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A Tótvázsonyért Alapítvány 2003-ban felkért ku-
ratóriumi tagjainak a mandátuma 2008 év végével 
lejárt.

Nehéz lenne az általuk az elmúlt 5 évben elvégzett 
valamennyi munkát megemlíteni. Mi, akik itt élünk, 
nagyon gyakran tapasztalhattuk  sokrétû tevékenysé-
gük eredményeit.
A teljesség igénye nélkül, kiemelve néhány dolgot az 
általuk elvégzettekbõl:

virágosítások a falu közterületein z
évenkénti szemétszedés szervezése   z
falun belül és kívül
információs tábla a faluközpontban z
Dobel és Tótvázsony címere virágokból   z
a faluközpontban
ivókút  és pihenõpadok a hivatal elõtti területen z
Mindenki Karácsonya   program megszervezése  z
évente

a Tó park létrehozása egy nagyon   z
elhanyagolt területen a Kút utcában

Fentiek az Alapítvány tevékenységének talán leg-
látványosabb elemei. Mindezeken kívül azonban 
számtalan egyéb kisebb-nagyobb munkával, a civil 
szervezetek támogatásával, ill. egyéb módon dol-
goztak Tótvázsonyért. Az Önkormányzat nevében 
ezúton is megköszönöm a Tótvázsonyért Alapítvány 
tisztségviselõinek az 5 év során végzett munkáját.

És hogy kiknek is köszönhetjük mindezt:

Magasi Jánosné – a kuratórium elnöke

Horváth Zoltán  Keller Mihályné
Krámli György  Puskás Ferenc
Sánta Sándorné  Szendrei Szilárd
Weinhardt Ferenc

Köszönjük Új kuratórium 
a Tótvázsonyért 
Alapítványnál 

Az Önkormányzat által életre 
hívott Tótvázsonyért Alapít-
ványt irányító kuratórium man-
dátuma 5 évre szól. A 2003-ban 
felkért kuratóriumi tagok man-
dátuma 2008 év végével lejárt.

Az Önkormányzat a helyi ci-
vil szervezetek ajánlásait figye-
lembe véve kérte fel az új ku-
ratórium és ellenõrzõ bizottság 
tagjait. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy a felkért személyek 
valamennyien vállalták a meg-
bízást, az ezzel járó munkát. 

Kik is õk név szerint: 
Tilesch Attila  
kuratórium elnök
Futó Attiláné
Henn László
Horváth Ildikó
Ihász Ferenc
Kovács Istvánné
Ifj. Mekler János
Weinhardt Ferencné

Segítsük Õket, hogy minél 
eredményesebb lehessen a Tót-
vázsonyért végzett munkájuk.

Magasi János

Ez az elhanyagolt terület sok ember mun-
kájával szép parkká vált, a korábbi kura-
tórium elképzelése alapján
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A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja

LAPUNK SZÍNES FEJLÉCE 
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETÕ
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PÁLYÁZATAINK
A benyújtott pályázatainkkal együtt járó adminisztráció óriási. Ezért 

aztán apró lépésekkel tudunk csak haladni megvalósításuk érdekében.
Az óvoda bõvítésére – felújítására benyújtott pályázatunk a 2. for-

dulóban is sikeres volt. A KDRFT döntése alapján 130 millió forintot 
kaptunk a beruházás megvalósítására. A támogatási szerzõdéshez szük-
séges dokumentumokat elküldtük a Közremûködõ Szervezethez. Ezzel 
párhuzamosan az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elsõ fordulója 
lezárult. Az itt sikeresen szerepelt vállalkozások tehetnek ajánlatot a ki-
vitelezési munkákra a második fordulóban. Ez a szakasz július közepén 
zárul. A kivitelezés augusztus 1-el fog indulni.

A KEOP 1.3.0. pályázatunk – egészséges ivóvízellátás biztosítása  - ke-
retén belül készülnek a második fordulóban történõ részvételhez szük-
séges tanulmányok, ill. a kiviteli terv. A pályázati útmutató módosítása 
miatt több egyeztetésre volt szükség a Közremûködõ Szervezettel, ami 
egy kis csúszást eredményezett. Ezzel együtt tartható az ez év végi, jövõ 
év eleji pályázati benyújtási határidõ.

Az elmúlt év õszén az Ifjúsági Egyesület közremûködésével pályázatot 
nyújtottunk be Integrált Közösségi Szolgáltató Cím (IKSZT) elnyerésé-
re. Május közepén kaptuk az értesítést, hogy az Egyesület elnyerte ezt 
a címet. Ezzel az egyesület jogosult támogatási kérelmet benyújtani az 
IKSZT kialakításának feltételeit szabályozó rendelet alapján igényelhetõ 
forrásokra. Az igényelhetõ támogatásból tervezzük a polgármesteri hiva-
tal tetõterében a teleház, a könyvtár, egészségfejlesztési programok hely-
színének, civil szervezetek elhelyezésének  a kialakítását.

Az IKSZT kialakításának feltételeit szabályozó rendelet várhatóan au-
gusztusban jelenik meg. A rendelet elõírásainak figyelembevételével lesz 
lehetõség a támogatási kérelem benyújtására. A kérelem pozitív elbírálá-
sa esetén a kivitelezési munkák 2010-ben kezdõdhetnek el.

A falu megújítására benyújtott pályázatunkban foglaltak helyszíni 
ellenõrzése megtörtént, a szükséges hiánypótlásokat idõben benyújtot-
tuk, A pályázat elbírálása augusztus-szeptember hónapokban várható.

Pályázatot nyújtottunk be a ravatalozó felújítására is. Elõzetes tájé-
koztatás szerint ennek elbírálása is augusztus-szeptember hónapokban 
történhet.

Magasi János polgármester

Szép eredmények 
iskolánkban

A 2008 évi kompetencia mérés eredményeirõl kaptam egy összesítést 
a kistérségi társulás oktatási referensétõl. Ez az összesítés a veszprémi 
kistérség általános iskoláinak mérési eredményeit hasonlította össze, ill. 
ismertette az országos átlagokat.

A kistérséghez tartozó 20 településen összesen 15   8 osztályos általános 
iskola mûködik, ezek közül 9 Veszprémben. A mérések a 6. és 8. évfolya-
mon történtek szövegértésbõl és matematikából.

A számszerû eredmények:
 8. évfolyam   6. évfolyam
 szövegértés  matematika  szövegértés  matematika

Országos átlag  506  497  519  499
Városi átlag  496  485  514  492
Községi átlag  487  473  470  472
Kistérségi átlag  542  538  551  530
Közép-Dunántúl régió  507  495  522  498
Tótvázsony-Hidegkút iskola  543  526  563  553

Ezek a számok egyértelmûen azt mutatják, hogy iskolánk diákjai mind-
két évfolyamon az országos, ill. a városi átlagot is lényegesen meghaladó 
eredményt értek el.

Ezúton is gratulálunk a diákoknak és az iskola pedagógusainak az elért 
kiváló eredményekhez.

Ezek az eredmények megelégedéssel és megnyugvással tölthetik el a 
szülõket is. Hiszen az elért eredmények egyértelmûen azt mutatják, hogy 
a helyi iskolában folyó színvonalas oktatás eredményeként az itt tanuló 
diákok által elsajátított ismeretek kiváló alapot nyújtanak további tanul-
mányaikhoz.

