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Új vezetõk 
intézményeink élén

Ez év nyarán a Tótvázsony és 
Hidegkút önkormányzatok közös 
fenntartásában mûködõ óvoda és 
általános iskola élére egyaránt új 
vezetõt választottak a képviselõ-
testületek.

Az óvoda vezetõje, Weinhardt 
Ferencné, 35 évi óvodai munkavi-
szony után nyugdíjba vonult.

Munkáját ezúton is köszönjük.
Az így megüresedett állás be-

töltésére kiírt pályázatra ketten 
nyújtották be jelentkezésüket. 
Közülük a képviselõ-testületek 
Hauck Jánosnét választották meg 
óvodavezetõnek.

Bemutatni õt bizonyára senkinek 
nem kell, hiszen nagyon hosszú 
ideje dolgozik már óvodapedagó-
gusként Tótvázsonyban.

Az általános iskola igazgatójának 
az elmúlt év nyarán választották 
meg Péti Máriát. Õ ez év júniusá-
ban egészségügyi okokból lemon-
dott vezetõi megbízatásáról.

A meghirdetett  intézményvezetõi 
állásra 14-en küldték el pályá-
zatukat. Õket meghallgatta a 
nevelõtestület, az alkalmazotti kö-
zösség és a szülõi munkaközösség  
egyaránt. Megismerték a pályáza-
tokat a két település kisebbségi ön-
kormányzatának tagjai is.

A pályázatok, valamint az 
elõzetes véleményezés ismeret-
ében Tótvázsony és Hidegkút ön-
kormányzatok képviselõ-testületei 
együttes ülésükön 7 pályázót hall-
gattak meg. Közülük Somogyi Ve-
ronikát választották meg igazga-
tónak. Õ Monostorapátiban lakik, 
három gyermek édesanyja és 2003-
tól mostanáig a dabasi evangélikus 
általános iskolát vezette.

Mindkét új intézményvezetõnek 
eredményes, sikerekben gazdag 
munkát kívánok.

Az óvodába, iskolába járó gyer-
mekek szüleit, valamint az intéz-
mények dolgozóit pedig arra ké-
rem, támogassák a most kinevezett 
vezetõket.

Magasi János polgármester

Augusztus elején ismét nagy munkába kezdtünk, 
tótvázsonyi fiatalok: sátrakat és színpadokat hoz-
tunk, felállítottuk és megtartottuk az immár hetedik 
Savanyó Jóska Napokat! Idén sem került el bennün-
ket az esõ, de tanulva a tavalyi rendezvénybõl úgy ké-
szültünk, hogy ne legyen akadálya a jó kedvnek, és a 
mûsorok megtekintésének az idõjárás.

Pénteken délután kézmûves foglalkozás, kölyökfoci, 
vetélkedõ és koncertek között válogathattak a vendé-
gek. Nagy sikere volt a tótvázsonyi Sir Nyecskék, és a 
veszprémi Eskabbe zenekarnak.

Szombaton reggel tüzek gyúltak a kondérok alatt, 
focipályát jelöltünk fel, átrendeztük a terepet és indul-
hatott a második nap. Délelõtt a tótvázsonyi bohócok 
táncoltak, majd a Délibábszínház Nyuszimeséje szó-
rakoztatta a gyerekeket. Ebéd közben jól szólt a Snap-
szer Duó, majd az Alig színpad töltötte meg nézõkkel 
a nagyszínpad környékét. Délután az Újpesti Dózsa 
öregfiúk csapata csapott össze a helyi focistákkal, míg 
a színpadon sorban váltották egymást a fellépõk. Idén 
100 éve halt meg Savanyó Jóska a falunk temetõjében 
nyugvó utolsó bakonyi betyár, ennek apropóján mu-

tatta be könyvét, és ezzel a betyár életét dr. Sipõcz Jó-
zsef a Savanyó Józsi, a jó betyár szerzõje. Estére a bu-
dapesti Sex Pressz húzta a talp alá valót, õket a bándi 
dobkör dobosai követték.. Hajnalig tartó utcabálon az 
esõ sem tudta kedvét szegni a mulatóknak. 

A délelõtti Savanyó Jóska Focikupát a helyi borozó 
csapata, a Savanyó Jóska Fõszakácsa címet a helyi Ta-
tár Róza, a borversenyt Magasi János fehérbora nyer-
te. Az öregfiúk csatáját az Újpesti Dózsa, a dekázó 
versenyt Zámbó Sándor nyerte.

Nagyon sokan jöttek el a két napra, reméljük sike-
rült az igényeik szerint összeállítani a rendezvényt. 
Köszönjük a közel 30 fiatalnak az önkéntes munkát, a 
helyi cégeknek, vállalkozóknak, a helyi és a Veszprém 
Megyei Önkormányzatnak az anyagi támogatást.

Jövõre várunk mindenkit augusztus 8-9-én a nyol-
cadik Savanyó Jóska Napra!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Részlet a Hairbõl, a Tótvázsonyi Musicalcsoport elõadásában

BETYÁRKODÁS 
TÓTVÁZSONYBAN
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MEGYEHÁZI HÍREK
Erdélyi találkozó 
az összetartozás 
jegyében

A világ számos országából utaz-
tak hazájukba a Háromszékrõl el-
származott székelyek az idén elsõ 
ízben megrendezett Háromszéki 
Magyarok Világtalálkozójára. 
Megyénket, Talabér Márta a me-
gyei közgyûlés alelnöke, és Magasi 
Anikó protokoll referens képvisel-
te. Az augusztus 17. és 20. között 
rendezett eseményre a Svédor-
szág-beli  Varmland megyébõl, va-
lamint Heves és Baranya megyébõl 
is érkezett hivatalos delegáció.

Az ötletgazda Demeter János, 
a Kovászna megyei tanács elnö-
ke. A megyei vezetõ bízik abban, 
hogy a háromszékieknek jó alkal-
mat teremtett a találkozó az ösz-
szefogásra, együtt gondolkodásra. 
Megyénk delegációjának a színes 
kulturális programsorozaton való 
részvétel mellett lehetõsége volt 
ellátogatni a sepsiszentgyörgyi 
család otthonba, valamint egy kéz-
divásárhelyi, és egy lemhényi szo-
ciális intézménybe.

A több mint négyszáz rendezvény 
közül a legmaradandóbb élmény 
a háromszéki magyarok emlék-
parkjának felavatása volt, melyet 
Szörényi Levente Egy a nép egy a 
magyar címû rockoperájának be-
mutatója követett.

Delegációnk tárgyalt a megyék 
közötti további együttmûködés 
lehetõségeirõl, melyek közül 
kiemelkedõ a turisztikai szakem-
berek kölcsönös tapasztaltcseré-
je, valamint a kulturális örökség 
hálózat kialakítására irányuló ta-
nulmányok együttes elõkészítése, 
mely térségünkön kívül érintené 
még Varmland, Heves, Abbruzzo 
megyét, és Karintia tartományt.

Hírek -röviden 
A váci Egyházmegye „Otthon”  z

Szociális Szolgáltató Nevelõszülõi 
és Helyettes Szülõi Hálózat 
nevelõszülõinél tett látogatást áp-
rilis 3-án Talabér Márta alelnök a 
Veszprém Megyei Területi Gyer-
mekvédelmi Szakszolgálat igaz-
gatójának, Jungvert Valériának 
és dr. Radovits Tiborné gyermek-
védelmi szakreferensnek a társa-
ságában. Az egyházi fenntartású 
nevelõszülõi hálózat Veszprém 
megyébõl is vállal gyermekvédel-

mi gondoskodás alatt álló gyerme-
keket, fiatal felnõtteket. A látoga-
tásra az együttmûködési szerzõdés 
elõkészítéseként került sor. 

A Balatoni Regionális Idegen- z
forgalmi Bizottság április 4.-én 
székhelyén tartott ülésén meg-
vitatta a régió marketingtervét, 
tájékozódott a turisztikai szakál-
lamtitkárság elõterjesztésében 
a várható pályázati kiírásokról, 
érintve a RIB saját hatáskörben 
kiírt pályázati felhívását is. A bi-
zottság munkájában részt vett Ve-
iland László a Megyei Turisztikai 
Hivatal vezetõje, a RIB tagja. 

Várpalotán, a Nagy Gyula Ga- z
lériában nyílott meg Sáska Tibor 
festõmûvész kiállítása, melyen a 
megyei önkormányzatot Talabér 
Márta alelnök képviselte. 

  A Megyeháza Szent István ter- z
mében Lasztovicza Jenõ a megyei 
közgyûlés elnöke nyitotta meg a 
„Tudomány a sportoló nemzetért 
konferenciasorozat Veszprémi 
elõadásait. Az elõadók a sportélet 
olyan kiemelkedõ elméleti szak-
emberei voltak, mint Dr. Nádori 
László professzor emeritus, Mo-
csai Lajos európai mesteredzõ. 
Az elõadások témái az alábbiak 
voltak: Veszprém megye sport-
ja, jövõje; sportolók felkészítése 
a sportorvos szemszögébõl; kis-
térségek sportolási lehetõségei; 
egészségnevelés, drogprevenció 
szerepe; testnevelõ tanárok szere-
pe és helyzete a sportra a drogpre-
vencióra nevelésben; áttekintés az 
EU országai fiatalságának sporto-
lási szokásairól. A rendezvény a 
Válaszd a sportot, sportolj a drog 
helyett megyei akció kiemelkedõ 
eseménye volt. A rendezvényen 
részt vett Talabér Márta alelnök. 

