnöke elmondta, az 
idei 150 milliós keretet növelni 
szeretnék jövõre, így biztosítva 
nagyobb mozgásteret a települé-
sek önrészének támogatásához. 
Hartmann Ferenc fejlesztési ta-

nácsnok hangsúlyozta, a veszp-
rémi Mártírok útja felújítása, 
melyre pályázaton 188 millió 
forintot nyertek, összesen 277 
millió forintba kerül majd Ebbõl 
tavaszig kicserélik az aszfaltbur-
kolatot, és térkõvel burkolják  a 
járdát és a parkolósávot

Hírek röviden 

Megnyílt Zircen a Bakonyi  ;
Természettudományi Múzeum új 
kiállítása „Jégkorszaki óriások” 
címmel. A kiállítás a múzeum új, 
úgynevezett „C” épületében ka-
pott helyet, és központi látnivaló-
ja a tavaly nyáron Csajág határá-
ban talált két mammutcsontváz, 
amelyet rekonstruálva felállítot-
tak. A kiállítást Talabér Márta, a 
Megyei Közgyûlés alelnöke nyi-
totta meg, majd a megyei önkor-
mányzat Pro Comitatu díját adta 
át dr. Tóth Sándornak a múzeum 
nyugdíjas igazgatójának.

Veszprém megyei programon  ;
vett részt az Alsó Ausztriai Cor-
vinus Kör küldöttsége. Az oszt-
rák magyar barátság ápolását, 
kapcsolatok kialakítását célul 
tûzõ szervezet elõször Zircre 
látogatott, ahol megtekintet-
te a Regulyi Szakközépiskola 
tanmûhelyét, majd a Könyvtá-
rat, múzeumot és a templomot. 
Veszprémben a Megyeháza 
Szent István termében Talabér 
Márta alelnöknõ, dr. Zsédenyi 
Imre fõjegyzõ, Debreczenyi Já-
nos polgármester és dr.Gálffy 
István konzul társaságában Lasz-
tovicza Jenõ a megyei közgyûlés 
elnöke fogadta a küldöttséget. 
Ezt követõen Veszprém, Bala-
tonfüred, Badacsony és Tapolca 
s nevezetességeivel ismerkedtek 
a vendégek.

Kovászna és Nyitra megyébõl  ;
érkezett tanulókat fogadtunk, 
akik a Köztársaság kupa atlétikai 
versenyen vettek részt. Talabér 
Márta alelnöknõ köszöntötte a 
15. versenyen résztvevõ sportoló-
kat, amely elsõ alkalommal volt 
nemzetközi. Jól szolgálta a talál-
kozás a három nemzet – magyar, 
szlovák és román- fiataljainak 
közeledését és sportbarátságok 
kialakulását
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A Loire vidék régióból utazás ;
szervezõk delegációját fogadta 
Talabér Márta alelnök a Megye
házán. A néhány napos program 
eredményeként jövõ évtõl szere
pelni fog Veszprém megye a Loi
re vidék régiós idegenforgalmi 
ismertetõiben és utazási prospek
tusaiban.

Gifu prefektúra és Veszprém  ;
megye ifjúsági csereprogramjá
nak keretében 6 fõs ifjúsági de
legáció utazott Japánba. A dele
gációt Jokoi Acusi alkormányzó 
fogadta, aki tájékoztatást nyújtott 
Gifu prefekúra elképzeléseirõl a 
jövõbeli együttmûködés vonatko
zásában. A megbeszélésen részt 
vett Sípos László, a MALÉV 
tokiói irodájának tanácsadója is, 
aki egy üzleti modellt mutatott 
be a turisztikai és gazdaságiüz
leti kapcsolatok élénkítésére. Jo
koi Asuci alkormányzó elmond
ta, hogy fontos célnak tekinti a 
közvetlen gazdasági kapcsolatok 
kiépítését a két megye között, 
továbbá tájékoztatott arról, hogy 
Furuta Hajime kormányzó 2009
re tervezi Veszprém megye felke
resését.

A Pannon Térség Fejlõdéséért  ;
Alapítvány a Megyeháza Szent 
István termében jótékonysági 
rendezvényt szervezett az elhunyt 
dr. Horváth Balázs országgyûlési 
képviselõ közéleti szerepválla
lását bemutató dokumentum 
emlékkötet megvalósításáért. A 
rendezvény résztvevõit Talabér 
Márta alelnök köszöntötte.

A Veszprém Megyei Önkor ;
mányzat és a Landratsamt Wunsi
edeli Fichtelgebirge között fenn
álló partnerség, együttmûködési 
megállapodás értelmében, hiva
talos szakemberekbõl álló dele
gáció tett látogatást Veszprém 
megyében. 