Magasi János

EP képviselõ választás 
számokban

2009. június 7-én rendben zajlottak le az Európai Parlamenti képviselõ 
választások. Ez elmondható a mi területünkre is. Megfelelõ elõkészítés, 
a választási szervek jó felkészítése, fegyelmezett, jogszerû munkájának 
köszönhetõen minden a választási törvény az elvárások szerint történt. 
Köszönöm a választási szervek tagjainak munkáját, a lakosság, a válasz-
tópolgárok aktivitását, fegyelmezettségét.

Az országos eredmények ismertek, most tájékoztatást adok hogyan ala-
kult a részvétel, a szavazatok  száma és aránya Hidegkút és Tótvázsony  
községekben.

HIDEGKÚT
A névjegyzék zárásáig 

anévjegyzékbe  
felvett választó
polgárok száma

Választópolgárok 
száma a szavazás 

befejezésekor

Visszautasított 
választópolgárok 

száma

Szavazónként 
megjelentek 

száma

A C D E

352 352 0 108

Az urnában levõ 
szavazólapok száma

Eltérés  
a szavazónként

megjelentek számától 
(többlet:+/ hiányzó:)

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes szavazatok 
száma

F G H I

108 0 2 106

Sorsolt 
sorszám A listát állító párt(ok) neve Kapott érvényes 

szavazat %

1 FIDESZKDNP 52 49,06

2 SZDSZ 0 0,00

3 MCF ROMA Ö. 1 0,94

4 MUNKÁSPÁRT 2 1,89

5 MSZP 21 19,81

6 JOBBIK 18 16,98

7 LMPHP 3 2,83

8 MDF 9 8,49

Tótvázsony
A névjegyzék 

zárásáig  
a névjegyzékbe 

felvett 
választópolgárok 

száma

A szavazás 
napján a  

névjegyzékbe 
igazolás alapján 
felvett választó
polgárok száma

Választó
polgárok száma 

a szavazás 
befejezésekor

Visszautasított 
választópolgárok 

száma

Szavazónként 
megjelentek 

száma

A B C D E

1008 3 1011 0 347

Az urnában levõ 
szavazólapok 

száma

Eltérés a szavazónként 
megjelentek számától 
(többlet:+/hiányzó:)

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes szavazatok 
száma

F G H I

347 0 1 346

Sorsolt 
sorszám A listát állító párt(ok) neve Kapott érvényes 

szavazat %

1 FIDESZKDNP 187 54,05

2 SZDSZ 3 0,87

3 MCF ROMA Ö. 0 0,00

4 MUNKÁSPÁRT 0 0,00

5 MSZP 30 8,67

6 JOBBIK 81 23,41

7 LMPHP 16 4,62

8 MDF 29 8,38

Sárközi Miklós  
körjegyzõ
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A Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület a ko
rábbi évek hagyományait követve ezúttal is kiválóan 
szerepelt az önkéntes tûzoltók Veszprém megyei 
versenyén.

Az idei évben Bakonyoszlopon rendezett megmé
rettetésen tûzoltóink mindkét versenyszámban elsõ 
helyezést értek el.

A kiváló eredmény feletti örömet tovább fokozza 
az az elismerés, amelyet az egyesület két tagja vehe
tett át ezen a rendezvényen. Pittner Antal a Veszp

rém Megye Tûzvédelméért ezüst fokozatát, Kajtár 
Jenõ pedig ugyan ezen elismerés bronz fokozatát 
vehette át.

Gratulálunk az egyesület minden tagjának a ver
senyen elért két elsõ helyezéshez, valamint külön 
Pittner Antalnak és Kajtár Jenõnek az egyéni elis
merésekhez.

További sok sikert kívánok az önként vállalt mun
kátokhoz.

Magasi János

Településünk tûzoltóinak szá
ma az év elején 3 fõvel növeke
dett, akik közül 2 fõ azóta sikeres 
tûzoltói vizsgát tett a Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz
gatóság által szervezett tanfolyam 
elvégzését követõen.

A tavasszal néhány helyen vízszí
vatást végeztünk, megakadályozva 
ezzel a lakóházakban bekövetkezõ 
károsodást.

A tavasz végén több esetben vo
nultunk avartüzekhez a települé
sen belül és szûk környezetében. 
Egy kéménytûzhöz is riasztották 
az egységet.

Egyesületünk tagjai közremû
ködtek a Polgármesteri Hivatal 
mögötti új garázs felépítésében.

A pályázaton nyert pénzösszegbõl 
elvégeztük a tûzoltóautó felszere
léseinek kiegészítését és azok he
lyeinek kialakítását.

Számos helyen végeztünk favá
gást. A lakóházakat veszélyeztetõ, 
illetve száraz fák alpintechnika se
gítségével lettek ledarabolva.

Mindezek közepette májustól ké
szültünk az évenként megrendezés
re kerülõ megyei tûzoltóversenyre. 
Az idei évben meghívást kaptunk 
a Csabrendek települése által 
szervezett versenyre is. A június 
6án Bakonyoszlopon rendezett 
megyei versenyen ismét két elsõ 
helyezést értünk el. Ahhoz, hogy 
a versenyen eredményesen szere
pelhessünk, vásároltunk egy má
sik használt kismotorfecskendõt, 
mivel a meglévõ indítása nem volt 
megbízható.

A tûzoltóautónk részt vett a gye
reknapon, ahol a kicsik nagy öröm
mel utaztak a faluban szirénázva 
közlekedõ gépjármûfecskendõn. 
Ez mellett a vízsugárral való cél

zóképességüket is kipróbálhatták.
Június végén meglátogattuk a 

dobeli tûzoltó barátainkat Né
metországban. A kiránduláson 
résztvevõk maradandó élmények
kel gazdagodtak. Többek közt 
látogatást tettünk egy ottani hi
vatásos tûzoltóság laktanyájában 
és megtekintettük az önkéntes 
tûzoltók minõsítõ vizsgáját. Ér
dekességképpen részesei voltunk 
egy közúti baleset tûzoltók általi 
felszámolásában, melyben a hiva
tásos egységek kiérkezéséig mi is 
közremûködtünk. Végül azzal vál
tunk el barátainktól, hogy jövõre 
õk látogatnak el hozzánk.

A tûzoltó egyesület valamennyi 
tagjának megköszönöm áldozatos 
és önzetlen munkáját, amit a tele
pülésünk biztonsága érdekében és 
számos egyéb területen végeztek.

Horváth Zoltán

A „JOBBIK” 
Tótvázsonyban

Valószínûleg sokan találtak pos
taládájukban június 30án egy Tót
vázsonyi találkozó” címû szóróla
pot, mely beszélgetésre invitálta a 
helyi lakósságot különbözõ témák
ban a kultúrházba.

A helyi önkormányzat – a koráb
bi évek gyakorlatának megfelelõen 
– erre a célra is térítésmentesen 
biztosította a kultúrház nagyter
mét, hogy ott találkozhassanak az 
érdeklõdõkkel.

Ezt én személy szerint egy apró 
gesztusnak értékelem a települé
sünket felkeresõ valamennyi politi
kai mozgalom irányában.

Ezzel szemben a Jobbik Magyar
országért Mozgalom az önkor
mányzat számára elfogadhatatlan 
tartalmú szórólapot terjesztett. 

Az önkormányzat tudta és enge
délye nélkül tüntette fel a szóróla
pon Tótvázsony címerét, megsértve 
ezzel az önkormányzatnak a címer 
használatára vonatkozó rendeletét.

