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A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja

Népszavazás

2008

A Köztársasági Elnök március 9-re tûzte ki az ügydöntõ országos
népszavazást a feltett három kérdésre. Mire ez az újság megjelenik
már valamennyien ismerhetjük a szavazás végeredményét. Ezzel
együtt sem haszontalan ismertetni szûkebb pátriánk Tótvázsony és
Hidegkút választópolgárainak részvételi aktivitását a kérdésekre
adott válaszokat. Az elõkészítõ munka, és a szavazatszámláló bizottságok tevékenységének köszönhetõen elmondható, hogy rendben,
jogszerûen, rendkívüli esemény nélkül zajlott le a voksolás.
A szavazó körök reggel hat órakor nyitottak és este 19 órakor zártak, közben várták a szavazásra jogosultakat. A részvételi arány a két
települést figyelembe véve jelentõsen különbözött, míg Tótvázsony
meglehetõsen sokan szavaztak, a választásra jogosultak több mint
55 százaléka addig Hidegkúton kisebb volt az érdeklõdés, de ott is
megközelítette az 50%-ot . A névjegyzéken szereplõ 979 tótvázsonyi
választó közül 547 fõ jött el ami 55,9% részvételi arány, ugyanez a
Hidegkútiaknál a 343 lehetséges szavazó közül 166 fõ élt szavazati
jogával ami 48,4% -os részvételt jelent.
A kérdésekre adott válaszok az alábbiak szerint alakultak:
Az elsõ kérdésre ami ”Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteggyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást
követõ év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni ?” volt
Tótvázsonyban 498-an szavaztak igennel 91% és 49-en szavaztak
nemmel 9%, Hidegkúton 144 volt az igenek 87% 21 volt a nemek
13% száma és aránya.
A második kérdésben „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen
vizitdíjat fizetni?” a Tótvázsonyiak 483 igen 89% szavazat mellett
a nemek száma 58, 11% volt, a Hidegkútiaknál 144 volt az igen
87% és 22 volt a nem 13%.
A harmadik kérdés, mely „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag
támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen
képzési hozzájárulást fizetniük?” volt Tótvázsonyban 456 számú
igent 89% és 90 nemet 16% kapott, Hidegkúton 135 igent 82%
és 29 nemet 19% kapott.
Ezúton is szeretném megköszöni a választási szervekben dolgozók munkáját, akik lelkiismeretesen és a jogszabályok elõírásainak
megfelelõen végezték a felelõsség teljes munkájukat és köszönet jár a
fegyelmezett választópolgároknak a lakosságnak, hogy nálunk egyik
településen sem kellet számot adni rendkívüli eseményrõl, olyanról
ami nem igazán növeli a községek hírnevét.
Sárközi Miklós
HVI vezetõ

GYERMEKNAP
Az elõzõ évekhez hasonlóan az Óvoda és az Iskola szülõi munkaközösségei közösen tervezik ismét a gyermeknapot.
Terveink szerint:
2008. május 31-én 15 órától a Millenniumi Parkban.
Az alábbi programokat tervezzük:
kézmûves foglalkozások,
sportversenyek,
kulturális mûsorok,
tábortûz
stb.
A részletes programot májusban a helyi tv-n keresztül, valamint plakátokról tudhatják meg.
Szülõi Munkaközösségek (Óvoda, Iskola)