A Veszprém Megyei Önkor ;
mányzat az 1956os Forradalom 
és Szabadságharc 51. évforduló
jának tiszteletére rendezett ün
nepségén Talabér Márta alelnök 
mondott ünnepi beszédet. A pápai 
Pegazus Színpad mûsora után Pro 
Comitatu kitüntetéseket és – dr. 
Zsédenyi Imre fõjegyzõvel együtt 
– szakmai díjakat adott át Lasz
tovicza Jenõ a megyei közgyûlés 
elnöke. Végül a jelenlévõkkel 
együtt koszorúzták meg a Me
gyeházán a Szent István terem 
elõterében lévõ emléktáblát. 

2007. november 29-én, csütörtök 
este a Polgármesteri hivatalban 
volt lakossági fórum a LEADER 
pályázat kidolgozásához. A meg-
jelentek elõadást hallgathattak a 
LEADER alapelveirõl, és a ter-
vezett vidékfejlesztési stratégia 
alapelveirõl. Beszélgetéssel zárult 
estet tervek szerint jövõ év elején 
folytatjuk.

A várhatóan 2008. április végén 
benyújtásra kerülõ pályázat az 
alábbi alapkoncepcióra épül:

Gazdaságfejlesztési 
koncepció 
A lista várhatóan változni, bõvülni 
fog: 
Beruházások ösztönzése, gazda
sági együttmûködések erõsítése, 
képzés, szemléletformálás 

Komplex, szektorokon átnyúló zz

vállalkozásfejlesztés 
Munkahelyteremtés, beruházázz

sok ösztönzése 
Helyi termékek, szolgáltatások zz

helyi fogyasztásának tudatos 
fejlesztése 
Gazdasági célú képzések, trézz

ningek (innováció, nyelv, szem
léletformálás, identitás, stb.) 
Meglévõ adottságok kihasznázz

lásával ipari, vállalkozási zónák 
kialakítása 

Természeti, épített 
és kulturális értékek, 
felhagyott területek 
gazdasági, turisztikai 
jellegû hasznosítása 

Turisztikai vállalkozók segítése, zz

turisztikai infrastruktúra meg
teremtése, fejlesztése 
Különbözõ turisztikai ágak fejzz

lesztése (zöld, aktív, kulturális, 
esélyegyenlõségi) 
Hagyományteremtõ helyi és térzz

ségi turisztikai termékek folya
matos támogatása 
Turisztikai értékek fenntartható zz

fejlesztése, tudatos tájfenntar
tás 
Volt bányászati, katonai, ipari zz

’barnamezõs területek’ haszno
sítása 

Térség- és 
településmarketing 

Informatikai fejlesztés technizz

kai és emberi feltételeinek meg
teremtése 
Szakmai érdekek fóruma zz

Információáramlás és kommuzz

nikáció fejlesztése 
Nonprofit, gazdasági jellegû zz

szolgáltatás megszervezése 
Átfogó területi márka és zz

minõségbiztosítási rendszer ki
alakítása, marketingje és piaci 
bevezetése 

Szolgáltatásfejlesztés,  
élet minõ ség-javítás 
Az eddigi tervezési munka során 
az alábbi intézkedéselképzelése
ket gyûjtöttük össze. A lista várha
tóan változni, bõvülni fog: 
Közösségfejlesztés tárgyi 
és emberi feltételeinek 
megteremtése

Civil társadalom fejlesztése zz

Környezet és egészségtudatos zz

életmód erõsítése 
Identitástudat, szemléletforzz

málás 
Kötelezõ feladatokon túli oktazz

tásinevelési tevékenység támo
gatása 

Hátrányos helyzetûek esély
egyenlõségének javítása, fiatalok 
megtartása és aktivizálása 

Hátrányos helyzetûek integrálázz

sának erõsítése 
Fiatalok identitástudatának zz

erõsítése 
Kulturális, szabadidõs tevékenyzz

ségek támogatása 
A szociális gazdaság feltételezz

inek megteremtése, közösségi 
szolgáltatások fejlesztése 
Szociális gazdaság feltételrendzz

szerének megteremtése 
Közszolgáltatási feladatok fejzz

lesztése, átvétele a civil szfé
ra által (pl. családi napközi, 
idõsgondozás, ifjúsági progra
mok szervezése, hulladékkeze
lés, stb.)

a részletek kidolgozásához várjuk 
az ötleteket véleményeket, konkrét 
javaslatokat. Minden vélemény ér
dekel!
További információk: www.totva
zsony.hu, www.sumeg.hu.

Szendrei Szilárd
tie@etotvazsony.hu

LEADER 

Közösen az éltetõ 
Balaton-felvidékért

Mire költöttük?
1% a Tótvázsonyi Ifjúsági 
Egyesület támogatására
2006ban egyesületünk 20.969 Ftot kaptunk a magánszemé
lyek 1% felajánlásából. 
Ezt az összeget a 2007es évben szervezett nyári napközire for
dítottuk.
2007es évben 61.991 Ftot kaptunk az 1%ból, melyet tagsá
gunk bõvítésére, a fiatalok munkájának elismerésére és képzé
sükre fordítjuk.
Köszönjük, hogy támogatták munkánkat, kérjük ha tehetik, 
támogassák eztán is szervezetünket.
Nevünk: Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
Adószámunk: 18933039-1-19
Számlaszámunk: 73200024-11270984, Kinizsi Bank