Tette mindezt olyan elrendezés
sel és jelekkel, mely az olvasóban 
azt az érzetet keltheti, mintha az 
önkormányzat és a Jobbik közös 
elveket vallana.

Határozottan és egyértelmûen 
kívánom megfogalmazni, hogy 
Tótvázsony  önkormányzata sem
milyen párttal, mozgalommal nem 
vállal ideológiai közösséget. A tele
pülésen élõk saját meggyõzõdésük 
szerint viszonyulnak bármely legá
lisan mûködõ párthoz vagy mozga
lomhoz, az önkormányzat viszont 
természetesen teljesen független 
mindezektõl.

A szórólap kézhezvétele 
után azonnal felszólítottam a 
terjesztõket, hogy szedjék össze a 
kézbesített lapokat.

Tótvázsony címere semmilyen 
politikai szándék eszköze nem le
het!

Magasi János
Polgármester

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Körjegyzõség email címei 
2009. július 1jétõl megváltoztak.

AZ ÚJ E-MAIL CÍMEK:
Magasi János polgármester:  
polgarmestertotv@invitel.hu
Sárközi Miklós körjegyzõ:  
korjegyzosegtotv@invitel.hu
Verpulácz Józsefné:   
szocanyakonyvtotv@invitel.hu
Hajmássy Béla:   
penzugytotv@invitel.hu
Szakállné Leitold Annamária:  
hivataltotv@invitel.hu

Gratulálunk tûzoltóinknak

A tûzoltók elsõ féléve
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MEGYEHÁZI HÍREK
Lovasparádé Zánkán 

Kilencszáz ló és nyolcszáz lovas, 
valamint egy kopófalka kápráz-
tatja el a közönséget június 25-
28 között a Gyermek és Ifjúsági 
Centrumban. Lasztovicza Jenõ 
közgyûlési elnök az ezeréves me-
gye egyik kiemelkedõ látványossá-
gának nevezte a páratlan eseményt 
köszöntõjében.

- Legfõbb cél, hogy bemutassuk: 
a Kárpát-medencében élõ magyar-
ság lovas múltjának szellemében 
él, õrzi õsei lovas hagyományait, 
alakítja, nemesíti és újat alkot ezen 
a téren is az emberi közösség javá-
ra – így nyitotta meg Bogó Ágnes 
a centrum igazgatója, az esemény 
fõszervezõje a parádét, majd meg-
köszönte a megye segítségét, amit a 
lovas létesítményekhez nyújtott. 

Lasztovicza Jenõ a hagyomány-
õrzésre helyezte a hangsúlyt 
köszöntõjében, majd kiemelte 
Fejér, Pest, Veszprém és Zala me-
gyék idei millenniumát, különös 
tekintettel a sólyi oklevelére, ahol 
elõször említették ezeket a megyé-
ket. –A magyar nép lovas múltja 
még régebbre tehetõ, több ezer 
esztendõs múltra tekint vissza – 
hangsúlyozta a megyei elnök, aki 
kristálylovat ajándékozott a három 
ezeréves megye képviselõjének. 

A köszöntõk után fergete-
ges lovasbemutatót láthatott a 
nagyérdemû, amelyre az ország 
valamennyi megyéjébõl érkeztek 
szebbnél szebb paripákkal. Sasvári 
Sándor színmûvész a fesztivál há-
zigazdája gyönyörû lován vágtázta 
végig a pályát megnyitva a felvo-
nulást. Capári Róbert a sümegi lo-
vasudvarból kopófalkájával egy va-
dászatból adott látványos ízelítõt, 
a felsõörsi Csontó Sándor pedig 
szabadidomítással, rendkívül fe-
gyelmezett lovaival kápráztatta el 
a közönséget.

A fesztiválon egyebek mellett 
díjugratással, lovas tornával, pó-
nilovasok bemutatójával, hon-
foglaláskori bemutatóval, kozák 
lovasokkal, csikós és pusztaötös 
bemutatóval, lovasíjászokkal vár-
ják az érdekélõdõket. 

Francia polgármesterek 
a megyeházán

Lot et Garrone megyébõl közel 
ötven polgármester látogatott el 
Veszprémbe, a megyeházára, a 
Szent István terembe, ahol a ven-
dégek fõként turisztikai és önkor-

mányzati területen tájékozódtak 
június-26-án. Talabér Márta me-
gyei alelnök egy kérdésre adott vá-
laszában a megyerendszer mellett 
érvelt. 

Az elõzményekrõl: a francia elöl-
járók minden évben más országot 
keresnek fel, ahol az említett te-
rületeket áttekintik. Idén Magyar-
országot választották. A delegáció 
június 22-29 között tartózkodik 
az országban, ahol fogadták õket 
a parlamentben, Esztergomban, 
Visegrádon, a veszprémi tárgyalás 
után Herendet, Keszthelyt kere-
sité fel, majd találkoztak az itteni 
francia diplomácia vezetõivel. Az 
utazással azt a célt tûzték ki, hogy 
megismerve más országok önkor-
mányzati rendszerének mûködését 
mind jobban megvalósítsák a kü-
szöbön álló reformot Franciaor-
szágban. 

A francia fél képviseletében 
Dionis Du Sejour Jean, Angen 
polgármestere, a francia megye 
polgármesterei társaságának el-
nöke ismertetõjében több terüle-
ten párhuzamot vont a két ország 
megyerendszerének mûködése 
között, valamint együttmûködési 
lehetõségeket vázolt fel. 

Sikeres évadot zárt  
a Petõfi Színház

Beváltotta reményeinket az évad, 
gazdaságilag stabil a mûködés és 
jelentõsen nõtt a nézõszám is – 
hangsúlyozta Bujtor István igazga-
tó, a Petõfi Színház évadzáró társu-
lati ülésén, a minap. 

 Elhangzott: nagy sikert aratott 
a Hyppolit, a lakáj, Szulák Andrea 
és Balázs Péter fõszereplésével, a 
darabot az új évadban is játsszák. 
Nagy siker volt és mûsoron marad 
szeptembertõl is a Kakukkfészek 
és a Tisztújítás címû darab; elõbbit 

Bujtor István, utóbbit Szinetár 
Miklós rendezte. Bujtor István sze-
rint a legértékesebb elõadásuk Bul-
gakov Moliere-je volt, mert ezt a 
nehéz darabot is elfogadta a közön-
ség, és nem volt foghíjas a nézõtér. 
Sikert hozott a másik nehezebben 
fogyasztható elõadás, az Édes 
Anna is, sõt a vidéki színházak idei 
vándorfesztiválján Sopronban ez 
nyerte el a fõdíjat – tette hozzá.

Az új évadról kiderült: szeptem-
berben mutatják be Szabó Magda 
Régimódi történet címû darabját 
Bereményi Géza rendezésében. 
Novemberben viszik színre Csíky 
Gergely Egy édes boldog pesti nyár 
címû vígjátékát, Fényes Szabolcs és 
Szenes Iván szerzeményeivel, Pozs-
gay Zsolt rendezésében. Az egyik 
fõszerepet Gáspár Sándor Kossu-
th-díjas mûvész játssza majd ven-
dégként. Még az év végén, decem-
berben bemutatják Arthur Miller 
Pillantás a hídról címû drámáját is 
Eperjes Károllyal a fõszerepben.