 Tizedik alkalommal rendezte  z
meg a megyei önkormányzat a Me-

gyefutást. Ebben az esztendõben 
„Más, mint másutt…, Másnak 
térkép e táj.” Elnevezésû rendez-
vényünkön Veszprém megye ter-
mészeti és építészeti szépségeire 
kívántuk felhívni a figyelmet. A fu-
tás 3 napon át, 53 települést- köz-
tük a 14 várost-érintett és összesen 
2500 diák, fiatal csatlakozott hoz-
zánk. A futáshoz kapcsolódóan 
rajzpályázatot is hirdettünk. 

 A Megyei Turisztikai Hiva- z
tal sajtótájékoztatóján a szakin-
tézmény vezetõjével Lasztovicza 
Jenõ a megyei közgyûlés elnöke 
tájékoztatta a média képviselõit 
a X. Veszprém Megyei Utazás 
Kiállítás és kísérõrendezvényei 
elõkészületeirõl, részleteirõl. 

 Lasztovicza Jenõ a megyei  z
közgyûlés elnöke nyitotta meg a 
Megyei Turisztikai Hivatal által 
szervezett, a Megyeházán, mint-
egy 100 érdeklõdõ részvételével 
lebonyolított turisztikai konferen-
ciát. A Korábbi évek hagyománya-
inak megfelelõen a Magyar Turiz-
mus Zrt. szakemberei (a hálózati 
igazgató, az ausztriai és belgiumi 
képviseletvezetõk) adtak részletes 
tájékoztatást a fõbb küldõ terüle-
teket és a hazai forgalmat érintõ 
tendenciákról, várakozásokról. 
Prezentációt tartott az Utazás ki-
állítás résztvevõjeként is  Maine-
et Loire megye és Saumur városa, 
valamint a díszvendég Észak Ma-
gyarország régió. 

 Veszprém Megyei Jogú Város,  z
Székesfehérvár, Esztergom és Tata 
városok közötti „Királyi Városok” 
címû integrált regionális turisz-
tikai fejlesztés együttmûködési 
megállapodásának aláírásán Tala-
bér Márta alelnök vett részt. 

 Ülésezett a „Veszprém Megyei  z
Önkormányzatok a Közbiztonsá-
gért” Közalapítvány Kuratóriuma. 

A testület 2006. évi tevékenysége 
elismeréséül „Az év Veszprém me-
gyei rendõre” díjat Csizmadia Gá-
bor rendõr alezredesnek a Veszp-
rém Megyei Rendõr-fõkapitányság 
Közbiztonsági Szervek, Közrend-
védelmi Osztálya vezetõjének ítélte 
oda, amely elismerést 2007. április 
21-én ünnepélyes állománygyûlés 
keretében Lasztovicza Jenõ a me-
gyei közgyûlés elnöke dr. Bartalus 
Antallal, a kuratórium elnökével 
együtt adta át. 

 A veszprémi Pannon Egye- z
temen került megrendezésre a 
Megyei Turisztikai Hivatal bonyo-
lításában a X. Veszprém Megyei 
Utazás kiállítás, melyet Porga 
Gyula, a megyeszékhely alpolgár-
mesterével Lasztovicza Jenõ a me-
gyei közgyûlés elnöke köszöntötte. 
A szakmai megnyitást Pál Béla, 
a parlament Sport és Turisztikai 
Bizottságának alelnöke nyitotta 
meg. A jubileumi rendezvényso-
rozaton 131 kiállító mutatta be 
ajánlatait a mintegy nyolcezer 
érdeklõdõnek. Jelen voltak test-
vérmegyéink közül a romániai 
Kovászna megyébõl, a szlovákiai 
Nyitra megyébõl, a franciaországi 
Maine-et Loire megye és Saumur 
városa és kiemelkedõen attraktív 
kiállítóként az olaszországi Por-
denone megyébõl érkezett szak-
emberek. 

Talabér Márta alelnök megnyi- z
totta a Veszprém Megyei Pedagó-
giai Intézet és Szakszolgálat által 
nyolcadik alkalommal megrende-
zett Veszprém megyei Óvodape-
dagógiai Napot. 

Együttes ülését tartotta a  z
Veszprém Megye Idegenforgalmá-
ért Közalapítvány új összetételû 
kuratóriuma és felügyelõ bizott-
sága. Elfogadta a 2006. évi költ-
ségvetési beszámolót, a közhasz-
núsági jelentést. Megállapította a 
közalapítvány 2007. évi költség-
vetését és a korábbi gyakorlatnak 
megfelelõen döntött a települési, 
kistérségi marketing eszközök 
támogatására irányuló pályázati 
kiírásról. 

 Balatonvilágoson került sor a  z
Lakásotthonok Országos Szakmai 
Egyesülete a Gyermekekért 2007. 
évi országos konferenciájára. A 
lakásotthonokban folyó szakmai 
munka minden területére kiter-
jedt a konferencia programja, vé-
gén záródokumentumot fogadtak 
el, melyet a szakminisztériumnak 
is megküldtek. 

A megyei kórház „E” épületé- z
nek nagy tanácstermében tartot-
ták meg a XVIII. Csolnoky Ferenc 
Emlékülést. Hagyományosan az 
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ülés alkalmával kerültek átadásra 
az Emlékbizottság által adomá-
nyozott Csolnoky Ferenc emlék-
érmek, melyet idén dr. Szabó Éva 
osztályvezetõ fõorvos, Óvári Má-
ria rendelõintézeti asszisztens és 
Prof. Dr. Nagy Attila osztályvezetõ 
fõorvos kaptak.  

 A Veszprémi Örmény Kisebb- z
ségi Önkormányzat és az Örmény 
Kultúrájáért Alapítvány rendezés-
ében a Megyeházán ünnepi meg-
emlékezést tartottak az örmény 
népirtás 92. évfordulója tiszteleté-
re. Az emlékmûsort Pálfy Sándor 
alelnök nyitotta meg. 

A 9. alkalommal megrende- z
zett Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Turisztikai Napok és Utazás 
Kiállításon megyénk kínálatát 
turisztikai hivatalunk szakembe-
rei mutatták be. A félszáz kiállító 
ajánlatát hatezer érdeklõdõ kísér-
te figyelemmel. 

A Pápai Örmény Kisebbségi  z
Önkormányzat az örmény nép-
irtás 92. évfordulójára rendezett 
megemlékezésén Talabér Márta 
alelnök mondott köszöntõt. 

„Hátrányos helyzet és gyermek- z
védelem, 10 éves a gyermekvédel-
mi törvény” címmel Budapesten 
a Millenáris Park „Fogadó épü-
letében” rendezett országos gyer-
mekvédelmi konferenciát Buda-
pest Fõváros Önkormányzatának 
Területi Gyermekvédelmi Szak-
szolgálata. A programon Veszp-
rém megye képviseletében többek 
között részt vett Sándor Tamás 
irodavezetõ, dr. Radovits Tibor-
né gyermekvédelmi szakreferens 
és Jungvert Valéria a Veszprém 
Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat igazgatója. 

A Touirnform Szövetség or- z
szágos közgyûlésén, Budapes-
ten Veiland László a Megyei 
Turisztikai Hivatal vezetõje és 
Balajthy Zsuzsanna információs 
referens vett részt. A jelenlévõk 
beszámolót hallhattak a 2006. évi 
tevékenységrõl, az idei tervekrõl. 
A Közép-Dunántúli régió képvise-
letében ismét az elnökség tagjává 
választották Balajthy Zsuzsannát. 

Finn szakemberekbõl álló cso- z
port tett látogatást a Megyehá-
zán, ahol Talabér Márta alelnök 
fogadta õket, és adott tájékozta-
tást a megyei önkormányzat ál-
tal mûködtetett gyermekvédelmi 
és szociális szakellátórendszer 
mûködésérõl. A 10 fõs delegá-
ció ezt követõen megtekintette a 
Csecsemõ és Fogyatékos Szemé-
lyek Otthonát, délután a Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának szociális intézményrend-
szerével ismerkedtek. 

A Thuri György Gimnázium  z
és Szakközépiskola, valamint a 
„Várpalota Gimnáziumáért Ala-

pítvány” közös rendezésében tar-
tották meg a Thuri Gálát. A gálán 
a megyei önkormányzatot Talabér 
Márta alelnök és Galambos Szil-
via tanácsnok képviselte. 

A Wunsiedeli Ifjúsági Kör  z
közgyûlésén Göndör József és 
Háhn Károlyné vett részt. A 
közgyûlésen búcsúztatták Ralf 
Grigoleitet, aki 16 éven át volt 
elnök. A találkozón beszélget-
tek a két régióban folyó ifjúsági 
projektekrõl dr. Peter Seisser el-
nökkel és Gerhard Hanske Hivatal 
igazgatóval. Az elmúlt két projekt 
Az ifjúságbarát Önkormányzat és 
a Válaszd a sportot, sportolj a drog 
helyett dokumentációját Veszprém 
megye elkészítette számukra. 