Tótvázsony Önkormányzat 2007 évi
költségvetésének teljesülése, 2008-as tervek
Általánosságban elmondható a 2007-es évrõl, hogy önkormányzati
szempontból nagyon nehéz év volt. A 2006-ban elindított oktatásfinanszírozási módosítás – reformnak nem nevezném, sokkal inkább támogatás elvonásnak - országos szinten nagyon sok önkormányzat gazdálkodását rendítette meg.
Természetesen mindez érintett bennünket is.
Ezen kívül több elõre nem látott többletkiadás jelent meg, melyek tovább nehezítették gazdálkodásunkat.
Néhányat kiemelve ezek közül:
zz a korábbi évek éves ÁFA bevallási és befizetési kötelezettség helyett
2007-tõl negyedéves ÁFA
kötelezett lett az önkormányzat. Így
a 2006 évi telekértékesítés áthúzódó ÁFA fizetésén kívül a 2007 évi
eladások utáni ÁFÁ-t is be kellett fizetni. Ez mintegy 3,0 millió forint
nem tervezett kiadást jelentett.
zz a 2005-ben befejezõdött csatorna beruházás Állami Számvevõszéki
vizsgálata során feltártak miatt 4,7 millió forintot kellett azonnali
hatállyal az államkincstárnak visszafizetni.
zz A helyben mûködõ vállalkozások 2006 évi iparûzési adó túlfizetése
miatt 7 millió forintot utaltunk vissza részükre.
zz Az iskola konyhájában bekövetkezett csõrepedés miatt a konyha teljes vízvezeték hálózatát ki kellet váltani, melynek költsége 1,2 millió
forint volt.
Fentiek csak a nagyobb tételek a nem várt, elõre nem tervezett kiadások közül.
Mindezt természetesen nem tudtuk másként kezelni, mint hogy radikálisan visszafogtuk az önkormányzati kiadásokat. Így sikerült zavartalanul átvészelnünk ezt az idõszakot oly módon, hogy határidõre eleget
tudtunk tenni minden fizetési kötelezettségünknek.
Sõt az építési telkek értékesítésébõl származó bevételeinkbõl az év végére jelentõs pénzmaradvány képzõdött.
Néhány számadat:
Bevételek:
2007
2008
Állami támogatás
112 323
97 104
Átvett pénzeszköz
18 691
25 160
Intézményi bevételek
18 541
16 780
Pályázati támogatás
3 873
Adó bevételek
46 751
44 400
Telek értékesítés
20 887
20 000
Egyéb bevétel
6 140
4 936
Pénzmaradvány 2006
9 676
Pénzmaradvány 2007		
23 907
Hitel		
6 000
Bevételek összesen
236 882
238 287
Kiadások:
Iskola
78 906
76 025
Óvoda
21 892
22 398
Körjegyzõség
28 968
32 205
Egészségügy
5 146
5 290
Intézményfinanszírozás összesen
134 912
135 918
Szociális ellátás
5 477
5 500
Önkormányzat
41 914
43 057
Átadott pénzeszköz
20 830
15 870
Beruházás, felújítás
9 842
11 488
Beruházási és általános tartalék
26 454
Kiadások összesen
212 975
238 287
Pénzmaradvány
23 907
Az elmúlt év során is az intézményfenntartás
volt
a
legjelentõsebb kiadással járó feladat. Ennek teljesíthetõségében
partner volt mindegyik intézmény,
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mindenütt nagyon takarékos gazdálkodást folytattak.
Az Önkormányzati kiadások tartalmaznak minden olyan költséget,
ami a napi mûködéssel kapcsolatos, valamint a kisebb felújításokat. Itt
a legjelentõsebb tételek a közvilágítás, a lakósság által fizetett szemétdíj
tovább utalása, az önkormányzati alkalmazottak bérköltsége, a telekértékesítés ÁFÁ-ja.
Ennek terhére történt a kövesgyûri és a tótvázsonyi kultúrház belsõ
felújítása. Mindkét helyen csak az anyagköltséget biztosította a helyi
önkormányzat. A munkát a helyi fiatalok végezték, amit ezúton is köszönünk. Kövesgyûrön a kultúrház tetõszerkezetét javíttattuk meg, és
elkészült a játszótér körbekerítése.
Az iskola egy tantermébe új bútorzatot vásároltunk, és a konyha vízvezeték hálózatát cseréltük.
Befejeztük a hivatal bútorozását. Elkészült a Malom utca aszfaltozása.
Elkészíttettük az óvoda felújításának ill. bõvítésének az engedélyezési
terveit. Ennek megvalósítására ez év elején pályázatot nyújtottunk be.
A helyi egyházakat és civil szervezeteket az elmúlt évben 3,6 millió forinttal támogattuk.
A viziközmû társulat részére 3,7 millió forintot utaltunk át.

A 2008. évi tervekrõl röviden
Elõször tervezünk az önkormányzat 18 éves mûködése során
mûködési hitelfelvételt. Tesszük ezt azért, mert meggyõzõdésünk
szerint az önkormányzat kötelezõ feladatai ellátásához lényegesen
kevesebb normatív támogatást kap, mint amire szükség lenne. Vagyis
önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe. Szeretnénk, ha az önkormányzat fejlesztési forrásai ténylegesen a település fejlõdését szolgálhatnák.
Erre a 6 millió forintra un. ÖNHIKI-s pályázatot nyújtunk be, ami
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések részére
nyújt forrást.
Mûködési költségeinket az intézményeknél és az önkormányzatnál
is csak kis mértékben tervezzük növelni.
A növekedés mértéke még az infláció várható mértékét sem éri el.
Fejlesztés-felújítás keretén belül készíttetjük az 5 tantermes iskola
tetõszigetelésének a javítását, egy tanterem bútorzatának a cseréjét,
kisebb felújítási munkákat.
Tervezzük felújítani az egyik szolgálati lakást, ahova a rendõrséggel
kötendõ megállapodás keretén belül egy körzeti megbízott költözhet.
Garázst és tároló helységet kívánunk építeni a hivatal udvarában.
Ezek elkészültével a közösségi házban lévõ két helységet más célra
tudjuk hasznosítani.
Kövesgyûrön és Tótvázsonyban is folytatjuk a kultúrházak felújítását.
Az utak, járdák javítására mintegy másfél millió forintot tervezünk.
A várhatóan tavasszal megjelenõ EMVA pályázaton közösségi tér
létrehozására lehet támogatást nyerni, melyhez készíttetjük a tervet a
hivatal tetõterének beépítésére.
Az óvoda felújítására, bõvítésére már benyújtott pályázat önrészét
is beépítettük a költségvetési tartalékba.
Elõkészítés alatt van a falugondnoki szolgálat részére egy kisbusz
beszerzésére vonatkozó pályázat.
A 2002-es rendezési terv módosításban már szerepelt a település
északi oldalán kialakított telkek alatt egy véderdõ létrehozása. Ennek
tervét is elkészíttetjük és pályázati lehetõségeket kihasználva indítjuk
a kivitelezést.
Természetesen mindezek tervek, amiket a lehetõségek függvényében tudunk megvalósítani.
Magasi János
polgármester

MEGYEHÁZI HÍREK
Interpelláció
az onkológiáért

Tizenöt milliót adott
a megye
a kistelepüléseknek

Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke,
országgyûlési képviselõ és dr. Kovács Zoltán, a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyûlése Egészségügyi Bizottságának elnöke,
országgyûlési képviselõ interpellációt nyújtott be az egészségügyi
miniszterhez " Az ígéret szép szó,
ha megtartják úgy jó" címmel február 25-én a Parlamentben.
elfogadni - vélekedett dr. Kovács
Zoltán.