Eperjes Károly, a színház 
mûvészeti vezetõje úgy fogalma-
zott, hogy„ne bízzuk el magunkat”, 
gazdaságilag a következõ évad még 
nehezebb lesz, s a „letargikus em-
bereknek” szeptembertõl szép es-
téket kell „varázsolni”. 

Bujtor István átadta a Petõfi-díjat 
– amit a nézõk szavazatai alapján 
ítélnek oda – Eperjes Károlynak, 
a Latinovits-díjat, amit a színház 
dolgozói javasolnak, Horváth Lász-
lónénak, a Petõfi Színház gazdasá-
gi vezetõjének.

„Szeretnénk hinni,  
hogy ezer év múlva is 
lesz megye!”

Millenniumi ünnepség Sólyban
A magyar történelem-, és álla-

miság kialakulásnak egyik jelentõs 
eseményének nevezte a megye-

rendszer kialakulását Mádl Ferenc, 
korábbi köztársasági elnök, Fejér, 
Pest, Veszprém és Zala megye kö-
zös millenniumi ünnepségén, Sóly-
ban, május 23-án, amelyen részt 
vettek határon túli testvérmegyé-
ink elöljárói is. 

Az ünnep ökumenikus istentisz-
telettel kezdõdött az Árdáp-kori 
református templomban, amelyet 
dr. Márfi Gyula katolikus érsek, 
Steinbach József református püs-
pök, dr. Korzenszky Richárd tiha-
nyi perjel, Vetõ István evangélikus 
püspök helyettes, és Bikádi László 
Sóly-hajmáskéri református lelkész 
celebrált. 

- Ezek a megyék részei voltak 
a magyarság biztos jövõt keresõ 
álmának – emlékeztetett az 
elõzményekre Mádl Ferenc, koráb-
bi köztársasági elnök történelmi 
múltidézõjében, a településen fel-
állított sátorban. Utalt Szent Ist-
ván 1009-ben, a Veszprém megyei 
Sólyban keltezett adománylevelére, 
amelyben birtokokat adományozott 
a veszprémi püspökségnek. Ebben 
elõször tett említést Fehérvárról, 
Kolonról (Zaláról), Veszprémrõl 
és Visegrádról.

Az összevont négymegyés ün-
nepi közgyûlésen az elnökök: dr. 
Balogh Ibolya Fejér, dr. Szûcs La-
jos Pest, Manninger Jenõ Zala, és 
Lasztovicza Jenõ Veszprém megye 
közgyûlési elnöke felidézte adott 
megye múltját, majd kézjegyükkel 
hitelesítették azt a határozatot, 
amelyben a megyerendszer létjogo-
sultságát hangsúlyozták. 

A Veszprém Megyei Közmû-
velõdési Intézet szervezésében 
200 néptáncos és népzenész szóra-
koztatta a szép számú közönséget 
egyszerre több helyszínen. Talabér 
Márta megyei közgyûlés alelnöke 
fotókiállítást és képzõmûvészeti 
tárlatot nyitott meg a kultúrház-
ban, melyet Láng Tibor, a Bakony 
Fotóklub képviseletében, Hor-
váth Viola, a Veszprém Megyei 
Közmûvelõdési Intézet igazgatja 
és Göndör József, a megyei ön-
kormányzat ifjúsági referense 
szervezett, állított össze. Dr. Her-
mann István, a megyei közgyûlés 
bizottsági elnöke és dr. Galambos 
István szerzõ a megye monográ-
fiájának elsõ kötetét ajánlotta az 
érdeklõdõk figyelmébe. 

A Sólyi Hegyközség és Kertbarát 
Egyesület szervezésében pincejá-
ratok indultak a szõlõhegyre. 

Egész nap kirakodók, népmû-
vészek, gazdák kínálták, mutatták 
be különleges termékeiket a közön-
ségnek. A bátrabbak sétarepülésen 
madártávlatból is megtekinthették 
a környéket. 
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Szülõi munkaközösségi  
beszámoló

2008/2009 tanév
Kedves Szülõk!
A 2008/2009 tanévben igen aktív volt a mi kis közösségünk. Kis léts-

zámmal, de fantasztikus együttmûködéssel dolgozunk és újabb meg 
újabb rendezvények kapcsolódnak közösségünkhöz. Ezek a rendezvé-
nyek az iskola falain túl is nyúlnak.

Most is mint az elõzõ években 1000 Ft/gyerek támogatási díjat szedtünk 
programjainkhoz. Keserû tapasztalat, hogy igen kevesen fizetik be ezt 
az összeget az SzM kasszájába. Nagyon jó kapcsolatot építettünk ki az 
óvodás szülõi munkaközösséggel. Közösen dolgozik a két SzM a gyer-
meknapon és az idén általunk elõször megrendezett húsvéti jótékonycélú 
bálon.

A tanév novemberében második alkalommal rendeztük meg a szakmák 
napját a felsõtagozatos gyerekek részére, mely ismét sikerrel zárult. De-
cemberben a mikulás hozott a gyerekeknek ajándékot, melynek még a 
nagyobbak is tudtak örülni.

Az iskola pedagógusaival jól tudunk együtt dolgozni, és igyekszünk 
segíteni, támogatni munkájukat. Ha kell anyagi, vagy más fajta segítsé-
ggel.

Anyagilag tudtuk támogatni:
mesevetélkedõt,
ki-mit-tud-ot
farsangot
játszóházat
Nagyon izgultunk a jótékony célú húsvéti bál szervezésénél, de a nagy 

összefogásnak, sok munkának beérett a gyümölcse. A bál nyereségét 
elfeleztük az óvodai szülõi munkaközösséggel és a közös gyermeknapi 
rendezvényünkön mélyebben tudtunk a zsebünkbe nyúlni.

Köszönjük mindenkinek, aki támogatott bennünket.
Néninerné Éva pénztárosunk ismét pontos precíz elszámolást készített, 

hogy mibõl mire költöttük az 1000 Ft-okat.

Nyitó egyenleg: 45 341 Ft
Bevétel:
tagdíj: 42 500 Ft
adomány: 2 000 Ft
egyéb bevétel:      300 Ft
báli bevétel: 46 510 Ft
Összes bevétel: 91 310 Ft
Kiadás:
szakmai nap: 19 234 Ft
mesevetélkedõ:   3 000 Ft
ki-mit-tud:   3 000 Ft
mikulás: 16 629 Ft
farsang:   3 000 Ft
játszóház:   1 464 Ft
gyermeknap: 24 433 Ft
pedagógusnap:   7 455 Ft
Összes kiadás: 78 215 Ft
Záró egyenleg 2009. június 10-én  58 436 Ft

Éva pénztárosi teendõit szeptembertõl Utczás Gábor veszi át, aki ug-
yanolyan lelkesedéssel fogja kezelni a Szülõi Munkaközösség vagyonát, 
mint ahogy azt Éva tette.

A tanév végén köszönetet mondok mindenki munkájáért, akik sokat 
segítettek a szülõi közösségünknek.

Nem azért végezzük a munkánk, mert kötelezõ, hanem mindannyian 
szeretjük a gyerekeket és fontos az iskolánk!

A nyárra kívánok mindenkinek kellemes pihenést, szeptemberben 
találkozunk.