 A Porva, Csesznek és Dudar  z
településeket érintõ No Motor 
Rally elnevezésû, a természetjá-
ró turizmusra, a Bakony jelentõs 
területére kiterjedõ események 
porvai programját Talabér Már-
ta alelnök nyitotta meg, Veiland 
László turisztikai hivatalvezetõ 
társaságában. 

 A Veszprém Megyei Pedagó- z
giai Intézet és Szakszolgálat szer-
vezésében került sor az Országos 
angol nyelvi verseny döntõjére a 
Medgyaszay István Szakképzõ 
Iskola, Gimnázium és Kollégium-
ban. A versenyt Stolár Mihály me-
gyei képviselõ nyitotta meg, a díja-
kat Talabér Márta alelnök adta át 
a gyõzteseknek. 

A Veszprém Megyei Kataszt- z
rófavédelmi Igazgatóság az ez évi 
Tûzoltó-napi ünnepségét tartotta 
a Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Kossuth termé-
ben. Az ünnepségen számos kitün-
tetést és elismerést adtak át. Az 
„Év megyei tûzoltója” kitüntetést 
az ajkai tûzoltó-parancsnokság 
fõtörzsõrmesterének, Frómann 
Ferencnek Lasztovicza Jenõ a me-
gyei közgyûlés elnöke adta át. A 
rendezvényen részt vett Talabér 
Márta alelnök. 

 A Veszprémi Tavaszi Tárlat  z
2007-re kiírt pályázatára beérke-
zett alkotásokból nyílott kiállítás 
a Mûvészetek Házában. A megyei 
önkormányzat nevében Talabér 
Márta alelnök köszöntötte a ki-
állító mûvészeket és vendégeket. 
A megyei önkormányzat által fel-
ajánlott különdíjat Somogyi Gyõzõ 
festõmûvésznek adta át. 

Kaposváron, a Magyar Turiz- z
mus Zrt. által szervezett Országos 
Tourinform Találkozón Balajthy 
Zsuzsanna a Turisztikai Hivatal 
információs referense vett részt. 
Az értekezleten Lamperth Mónika 
az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium minisztere a 
Turizmus fejlesztési lehetõségei a 
régiókban címmel tartott elõadást. 
Újvári Ágnes Magyar Turizmus 

Zrt. hálózati igazgatója értékelte 
a 2006. évi munkát, és ismertette 
a 2007. évi feladatokat. A prog-
ramon jelen volt Dr. Róna Iván 
Magyar Turizmus Zrt. vezérigaz-
gatója. 

A rendezvényen megyénk iro- z
dái közül köszöntötték a 10 éve 
mûködõ balatonfüredi, balatonke-
nesei, balatonvilágosi, pápai, rév-
fülöpi és tihanyi Tourinformot. 

 A XVI. Gizella Napok  z
Mûvészeti Fesztivál keretében a 
IX. Veszprémi Játékok - Nemzet-
közi Gyermekmûvészeti Fesztivál 
magyarországi döntõjének díjki-
osztó ünnepségén a megyei önkor-
mányzat különdíját Talabér Márta 
alelnök adta. 

A Veszprémi Érsekségen Szent  z
Imre herceg születésének ezredik 
évfordulója tiszteletére rende-
zett szentmisén és ünnepségen a 
megyei önkormányzatot Talabér 
Márta alelnök képviselte. 

A veszprémi Mestermû Galé- z
riában nyílott meg Bojtár Károly 
festõmûvész kiállítása, melyen a 
megyei önkormányzat nevében 
ünnepi köszöntõt mondott Talabér 
Márta alelnök. A kiállítás alkal-
mából adták át a Bojtor Károly-
emlékdíjat, melyet ebben az évben 
Raffay Béla szobrászmûvésznek 
ítélt oda a Bojtor Károly Alapít-
vány kuratóriuma. 

Együttes ülést tartott a sümegi  z
Közoktatási Intézményi Társulási 
Tanács a város Oktatási, Kulturá-
lis, Sport és Ifjúsági Bizottságával. 
Az ülés napirendjén a Kisfaludy-
Ramassetter Középiskola, Kollé-
gium, Általános Iskola, Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény és 
Nevelési Tanácsadó átszerve-
zéséhez kapcsolódó döntések 
elõkészítése szerepelt. 

 Wunsiedel és Veszprém  z
Megyei Önkormányzat közötti 
együttmûködés 10 éves évfordulója 
alkalmából szerzõdésmegújításra 
került sor. A Veszprém megyei 
delegációt Lasztovicza Jenõ a 
megyei közgyûlés elnöke vezette. 
A delegáció tagjai voltak Talabér 
Márta alelnök, dr. Zsédenyi Imre 
fõjegyzõ, dr. Hermann István, 
Horváth László tanácsnokok. 

Tarnowban járt Somfai Tamás,  z
Göndör József, a MÖH dolgozói, 
Szántó Ferenc a Lesencetomaj 
Fogyatékosok Otthona igazgató-
ja és Pék József tolmács. A dele-
gáció tárgyalt az OHP (Ifjúsági 
Munka alapítvány) igazgatójával a 
nyári cserérõl, majd felkeresték a 
fogyatékosok napközis foglalkoz-
tatóját. Ez az intézmény jelezte, 
hogy a testvérkapcsolat erõsítése 
érdekében ezen a területen is 
együttmûködést szeretne. A dele-
gációt fogadta Dorota Skrzyniarz 
asszony a városi tanács alelnöke. 

A Kismûvész rajzpályázat díjait 
átvettük a Tarnowi magyarbarátok 
egyesületétõl. 

Kovászna megye meghívásának  z
tett eleget a megyei önkormány-
zat, ahol Pálfy Sándor alelnök 
elõadást tartott a Gasztronómia 
a turizmusban ülésszak keretein 
belül Veszprém megye turizmusá-
ról a VII. Háromszéki Turisztikai 
Napokon. Lehetõsége nyílt meg-
ismerkedni és megbeszélést foly-
tatni Dr. Demeter János elnökkel, 
valamint Vajda Lajos alelnökkel. 

 Csopakon ötödik alkalommal  z
került megrendezésre a Fejér, Ko-
márom-Esztergom és Veszprém 
megyei nyugdíjas érdekvédelmi 
szövetségek által létrehozott Kö-
zép-dunántúli Regionális Nyugdí-
jas Találkozó. A rendezvényt Tala-
bér Márta alelnök nyitotta meg. 

A Pannon Egyetem Aulájában  z
Kodály Zoltán halálának 40., szü-
letésének 125. évfordulója tisztele-
tére Jubileumi Kodály Zoltán Em-
léknap-ot rendezett a Veszprém 
Megyei Közmûvelõdési Intézet és 
a veszprémi Pannon Egyetem. Az 
esti emlékhangversenyen Talabér 
Márta alelnök mondott köszöntõt. 

 Talabér Márta alelnök vezeté- z
sével megtartotta alakuló ülését a 
Megyeházán a Veszprém Megyei 
Szociálpolitikai Kerekasztal. Ez a 
szakmai fórum hivatott elõsegíteni 
a magasabb színvonalú, tartalma-
sabb szakmai munkát a megyét 
behálózó szociális ellátórend-
szerben. A Kerekasztal tagjai a 
szociális intézményeket fenntartó 
önkormányzatok, civil, és egyhá-
zi, érdekképviseleti szervezetek 
vezetõi. 

Lasztovicza Jenõ a megyei  z
közgyûlés elnöke nevében Talabér 
Márta alelnök írta alá a három 
reprezentatív megyei nyugdíjas 
szervezet jelen lévõ vezetõivel, 
Bogdán Kálmánnal, Deák Tibor-
ral, Czingler Sándorral és Makrai 
Lászlóval a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat, illetve a Nyugdíjasok 
„Életet az Éveknek” Veszprém 
Megyei Egyesülete, a Veszprém 
Megyei Nyugdíjas Szervezetek Ér-
dekvédelmi, Érdekképviseleti Szö-
vetsége, és a Nyugdíjasok Veszp-
rém Megyei Képviselete között a 
megyei közgyûlés 81/2007. (IV. 
19.) MÖK határozatával jóváha-
gyott 2007-2010. közötti idõszakra 
vonatkozó együttmûködési megál-
lapodást. 
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„Az ember hivatása, hogy szeresse a szépet
  és kövesse a jót és cselekedje a legjobbat.”
(Beethoven)

Óvodánk vezetõje, Weinhardt Ferencné Marika óvó 
néni 35 év óvodai munka után (ebbõl 17 év vezetõi), 
szeptembertõl nyugdíjba ment. A képviselõtestületek 
megtiszteltek a bizalmukkal, és lehetõséget kaptam 
2007. augusztus 1.-tõl, az óvodavezetõi állás betölté-
sére.