Harmincöt hátrányos helyzetû
kistelepülés számára összesen 15
millió forint támogatást szavazott
meg a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlése szilárdhulladék gazdálkodási rendszer kiépítésének önerejéhez. Az errõl
szóló szerzõdést február 14-én,
csütörtökön írták alá az illetékesek a Megyeháza Szent István termében.

Emlékezõ közös áhítat
Cseh nagyköveti
látogatás
a Megyeházán
Idegenforgalmi és ipari jellegû
együttmûködés lehetõségeirõl tárgyalt többek között Jaromír Plisek, a Cseh Köztársaság nagykövete és Lasztovicza Jenõ, a megyei
közgyûlés elnöke február 22-én,
pénteken a Megyeházán.

Elfogadta a közgyûlés
a költségvetést
21 381 823 ezer forint bevétel
mellett 22 134 254 ezer forint kiadással és 752 431 ezer forint hián�nyal számol ebben az esztendõben
a Veszprém megyei önkormányzat. Errõl döntöttek a február
21-i, csütörtöki közgyûlésen a
képviselõk. Mûködésre idén 15
milliárdot fordítanak, hat milliárd forint céltartalékba került.  A
harmincegy napirendi pont keretében a közgyûlésen döntés
született a zirci egészségügyi
szakellátó intézményi társulás
létrehozásáról. A képviselõk módosították a Veszprém megyei
települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítõ
pályázati önerõ kiegészítõ keret,
valamint a megyei pályázati keret
létrehozásáról és felhasználásának
rendjérõl szóló rendeletet. Jóváhagyták a társadalmi infastruktúra operatív program keretében
meghírdetett pályázatok benyújtását, és döntöttek az Öveges József
Szakképzõ Iskola, Gimnázium és
Kollégium fûtéskorszerûsítésérõl.
A megjelentek elfogadtak több
beszámolót, egyebek mellett
az Esélyek Házáról, és a megyei
fenntartású
középiskolák körében végzett lehangoló
eredményû
szûrõvizsgálatról.

  Ülésezett a regionális
egészségügyi tanács
Megújult tagsággal ülésezett
a Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács február 15-én, pénteken a Csolnoky
Ferenc Kórház Rendelõintézet
elõadótermében.
A tanács három napirendi
pontot tárgyalt. Az elsõ értelmében Lasztovicza Jenõ, megyei
közgyûlési elnök, KD RET elnök elõterjesztésére megszavazta
a tagság megújítását, és a módosított alapszabályt.
Ezidáig ugyanis minden kórház
és a kórházat fenntartó önkormányzat delegált egy tagot a KD
RET-be, ezentúl pedig minden
megye egyetlen tagot küldhet. Ily
módon a korábbi közel 90 tag helyett a jövõben tizenheten foglalnak helyet a tanácsban. Ez érinti
a fekvõ-, és a járóbeteg ellátást
egyaránt.
Az ülésen elhangzott: a tavalyi struktúraváltozással együtt
megnõttek, és megváltoztak az
egészségügyi feladatok, az ilyen
jellegû törvények és rendeletek,
emiatt megváltoztak a KD RET
feladatai is. Eszerint célul tûzték
ki többek között a jelenlegi szerkezet áttekintését, mely például egyik
helyrõl a másikra szakellátás átcsoportosítást eredményezhet.
Dr. Bujdosó László az ÁNTSZ
Közép-dunántúli Regonális Intézet tiszti fõorvosa, a KD RET titkára és Dózsa Csaba, a Budapesti
Corvinus Egyetem címzetes docense, a KD RET szakértõje a pályázatok ismertetésénél kiemelte:
a benyújtás elõtt érdemes alaposan
mérlegelni, hogy adott pályázati
célnak mekkora létjogosultsága
van adott térségben. Járóbeteg intézet létrehozásánál többek között
érdemes felmérni a fenntarthatóságot. Kistérségi járóbeteg szak-

ellátó központokra a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program
pályázatán 25 milliárd forint elnyerésére van lehetõség.
A tagok szavaztak arról, hogy
egészségügyi kapacitásigényüket
jelzik a szaktárcához. Amennyiben ott zöld utat kapnak, a pénzügyi tárca jóváhagyására is szükség van.
A hozzászólók közül többen bírálták a pályázati kiírás hiányosságait. Azok az önkormányzatok,
melyek a kórház mûködtetését
magánszolgáltatóknak átadták,
nem élhetnek ezzel a pályázati
lehetõséggel. A tanács legközelebb
március végén ülésezik