Kovács Zoltánné
Szülõi Munkaközösség Iskola

A szülõk kézzel készített játékait nagy örömmel használják a gyerekek

Egyre nagyobb a sikere a térségben a szakmai napnak
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Május 23-án 5. alkalommal rendeztük meg a már hagyománnyá váló 
gyermeknapot Tótvázsonyban. Az iskolai, óvodai szülõi munkaközös-
ségek, illetve Linde Alapítványon kívül az idén csatlakozott hozzánk a 
Mini-Manó Klub is, ahol õk saját korosztályuk részére szerveztek prog-
ramokat.

Az elõzõ évekhez hasonlóan ismét sok program, játék közül választ-
hattak kicsik és nagyok egyaránt. Lehetett kézmûveskedni, nagyon nagy 
sikere volt az arcfestésnek. Mint minden évben idén is megleptük a gye-
rekeket valami újjal, a szülõk által készített játékokkal.

Ilyen volt a mászó alagút, a piramis labirintus és az óriás társas is. Ezen 
játékok mind-mind nagy sikert arattak a gyerekek körében és itt ismét 
bebizonyosodott, hogy nem kell a rendezvényünkre fizetõs légvár, lufi, 
és kirakodó vásár stb. Mi a kezdettõl fogva tartjuk magunkat, hogy nem 
engedünk be fizetõs programokat, éppen azért, hogy mindenki kivétel 
nélkül jól érezhesse magát..

Részt vettek programunkon idén is a helyi tûzoltók. Kulturális 
mûsorunk is igen színvonalas volt, fellépett a nagyvázsonyi gyermek nép-
tánccsoport, a tihanyi gyermek musical csoport és standard és latin tán-
cok bemutatóját is láthattuk.

A program zárása a tábortûz meggyújtása, melynél a gyerekek aktívan 
énekeltek, táncoltak velünk.

Szeretnénk megköszönni minden szülõtársunknak, aki segítette ren-
dezvényünk lebonyolítását, játékok elkészítését, civil szervezeteknek és a 
tótvázsonyi és hidegkúti lakosoknak és vállalkozásoknak, akik felajánlá-
saikkal támogatták a gyerekeket.

Köszönjük anyagi támogatását a Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkor-
mányzatnak, a Veszprém Megyei Önkormányzatnak (pályázaton nyer-
tünk támogatást), a Református Missziónak.

Ilyenkor tanév végén végig-
gondoljuk, milyen is volt ez az 
év. A bizonyítvány árulkodik 

a gyerekek teljesítményérõl, jel-
zi, mit sikerült megtanulni, mi az, 
amire jövõre jobban kell figyelni. 
A tanulás mellett nagyon sok prog-
ramot szerveztünk a gyerekeknek, 
azt hiszem sok élménnyel gazda-
godhattak. 

Nagyon jól sikerült  szeptember-

Gyermeknap Tótvázsonyban

E rendezvény sikeres és színvonalas lebonyolításához nagyban hozzájá-
rult, hogy szervezeteink a húsvéti bál bevételét erre fordították.

Szakállné Leitold Annamária
Linde Alapítvány

SzM Óvoda

Itt a vakáció

ben a sportnap. Sokat játszottunk 
a szabadban, mindenkinek nagyon 
jólesett a mozgás. Októberben 
szerveztük a papírgyûjtést, ez-
úton is köszönöm a sok munkát, 
a segítséget. A kapott pénzt az 
osztályok használták fel. Novem-
berben nagyon szépen sikerült a 
szakmák bemutatója programunk. 
Ennek híre más kinõtt a falu hatá-
rán. Köszönöm a szülõk szervezõ 
munkáját, a hasznos ötleteket. A 
gyerekek kipróbálhatták egy-egy 
szakma fogásait, élvezettel festet-
tek, kõmûveskedtek, vagy éppen 

az asztalos szerszámokkal ügyes-
kedtek. Kérdéseikre a mesterem-
berek válaszoltak. Színvonalas 
kulturális bemutatón élvezhettük 
a felsõsök önfeledt játékát. De-
cemberben Grazba kirándultunk, 
ahol az idõjárás nem volt túl jó, 
de a kedvünk annál inkább. Szép 
élményekkel tértünk haza, s töb-
ben elhatároztuk, hogy jó idõben 
is felkeressük a várost. Szép emlék 
a farsang is. Minden évben nagy 
öröm, hogy sokan jelmezt öltenek, 
s bizony a zsûri nehezen tudott 
dönteni. A márciusi ökonapon sok 

hasznos dolgot készítettünk hul-
ladékokból. Szeretnénk mindenki 
figyelmét felhívni arra, hogy kör-
nyezetünk nagy bajban van, amirõl 
mi is tehetünk, s felelõsségünk is, 
hogy megállítsuk a rossz folyama-
tot.  Jól sikerült a húsvéti játszóház 
is, sok kisgyerek ismerkedett meg 
az iskolával ezen a napon. Április 
végén Budapestre látogattunk. A 
Természettudományi Múzeumban 
és a Planetáriumban várt ránk ér-
dekes program. Az alsósok kultu-
rális bemutatóján sok kedves jele-
netet láttunk, örültünk a gyerekek 
játékának. 

Év végi tanulmányi kirándulása-
inkon mindenki jól érezte magát, 
érdekes kiállításokat láthattak a 
gyerekek és élvezték a természet 
szépségeit.

A negyedikesek megnyerték a 
környezetvédõ osztály címet, így 
jutalomból a veszprémi állatkertbe 
látogathattak. 

Mindez csak kis ízelítõ a tanév 
sokszínûségébõl. De talán ebbõl 
is látható, hogy nem unatkoztunk. 
Köszönöm a fenntartónk, a szülõk 
részérõl érkezett segítõ támoga-
tást. 

A nyári szabadidõt mindenki na-
gyon várja már. Remélem, sikerül 
élményekkel megtölteni. Nagyon 
szép nyarat, kellemes idõtöltést, jó 
pihenést kívánok mindenkinek !

Somogyi Veronika

Minden évben nagyon élvezetes az alsótagozatosok mûsora

A gyereknap nagy újdonsága volt az élõ társasjáték
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Ünnepeltünk
Tisztelettel és szeretettel köszön-

tünk Benneteket 80. születésna-
potokon. Adjon Isten egészséget, 
erõt, hogy még sokáig köztünk ma-
radhassatok.

Boldog születésnapot kívánnak 
a klub tagjai

MUNKÁNKRÓL
A Nyugdíjas Klub 2009. elsõ félévében végzett munkájáról szeretnék tá-
jékoztatást adni. A közösen összeállított programunkat sikerült megva-
lósítani. 
Minden héten jártunk tornára az iskola tornatermébe.
Dr. Gazda Gábor háziorvos tájékoztatott bennünket az egészségügy 
helyzetérõl.
Egészséggel kapcsolatos termékbemutatón vettünk részt.
A Nefelejcs Alapítvány fõszervezésében, -klubunk tagságával karöltve 
– 6 elõadásból álló kertészeti ismeretekrõl szóló elõadást szerveztünk, 
kertészmérnök közremûködésével.
25 fõvel vettünk részt az Ifjúsági Egyesület szervezésében „Civil Évnyi-
tón”.