Röviden szeretnék bemutatkozni. Hauck Jánosné, a 
gyerekek Rózsi óvó nénije vagyok. Két felnõtt gyer-
mekem van. A fiam gépészmérnökként, a lányom a 
helyi óvodában óvónõként dolgozik. A férjem vállal-
kozó.

1975-ben kezdtem el óvónõi pályafutásomat 
Veszprémben, a Nárcisz utcai óvodában. A soproni 
Óvónõképzõt 1978-ban végeztem el. 1983-ban kerül-
tem a tótvázsonyi óvodába, az akkori vezetõ, Márk 
Ernõné felkérésére.

32 éve gyakorlom hivatásomat. Munkám során igye-
keztem a gyermekekkel, szüleikkel és a munkatársa-
immal jó kapcsolatot kiépíteni, és erre törekszem a 
továbbiakban is.

Az eltelt idõ alatt több alkalommal hospitáltak gya-
korló óvónõk a csoportomban, kiknek segítségére le-
hettem szakmai tapasztalatommal.

Pályafutásom során a szakmai, társadalmi és önma-
gammal szembeni elvárások hatására folyamatosan 
és aktívan vettem részt különbözõ továbbképzéseken, 
tanfolyamokon.

1987-ben német nyelvi képesítést szereztem, 2001-
ben a közoktatás vezetõi szakot végeztem el. Ezek 
mellett számos továbbképzésen vettem részt, szakmai 
tudásom, ismereteim bõvítése, fejlesztése érdekében, 
hogy ezeket az intézmény, és az ott nevelkedõ gyer-
mekek javára tudjam hasznosítani. Úgy érzem ugyan-
is, hogy nincs nagyobb feladat, felelõsség és dicsõség, 
egy pedagógus számára annál, ha segíthet felnevelni 
a jövõ nemzedékét. Az óvodában elkezdett szemé-
lyiségfejlesztés, a tudatosan tervezett, szervezett, 
irányított munka egész életre kiható, meghatározó, 
felelõsségteljes vállalkozás. A megvalósításhoz pedig 
egy olyan készség és képességfejlesztõ, értékkövetõ 
óvoda felel meg, mint a miénk, amely tiszteletben 
tartja a gyermekek jogait, egyéni sajátosságait.

Terveim közt szerepel, hogy az intézmény segítése, 
támogatása céljából egy alapítványt hozzak létre az 
óvoda gyermekeiért.

Célom az egyéni intézményi arculat kiteljesítése, s 
ebben olyan légkör megteremtése, ahol jól érzik ma-
gukat a gyermekek, a szülõk és a dolgozók egyaránt. A 
helyi sajátosságokból és a partneri igényekbõl adódó 
szükségszerû változásokat mindenkor demokratikus 
módon, a szakmai ösztönzéssel egybekötve kívánnám 
érvényre juttatni.

Bemutatkozásom végén szeretném megköszönni a 
megelõlegezett bizalmat, kérem támogatásukat mun-
kámhoz, segítségüket elõre is köszönöm.

Tótvázsony, 2007. szeptember 20.

Hauck Jánosné

Kistérségi 
Családsegítõ 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat

A nyáron változás történt a Kis-
térségi Családsegítõ és Gyermek-
jóléti szolgálatnál. Pongor Mária 
utódaként a családgondozást július 
1.-e óta én folytatom Tótvázsony-
ban, és a környezõ településeken. 

Talán mindenki ismer, hiszen itt 
élek Tótvázsonyban. A fõiskolai 
tanulmányaimat az idei év júniusá-
ban fejeztem be a Veszprémi Érse-
ki Hittudományi Fõiskola Szociális 
munkás szakán. Ezzel szinte egy 
idõben üresedett meg  egy hely, így 
kerültem a már említett helyen al-
kalmazásba.

Jelenleg három faluban vég-
zem a családgondozást, Tótvá-
zsonyban, és hozzá kapcsolódva 
Kövesgyûrpusztán, illetve Barna-
gon és Hidegkúton. Az ügyfélfoga-
dásban nem történtek jelentõs vál-
tozások, az alábbiak szerint várom 
jelenlegi és leendõ klienseimet:
Tótvázsony Önkormányzat:
Hétfõ: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Hidegkút Polgármesteri Hivatal:
Kedd: 15:00 – 17:45
Barnag Polgármesteri Hivatal:
Szerda: 8:00 – 10:00  
Terveim közt szerepel tavasztól 
Kövesgyûrpusztán is ügyfél-
fogadást tartani, amennyiben 
megfelelõ helyiség áll a rendelke-
zésemre.

Pályakezdõként nagy kihívást 
jelentenek számomra a család-
gondozások, illetve az ezekhez 
kapcsolódó feladatok, remélem si-
keresen tudom végezni munkámat 
a családok, és helyi intézmények 
közremûködésével.

Piltman Katalin
családgondozó

Idén augusztus 21 és 25. között 
került megrendezésre, az immár 
hagyományosnak számító tenisz 
tábor.

Kisebb létszámmal ugyan, de 
új résztvevõkkel is kiegészülve 
kezdtük meg a hetet. Egy hivatá-
sos edzõ vezetésével zajló komoly 
edzések mellett mindig maradt 
idõnk játékokra, vetélkedõkre, 
ahol összemérhettük ügyességün-
ket, eddig megszerzett tudásunkat. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
Molnárné Éva néninek a rengeteg 

segítséget, a finom szendvicseket 
és az általa szervezett délutáni 
programokat.

Befejezésképp pedig még  annyit, 
hogy a tenisz kitûnõ sport, minden 
izmot átmozgat és itt Tótvázsony-
ban mindenki számára könnyen 
elérhetõ. A diákok ingyen használ-

hatják a pályákat, ütõket és labdá-
kat a Tenisz Klub  biztosít.

Igazán örülnénk, ha minél töb-
ben ragadnának ütõt, kezdõk és 
haladók egyaránt!

              
                      

Tilesch Réka

Új vezetõ az óvoda élén

ISMÉT TENISZ TÁBOR!

Sztárok a tótvázsonyi  
teniszpályán
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Ami valóban nyugtalanító…
Mark Twain, a világhírû ameri-

kai író egy barátjával beszélgetett 
a vallásról.

- Tudod - mondta a barátja -, a 
Szentírás tulajdonképpen azért 
van, hogy eligazodást adjon ne-
künk a hitben. Én azonban nem 
sok hasznát veszem. A Bibliában 
olyan sok érthetetlen részre buk-
kanok.

Mark Twain hallgatott, majd el-
gondolkodva így felelt:

- Tudod, engem az érthetetlen 
bibliai helyek nem idegesítenek. 
Sokkal több gondom van azzal, 
amit megértek… „Mert Isten Igéje 
élõ és ható, élesebb minden kétélû 
kardnál, és áthatol az elme és a lé-
lek, az ízületek és a velõk szétválá-
sáig, és megítéli a szív gondolatait 
és szándékait.” (Zsid 4, 12)

Intézményünk a mögöttünk 

hagyott nyáron is szolgált vallá-
sos programokkal. A megszokott 
hónap végi alkalmaink tartalmas 
kikapcsolódást kínáltak refor-
mátusoknak és katolikusoknak, 
vallásos és nem feltétlenül vallá-
sos érdeklõdésûeknek. Tettük ezt 
azért, hogy mi is hozzájáruljunk a 
falu kulturális rendezvényeinek so-
rához. Júniusban Balczó András, 
többszörös olimpiai- és világbaj-
nok tett bizonyságot érett hitérõl, 
felelõs nemzeti gondolkodásáról. 
Júliusban és augusztusban zenés 
programokat szerveztünk: egy ke-
resztyén könnyûzenei koncertet a 
Talitha Kumi (Veszprém) zenekar 
részvételével és egy komolyzenei 
koncertet kórusmûvekbõl (Székes-
fehérvár).

Õszi közösségi alkalmainkról: 
2007. szeptember 29-én, szomba-

ton szeretetszolgálati csendesna-
pot tartunk a Református Missziós 
Házban (Magyar u. 98., református 
templommal szemben). Délelõtt 
10 órától elõadásokat hallgatha-
tunk, du. 2 órától 4 óráig a helyi 
szeretetszolgálatról beszélgetünk 
az ezen munkát végzõ egyesületek 
vezetõivel, szakértõivel.          

2007. október 28-án, vasárnap 
du. 4 órakor a református temp-
lomban a „Reformáció jegyében” 
tartunk összejövetelt. Meghívott 
elõadó: Szabó Elõd egyháztör-
ténész (Bp. Károli Gáspár Ref. 
Egyetem). Az alkalmon reformá-
ciós énekeket tanulhatunk. 

Mindkét programra minden 
érdeklõdõt szeretettel várunk.

Szabó Gergelyné Zsófia
missziói lelkész

Az adomány raktárunk , amely 
a volt igazgatói lakásban mûködik 
, minden hónap utolsó péntekén 
tart nyitva délelõtt 9-10-ig, délután 
14-17-ig. Decemberben és január-
ban nem leszünk nyitva, mivel a 
fûtés nem megoldható.