Ülésezett
a Szociálpolitikai
Kerekasztal
Talabér Mártának, a megyei
közgyûlés alelnökének a vezetésével ülést tartott a Veszprém Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal
2008 február 14-én, csütörtökön a
Megyeházán.
Az ülésen a Veszprém Megyei
Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának a felülvizsgálatát vitatták meg, érintve a
Veszprém Megyei Önkormányzat
2008-2013. évekre vonatkozó Fogyatékosügyi Programját, valamint a szociális tárgyú jogszabályok 2007. év végi módosítását.
A megyei szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát és a
megyei fogyatékosügyi programot
várhatóan 2008. február 21-én
egyelõre elsõ olvasatként fogja jóváhagyni a megyei közgyûlés. Ezt
követõen még sokan lehetõséget
kapnak a véleményezésére, hogy
aztán a vélemények alapján kiegészítve a végleges változatról is
dönthessen a megyei önkormányzat közgyûlése.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete
(MATASZ-VMSZ), a Hét Domb
Hagyományõrzõ és Kulturális
Egyesület (7DE) és a Veszprémi Nõk Kerekasztala Egyesület
(Venõke) közös szervezésében, egy
közvetlen hangulatú megemlékezõ
rendezvényt tartottak.
2008. január 27-én, a Don-kanyarban 65 évvel ezelõtt elpusztult
II. magyar hadsereg és a fogolytáborokba hurcoltak emlékére, a
cudar viharos idõjárás ellenére,
szabadtéri közös áhítatot, imádkozást tartottak 13 fõ részvételével átellenben a volt Rab Mária
Forrásnál. Emlékül egy egyszerû
fakeresztet állítottak a Látóhegyivízfolyás partján.
A megemlékezést 15 órától folytatták a HEMO-ban mintegy 41 fõ
részvételével. A BÜFÉ elfogyasztása után, egy érzelmes vers elszavalását (Venõke) követõen, neves
hadtörténészek; Hangodi László
t.fhdgy. (MATASZ-VMSZ) a tapolcai múzeum fõmunkatársa, Dr.
Szabó József János nyá.alez. hadtörténész-egyetemi tanár, és egy
ott harcoló veterán Budapestrõl,
Káplán György (88 éves) nyá.alez.
egykori Jutasi páncélos kiképzõ
tiszt elõadásai tárták fel a Don
menti harcok összefüggéseit. A
neves elõadók és vendégek is emelték a rendezvény színvonalát.
Ezután a Veszprémi Nõk Kerekasztala Egyesület tagjai a Veszprém- megyei asszonyok írásaiból
szerkesztett   „Mi visszük át” c
könyvbõl olvastak fel részleteket.
(Ezek az írások,300 pályázatból, mintegy ezer oldal a Megyei
Könyvtárban találhatók az u.n.
millenniumi asszony ládában.)
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TÁJÉKOZTATÓ egyes pénzbeli ellátások és összegük 2008-ban
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ellátások
Ellátás típusa
1. rendszeres szociális segély
2. idõskorúak járadéka
- családban élõ
- egyedülálló
- egyedülálló, 75 év feletti
3. lakásfenntartási támogatás
4. ápolási díj
- alanyi jogú
- magasabb összegû
- méltányossági

havi összege
A családi jövedelemhatárhoz igazodó, nem fix összeg. Legfeljebb 56 190 Ft
22 800
27 075
37 050
minimum 2 500
28 500
37 050
22 800

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
Ellátás típusa
1. családi pótlék
- egygyermekes család
- egy gyermeket nevelõ egyedülálló
- kétgyermekes család
- két gyermeket nevelõ egyedülálló
- három v. többgyermekes család
- három v. több gyermeket nevelõ egyedülálló
- tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ család
- tartósan beteg, súlyosan fogyatékost nevelõ egyedülálló
- 18 éven felüli tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos személy
2. gyermekgondozási segély
- alapösszeg
- ikrek esetében
3. gyermeknevelési támogatás
4. anyasági támogatás
- alapösszeg
- ikrek esetében

havi összege
12 200
13 700
13 300 (gyermekenként)
14 800 (gyermekenként)
16 000 (gyermekenként)
17 000 (gyermekenként)
23 300 (gyermekenként)
25 900 (gyermekenként)
20 300 (gyermekenként)
28 500
57 000
28 500
64 125 (!egyszeri!)
85 500 (!egyszeri!)

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
Ellátás típusa
fogyatékossági támogatás
- alacsonyabb összegû
- magasabb összegû

havi összege
18 525
22 800

Nyugdíjszerû szociális ellátások
Ellátás típusa
1. rendszeres szociális járadék
- korhatár felettiek
- korhatár alattiak
2. rokkantsági járadék
3. átmeneti járadék
4. egészségkárosodási járadék
5. vakok személyi járadéka
6. házastársi pótlék
7. házastárs utáni jövedelempótlék
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Havi összege
26 620-30 680
26 420
32 610
a várható nyugdíj 75%-a
korábbi keresettõl függõen kerül meghatározásra (maximum összege az öregségi nyugdíjminimum háromszorosa 2008. január 1-jétõl 85 500 Ft.)
15 020
19 970
13 860

A családtámogatási ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok beszerezhetõk a benyújtás helyén
A MÁK Veszprém megyei Területi Igazgatósága
Veszprém, Budapest u. 4. Telefon: 06-88/623-900
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8-12 és 13-16 óráig, kedd: – , szerda : 8-12 és 13-16 óráig, csütörtök: 8-12 óráig,
péntek: 8-12 óráig illetve letölthetõk az internetrõl a www.szmm.gov.hu szociális és családügy menüjébõl
Verpulácz Józsefné Körjegyzõség

Óvodai programok, események
A szelektív hulladékgyûjtést és
hasznosítást koordináló ÖKOPannon Kht. 2002-ben dolgozta
ki azt a szelektív hulladékgyûjtés
óvodai oktatását célzó programot, amelynek segítségével a
gyerekek elsajátíthatják a helyes
hulladékkezelés
alapismereteit. Óvodánknak lehetõsége volt
a 2006/2007-es nevelési évben a
szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos oktatási segédanyagok
igénylésére. Az oktatócsomag részeként versenyt hirdettek, melyen
óvodánk nagycsoportosai is részt
vettek. A megtartott foglalkozások
tapasztalatairól írásbeli összefoglalót küldtünk. Az összefoglalókat
szakmai bizottság értékelte, és választotta ki a legjobb munkákat.
Örömmel értesültünk róla, hogy
az Értékelõ Bizottság Weinhardt
Ferencnének és Hauck Ildikónak
ítélte a fõdíjat, melynek jutalma a