A Petõfi Színház bérletes elõadásait látogattuk. 29 bérlet tulajdonosai 
voltunk. A 2009/10-es évadra is szervezünk színházlátogatást bérleti 
elõadásokra minden érdeklõdõ részére.
Hagyományainkhoz híven köszöntöttük a névnapjukat ünneplõ tagjain-
kat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöttük februárban Nagyvári 
Józsefet, májusban Pálmai Ferencnét,  akik 80. életévüket töltötték be.
Farsangunkat a jókedv jellemezte. Vidám mûsorunkkal és a Nemzetiségi 
Dalkör „váratlan látogatásával” igazi farsangi mulatságban volt részünk. 
Látogatást tettünk a tótvázsonyi Református Misszió otthonába, ahol 
Szabó Gergelyné – Zsófika- és férje Gergely kedves fogadtatásában ré-
szesítette csoportunkat.
Bepillantást nyerhettünk Petõfi Színház „függöny mögötti” világágba.
Ismerkedtünk a színházzal, a színészek, és kisegítõk munkájával, az 
öltözködõkkel stb.
A falutakarításban is részt vettünk. A tiszta buszmegállók asszonyaink 
kezemunkáját dicsérik. 
Vigyázzunk tisztaságukra!!!
Európa Nap ünnepi mûsorában klubtársunk is szerepelt Radnóti versé-
vel.
A kirándulás sem maradhatott el. Voltunk Somogyvámoson – a Krisna 
–völgyben-, ahol ízelítõt kaptunk az õsi indiai kultúrából. A 150 hektáros, 
140-150 lakosú Indiai Kulturális Központ és a Biofarm Európában egye-
dülálló létesítmény. Az ott élõk a lelki értékeket helyezik életük közép-
pontjába. Érdemes megtekinteni, és megismerni más népek kultúráját, 
szokását, életvitelét.
Jártunk Somogyváron, ahol a pogány Koppány vezér épített várat az I. 
században. Jelenleg is folynak ásatások.
A herendi Majolikagyárban végigkövettük a kerámiák készítését.
Pápa termálfürdõjében is eltöltöttünk egy kellemes napot.
A félév munkája tagjaink hozzáállása, segítõkészsége, összefogása tette 
lehetõvé. Köszönöm fáradságukat, munkájukat.
A nyár folyamán igyekszünk kihasználni az adódó alkalmakat. / csicsói 
út, balatonfüredi borhetek stb./
Jó pihenést, felfrissülést kivánunk a nyárra, hogy szeptember 14-én /
hétfõ/ névnapi köszöntõvel folytathassuk a munkát.

Zsár Ferencné 
és Hajmási Gyuláné

Zajlik az élet 
a Mini-Manó Klubnál

Az elmúlt idõszak egyik legjelentõsebb mozzanata az volt, mikor ki-
derült, hogy a Tótvázsony Önkormányzatához benyújtott pályázatunkon 
nyert támogatás révén több játékot (pl. csúszdát, alagutas sátrat, libikókát, 
fajátékokat), valamint egy nagyméretû játszószõnyeget vásárolhatunk. A 
gyerekek most már igazán otthonosan érezik magukat a Közösségi Ház 
emeletén, ahol havonta két alkalommal birtokba vehetik az életkoruknak 
megfelelõ játékokat.

Programjainkat szép számmal látogatták tavasszal az édesanyák és 
gyermekeik: továbbra is nagy sikerrel tartja Budai Enikõ a Csivitelõ ze-
nés foglalkozást, de nagy volt az érdeklõdés a meghívott szakemberek 
elõadásaira is. 

Kertész Nóra védõnõ az önállóságra szoktatásról beszélgetett velünk, 
június 11.-én pedig dr. Jaksics Ilona gyermekorvos látogatott el hozzánk, 
akivel a lázcsillapításról és a hozzátáplálásról, valamint a szabadon vá-
lasztható védõoltásokról beszélgettünk. A rossz idõ ellenére a vártnál 
is többen érkeztek klubunkba, hogy meghallgassák és kérdezhessenek a 
doktornõtõl. 

Május 23-án a helyi Gyermeknapon a Mini-Manó Klub is képviseltette 
magát a Nagymezõ utcában. Játékokkal, lufikkal, kézmûves foglalkozás-
sal, pelenkázó-és szoptatósarokkal készültünk az eseményre, enni- és 
innivalóval kínáltuk meg a nálunk játszó és megpihenõ gyermekeket. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az édesanyáknak, akik jelen-
létükön túl süteménnyel és üdítõvel is hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen jól 
teljen el ez a kellemes délután.

Júliusban hosszas egyeztetés után ellátogatnak hozzánk a Veszprémi 
Mentõállomásról, hogy egy másfél órás elõadás keretében bemutassák 
nekünk, hogyan nyújthatunk elsõsegélyt gyermekeink számára. Augusz-
tusban az óvodai- és bölcsõdei életrõl és a beszoktatásról beszélgetünk 
majd, valamint hagyományteremtõ szándékkal Bababörzét szervezünk 
Tótvázsonyban. 

Terveink között szerepel több, kismamák számára szervezett (nyelvi- 
és számítástechnikai) tanfolyam beindítása is, ennek az anyagi feltételei 
azonban sajnos még nincsenek biztosítva. 

Pályázatok és magánszemélyek útján próbálunk anyagi támogatást ke-
resni, hogy klubunkat tovább fejleszthessük. Ezúton kérünk mindenkit 
akinek módjában áll, hogy támogassa lelkes kis csapatunkat.

Pápay Dézi: 30/68-3178
Sárközi Zsuzsi: 30/754-2246

Pálmai Ferencné

Nagyvári József

Egy talpalatnyi India Magyarországon
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Pusztanap

Próbáltuk jól megszervezni, és
Úgy érzem, hogy
Sikerült is.
Zenekar, Versenyek buli bemutatók,
Tökéletes erre ez a nap.
A gyerekek és a felnõttek is
Nagyon jól érzik magukat majd,
Amennyiben nem, akkor lécci
Próbáld összerakni az elsõ betûket.
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Kövesgyûri Kultúrház 
Kövesgyûri fiatalok ismét összefogtak és megszépítették a kultúrhá-

zat. A belsõ festést egy kis vakolatjavítás elõzte meg, mivel csõtörés 
miatt egy jelentõs részen lesett a terem vakolata.

Kívülrõl még jelentõsebb változást jelent, hogy a homlokzatot ni-
kecellel és vakolattal láttuk el. Köszönjük a fiatalok hozzáállását, 
jelentõs munkáját és a pénzbeni támogatást a felújítási anyagok meg-
vásárlásához.