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Újabb szociális otthon nyílik!!!
Szent Kamill Idõsek Átmeneti Otthona 

(8330 Sümeg Rendeki utca 14. szám) 
Az Intézmény várhatóan 2007. decemberében nyitja meg kapuit. Ápolást-gondo-
zást nyújtó intézmény 72 fõ engedélyezett létszámmal átmeneti elhelyezést nyújtó 
idõsek átmeneti otthona .
A teljes körû ellátás az alábbiakat foglalja magába: 
- lakhatást 24 órás felügyelet mellett, 
- napi 3-szori étkezést, diétát, 
- szükség szerinti ruházattal, textíliával való ellátást, 
- egészségügyi ellátást, 
- mentális gondozást, foglalkoztatást, 
- szükség szerinti gyógytornát, 
- gondozási-ápolási feladatok ellátását. 
 A feladatellátás tartalma: 
Az Intézmény átlagos elhelyezést nyújtó intézmény. A teljes körû ellátás és 
lakhatás biztosítására 24 db háromágyas szoba, társalgó-ebédlõ, 1 db látogatói 
szoba, nõvér+orvosi szoba, és mellékhelyiségek állnak rendelkezésre az ellátást 
igénybevevõk számára. Az intézményben az akadálymentes közlekedés biztosí-
tott. (nincs küszöb, rámpák, stb.) 
A háziorvos heti 2 órában illetve sürgõs esetben szükség szerint látja el feladatát 
az. A háziorvos elrendelésére gyógytornász áll az ellátottak rendelkezésére. 
Az intézmény saját fõzõkonyhával rendelkezik. 
A napi 3-szori étkezésbõl az ebéd mindennap melegétel, a reggeli és vacsora he-
tente 4-5 alkalommal meleg étel. 
Az orvos javaslatára az alábbi diétát biztosítják: 
•  zsírszegény, 
•  sószegény, 
•  szénhidrátszegény, 
•  fehérje szegény étrenddel a betegség csoportoknak megfelelõen. (érrendszeri 
-, magas vérnyomásos -, cukorbetegek részére) 
Az ellátást igénybevevõ saját ruházatát és saját textíliáját használja. 
Az intézményben minden betegségcsoportba tartozó beteg elhelyezhetõ.
Az egyszeri belépési összeg és havi gondozási díj mértékének megállapítása is  a 
beköltözni szándékozó körülményei alapján kerül meghatározásra. 
A belépési összeg maximum 300.000 Ft, a havi gondozási díj legfeljebb 67.200 
Ft/hó.  
Telefonon érdeklõdni  Leskovits Norbertnél a 87/550-232, 06/70/3375-964-es  
számokon lehet.
Körjegyzõségünk  készséggel áll  az érdeklõdõk segítségére, telefonos információ 
kéréshez, nyomtatványbeszerzéshez. 

 Verpulácz Józsefné 

Nefelejcs 
Alapítvány

Az Idõsek Világnapjához kapcsolódva a település idõs 
lakóit köszöntöttük október 13-án délután. Az Idõsek Vi-
lágnapja elsõsorban a szeretet, a megbecsülés és a tisztelet 
ünnepe. A tótvázsonyi Nefelejcs Alapítvány szervezésben 
a fiatalabb korosztály vendégül látta az idõseket. Magasi 
János polgármester úr és Tósoki Zoltánné köszöntötte a 
megjelent vendégeket, a nagycsoportos óvodások, az is-
kola hatodik osztályos tanulói, a Dalkör és a Harmoni-
ka trió pedig gondoskodott a szórakoztatásról. Külön kis 
meglepetéssel és virágcsokorral üdvözöltük Tótvázsony 
legidõsebb lakóit, a 91. évében járó Szabó Imre bácsit, a 90 
éves Vogel Andrásné Irén nénit és a 90 évéhez közeledõ 
Ódor Lászlóné Kati nénit. A mûsor után vendégeink szí-
vesen maradtak még beszélgetni, nótázgatni.

November 10-én Egészségnapot szerveztünk. Különbözõ 
elõadásokon vehettek részt  az érdeklõdõk. 

(Bûnmegelõzés, szûrések fontossága, szívbarát táplál-
kozás kisállatok gondozása stb.) Az elõadásokkal párhu-
zamosan lehetõség nyílt finom saláták, teák, gyümölcsök 
kóstolására is. A gyermekeknek kézmûves lehetõséget biz-
tosítottunk. Sokan vették igénybe az ingyenes szemvizsgá-
latot. Sajnos az egészségnap látogatottsága nem volt nagy, 
de aki idõt szánt erre a programra az jól érezte magát. 
Szeretnénk hagyományt teremteni, és minden évben egy 
napot hasonló programnak szentelni.

Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik bármilyen 
módon segítették rendezvényeink lebonyolítását. 

Minden kedves tótvázsonyi és hidegkúti lakosnak ál-
dott, békés ünnepeket kívánok a Nefelejcs Alapítvány 
nevében. 