Az ebben az évben alakult ala-
pítvány elsõ programja a Savanyó 
Jóska-napokon való részvétel volt. 
Sokan meglátogatták a sátrunkat, 
ahol házi készítésû szörpöket, lek-
várokat, szendvics krémet, kenye-
ret, kóstolhattak az érdeklõdõk. 
Többen pénzzel is támogatták az 
alapítványt, amit ezúton is szeret-
nénk megköszönni.

Az év hátralévõ részében még 
három programunk lesz, Az egyik 
az október 13.-án, megrendezés-

re kerülõ Idõsek napja, ahová a 
falunk 65 évesnél idõsebb lakóit 
szeretnénk meghívni, és mûsorral, 
zenével, és egy kis beszélgetéssel 
tudatni velük, hogy fontosak szá-
munkra, és ez nem csak az ün-
nepnapra érvényes. Az ünnepség 
ugyan úgy, mint tavaly az iskola 
tornatermében lesz. Kisbuszt is 
biztosítunk majd, hogy minden-
ki eltudjon jönni, az is akinek a 
közlekedés problémát okoz. Re-
méljük, minél többen eljönnek és 
egy kellemes délutánt tölthetünk 
együtt.

Másik rendezvényünk a novem-
ber 10.-én megrendezésre kerülõ 
Egészség Nap, ami szintén az 
Általános Iskolában lesz. Elõre 
láthatólag lesz elõadás az egész-

ségügyi szûrésekkel kapcsolatban, 
az érrendszeri betegedések diétá-
járól, a fiatalabb korosztályt érintõ 
problémákról, és a kisállat tartás 
felmerülõ gondjairól is. A pontos 
programról majd plakátokon tájé-
koztatjuk a lakosságot.

Tél elején ismét jön a Mikulás 
járás , mint már sok év óta a falu 
nagyobb gyermekeivel csomagokat 
készítünk és a Mikulás a krampu-
szaival minden kisgyermekhez 
személyesen viszi el az ajándékot. 
Hogy a körülbelül 170 csomag el-
készüljön, a falu vállalkozóit, cé-
geit szeretnénk majd megkeresni, 
hogy pénzbeli adományával, vagy 
akár csokoládéval, gyümölccsel 
segítsék a csomagok összeállítását. 
Eddig minden évben 15000 Ft-ból 

gazdálkodtunk. Reméljük az idei 
évben növelhetjük a csomagok 
tartalmát.

Az év hátralévõ részéhez jó 
egészséget kívánunk, és reméljük, 
minél több lakossal találkozunk a 
programjainkon.

 Nefelejcs Alapítvány 
kuratóriuma

 

Õszi programok a 
Nyugdíjas Klubban

2007. szept. 17.-én megkezdtük 
a második félév munkáját. Hagyo-
mánnyá vált, hogy a nyári szünet 
után – búcsú hétfõn – tartjuk az õszi 
éved elsõ foglalkozását, melyen jú-
liusban, augusztusban és szeptem-
berében névnapjukat ünneplõket 
köszöntjük.

Örömmel mondhatom, ekkor 
ünnepeltük, és külön köszöntöttük 
Balogh Dénesnét, Annust, aki jú-
lius 22.-én töltötte be 80. életévét. 
Adjon Isten továbbra is erõt, egész-
séget, hogy sokáig köztünk marad-
hasson.

A következõ hónapok  
programját is megbeszéltük.  
A terv a következõ:
Okt. 1. Egészséggel kapcsolatos 
termékbemutató
Októbertõl minden szerdán 3 óra-
kor torna az iskola tornatermében.
Bízom abban, hogy közös munká-
val terveink megvalósulnak.
Okt. elsõ fele: Látogatás  
a veszprémi Vadasparkba.
Okt. második fele: „Életöröm” 
Idõs Otthonba látogatunk  
Veszprémbe.
Nov. 5. Okt. Nov. Dec.-ben  
névnapjukat ünneplõk köszöntése.
Nov. Színház  
(Idõpont még nem ismert)
17 klubtagunknak  
van színházbérlete.
Dec. 3. Karácsonyi elõkészületek
Klubkarácsony
75. életévüket betöltött idõsek 
látogatásának megszervezése.
Dec. második fele:  
Karácsonyi ünnepek.

Zsár Ferencné
Felhoffer Antalné

.

Székesfehérvári kórus augusztus végi fellépése Tótvázsonyban

A Református Missziós Ház hírei

NEFELEJCS ALAPÍTVÁNY HÍREI
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Az iskola életében jelentõs válto-
zás történt a nyár folyamán. Még 
július közepén én sem tudtam, 
hogy szeptembertõl a tótvázsonyi 
iskola lesz a munkahelyem, de az 
élet néha hoz hirtelen változáso-
kat. A vezetõváltás mindenkit kí-
váncsivá tesz. Milyen az új vezetõ, 
milyen lesz vele az intézmény éle-
te, hogyan sikerül kialakítani a 
megfelelõ munkamódszert ? Ma-
gam is kicsit nehéz szívvel kezdtem 
a munkát, vajon hogyan fogadnak 
munkatársaim, a tanulók, szülõk. 
Szerencsére ez a kezdeti szorongás 
néhány óra alatt meg is szûnt, mert 
valóban kedves fogadtatásban volt 
részem, s helyettesem, Róth Rená-
ta segítsége is sokat jelentett. Kö-
szönöm mindenkinek azt a nagy 
bizalmat, amit a választás során 
kaptam. Nagyon sokat jelent ez 
nekem.

Közben sikerült elköltöznünk 
Albertirsáról, s immár Monostor-
apátiból érkezem minden nap az 
iskolába.

A nyár folyamán elvégezték a 
halaszthatatlan javítási munkákat. 
Festések, tetõjavítás, a konyhában 
a vizesedés megszüntetése voltak a 
fontosabb munkálatok. Köszönet 
érte a mestereknek.

A tanév elkezdõdött, bizonyára a 
családok érzik ezt leginkább. Egy 
iskolás gyerekkel mindig több a 
feladat, ugyanakkor nagyon jó ér-
zés azt látni, hogy egyre ügyeseb-
bek, okosabbak lesznek. Hiszen 
az iskola sok-sok ismeretet nyújt 
nekik, s ezzel együtt megtanulnak 
alkalmazkodni is egymáshoz, az 
osztályközösséghez. Önállóságra 
kell õket szoktatni, hiszen a saját 
munkájukat nekik kell elvégezni. 
Még akkor is, ha a szülõi, nevelõi 
felügyelet természetesen megvan. 
Látni rajtuk a lelkesedést, ahogy 
az új feladatok elé állnak, s azt 
remélem, hogy a kevésbé lelke-
sek is példát kapnak a jobbaktól. 
Nagyon fontos, hogy a jó legyen a 
követendõ, ne a rossz magatartás, 
az iskolába nem való vagányság le-
gyen a példakép.

Az iskola eddig is sok programot, 

szakkört kínált a gyerekeknek. 
Nagyszerû, hogy helyben zene-
oktatás folyik, hogy tanulóink 70 
%-a igénybe veszi a hitoktatást. A 
nyolcadikosok már a felvételire ké-
szülnek, népszerûek az elõkészítõ 
foglalkozások. Magyarból, mate-
matikából és németbõl szervezzük 
ezeket. Idén is indul a barkács és 
a német hagyományõrzõ szakkör, 
a sportkedvelõk focira és kézi-
labdára járhatnak, és szervezõdik 
az iskolai énekkar is. Továbbra 
is lehetõséget adunk az íjász kör 
mûködésére. Sok kirándulás, túra 
is vár a gyerekekre. Szeretnénk, 
ha környezetüket, csodálatos vi-
dékünket ismerõ és azt védõ ifjak 
lennének. Ezért környezetvédõ 
napot szervezünk, ahol játéko-
san ismerhetik meg a természetet 
védelmének lehetõségét. Fontos 
tudniuk, hogy mindenki tehet, és 
tennie is kell valamit a fenntartha-
tó világért..

A német nyelvet emelt óraszám-
ban oktatjuk, s nagy öröm volt, 
hogy a néhány napja hozzánk láto-
gató német anyanyelvû vendéggel 
ügyesen beszélgettek a gyerekek. A 
külsõ intézmények által meghirde-
tett tanulmányi versenyeken túl mi 
is szervezünk házi vetélkedõket. 
Az alsósok matematika, helyes-
írás, mese és ügyességi versenye-
ket szerveznek a tanév során. A 
nagyobbak szeretik a levelezõs 
versenyeket, ezek nevezési díjának 
50 %-át az iskola átvállalja. Ün-
nepeinket szépen, az eseményhez 
méltóan szervezzük, amelyre min-
den érdeklõdõt szeretettel várunk 
majd. Programjainkról a faluújsá-
gon keresztül rendszeresen tájé-
koztatjuk a településeket.

Az iskola Önökért van, a családo-
kért, akik ránk bízták gyermekei-
ket, a falvakért, hogy elmondhas-
suk, nekünk van iskolánk, kiváló 
pedagógusokkal mûködõ, fejlõdõ 
intézményünk. Ezért dolgozunk, s 
kérem, hogy javaslataikkal, ötlete-
ikkel segítsék munkánkat.