Kovács Istvánné
Kövesgyûri Ifjúsági Klub

Június 27-én került sor  a második „Pusztán 1 Nap” címû ren-
dezvényre. Már az elõtte való napokban is szorgos munka folyt itt 
Kövesgyûrön. 
A szervezõk már szombat reggel a helyszínen várták az érdeklõdõket. 
A rendezvény hivatalosan csak 10 órakor kezdõdött, de a kíváncsibbak 
elõbb érkeztek. Tíz órakor elkezdõdtek a programok. Volt kézmûves 
sátor, ahol száraz virágokból asztali díszt készítettünk és színezhetünk. 
Arcfestést csináltathattuk magunknak és lovaskocsizni is lehetett. Míg az 
érdeklõdõk jól szórakoztak, a fõzõ sátorban kemény munka folyt, hogy 
idõben elkészüljön az ebéd. A menü marhapörkölt volt krumplival ubor-
kával, kenyérrel és üdítõvel, és a legtöbb embernek ízlett is. Miután min-
denki evett és ivott, a polgármester elmondta köszöntõjét. A köszöntõ 
után a Füredi Fúvósok remek elõadását hallgattuk meg, a zenekar régi 
oszlopos tagjaként fellépett közöttük a kövesgyûrön lakó Wittmann 
József is! Utánuk a táncosoké volt a színpad. A Golding Tánccsoport 
Egyesület tagjai táncoltak többféle stílusban. Versenyek is voltak, amikre 
rengeteg jelentkezõ volt. A ping- pong és a póker bajnok egyaránt Balogh 
Roland lett. Az aszfaltversenyen két elsõt hirdettek. A 10 év alatti cso-
portban Szendrei Zsolt, a 10 év feletti csoportban Timár Beatrix lett az 
elsõ. Az eredményhirdetés után megérkeztek a tûzoltók. A Nefelejcs Ala-
pítvány egy egészségsátrat is felállított, ahol többek között vérnyomást 
is lehetett mérni. Este az utcabált az ifjúsági klubban kellet megtartani, 
mert esett az esõ. Nagy kár, hogy esett az esõ, mert úgy nem maradtak 
meg az aszfaltrajzok. 
Örültünk neki, hogy egész nap jó idõ volt. Az esõt leszámítva jól sikerült 
az egész nap. Volt, aki kívülrõl és volt olyan is, aki belülrõl ázott el. 
Köszönjük a támogatók és a résztvevõk segítségét.

  Kovács Kitti

Pusztanap

TÁMOGATÓINK VOLTAK:

Közép-dunántúli  
Regionális Ifjúsági Tanács

Veszprém Megyei  
Önkormányzat

Tótvázsony Község  
Önkormányzata

MC BAUCHEMIE KFT.

ANDA KFT.

CHEMICOM KFT.

Levi Trans  
és Schalbert Tibor

Timár Beatrix

Kovács Alexandra
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Az elmúlt idõszakhoz hasonlóan tavasszal is változatos programokkal 
igyekeztünk szebbé tenni kis óvodásaink mindennapjait.

Húsvét elõtt április 6.-án játszóházat szerveztünk, majd vártuk a nyuszi 
érkezését az óvodába. 

Április 8.-án az ÖKO-Pannon Kht szervezésében 4 fiatal hivatásos szí-
nész a Hajnal címû mesejátékot adta elõ a gyerekeknek. A mese játéko-
san, a környezeti nevelésünket segítve foglalkozott a természet védelmé-
vel. Az elõadás során a szereplõkkel együtt énekeltek, mondókáztak a 
gyerekek.

Az április 16.-án megrendezett Rendõrnapon a közlekedési pálya fel-
állításával a helyes közlekedés szabályaival, és a rendõrök munkájával 
ismerkedhettek meg a gyerekek.

Április 22.-én ötödik alkalommal rendeztük meg óvodánkban az 
Egészségnapot. Ezt a napot a hagyományoknak, és az egészséges táplál-
kozásnak megfelelõen közös tornával, és reggelivel kezdtük. A gyerme-
keknek sok mozgásra, mozgásos játékokon való részvételre biztosítottunk 
lehetõséget. A szülõknek elõadásokat szerveztünk. Kertész Eleonóra 
védõnõ az egészséges táplálkozásról tájékoztatta az érdeklõdõket, majd 
Makray Mariann festõmûvész „Életút elemzõ, és életmód tanácsadás” 
elõadását hallgathatták meg a résztvevõk. Köszönjük az elõadóknak, 
hogy közremûködtek egészségnapi programunkon. Örömünkre szolgált, 
és ezúton is köszönjük, hogy a szülõk az elõadásokon szép számmal részt 
vettek. 

Május elején köszöntöttük az Édesanyákat és a Nagymamákat. A gye-
rekekkel együtt nagy lelkesedéssel készültünk erre a szép ünnepre, ver-
seket mondtunk, énekeltünk, jelenetet adtunk elõ. Köszöntés után ven-
dégül láttuk õket.

A hónap közepén a veszprémi Állatkertbe szerveztünk autóbuszos ki-
rándulást. Az állatok megtekintése után lehetõségünk volt egy kis játék-
ra, majd pihenésre, nassolásra is. Kissé fáradtan, de élményekben gazda-
gon tértünk vissza az óvodába. Köszönjük a szülõk részvételét, segítségét 
a gyermekek felügyeletében. 

Heilig Zoltánné Mária néni, több alkalommal járt óvodánkban, ahol 
lehetõsége volt beszélgetni, ismerkedni az iskolába készülõ gyerekekkel. 
Mi is ellátogattunk az elsõ osztályba, hogy a gyermekek ismerkedjenek 
a rájuk váró környezettel. Klári néni bevonta az óvodásokat is az órai 
munkába, ami nagyon érdekes volt számukra.

Május végén tartottuk meg évzáró ünnepélyünket, és elbúcsúztattuk 
az iskolába menõ nagycsoportos gyerekeket. Óvodánkból 12 kisgyermek 
kezdi meg szeptemberben iskolai tanulmányait, 11 a helyi Általános Isko-
lában. A leendõ elsõsök név szerint:

Dobokai Barnabás Hidegkút
Szakáll Bence Tótvázsony
Fodor Georgina Hidegkút
Szép Ádám Tótvázsony
Németh Noel István Tótvázsony
Tálas Mátyás Mihály Hidegkút
Rekl Vivien Tótvázsony
Valtner Benigna Tótvázsony
Steiner Dániel Tótvázsony
Vizer Viktória Tótvázsony
Szabó László Tótvázsony
Wiborny Panna Hidegkút

A három bábelõadás megtekintése (1 Nagyvázsonyban a nagyoknak, 
és 2 a helyi iskolában, minden óvodásnak) az eddigiekhez hasonlóan újra 
nagy élményt nyújtott a gyerekeknek. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben is sikeresen pályáztunk 
a „Veszprém megye közoktatásért” Közalapítványnál. 48.000Ft-os támo-
gatást kaptunk, amit udvari fejlesztõ játékok vásárlására használunk fel. 
A „Zöld óvoda” pályázatunk is sikerrel járt, három évig viselheti intéz-
ményünk ezt a címet.

Szeptemberben várhatóan 60 gyermekkel kezdjük el a nevelési évet, év 
közben még folyamatosan várható néhány gyermek érkezése.

Koncertsorozat 
Tótvázsonyban

2009 év elején Tótvázsony Képviselõtestülete 150 000 Ft-tal tá-
mogatta azon tervünket, hogy 5 komolyzenei koncertet szervezzünk 
Tótvázsonyban. Egyesületünk azzal a céllal indította el a program-
sorozatot, hogy falunkban színvonalas, komoly értéket képviselõ 
koncertek legyenek az eddigi rendezvényeken kívül. A koncertek 
idõpontját úgy idõzítettük, hogy egy-egy, eddig meg nem ünnepelt 
évfordulóra essen. 

Eddig 3 program zajlott le. A Költészet napján fellépett Berzevici 
Zoltán énekelt versekkel, az Európa Napján II. világháborús meg-
emlékezést követõen a Pannon Egyetem Kamarakórusa lépett fel, a 
Zene Európai Ünnepén pedig a Dohnányi Zeneiskola végzõs diákjai 
adtak koncertet. Az utolsó koncert egyben jótékonysági céllal a helyi 
katolikus templom felújításához járult hozzá 25.000 Ft-tal.

Az eddigi koncertek nézõszáma, a fellépõk fogadtatása nagyon 
biztató a jövõt illetõen, a további koncertek idõpontjait keressék a 
havonta megjelenõ Tótvázsonyi Események lapon!