Harkai Klára
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A téli ünnepkör 
tevékenységei

népszokások és néphagyományok 

Az óvoda egyéniségét meghatározzák a periodikusan ismétlõdõ 
programok, ünnepek, rendezvények, melyek kiemelkednek az óvoda 
mindennapi életébõl. Az ünnepek, jeles napok, hagyományok es-
eményei élményt, örömet nyújtanak, hatékonyan befolyásolják az 
érzelmi, értelmi nevelést, formálják a közösségi életet, és különbözõ 
alkalmat nyújtanak az óvoda és a család szoros együttmûködésében. 
Mivel most a téli ünnepkör tevékenységeiben, hagyományaiban élünk, 
ezért ezekrõl szeretnék leírni néhány gondolatot.

A téli ünnepkör középpontja a téli napforduló ünnepe a karácsony, 
mely advent vasárnapján kezdõdik és vízkeresztig tart.

Az adventi idõszakot az óvodában a karácsonyra való készülõdés, 
az ünnepvárás izgalma hatja át. A teremdíszítés, az adventi naptárak, 
a titkok, a meglepetések, az adventi koszorú elkészítése az örömün-
nepet, a várakozás izgalmát sugallja. Ettõl a naptól kezdve mind-
ennap gyertyát gyújtunk, elcsendesedünk, és szeretettel fordulunk 
egymás felé, azokra gondolunk, akik fontosak nekünk.

Fontosnak tartjuk megéreztetni a gyerekekkel a figyelmességet, 
segítõkészséget és a szeretet megnyilvánulásának minden apró moz-
zanatát.

Borbála napján cseresznyeágat teszünk a vízbe, Luca napja pedig a 
búza elültetésének ideje. Mindkettõ a megújulás, az új élet jelképe.

Szent Miklós érkezését megelõzik a róla szóló történetek, legendák, 
dalok, versek, hogy méltóan megtisztelhessük érkezését. Köszönjük 
az iskolásoknak, hogy az idei évben a Mikulás érkezéséig színdarab-
bal és harmonikaszóval kedveskedtek a jelenlévõknek. Vidáman 
csendültek fel a Mikulást váró énekek a gyerekek ajkáról, akik 
örömmel és hálás tekintettel vették át az „öreg” Mikulás bácsitól az 
ajándékcsomagot.

A karácsony a szeretet és a család bensõséges ünnepe. A szenteste, 
a kis Jézus születése nem hozható elõre. Éppen ezért a készülõdés 
nagyobb jelentõséggel bír, megünneplése óvodánkban csak jelzés 
értékû.

Karácsonyt megelõzõen egy nap játszóházat is szervezünk. Ezen 
a délutánon a szülõk és a gyerekek az óvónõkkel együtt közösen 
készíthetnek asztali díszeket, dekorációs tárgyakat stb., melyekhez 
természetes anyagokat, változatos technikákat és mindenféle eszközt 
biztosítunk.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak a Mikulás 
és a karácsonyi ajándékok elkészítéséhez, egyben szeretnénk mind-
enkinek áldott, békés karácsonyt, és boldog új esztendõt kívánni.

A január a karácsony szép emlékeivel, újévi köszöntõkkel, jókíván-
ságokkal kezdõdik. Ez az idõszak – ha az idõjárás is kedvez – a téli 
örömök megtapasztalásának, élvezetének ideje. A versek, a mesék, 
történetek is a téli természetrõl szólnak. Kiemelt hangsúlyt kap a 
környezetvédelem, a madárvédelem, a madáretetés.

Január 6.-tól (Vízkereszt) hamvazó szerdáig tart a farsang. A far-
sangi idõszak a mulatozás, álarcos bálok ideje, de egyben a tél búc-
súztatása, a tavaszvárás ünnepe is. A gyerekek, a szülõk, óvónõk 
egymást segítve készítik a jelmezeket, gyûjtik a télkergetõ, télcsúfoló 
dalokat, mondókákat. Az óvodában megrendezett farsangi mulatság 
mindig emlékezetes élményt nyújt a gyermekeknek.

Hauck Jánosné
  óvodavezetõ

A kultúrház rendbetétele 
Kövesgyûrpusztán

Idén az év második felében a kövesgyûri fiatalok kezdeményezésére és 
a lakosok kérésére a kövesgyûri kultúrház felújításába, rendbetételébe 
kezdtünk. Szakemberekkel elvégeztettük a villamos rendszer, világítás 
korszerûsítését, illetve a tetõ megjavítását. 

A helyi fiatalok nagyon sok munkával szépítették meg a termet, és az 
épület külsejét. A belsõ falakat lesimították, a színpad feletti beszakadt 
mennyezetre álmennyezetet tettek fel, a színpad elejére térelválasztó kor-
látot tettek. Rá sem lehet ismerni a kultúrházra. A javítás alapanyagkölt-
ségét, a szakmunka költségét az önkormányzat állta.