A

február mulatsággal kezdõ
dött. Elsején jó hangulatban,
sok mulatsággal, sok jelmezzel
igyekeztünk a telet minél távolabb
ûzni. Reméljük, sikerült is és a tavasz lassan beköszönt.
Megtartottuk a félévi szülõi értekezleteket is és az óvodában tájékoztattuk a szülõket a jövõ évi elsõ
osztályról, a beiratkozásról.
Februárban volt a Zrínyi Ilona
matematika verseny területi fordulója, 7 tanulónk vett részt a versenyen. Az energiatakarékossági
vetélkedõ házi fordulóján három
8-os tanuló indult. A feladatlap
mellett gyakorlati jellegû munkát
is el kellett végezni.
A veszprémi Dózsa György iskola által hirdetett történelem verseny döntõjébe jutott két hatodikos csapatunk is. A döntõ február
28-án volt, ahol 2. és 8. helyezést
értek el csapataink.

Hajnal címû mesejáték volt. 2008.
február 4.-én tekinthettük meg
a darabot, melyre természetesen
meghívtuk az elsõsöket, és Marika
óvónénit is, hiszen nekik is részük
volt ebben a nyereményben.
A mesét 4 fiatal hivatásos színész adta elõ, akik nem csak eljátszották a szerepüket, de be is
vonták a gyerekeket a játékba. Az
elõadás során felszabadultan és
vidáman énekeltek, mondókáztak
a gyerekek, a szereplõk kérésének
megfelelõen. A mese játékosan, a
gyerekeknek érthetõen, a környezeti nevelésünket is segítve foglalkozott a természet védelmével.
Nagy élményben volt részünk.
Beneveztünk az õszi használtelem gyûjtõ versenybe, sajnos a
begyûjtött mennyiség nem volt
elegendõ a nyeréshez. Továbbra
is várjuk az elhasznált elemeket,
hiszen függetlenül a versenytõl

így is hozzájárulunk környezetünk védelméhez. Egy használtelem gyûjtõ edényt is igényeltünk,
melybe a lakosság is bedobhatja
hulladék elemeit.
2007 õszén létrehoztuk a „Linde”
Tótvázsony-Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítványt, melynek célja
a nevelési és oktatási tevékenységek tárgyi feltételeinek javítása;
az óvodások értelmi fejlõdésének
elõsegítése; a hátrányos helyzetû
gyermekek
felzárkóztatásának
segítése. Alapító tagja Weinhardt
Ferencné, tagjai Magasi Jánosné
az óvoda, Szakállné Leitold Annamária és Fazekasné Simon Ariann
a szülõk részérõl.
2008. januárban a nagycsoportosok a téli Balatont figyelhették
meg. Sajnos csúszkálni, korcsolyázni nem tudtak a gyerekek, de
így is nagy élményt jelentett számukra a balatonfüredi kirándulás.
Ebben az évben a gyerekek több
bábelõadáson és zenés mûsoron is
részt vesznek:
Január 25.-én az Általános Isko-

Iskolai hírek
Nagyon örülünk a szép eredményeknek, de sok biztatás kell a
gyerekeknek, hogy bátran induljanak a versenyeken. Aki mer, sokat
nyerhet.
A tavaszi idõszak is bõvelkedik
programokkal. Óvodánkkal nagyon jó a kapcsolatunk, s szeretnénk, ha a leendõ elsõ osztályos
gyerekek és szüleik megismerhetnék az iskolában folyó munkát.
Ezért március 8-án húsvéti játszóházba hívjuk õket is.
Április 5-én pedig családi napot
szervezünk, ahol bemutatkoznak
szakköreink is és bepillantást
adunk mindennapi életünkbõl.
Az óvodás gyerekek kézmûves,
dalos,mozgásos, játékos foglalko-

zásokon vehetnek részt. Érdeklõdõ
szüleik kérdéseire válaszolunk.
Erre a programra külön meghívót
küldünk a családoknak.
Március 15-én iskolánk tanulói
mutatják be az ünnepre emlékezõ
mûsorukat a falu közösségének.
Március 20-án környezetvédelmi programot szervezünk. A Balatoni Nemzeti Park és a Csalán
Egyesület munkatársai lesznek
vendégeink és tartanak bemutatót és elõadást a környezettudatos
életvitelrõl. Külön foglalkozunk
a hulladék kezelésével, mit tehetünk azért, hogy ne termeljünk
annyi szemetet. A valószínûleg
hasznos program után tavaszi szünet kezdõdik. Március 25-ig tart a