Kívánom minden munkatársam-
nak, tanulóinknak, a szülõknek, 
valamennyi partnerünknek, hogy 
céljainkat a 2007/2008-as tanév-
ben is meg tudjuk valósítani.

Somogyi Veronika

Iskolakezdés 

2007
A LEADER 
általános 
bemutatása
A LEADER – rõl röviden

A LEADER az Európai Unió 
vidékfejlesztési politikájának egy 
sajátos módszere. Nemcsak egy 
program, hanem egy metodika, 
amelynek segítségével a vidéken 
élõk meghatározhatják a térségük 
hosszú távú fejlesztési prioritásait, 
hogy azokat megvalósítva javítsák 
a vidéki életminõséget. Az említett 
térség a LEADER – térség, amely-
nek „helyi identitását” az ott lakók 
közösen élik meg. A helyi identi-
tást meghatározhatja valamely tör-
ténelmi, földrajzi vagy gazdasági 
elem, vagy azok együttese. A LE-
ADER egy eszköz, módszerként 
értelmezhetõ, partnerségen ala-
pul, amely partnerség komponen-
sei a közszféra, vállalkozói szféra 
és a civil szféra képviselõibõl áll. 
Cél tehát a helyi partnerségek 
megerõsítése, alulról jövõ vidékfej-
lesztési politika elõmozdítása.

Térség alatt önszervezõdõ terüle-
teket értünk, amelyek összefüggõ 
homogén egészet alkotnak. A 
térségek tehát nem szorulnak 
a statisztikai-tervezési határok 
(kistérségek, megyék, régiók) 
közé, így határaik elasztikusak. 
A LEADER – módszer segíti a 
vidéki szereplõket abban, hogy 
a térségük potenciálja hosszú tá-
von erõsödjön. Biztosítja a helyi 
szereplõknek, hogy bekapcsolód-
hassanak a mindennapjaikat meg-
határozó fejlesztési folyamatokba.

A LEADER története röviden,  
a LEADER Magyarországon

A LEADER – nek három gene-
rációja valósult, illetve valósul meg 
jelenleg is:

- A LEADER I (1991-1993) a 
vidékfejlesztési politika új megkö-
zelítésének kezdetét jelentette. A 
programokban a területi alapú, in-
tegrált és részvételre építõ elemek

kristályosodtak ki.
- A LEADER II (1994-1999) 

program még jobban kiterjesztette 
a korábbi megközelítést, s a meg-
valósítandó projektek innovatív 
vonatkozását helyezte elõtérbe.

- LEADER + (2000 – 2006): 
Magyarországon az uniós csatla-
kozást követõen lehetõség nyílt a 
LEADER harmadik generáció-
jában történõ részvételre a 2004 

– 2006 közötti idõszakban. A prog-
ram során Helyi Akciócsoportok 
szervezõdtek és alakultak a vidéki 
településeken élõk szabad elhatá-
rozása alapján. A Helyi Akciócso-
port területét térben összefüggõ 
vidéki települések alkotják, pon-
tosabban azok közigazgatási te-
rületének összessége. Hogy mely 
települések szervezõdhettek Helyi 
Akciócsoportba, azt a helyi akció-
csoportok kiválasztása c. pályázati 
felhívás sorolta fel, ezek a vidéki 
települések voltak a kedvezménye-
zett települések, elsõsorban a 10 
000 fõ alatti települések. A városi 
rang tehát nem volt kizáró tényezõ, 
sok alföldi városunk szerves része 
a vidéknek.

LEADER alapelvek

Az alábbiakban a LEADER 
alapelvei kerülnek felsorolás-
ra. Nagyon fontos, hogy a helyi 
szereplõk ezeket megértsék, s en-
nek tudatában fogjanak hozzá a 
tervezéshez. 

1. Területalapú megközelítés: A 
területalapú megközelítés révén 
azok dolgoznak együtt, akik közös 
otthonuknak érzik az adott térsé-
get, és ez a motiváció hatékonyan 
mozgósítja és értékesíti a helyi kez-
deményezéseket és erõforrásokat. 
A szervezõdés földrajzilag 
összefüggõ, megfelelõ méretû te-
rületen megy végbe, amely bizto-
sítja az emberi, pénzügyi és gazda-
sági erõforrásokat egy fejlesztési 
stratégia megvalósításához.

2. Alulról építkezés elve: helyi 
(térségi) szereplõk készítenek fej-
lesztési stratégiák az általuk lefe-
dett térségi területre, figyelembe 
véve a közösségi és nemzeti irány-
mutatásokat. A helyi szereplõk be-
kapcsolódnak a területüket érintõ 
fejlesztésekbe, meghatározzák 
azokat. Helyi szereplõnek számít 
akár egy egyéni vállalkozó. 

3. Sajátos irányítási és finanszí-
rozási módszerek: a LEADER 
módszer lehetõvé teszi a helyi 
szereplõkbõl álló döntési szint 
létrejöttét. A helyi szereplõk is-
merik a térségüket, az arra készült 
terveket, így kompetenssé válnak 
a fejlesztési tervek végrehajtását 
elõsegítõ döntések meghozatalá-
ban. A döntési szinten a közszféra, 
civil szféra és a vállalkozói szféra 
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szereplõi helyezkednek el. Ke-
zükben van a pénzügyi felelõsség, 
bevonhatják a helyi bankintézmé-
nyeket.

4. Partnerség elve: a LEADER 
során a szereplõk a civil szféra, a 
vállalkozói szféra vagy a közszféra 
helyi szintû képviselõi. Mindany-
nyian máshogy látják ugyanazt a 
lehetõséget, gondolataikat egyesí-
tik a tervekben.

5. Innovatívitás: Az „innovatív” 
vagy az „innováció” szó hallatán ne 
gondoljunk feltétlenül az informá-
ciótechnológiai újításokra. Sokkal 
inkább az eddigi folyamatokhoz, el-
járásokhoz képest egy újszerû elem 
bevitelét jelenti. Pl. egy térségben 
kiváló rostos italokat készítenek, s 
ahhoz egy a térség néhány jelleg-
zetességét ábrázoló csomagolást 
fejlesztenek ki, ez a maga nemébe 
innovációt jelent.

6. Integrált megközelítés: a fo-
galom ágazatközi gondolkodást és 
tervezést jelent. Vagyis a LEAD-
ER módszer nem kimondottan egy 
ágazatot preferál, nem kimondot-
tan elszigetelt fejlesztéseket: pl. a 
LEADER program nem támogat 
„szimpla” iskola felújítások, út-
építéseket vagy parkosításokat. 
Ez azonban még nem jelenti azt, 
hogy LEADER támogatásból ne 
lehessen iskolát felújítani, utat épí-
teni vagy parkosítani. A megoldás 
az integrált módszer, vagyis ha 
egy turisztikai információs pontot 
szeretnék kialakítani a térségen át-
vonuló kerékpáros turistáknak, ak-
kor azt megtehetem egy iskolában, 
s ahhoz hogy a turisták jól érezzék 
magukat, felújíthatok termeket. 
Ugyanígy, egy gyógyforrásra tele-
pítek LEADER pénzbõl fürdõt, s a 
könnyebb megközelítés érdekében 
felújítom az odavezetõ helyi utakat. 
Mindez értelemszerûen feltételezi 
a különbözõ szakmákat képviselõk 
egymás közötti együttmûködését, 
széleskörû látását.

7. Hálózatépítés elve: helyben 
szerzett tapasztalatok, kidolgo-
zott módszerek terjesztése ér-
dekében a LEADER közösségek 
hálózatba szervezõdnek. Történik 
mindez nemzetközi szinten, nem-
zeti szinten. A hálózatok kiala-
kulhatnak ugyanazon gazdasági 
szektor szereplõi között, vagy ha-
sonló adottságú és lehetõségekkel 
rendelkezõ szereplõk között. A 
2007 és 2013 között megvalósuló 
LEADER Fejlesztési Stratégiák-
ban már szerepelni fognak nemzet-
közi együttmûködések. 

Keresse híreinket, szórólapjainkat, 
cikkeinket. Jöjjön el a késõbbi fóru-
mokra, mondja el véleményét, jelez-
ze részvételi szándékát. 

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Ezúton szeretnénk tájékoztatni 
Önt, hogy a Balaton-felvidéki Ak-
ciócsoport Helyi Közösség 2007. 
szeptember 12-én, Nyirádon meg-
alakult. 

A csoport tagja Tótvázsony, és 
Hidegkút község is!