Nagyon köszönöm minden fiatalnak a munkáját, hogy ilyen szép körül-
ményeket teremtettek. A most alakuló ifjúsági klub berendezéséhez is 
vannak már felajánlások, szeretnénk kultúrált körülményeket teremteni 
a hasznos szabadidõtöltéshez. Terveink szerint dec. 15-én tartjuk a nyitó 
programokat a karácsony jegyében.

Természetesen a munkák a következõ évben is folytatódnak, közösen 
megbeszélt célok felé. 

Szendrei Szilárd
Tótvázsony Önkormányzat
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Az idei õsz és télelõ is bõvelkedett 
iskolai programokban. Az idõjárás 
néha nem segített, de még esõben 
is lelkesen gyûjtöttük a papírt. Az 
összegyûjtött papírért 34.560.-Ft-
ot kapott az iskola. Az összeget az 
osztályok között szétosztottuk.

Folyamatosan szerveztük a 
vetélkedõket, versenyeket. 

 A kicsik „Ügyes kezek” pályáza-
tán Mátyás királyhoz kapcsolódó 
rajzot készítettek a gyerekek. A 
munkákból kiállítást rendeztünk, 
a legügyesebbek ötletes ajándékot 
kaptak. Az alsó tagozaton lezaj-
lott a mesevetélkedõ is. A négy 
mesébõl összeállított feladatok a 
gyerekek tudásán kívül, gyorsa-
ságukat, ügyességüket is mérte. 
Az elsõ helyezett csapat tagjai : 
Regdon Bence, Farkas Lúcia, Kiss 
Klaudia, Bakonyi Richárd, Leve-
les Tamás voltak. A jó hangulatú 
vetélkedõre  mindenki örömmel 
emlékezik.

Nagy élményem volt a Városlõdön 
megrendezett német nemzetiségi 
kulturális fesztivál. Az elsõ hó-
esés örömeitõl jókedvûen utaz-
tunk a helyszínre. Iskolánkat 
harmonikások és szavalók is kép-
viselték. Néninger Henrik, Sánta 
Kornél, Szécsi Franciska, Grám 
Renátó harmonika mûsora arany 
minõsítést kapott. Szavalóink kö-
zül Straub Szilárd III. helyezést 
ért el. 

A veszprémi Dózsa isko-
la pályázata igazán felkeltette 
érdeklõdésünket. Régi harci gé-
pet, ostromgépet kellett készíteni. 
Barkács szakköröseink kõhajító 
gépe a legjobb modell díját nyer-
te, az  ostromgép I. helyezett a vár 
makett közönségdíjas lett. A ma-
ketteket az iskolában kiállították.

November 30-án színvonalas 
kulturális bemutatót rendeztünk. 
A gyerekek több kategóriában 
indultak, nagyon örülök a magas 
részvételnek. A produkciók él-

ményt nyújtottak mindenkinek. 
Köszönet érte. A zsûri értékelte 
az elõadásokat. I helyezést ért el : 
Szegedi Gergõ vers és torna, Szécsi 
Franciska  próza , Tilesch Bálint 
zongora és Sánta Kornél harmoni-
ka kategóriában. A jelenetek közül 
a 6.és 8. osztály mûsora holtver-
senyben végzett az élen. A fantasz-
tikus este után másnap délelõtt is 
gyerekektõl volt hangos az iskola. 
Szülõi munkaközösségünk kez-
deményezésére szakmabemutatót 
tartottunk. A többnyire helyi vál-
lalkozók mesterségüket mutatták 
be, szerszámokat, munkadarabo-
kat állítottak ki. A gyerekek élve-
zettel ismerkedtek a szakmákkal, 
kipróbálhatták magukat, mint 
festõ, tetõfedõ, virágkötõ, pék. 21 
szakma rejtelmeibe lehetett bele-
pillantani. A nagyszerû kezdemé-
nyezést köszönjük a szülõknek, a 
részt vevõ vállalkozóknak és sze-
retnénk jövõre is megszervezni, 
hogy a pályaválasztás nehéz dön-
tésében is segítséget adjunk. Mak-
ray János frappáns lógót tervezett 
az alkalomhoz. A bemutatóval 
egyidõben a kisebbeknek adven-
ti játszóházat szerveztünk, ahol 
karácsonyi ajándékokat, adventi 
koszorút készíthettek. Az iskola 
adventi koszorúján hétfõ reggel 
közösen gyújtottuk meg az elsõ 
lángot.

December 13-án megrendeztük 
a karácsonyi koncertet. Némethy 
Kornélia rendezésében idén is 
nagy élmény volt hallgatni a zene-
iskolások játékát. 

Lassan közeleg az ünnep, az év 
vége. Visszagondolhatunk, milyen 
volt ez az esztendõ. Bizonyára 
mindenkinek hozott örömöket és 
nehezebb perceket is, hiszen ilyen 
az élet. Reménykedve, élmények-
kel feltöltve indulhatunk az örök 
útra, az új esztendõre. Kívánom, 
hogy legyen szép új évünk, dolgoz-
hassunk, tehessük tehetségünkhöz 
mérve a legjobbat, adjon az Isten 
mindenkinek boldog napokat.