la szervezésében a Pöttöm Panna
címû mesét látták az óvodások a
Kabóca Bábszínház elõadásában.
Február 11.-én Rosta Géza
elõadómûvész látogatott el hozzánk. Az elõadó bevonta a gyerekeket az éneklésbe, és a hangszeres „zenekarba” is. A mûsor
elõtt még síró, és az elõadótól félõ
kisgyerek is örömmel szerepelt, és
játszott hangszeren.
Bérletes bábelõadások idõpont
jai: március 11-én Nagyvázsonyban a nagycsoportosoknak, március 13.-án pedig az általános
iskolában, az összes óvodás részvételével.
Az óvodában a húsvétot a hagyományok felelevenítésével, ünnepi
készülõdéssel várjuk. Március 12.én d.u. 3 órától húsvéti játszóházba
várjuk az alkotni vágyó szülõket és
gyermekeket.
A közelgõ Húsvét alkalmából
mindenkinek kellemes ünnepeket
kívánnak
az óvoda dolgozói
szünet, de csak 27-én, csütörtökön
kell újra iskolába jönni, mert 26án a nevelõk részére szervezünk
elõadást.
Diákönkormányzatunk április
1-jén diáknapot szervez, ahol a
gyerekek találják ki, szervezik a
programot .Vetélkedõk, sportversenyek lesznek.
Április 2-án az elsõ és második
osztályosok munkájába lehet belepillantani a nyílt napon.
Az elsõ osztályosok beiratása
április 2-5 lesz. A szülõknek hozni
kell az óvodai szakvéleményt, és
a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát
Tartalmas, szép tavaszt kívánok
mindenkinek !
Somogyi Vera
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Visszatekintés a Nyugdíjas Klub
10 éves munkájára
Egy-egy hosszabban elhúzódó
munka, feladat elvégzése után azt
hiszem minden ember, minden
család készít egy számadást, mit,
hogyan sikerül megoldania, tervei
valóra váltak-e, milyen eredménye
volt a munkájának stb.Az ,,Õszidõ”
Nyugdíjas Klub is ezt tette március 4-én, amikor számba vette az
elmúlt 10 év munkáját. Klubunk
1998. január 5-én alakult meg, 48
fõvel. Ma 45 tagunk van, ebbõl 27
alapító tag. Külön öröm számomra, hogy szép számmal vannak fiatal nyugdíjasok is közöttünk. Az
évi programokat, a ránk váró feladatokat közösen állítottunk össze
az igényeknek megfelelõen,
Rendszeresen voltak a különbözõ
elõadások, tájékoztatók. Minden
esetben szakembereket hívtunk
meg. Járt a nálunk orvos, kertészmérnök, agrármérnök, falukutató,
festõ, pénzügyi elõadó, szociális
kérdésekkel foglalkozó szakember,
tudományos munkatárs, rendõr,
társadalombiztosítási elõadó stb.
Sok hasznos, érdekes elõadást

hallhatunk.
Párbaj a Balaton jegén címû kötetet az író felesége mutatta be.
Kiállításokon is részt vettünk.
Balatonfüreden Németh Anna
festõmûvész, Tótvázsonyban Bari
Árpád festõmûvész képeiben
gyönyörködtünk. Veszprémben is
festményeket, plasztikákat tekintettünk meg.
Népdalkörünk 5 évig élt. Be-
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tegségek és egyéb okok miatt
megszûnt. Sajnálom. Jó dolog viszont, hogy az éneklés szeretete
megmaradt, bizonyította ezt az
összejöveteleken elhangzott soksok dal.
Márai Sándor így ír a zenérõl:
,,…. mert ahova a zene kiárad, ott
az értelem törvényei nem érvényesek többé. Mert zene nélkül sokkal
szegényebb lenne az élet.”
Figyeltünk az idõsekre. Ennek
tudható be, hogy az Önkormányzat anyagi segítségével karácsony
elõtt meglátogattuk a 75. évüket
betöltött idõs embereket. Ajándékcsomag átadásával kívántunk nagyon szép ünnepeket.
Hét
klubtagunkat
szeretettel és tisztelettel köszöntöttünk
80.
születésnapjukon.
Beteg társainkat is meglátogattuk.
A szórakozás sem maradhatott
ki napjainkból. Külön szeretném
kiemelni a karácsonyt meghittségével. A farsang a vidámság, a
bolondozás napja volt. Olvasóink
bizonyára nézték a TTV adásait,

hiszen többször is vetítették felvett
mûsorainkat. Az újság hasábjain
keresztül szeretném megköszönni
a TTV szerkesztõinek, hogy a 10
éves évfordulónk alkalmából köszöntötték klubunk tagságát.
Bérleteket váltottunk a veszprémi Petõfi Színház elõadásaira.
Láttunk színházi elõadást Budapesten az Operettszínházban,
Székesfehérváron a Vörösmarty
Színházban.
Programjaink elengedhetetlen
része a kirándulás. Tíz év alatt 14
alkalommal ismerkedtünk meg ha-

zánk távolabbi tájaival, Ópusztaszertõl
– Fertõrákosig, 13
alkalommal a közelebbi,
érdekes
tájakat, helyeket fedeztük fel.Az adódó
lehetõségeket
kihasználtuk. Jártunk
meleg fürdõkben,
üveg,
porcelán,
és
textilgyárban
– múzeumban, arborétumban, barlangokban, érseki
palotában, monostorban, idõsek
otthonában, kastélyokban, börtönben, állatkertben stb.
2001 óta heti rendszerességgel
jártunk tornára az iskola tornatermébe. Jótékony hatását érezzük
valamennyien.
Részt vettünk falunk tavaszi
nagytakarításában. Milyen jó
lenne elérni, hogy nagyítóval se
találhassunk cigarettacsikkeket,
zsebkendõket, üvegeket stb. községünk utcáin!
Településünk hivatalos és civil
szervezeteivel rendszeresen, jó a

kapcsolatunk. Barátság alakult ki
a veszprémi Német Nemzetiségi
Csoport tagjaival.
Képviseletünk van a Tótvázsonyért Alapítványban. A Civil Kerekasztal megbeszélésein
rendszeresein részt vettünk. A
Tiszta Udvar rendes Ház Kuratóriumában is jelen vagyunk.
A teljesség igénye nélkül próbáltam meg tömören összefoglalni a
Nyugdíjas Klub 10 éves munkáját.
A sikeres munka tagjaink hozzáállásának, összefogásának eredménye. Úgy gondolom, munkájuk,
kitartásuk példamutató lehet a fiatalok számára is.
Kedves Klubtársaim! Köszönöm munkátokat. Bízom abban,
hogy az elkövetkezõ években is
eredményesen tudunk együtt tevékenykedni. Ehhez a munkához
jó egészséget kívánok nem csak
Nektek, hanem a leendõ klubtagoknak is.
2008. március 1.
Zsár Ferencné