Az alakulás célja az volt, hogy a 
csatlakozási szándékukat jelzõ tele-
pülések LEADER térséget alkotva 
pályázhassanak a 2007-13-as EU-s 
programozási ciklusban a vidék-
fejlesztési forrásokra, elõsegítve a 
lefedett vidéki területek hatékony, 
közösségi együttmûködéseken ala-
puló fejlõdését. 
Az alakulással kapcsolatos eddigi 
fõbb tudnivalók: 
A Balaton-felvidéki Akciócsoport 
Helyi Közösség 1. szakaszos re-
gisztrációja megtörtént (Sümeg, 
2007. szeptember 20.) 
Az alakuló ülésen meghozott ha-
tározat értelmében a megalakult 
helyi közösség 
képviseletére jogosult szervezet: 
Sümeg Város Önkormányzata 
képviseletére jogosult személy: Dr. 
Rédei Zsolt 
Helyettesei: Dörögdért Ifjúsági 
Egyesület, Hoffner Tibor - elnök 
 Schumacher József - egyéni vál-
lalkozó 
• A Balaton-felvidéki Akciócso-
port alapító tagjainak száma: 101 
• A szférák közötti arány: 46% 
közszféra, 30% civil szféra, 24% 
üzleti szféra 
• Települések száma: 55 
• Lakosságszám: 39.397 

A regisztráció 2. szakaszában 
lehetõség van az akciócsoport tag-
jai számának növelésére. 
A tagfelvétel folyamata: Az alaptó 
tagok legalább 25%-ának az írásos 
ajánlása szükséges 
Az alapító tagok több mint felének 
a jóváhagyó szavazata 
szükséges 
A regisztráció 2. szakaszának to-
vábbi tevékenységei: 
Tagfelvételi és információs ülések 
• 2007. szeptember 27. (csütörtök) 
17:00 óra Taliándörögd, Közösségi 
Ház - Kossuth u. 39. 
Téma: - Tájékoztató a 2. szakasz-
ban elvégzendõ tevékenységekrõl 

(általános információk a LEA-
DER programmal kapcsolatban, 
csatlakozás, szakmai munkacso-

port, stratégiai terv vázlatának 
elkészítése,stb.) 
- Csatlakozni szándékozó szerve-
zetek bemutatkozása 
- Ajánlások összegyûjtése 
- Csatlakozások megszavazása 
- Stratégiai terv vázlata elkészíté-
sének megbeszélése 
• 2007. október 4. (csütörtök) 
17:00 óra Tótvázsony, Általános 
Iskola Tornaterem - Iskola u. 1. 

Téma: - Tájékoztató az ülések kö-
zötti hét elvégzett munkáiról 
(stratégiai vázlat ismertetése, köz-
tes beszámoló a regisztrálások 
arányáról, vidékfejlesztési terv el-
készítésének idõ- és ütemtervének 
megbeszélése, vegyes ügyek) 
- Csatlakozási lehetõség biztosítá-
sa az elõzõek szerint 
- Stratégiai terv vázlatának elfo-
gadása 

Kérjük, hogy amennyiben az Önök 
szervezete szeretne részt venni az 
akciócsoportban, úgy csatlakozá-
si szándékukat legyenek szívesek 
nekem jelezni, illetve vegyenek 
részt a tagfelvételi és információs 
üléseken. 

Aki a LEADER-ben mint pályá-
zó szeretne majd részt venni, nem 
kötelezõ az akciócsoportnak tagja 
lennie. A két falu civiljei, vállalko-
zói, intézményei minden elõzetes 
jelentkezés nélkül is pályázhatnak 
majd.

További információ:
Szendrei Szilárd

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Általános tájékoztató a 
Balaton-felvidéki 
Akciócsoportról

A csatlakozást jelképezõ közös aláírás a kapolcsi LEADER-Völgy rendez-
vényen
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Magyarországon is figyelmezte-
téssel kellett ellátni bizonyos pszi-
chiátriai szereket

Az Európai Gyógyszerértékelõ 
Ügynökség (EMEA) a mostanáig 
legerõsebb figyelmeztetést bocsá-
totta ki az antidepresszánsok gyer-
mekkori használatával kapcsolat-
ban, miután klinikai vizsgálatok 
feltárták, hogy e szerek esetében 
„18 éves kor alatti betegeknél fo-
kozott az öngyilkossági kísérlet, 
az öngyilkossági gondolatok és az 
ellenséges viselkedés (jellemzõen 

erõszakos magatartás, ellenkezés 
és düh) veszélye”. Ilyen figyelmez-
tetés a Magyarországon forgal-
mazott, ilyen típusú szerek beteg-
téjákoztatóira is fel kellett, hogy 
kerüljön.

Az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány meg-
kereste az Országos Gyógyszeré-
szeti Intézetet a betegtájékoztatók 
módosítása miatt, s válaszukból 
kiderül, egyes esetekben ez már 
megtörtént, de néhány szernél még 
nem. Felmerül az a kérdés, hogy 
vajon elegendõ-e csak a betegtájé-
koztatókon feltüntetni a figyelmez-
tetéseket, amit a beteg már csak 
akkor ismer meg, mikor kiváltotta 
a sokszor méregdrága antidepresz-
szánsokat. Hiszen felírásukkor a 
legtöbb esetben semmiféle infor-
mációt nem kap a pszichiátertõl.

Az antidepresszánsok világszintû 
eladása 2002-ben meghaladta a 
19,5 milliárd dollárt, s világszerte 
körülbelül 17 millió gyermeknek 
írnak fel valamilyen pszichotróp 
(tudatbefolyásoló) szert. Az Ál-
lampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért – egy nemzetközi szerve-
zet, amelynek feladata a pszichiát-
riai visszaélések feltárása – mind 
nemzetközileg, mind Magyaror-
szágon régóta dolgozik azon, hogy 
felhívja a figyelmet a pszichiátriai 
szerek erõszakot okozó hatásaira. 
Az Egyesült Államokban történt 
iskolai lövöldözések jelentõs rész-
ében olyan iskolások mészároltak, 
akik a gyilkosságok idején antidep-
resszánsokat szedtek. Magyaror-
szágon is hosszú a listája azoknak 
az eseteknek, amikor elõzõleg 
pszichiátriai kezelést kapott em-
berek követtek el értelmetlenül 
erõszakos cselekményeket.

Noha az Egyesült Államok 
Élelmiszer- és Gyógyszerügyi 
Szakhatósága (FDA) tavaly már 
kibocsátott hasonló figyelmezte-
tést az USA-ra vonatkozóan, az 
EMEA döntése Európában pre-
cedens értékû. „A pszichiátriai 
szerek veszélyes mellékhatásai a 
nagyközönség elõtt általában nem 
ismertek, ezért fontos, hogy a most 
kiadott hivatalos figyelmeztetés 
széles körben nyilvánosságot kap-
jon” – mondja Dobos János, az 
Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány elnöke.

Nagyon magas a pszichiátriai 
kényszerbeszállítások  
száma Magyarországon

A pszichiátriai kényszerbeszállítások száma Magyarországon sokkal 
magasabb, mint amire bárki számítana. Az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt, amely egy nemzetközi emberi jogi szerve-
zet hazai csoportjaként mûködik 1994 óta, és a pszichiátriákon történõ 
visszaélések feltárásával foglalkozik, rendszeresen keresik meg olyan em-
berek, akik jogtalan pszichiátriai kényszerbeszállításra panaszkodnak.

A befutott esetek feltûnõ gyakorisága miatt az alapítvány felmérést 
készített arról, mennyi beszállítás történik évente Magyarországon. 
A részlegesen beszerezhetõ adatokból döbbentes kép rajzolódott ki: a 
becslés szerint évente mintegy 15 ezer embert szállítanak akarata elle-
nére, kényszerrel a pszichiátriára – ez naponta legalább 40 embert jelent, 
annak ellenére, hogy valakit csak akkor lehetne ilyen drasztikus módon 
megfosztani a szabadságától, ha közvetlenül és súlyosan veszélyeztetõ 
magatartást mutatna.

Az alapítvány ezért aprólékosan megvizsgálta a jelenlegi jogi sza-
bályozást, és úgy találta, hogy az számos pontban nemhogy nem védi 
megfelelõen a kezeltek jogait, de egyenesen lehetõvé teszi az ilyen visz-
szaéléseket.

Emiatt a szervezet nemrégiben egy kiadványt jelentetett meg, amely 
részletesen feltárja a pszichiátriai kényszerbeszállítások körüli jogi prob-
lémákat, valamint bemutatja, mi lenne a megoldás. A kiadványt már meg-
küldték az összes országgyûlési 
képviselõnek, és folyamatosan 
küldik az ország egyéb döntés-
hozóinak. Az alapítvány emellett 
arra készül, hogy a közeljövõben 
törvénymódosítási indítvánnyal 
fordul a Parlamenthez, annak ér-
dekében, hogy a jelenlegi szabá-
lyozás jó irányba változhasson.

Beiskolázási 
támogatás

Tótvázsonyi és Hidegkúti Ön-
kormányzat továbbra is biztosítja 
az idén szeptemberben tanévet 
kezdõk támogatását. Minden tót-
vázsonyi, hidegkúti diák jogosult a 
támogatásra anyagi helyzettõl füg-
getlenül. A támogatást csak nagy-
korú veheti fel szeptember 15.-ok-
tóber 10. között a Körjegyzõségen. 
A pénz átvételéhez érvényes, az is-
kola által kiállított iskolalátogatási 
igazolás leadása szükséges.
Támogatási összegek:

Általános iskolás gyerekeknél:   
 3500 Ft
Középfokú iskolába járóknál:     
 8000 Ft
Felsõfokú iskolába járóknál:       
 18 800 Ft
A tótvázsonyi iskolába járók támo-
gatását az iskola átvette.