Boldog Új esztendõt kívánok 
mindenkinek !

Somogyi Veronika Zsuzsanna

Tájékoztató a 2007. év 
gazdálkodásáról
Kedves Szülõk!

Szeretnék köszönetet mondani a tótvázsonyi iskola szülõi munkakö-
zösség tagjainak, akik ismét bizonyságát tettek, hogy nem sajnálva idõt, 
energiát fantasztikus összefogással tudnak együtt dolgozni. Bizonysá-
gát tették azt december 1-jén megtartott Mesterségem címere szakmai 
napon. Köszönet nekik kitartó, lelkes munkájukért. Tovább köszönet 
minden szülõtársamnak, akik 1000 Ft-tal segítik a szülõi munkaközös-
ség munkáját. A befolyt pénzbõl sok-sok jó dolgot, programot tudunk 
támogatni. 

Rövid tájékoztató eddigi gazdálkodásunkról:
2007-es tanév:

Nyitó egyenleg:   32.854 Ft 

Bevételeink: Tagdíj:   42.700 Ft
 Adomány:   5.500 Ft
 Szakmai nap: (büfé) 3.990 Ft
  52.190 Ft 

Kiadásaink:
november 30.   mesevetélkedõ:  3.000 Ft
november 30. ki-mit-tud: 4.500 Ft
december 1.   játszóház:   10.315 Ft
december 1.   szakmai nap: 11.526 Ft
december 6. mikulás:   6.879 Ft
  36.220 Ft

Záró egyenleg: 2007. december 02-án:  48.814 Ft

2008 évi tervezett programokról január végén adunk tájékoztatást.
Kérünk benneteket, ha van jó ötletetek osszátok meg velünk, hisz ezzel 

is segíthetitek munkánkat. Pl. ilyen ötlet volt az is, hogy gyûjtsünk az 1 és 
2 Ft-os érméket az iskolának. 

Köszönjük, aki ilyen jellegû támogatásával is segítséget nyújt, hiszen 
sok kicsi sokra megy.

Továbbiakban kívánok minden kedves szülõtársamnak Békés boldog 
karácsonyt és egészségben gazdag új esztendõt. 

Kovácsné Bea 

Iskolai örömök

Idén év végén kapott falunk Erdélybõl, a fiatalok által gyakran látoga-
tott Csernátonból egy szépen kifaragott kopjafát. 1848-as emlékmûként 
szeretnénk felállítani Tótvázsonyban, 2008. március idusán, a 160-dik 
évforduló alkalmából. 
Várjuk a lakosság véleményét, hogy falunk melyik pontján legyen felál-
lítva a 2 méter magas oszlop. Kérem, 2008. január 31-ig jelezzék vélemé-
nyüket teleházunkban, vagy a polgármester felé.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Kopjafa Erdélybõl

Haszmann Józsi bácsi az elkészült kopjafával
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Ismét megnyit 
a Teaház

Várunk mindenkit 2007. decem-
ber 21-én, pénteken este 18.00-tól 
az idei utolsó teaházunkba. 

Élõ zene, irodalom, finom teák 
várnak mindenkit, fiatalt, idõst 
egyaránt. 

Jöjjön el, hozza el barátait, tölt-
sön egy kellemes, nyugodt estét 
nálunk! Teakülönlegességek közül 
válogathat 50- 100 Ft árakon.

Tótvázsony minden kedves lakó-
jának ezúton kívánunk nagyon bol-
dog, áldott karácsonyi ünnepeket, 
és közösségi programokban, sike-
rekben gazdag új évet!

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Balaton-felvidéki 
Kultúrtáj 

Néhány héttel ezelõtt a Bakony Hotelban – Balatonszõlõs polgár-
mestere kezdeményezésére – a szomszédos települések érdeklõdõ 
lakói részére találkozót szerveztek.

A rendezvényen elõbb a németországi Spessart vidékérõl érkezett 
szakember tájékoztatta a jelenlévõket a náluk és Európa több, mint 
10 országában már sikeresen megvalósított projektrõl. Ezt követõen 
Városlõd volt polgármestere, az ott már szintén megvalósult prog-
ramról tartott elõadást. 

Ezt követõen a résztvevõk arról beszélgettek, a hallottakat a kör-
nyékünkön, hogyan lehetne megvalósítani.   

S, hogy mirõl is van szó …
Környezetünk sok szép épített és természeti értékkel rendelkezik, 

olyanokkal, amelyeket mi, itt lakók nem is veszünk észre, mert szá-
munkra természetesek. Azonban a hozzánk látogatókat ezek az ér-
tékek lenyûgözik és õk arra bíztatnak bennünket, hogy másoknak is 
mutassuk meg.

Ez a program errõl szól. Azokról az értékekrõl, melyeket ismerünk 
és tudunk, hogy falunkat és környezetünket szépítik, érdekessé te-
hetik az idelátogatók számára. Ha ez a kezdeményezés több telepü-
lést is érint, több látnivalóval, szórakoztató programmal, nagyobb 
lehetõséget nyújt arra, hogy a Balaton-felvidék sok szép látnivalója 
közül erre a vidékre is jobban felhívja a figyelmet. 