Télbúcsúztató a nyugdíjasklubban

A

nyugdíjasklub hagyományosan farsanghétfõn búcsúztatta
a telet. Zsárné Erzsike köszöntötte a vendégeket és a klub tagjait pár
kedves szóval.
Ezután vidám mûsor következett. Az egyes mûsorszámokat a kisbíró
verselve kidobolta a hallgatóságnak. Krepszné Terike igazi kisbíróként
hitelesen játszotta szerepét.
A hûséges karácsonyfa címû történet igencsak megnevettette a közönséget. Keller Mihályné Kati és Báder Antalné Bözsi profi módon adta
elõ a párbeszédet. A következõ vidámság Kocog néni és a riporter beszélgetése volt, mely Hajmásiné Kati és Regenyéné Kati elõadásában
volt élvezhetõ. A nagyérdemû vastapssal jutalmazta a játékot a farsangi
hangulatot. Végül a farsangkeddi népszokást elevenítették fel, amikor a
fiatalok (fõleg fiuk, férfiak) felkeresték maskarába öltözve, vidám verseket, rigmusokat mondva a lányos házakat. Szórakoztatva a háziakat és
finomságokat begyûjtve az esti mulatsághoz, összejövetelhez.
Ekkor váratlanul bevonultak a német nemzetiségi egyesület tagjai, mindenkit meglepve és megnevettetve. A képviselõtestület nevében Heilig
Zoltán alpolgármester úr köszöntötte a szépkorúak csapatát. A klubhelység eközben, ,,terülj, terülj asztalkámmá” változott. Ezért hát lementünk
és vidám nótázás és beszélgetés közben ettünk, ittunk, mulattunk.
Így ért véget az idei farsang a nyugdíjasklub tagjai számára.
Utczás Gábor
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Utónévválasztás

Felhívás

Kedves leendõ Szülõk!
Az elsõ, egy életre szóló ajándék amit a gyermekünk születésekor
adunk kisbabánknak az utóneve, esetleg utónevei.   Természetesen szeretnénk   olyan nevet adni, ami egyedi, vagy éppen egy hagyományt követ, ugyanakkor jól kiejthetõ.
Célszerû ha harmonizál családnevünkhöz, a két nevet együtt kiejtve
nincs benne sok mássalhangzó torlódás. Jó, ha a családi és utónév együtt
nem túl hosszú, vagy épp nem túl rövid.   Manapság már gyakori, hogy a
férj és feleség is két tagból álló családi nevet visel. Természetesen ekkor
gyermekeik is így viselhetik csak nevüket.
Elõfordul, hogy ilyen névviselésû fiatalasszony neve     5 tagból áll. Ha
késõbb ezt megváltoztatni kívánjuk házassági nevet anyakönyvi eljárásban lehet módosítani. A két tagú utónév változtatására, családi név
változtatására irányuló kérelem azonban belügyminisztériumi hatáskör.
Természetesen ilyenkor minden igazolványunk cserére szorul.
Jelenleg nem kapható könyv formájában hiteles utónévtár. Utónévválasztáshoz nyújt segítséget a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete a honlapján (www.nytud.hu). Itt található a fõoldalon az
Újdonságok oszlopban,a magyar utónévkönyvben szereplõ névjegyzék
mintegy 300 utónévvel bõvített változata.
A honlapon közzétett utónevek bárki számára anyakönyvezhetõnek
minõsített utónevek, állampolgárságra és nemzetiségre való tekintet nélkül.
Erre figyelemmel az MTA Nyelvtudományi Intézete a közzétett
utónevekrõl nem ad ki egyedi szakvéleményt.
Az MTA Nyelvtudományi Intézete – a honlapján nem szereplõ – újonnan használatba kívánt venni utónevek véleményezését teljesíti, kizárólag
írásbeli megkeresésre.

2008. március 29-én szombaton falutakarítást szervezünk. Kérjük a lakosságot, hogy minél többen segítsenek a szemétszedésben. Szeretnénk,
ha településünk továbbra is egy tiszta rendezett kisközség lenne. Minden
segítõ kézre számítunk, biztosítunk zsákot, kesztyût. A szemétszedés végén a gyerekeknek csokoládéval a felnõtteknek innivalóval köszönjük
meg a segítségüket..
Számítunk Önre, számítunk Rád! Találkozzunk szombaton 9 órakor a
fagyizónál és egy jó hangulatú délelõtt folyamán tegyük szebbé környezetünket.

Védõnõi és
orvosi
tanácsadás

Verpulácz Józsefné
Körjegyzõség
anyakönyvvezetõ
TANÁCSADÁSOK RENDJE
Védõnõi
várandós tanácsadás: csütörtök 9-11 óráig
gyermek tanácsadás : csütörtök 11-13 óráig
Orvosi
Gyermek tanácsadás : csütörtök 13-14 óráig
Orvos: Dr. Gazda Gábor
Helyettes Védõnõ: Kertész Eleonóra
Telefon: 20-2854774

Tótvázsonyért Alapítvány, Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Húsvéti Svábbál Tótvázsonyban
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2008. március 23. (Tornaterem)
Belépõjegy 1600 Ft, amely tartalmaz:
egy aperitifet érkezéskor
pogácsát, üdítõt, fehérbort az asztalnál
2 pár fõtt virslit éjfélkor
Zenél a vértestolnai Freunde Kapelle
Jegyek válthatók:
Magasi Anikónál (06/70/557-1536),
Sipos Ferencnél (06/30/490-9190)