Aki október 10-ig nem jelent-
kezik, a támogatást nem kaphatja 
meg erre a tanévre!

Verpulácz Józsefné
Körjegyzõség

T O V Á B B I  I N F O R M Á C I Ó : 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Tel.: 06(1) 342-6355, 06/70-330-53-84
Fax: 344-45-88

Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu           www.cchr.hu

Európai szintû 
figyelmeztetés 
az antidepresszánsok 
erõszakot okozó 
hatásáról

Sárbogárd: 25/50-80-80, 25/518-011…019
Székesfehérvár: 22/51-52-53, 22/50-50-47
www.suzukibarta.hu, www.fejerinfo.hu
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Õszi Árhullás
a Suzuki 
Bartánál!
Fél éves tesztautók  
akár 800-900 ezer Ft kedvezménnyel!

Suzuki Swift II 1.3 GLX AC CD  

 3 020 000 Ft helyett 2 240 000 Ft
 18 227 Ft/hó (az elsõ 30 hónapban.)

Suzuki SX4 1.5 GLX CD AC  

 3 570 000 Ft helyett 2 690 000 Ft
 21 887 Ft/hó (az elsõ 30 hónapban)

Ajándék szerviz, ingyenes üzembe helyezés!
Használtautó beszámítás!

THM: 10,7%
Hívjon fel! Biztosan megegyezünk!
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Augusztus 15-én indultunk el, így a Háromszéki Ma-
gyarok Világtalálkozóján is részt tudtunk venni, ahol 
önkéntes munkánkkal segítkeztünk. A találkozón ér-
dekes elõadásokon, játszóházban is részt vehettünk. A 
csernátoni Múzeumban lévõ kiállításon népi mester-
ségekkel ismerkedhettünk meg, egy történésztõl pedig 
elõadásokat hallgattunk.

Sok kedves emberrel találkoztunk, a Duna Tv stáb-
jával is volt alkalmunk beszélgetni, akik nagyon segítõ 
készek voltak. 

A tíz nap alatt sok programon vettünk részt, újra meg-
próbálhattuk a tipikus székely motívumokat megfesteni 
a kis fatáblákra, és a fafaragást is bemutatták nekünk. 
Kirándultunk is, a Csernáton közelében fekvõ Ika vár-
hoz, és a Szent Anna-tóhoz, ahol szép idõt fogtunk ki.

Jó volt újra találkozni és együtt részt venni az Egy a 
magyar, egy a nép elõadáson, és a Transsylvania együt-
tes koncertjén. Már alig várjuk a következõ alkalmat, 
hogy találkozzunk.

Weinhoffer Enikõ
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Az Õszidõ Nyugdíjas Klub 2007. elsõ félévi 
munkáját vidáman zárta.
Igen szívélyes meghívásnak tettünk eleget. 

Klubtagunk, (Róka Ferencné) invitálására látogat-
tunk el a csicsói szõlõhegyre. A lovardánál kedves 
fogadtatásban volt részünk. Miután megtekintettük 
az istállót és környezetét, lovaskocsival utaztunk 
a pincéig. Ez az út a régi idõk hangulatát juttatta 
eszünkbe. A helyszínrõl csodálatos kilátás nyílt a 
Nivegy-völgyére és a Balatonra. Megkóstoltuk a hegy 
levét is. Ilyen borkóstoláson nem volt még részünk! 
Éhünket a házigazda fantasztikus finom csülökpör-
költje csillapította. Asszonyaink által sütött kifli és 
pogácsa igazi befejezése volt az ebédnek. Most iga-
zán jólesett egy pohár igazi, zamatos csicsói bor!

A vidám énekszó sem maradhatott el. Lovasko-
csival zötykölõdtünk vissza a faluba, ahonnan autó-
busszal utaztunk haza, Tótvázsonyba.

Köszönjük ezt a felejthetetlen napot vendéglátó-
inknak, Szabó Józsefnek és kedves feleségének Zsu-
zsa asszonynak.

A klub tagjai

Újra Erdélyben…

„Õszidõ” a szõlõhegyen
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Június 30-án megtartottuk a fa-
lunappal egybekötött gyermekna-
pot. A program délelõtt 10 órakor 
kezdõdött rendõrségi bemuta-
tóval. Többfajta fegyvert hoztak 
rendõreink, melyeket szétszedni 
és összerakni is lehetett. A feladat 
a gyermekek kézügyességét komo-
lyan igénybe vette.

Ezzel párhuzamosan sport, ügyes-
ségi és sorversenyek, aszfaltrajz-
verseny és kézmûves-foglalkozások 
színesítették a délelõtti programot.

Délutáni program 13 órakor 
kezdõdött az elõzõ években is nagy 
sikert aratott csúszda felállításával. 
A trambulin is szép számban von-

Tiszta udvar, 
rendes ház

Falugondnoki szervezéssel és az 
ÁNTSZ támogatásával az elõzõ 
évhez hasonlóan idén is megren-
deztük a versenyt. Sajnos kevés 
jelentkezõ volt.

Ismét négy hidegkúti családi ház 
nyerte el a címet, ami jutalommal 
járt. Reméljük a késõbbiekben, 
többen mérettetik meg magukat.

Köszönet Magyar Laurának, az 
ÁNTSZ munkatársának.

Szelektív 
hulladékgyûjtés 
Hidegkúton!

Az önkormányzatnak pályázat 
útján sikerült beszereznie szelektív 
hulladékgyûjtésre alkalmas tároló-
kat. Ehhez – nem kevés pénzbõl – el 
kellett készíteni a hulladékgyûjtõk 
elhelyezéséhez szükséges területet.

Sajnos a hulladék elszállítása 
már nem ment ilyen egyszerûen, 
ugyanis nagyon magas árat szabott 
a közüzemi szolgáltató. Így maradt 
az önerõbõl történõ szállítás. Ez 
azt jelenti, hogy az önkormányza-
ti dolgozóknak saját kezükkel kell 
kiszedni a flakonokat a kukákból, 
zsákokba tenni, és beszállítani a 
gyûjtõhelyre. 

A Kommunális RT-nél figyelik a 
bevitt hulladékot, és sokszor meg-
szólnak bennünket, hogy ez nem 
szelektív gyûjtés!

Ezért kérem Önöket, próbáljunk 
meg szelektíven gyûjteni (pl. flako-
nokat összegyûrve, papírt, üveget 
a megjelölt tárolóba), és mindent a 
helyére tenni – ne a gyûjtõ mellé.

Segítségüket elõre is köszönöm!

Most Ön mondja meg, mi újság!
Hirdetését újságunkba feladhatja a Teleházban a 88/506-800-as,  

vagy Sárközi Miklós közjegyzõnél a 88/506-790-es telefonszámokon.
Egész oldal: 16 000 Ft      Fél oldal: 8000 Ft      Negyed oldal: 4000 Ft
Az árak az áfát tartalmazzák.

Falunap – Gyermeknap
zotta a gyerekeket, szinte folyama-
tosan használták.

Fõzõversenyt hirdettünk, mely-
re kellemes meglepetésként 11-
en jelentkeztek. A zsûri nem volt 
könnyû helyzetben, hiszen válasz-
tani kellett a körömbõl, marhaláb-
szárból, sertéscsülökbõl, kakasból 
készült pörköltek, valamint a ha-
lászlé közül. Természetesen a nagy 
üstben fõzött ételre is szorgos asz-
szonykezek felügyeltek, akik mel-
lette folyamatosan sütötték a már 
hagyománynak számító lángost és 
palacsintát.  Köszönjük nekik!

Míg a focipályán körmérkõzések 
zajlottak, addig a kultúrházban 

színvonalas borverseny zajlott! 
Nagy érdeklõdés kísérte a tótvá-
zsonyi fiatalok által elõadott zenés 
részleteket „A dzsungel könyve” c. 
musicalból. A hidegkúti dalkör és 
tánccsoport elõadása zárta a dél-
utáni mûsort. 

A gyermekek nagy megelégedé-
sére jégkrém is volt folyamatosan 
az Algida Jégkrémgyár támogatá-
sával. Köszönjük Karakai Alajos-
nak.

A jó étvággyal elfogyasztott va-
csora után meggyújtottuk a tá-
bortüzet. Majd 20 órakor a PG 
Csoport adott koncertet. A szóra-
kozni vágyókat Nagy Ildikó Noémi 
és Nagy Sándor szórakoztatta re-
mek mulatós zenével.

A rendezvényt támogatták:
Hidegkút Község Önkormány-

zata, Hidegkútért Közalapítvány, 
Therra Kft., Schalbert Tibor, Tálas 
László, Fehér István, Kriszt ház 
Kft., Mile Károly, Zsély Gyula, 
Schmidt Ferenc.

Reméljük, jövõre újra találko-
zunk, és ugyanilyen jól fogjuk érez-
ni magunkat!

Köszönjük mindenkinek a segít-
séget, támogatást! 

Az oldalt írta: Bélafi Károly
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