 Megvalósításához nagy szükség van egy olyan „érték leltárra”, mely 
Tótvázsony minden látnivalóját számba veszi. Gondoljunk itt épület-
re, építményre, szoborra, festményre, vagy valamilyen tájrészletre, 
melyet egy kívülálló szemével érdekesnek, említésre méltónak talá-
lunk, melyhez esetleg monda, anekdota fûzõdik. 

Hogy ebbõl mi fog beépülni a fent jelzett „kultúrtáj” programba 
azt nem tudom, de azt bizton állíthatom, hogy az Önök segítségével 
összegyûjtött anyag által Tótvázsony gazdagodni fog, melyet majd 
gyermekeink, unokáink értékelnek igazán.      

Kérem, gondolkodjunk együtt! Várom ötleteiket, javaslataikat – 
személyesen, levélben, telefonon, e-mailban -, hogy falunk kulturális 
és természeti értékeit minél teljesebben megörökítsük!

Az ünnepek közeledtével szeretetteljes, békés karácsonyt, áldásos, 
boldog új évet kívánok!

Heilig Zoltán        

Egy év a szereplõ 
szemével
A 2007. év emlékezetes lesz a Harmonika Trió életében.

Bár már 2001. évben részt vehettünk Veszprémben az Unzere Wurzeln 
– Európa kicsinyben rendezvényen, megalakulásunkat mégis késõbbre 
tesszük, amikortól valóban trióban játszottunk. 

Így 5 éves „jubileumunkat” együtt ünnepelhettük a 25 éves Dalkörrel 
és a 20 éves Tánccsoporttal. Akkor igazából nem mi voltunk az igazi ün-
nepeltek, mégis nagyon jó érzés volt ott lenni a színpadon.

Hasonló szereplésünk volt a Baja melletti Vaskúton júliusban az „öreg 
zenész” találkozón, ahol a gála mûsorban mi is helyet kaptunk, meg is 
tapsoltak bennünket, de az igazi örömzenélést a nagypapa korú zenész 
társaink szolgáltatták a szép számú közönségnek.  

Itthon, farsangkor, a falunapon, vagy az idõsek napja programján min-
dig más-más közönség elõtt léphettünk föl.

Márciusban Herenden, a nemzetiségi énekkarok minõsítõ versenyén mi 
szórakoztattuk a „nagyérdemût”, míg a nemzetközi zsûri meg nem hozta 
döntését.

Keszthelyen szeptember 29-én részt vettünk egy harmonika gálán. Fia-
tal és idõsebb harmonika virtuózok mellett mutathattuk meg tudásunkat. 
Nagy élmény volt.

A „Mûvészetek Völgye” már elérte Nagyvázsonyt is. Itt lehetõségünk 
volt nekünk is bemutatkozni a sok szereplõt felvonultató rendezvényso-
rozaton.

A Trió mindhárom tagja a Lovassy Gimnázium tanulója, így érthetõ, 
hogy rendszeres szereplõi vagyunk a sváb bál elõtti bemutatónak. Hogy 
nagy tapsot kapunk, az érthetõ, hisz diáktársaink, tanáraink és szüleink 
hallgatták mûsorunkat.

Legnagyobb élmény azonban az, amikor a közönség a dalokat velünk 
énekli és tapsával nem akar leengedni a színpadról. Ilyen élményben volt 
részünk márciusban Pénzesgyõrön és júniusban Magyarpolányban.

Ebben az évben a megyei Német Nemzetiségi gálán léptünk föl utoljá-
ra. Mûsorunk után Lajos bácsi - aki megtanított bennünket harmonikáz-
ni – jött hozzánk gratulálni. Pedig nekünk kell megköszönnünk, hogy a 
zene, a harmonika szeretetére és tudására megtanított bennünket. 

Ezek voltak számunkra 2007. év legemlékezetesebb fellépései. Szinte 
minden hónapra jutatott egy-egy alkalom. Reméljük, hogy mindazoknak 
akik hallották játékunkat örömet tudtunk szerezni. 

Kellemes karácsonyt, zenés örömteli újévet kíván a
Harmonika Trió

ifj. Heilig Zoltán

14 tótvázsonyi fiatal idén õsszel, 
önkéntes munkával kifestette a 
Kultúrotthon nagytermének és 
színpadának falait, valamint a nyí-
lászárókat. A munkálatokhoz szük-
séges alapanyagokat és eszközöket 
az önkormányzat biztosította.

A Kultúrt a fiatalok ingyene-
sen használhatják a hétvégi prog-
ramjaikhoz, ezért kérte cserébe a 
képviselõ testület, hogy segítsenek 
a felújításban. 

Tavasszal mindenképpen folytat-
juk az elkezdett felújítást, a többi 
terem rendbehozatalával, a pado-
zat javításával és az épület külsõ 
festésével.