VÖRÖSKERESZT
Február 8-án véradás volt az Általános Iskolában. 25-en jelentkeztek
vért adni, közûlük az orvos 2 jelentkezõt szûrt ki valamilyen egészségügyi
probléma miatt. Ez a részvételi szám a helyi véradók számához képest jó
aránynak számít. . A január, február gyakran kritikus hónapnak számít a
véradások alacsony száma miatt, ezért is vannak ilyenkor szervezett véradások. Ezúton is szeretnénk megköszönni a megjelent véradók önzetlen
segítségét, hiszen rajtuk is múlik, hogy Veszprém megye nem küzd vérhiánnyal. A legközelebbi véradás elõreláthatólag júniusban lesz, ahová újra
várjuk a már sokszoros, és remélhetõleg a minél több elsõ véradót.

„Tiszta udvar, rendes ház”

Tósoki Zoltánné
Tisztelt Lakosság!
Tótvázsony önkormányzat kép
viselõtestülete az idei évre is meghirdeti a „Tiszta udvar, rendes ház”
programját.
A pontozók május végére – június
elejére tervezik sétájukat. Bízunk
abban, hogy a tavalyihoz hasonlóan nagyon nehéz dolgunk lesz a
pontozás során.
2007 évben 15 ház tulajdonosai büszkélkedhettek ezzel a
megtisztelõ címmel.
Úgy érezzük vesztesei e programsorozatnak nincsenek, mivel a településünkön élõ lakosság gondozza,
szépíti otthonát és környékét.
Köszönjük mindenki lelkes munkáját, mellyel hozzájárult a szebb,
tisztább, lakhatóbb környezetért.
Kovács Zoltánné
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Idõsek
farsangja
Február 9-én 17 órai kezdettel tartottuk az idõsek farsangját.
Köszöntöttük a nyugdíjasokat, a testvértelepülés Polgármesterét
Ervin Hafnert, és jegyzõjét Fritz Martot, feleségét és az összes
megjelentet.
A mûsor a „Szeressétek az öregeket” címû verssel kezdõdött
– hidegkúti iskolás lányok elõadásában, majd a tótvázsonyi és
hidegkúti kisiskolások harmonikajátékát hallhattuk – õk õsszel
kezdték a tanulást. Farsangi német és magyar versek következtek
hidegkúti gyerekek tolmácsolásában, ezután magyar dalcsokor
hangzott el harmonikán. A táncosok hajósi és szatmári táncokat
adtak elõ az egybegyûltek nagy megelégedésére. A hagyományokhoz híven a dalkör magyar és német dalokat énekelt, majd a tótvázsonyi és hidegkúti iskolások harmonika elõadása zárta le a
színvonalas mûsort. Az utóbbi két mûsorszám Némedi Kornélia
áldozatos munkáját dicséri.
Zsernoviczky Tibor és Ervin Hafner Deutsch Kaltenbrunn polgármestere köszöntötte a jelenlévõket. Az idén is voltak meghívott vendégeink, akik sajnos nem tudtak eljönni. Szalczer György
levelében megköszönte a meghívást és megható szavakkal szólt a
hallgatósághoz.
A polgármester jókívánságait fejezte ki a falu legidõsebb polgárainak Bolgár Mihálynénak és Pechl Jánosnak, valamint köszöntõt
mondott a Haász házaspár 55-ik, a Schalbert házaspár 45-ik és a
Stáhl házaspár 40-ik házassági évfordulója alkalmából. További jó
egészséget kívánunk nekik.
A vacsorát asszonyaink készítették. A jóízû sertéspörköltet sütemény és pogácsa követte az ünnepi asztalon. A jelenlévõk már
nagyon várták a „biztos nyerõ” tombolasorsolást – minden nyugdíjas nyert valamit, többek között a testvértelepülésünk által felajánlott speciális italkülönlegességet („Sissi” helybenpréselt 100
%-os gyümölcsital). A rendezvény sikerét mutatta az is, hogy Nádasi Elemér már a vacsora kezdetétõl szinte folyamatosan húzta
harmonikáját és közben nem gyõzte teljesíteni az egyéni kéréseket.
Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy újra egy szép estét tölthettünk el együtt.
Jó egészséget kívánunk mindenkinek.
A rendezvény támogatói voltak:
Bíró Jenõ, Csopak Tája MgTsz, Deutsch Kaltenbrunn Önkormányzata, Fehér Tanya, Gemini Kft., Henn Lõrinc, Hász József,
Hidegkút Község Önkormányzata, Kisecset Kft., Kovács Zoltán,
Kriszt ház Kft., Lola Vendégház, Mile Károly, Nász Antal, Németh Gyula, Schalbert Tibor, Schmidt Ferenc, Schmidt Mihály,
Therra Kft.
Bélafi Károly
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FELHÍVÁS!
A Vízügyi Hatóság ellenõrizheti a patak medrének és védterületének rendbentartását.
Kérjük az érintett lakosokat, idejükhöz mérten fordítsanak több figyelmet
a tisztántartásra, ne használják szeméttárolónak a patakot és környékét, ne
dobjanak a mederbe pl. kukorica-, krumpliszárat!
Környezetszennyezésért környezetvédelmi bírság szabható ki.
Az Önkormányzat saját területein már megkezdte a munkát, és néhány hidegkúti polgár is példamutató módon tartja rendben a patak medrét és környezetét.
Óvjuk közösen környezetünket! Köszönjük!
Bélafi Károly