Köszönet minden részt vevõ fia-
talnak, hogy segítettek, és dolgoz-
tak a településért.

Sipos Ferenc

Festés a Kultúrban
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Alapítványunkról 
röviden…

A „Hidegkútért Közalapítvány” 
az elmúlt évekhez hasonlóan az 
idén is aktívan részt vett a kulturá-
lis- és egyéb rendezvényeken, azok 
szervezésében és lebonyolításában.

A falu- és a gyermeknap volt az 
eddigi legnagyobb „megmozdulás”. 
Néhány helyi vállalkozó jóvoltából 
kicsit nagyobb összeggel tudtunk 
hozzájárulni ehhez a rendezvény-
hez, hiszen többen nagyobb ösz-
szeget utaltak át bankszámlánkra 
erre a célra. Ismételten szeretnénk 
megköszönni felajánlásaikat. 

Bevételünk legnagyobb részét az  
adó 1 %-a jelentette ebben az év-
ben is.

Ebbõl a pénzbõl tartjuk fenn a 
TELEHÁZ-at (internetdíj-, esz-
közök stb…), támogatjuk a helyi 
rendezvényeket (gyermeknap-, fa-
lunap-, karácsonyi ajándékozás) és 
a polgárõrséget.

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni a felajánlott 1 %-ot és minden 
segítséget, amit alapítványunknak 
nyújtottak. A továbbiakban is szí-
vesen fogadunk mindenféle tá-
mogatást! (anyagi, dologi, ötletek 
stb..)

Az ünnephez közeledve:
Békés, boldog karácsonyt és si-

kerekben gazdag, boldog újévet 
kívánok Hidegkút valamennyi la-
kójának!

A „Hidegkútért Közalapítvány”
kuratóriuma nevében 

Reichardt Lõrincné

Temetõkrõl
Bizonyára észrevették a teme-

tõkben végbement változáso-
kat.

A felsõ temetõben hulladék-
tároló készült. A régi állapot 
tarthatatlan volt: 12 helyrõl kel-
lett összeszedni a szemetet, így 
rendet tartani nem lehetett. Az 
új hulladéktároló remélhetõleg 
megoldja ezt a problémát.

Az alsó temetõben sokkal 
szem betûnõbb a változás. Ki-
szabadítottuk a kerítést a bo-
zótból, és összegyûjtöttük a kö-
rös-körül kidobált szemetet. Az 
elkövetkezõ idõben ide is kerül 
egy tároló. Kérjük a falu lakos-
ságát, hogy addig is a hulladé-
kot a megszokott helyre tegyék.

A szennyvíztelep alatti mély-
utat kipucoltuk, földrendezés 
történt gépi munkával, a fagy 
beállta után pedig murvaszerû 
töltés kerül rá. Az Önkormány-
zat már régen készült erre a 
lépésre. Így a temetések, min-
denszentek alkalmából kul-
turáltabban lehet parkolni, a 
temetõt megközelíteni.

Jövõ évben szeretnénk a rava-
talozó felett egy egyenes teraszt 
kialakítani, ahol a temetéseken 
könnyebb lesz megállni – ezzel 
meg kell várni a szárazabb idõ 
beköszöntét.

A füves területek rendben 
tartását nehezítette az idei év-
ben, hogy a faluházba betörtek 
és elvitték az Önkormányzat 
gépeit. Örvendetes, hogy pár 
hónap elteltével hiánytalanul 
visszakaptuk azokat – hála a 
rend éber õreinek!

A falu lakóinak szép kará-
csonyt, jó egészséget és ered-
ményekben gazdag boldog új 
évet kívánok!

Bélafi Károly

MeghívóSzeretettel meghívjuk Önt és kedves 

családját a 2007. december 23-án 

(vasárnap) 16 órakor tartandó ha-

gyományos karácsonyi mûsorunkra 

a hidegkúti kultúrházba.
Sok szeretettel, gyakorlással készül-

nek a szereplõk. Fogadják Önök is 

ilyen szeretettel mûsorukat!  Hidegkút Önkormányzata

5-6 hónapos Suzukik akár 
1 000 000 Ft kedvezménnyel!

Székesfehérvár:  22/51-52-53, 22/50-50-47
Sárbogárd:  25/50-80-80, 25/518-011….-019
www.suzukibarta.hu          www.fejerinfo.hu

10% induló ajándékba!
Kezes és jövedelemigazolás nélkül!
Használt autóját is beszámítjuk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  és Sikerekben  
Gazdag Boldog Új Esztendõt Kíván a Suzuki Barta!
*Minimum 2 millió Ft hitel felvétele esetén!
Az akció a készlet erejéig érvényes!

Ignis 1.3 GLX+ Klímával
3 020 000 Ft helyett akár 2 061 000 Ft-ért*

Swift 1.3 GLX  Klímával
3 070 000 Ft helyett akár 2 241 000 Ft-ért*

SX4 1.5 GLX CD  Klímával
3 620 000 Ft helyett akár 2 691 000 Ft-ért*
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