Köszönjük a Tótvázsonyi Önkormányzat támogatását!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

ÓVODAI HÍREK

A nyári nagytakarítási munkálatokat július 27.-tõl augusztus 21.-ig vé-
gezzük, ezen idõ alatt intézményünk zárva tart. Nyitás: augusztus 24-én, 
hétfõn.

A szünidõre mindenkinek jó pihenést, kellemes nyaralást kívánnak:

 az óvoda dolgozói

Új hagyomány indult el a végzõsök szalagjával díszített vándorbot  
átadásával 
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Nyári napközi 
Idén nyáron is elindult a nyári napközink, melyet a 

Nefelejcs Alapítvánnyal közösen szerveztünk. 5 héten 
át, napi 17-20 gyermek számára nyújtunk reggel 8.00-
tól délután 16.00-ig elfoglaltságot, és biztosítunk étke-
zést. A gyerekek nagy része alsós, de azért a felsõsök 
közül is vannak páran. Az öt hét alatt- június 15-július 
17  között-, kirándulunk, kézmûveskedünk, sportolunk, 
vagy csak éppen lazítunk. Minden Hidegkúton, Tótvá-
zsonyban és Kövesgyûrpusztán lakó gyermek számára 
nyitott a napközink. Gyerekenként heti 2100 Ft-ért le-
het nálunk teljes ellátást és élményeket szerezni. 

A gyerekekre tanárok, és fiatalok felügyelnek. Mun-
kájukat önkéntesen végzik, ezúton köszönöm áldásos 
tevékenységüket.

Programunkhoz a Tótvázsony -Hidegkút Községek 
Közös Fenntartású Általános Iskolája biztosít ingye-
nesen termet, az étkezést a Tótvázsonyi és a Hidegkúti 
Önkormányzatok támogatják, az öt hét megvalósítá-
sában a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása 
segített. 

Köszönjük mindenki segítségét, és reméljük minden-
ki jól érzi magát a következõ hetekben is.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tótvázsony,  
2009. augusztus 7-8.

Idén új tartalommal, újszerû 
programokkal várjuk falunk és a 
környék apraját –nagyját program-
jainkra!

Keresse plakátunkat, szórólapja-
inkat, jelentkezzen versenyeinkre!

Vízkárok megelõzésére
Június utolsó napjaiban régen látott mennyiségû 

csapadék hullott Tótvázsonyra is. Ugyan telepü-
lésünkön nincsenek árvízzel fenyegetõ folyóvizek, 
ezúttal az esõvíz is komoly károkat okozott több 
ingatlanban.

A meglévõ csapadékvíz-elvezetõ árkok nem tud-
ták elvezetni ezt a jelentõs vízmennyiséget.

Ennek egyik oka a szinte felhõszakadásszerû 
esõzés volt.

A másik ok a vízelvezetõ árkok és átereszek hiá-
nyában, illetve tisztítatlanságában keresendõ.

Az önkormányzat áttekinti azokat az utcaszaka-
szokat, ahol nem készült még vízelvezetõ árok, és 
megpróbálja ezeket rövid idõn belül pótolni. Ezzel 
együtt folyamatosan karban tartjuk a középülete-
ink elõtti árkokat és átereszeket.

Ez utóbbit kérjük valamennyi ingatlantulajdonos-
tól is.

Az egyébiránt kötelessége is mindenkinek az in-
gatlana elõtt vízelvezetõ árok és áteresz folyamatos 
tisztítása és karbantartása.

Kérem, hogy az elmúl napok történésein okulva 
ezt tegye is meg mindenki.   

Magasi János polgármester

Körzeti megbízott 
Tótvázsonyban, 
Hidegkúton

A rendõrség Tótvázsony, Hideg-
kút községek területére újonnan ki-
nevezett körzeti megbízottja Kom-
lós Norbert rendõr törzsõrmester 
lett. Elérhetõsége: 06-30/5702355. 
Hamarosan a tótvázsonyi szolgálati 
lakásban is elérhetõ lesz személye-
sen (Tótvázsony, Kereszt u. 22.), il-
letve a meghirdetett fogadóórákon 
a Polgármesteri Hivatalban. 

Fogadóórák rendje (Tótvázsony-
ban és Hidegkúton): minden hónap 
páratlan hetének szerdáján 9.00-
10.00 között a két település Polgár-
mesteri Hivatalában.

TELEHÁZ 
Tótvázsony

Új helyen, új szolgáltatásokkal
Teleházunk –és ezzel irodánk, 

TTV központunk- új helyre köl-
tözött. Új helyünk: Tótvázsony, 
Iskola u. 2., a két iskola közötti 
szolgálati lakás, ahol régebben 
többek között Baranyai Tamás, ill. 
Petõ tanító néni. Várjuk kibõvült 
Teleházunkba minden kedves ven-
dégünket!

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ:  09.00 - 12.00 és 13.30 - 19.00
Szerda:  09.00 - 12.00 és 13.30 - 18.00
Péntek:  15.00 - 19.00
Szombat:  14.00 - 18.00
Munkaszüneti és ünnepnap zárva!

Az alábbi szolgáltatásokat  
kínáljuk az alábbi árakon:
Géphasználat:  50 Ft/óra 
A/4-es fénymásolás, nyomtatás: 
30 oldalig:  15 Ft/lap, 
30 oldal felett:  10 Ft/lap
A/3-as fénymásolás: 
20 oldalig:  30 Ft/lap,  
20 oldal felett  20 Ft/lap
CD másolás:  150 Ft  
(lemezzel együtt)
DVD másolás:  150 Ft  
(lemezzel együtt) 
Ha Ön hoz üres lemezt  
 100 Ft/másolás!
CD, DVD üres lemez:  
 100 Ft (tok nélkül)
CD, DVD Tokok: papír:  +10 Ft, 
mûanyag:  +50 Ft
Scan:  50 Ft/kép
Fax küldés:  
Belföldre :  150 Ft/oldal 
Külföldre:  300 Ft/oldal
Gyûrûs fûzés:  
 300 Ft/fûzés (150 oldalig)
Mappás fûzés:  200 Ft/fûzés

Ha okmányirodai ügye van, ná-
lunk talál csekket, illetve megha-
talmazás mintákat!

Az idei évben ingyenes tanfolya-
mokat indítunk az elektronikus 
ügyintézésrõl, keresse plakátjain-
kat, hirdetéseinket

Munkánkat a Miniszterelnöki 
Hivatal által az eMagyarország 
program keretében meghirdetett 
közösségi internet - hozzáférési 
pontok (KIHOP) támogatása címû 
pályázat támogatja.

Elérhetõségünk:
0688/266-194
Várjuk Önt is!

Szendrei Szilárd
Teleház Tótvázsony

Minden évben nagy sikere van a helyi rendõrök által tartott foglakozásnak

Savanyó Jóska Napok
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Idén igyekeztünk picit elrugaszkodni az alapok-
tól, picit más, de a hagyományokat tiszteletben tar-
tó falunapot rendezni. Ezt az tette lehetõvé, hogy az 
ÚMVP Irányító Hatósága pályázatot írt ki "Vidéki 
rendezvények, falunapok 2009." címmel, melyre tél 
végén sikeres pályázatot adtunk be. A pályázat el-
bírálása szokás szerint késett a beadott nagy számú 
pályamunka miatt. Szerencsénknek és a szakmailag 
megalapozott pályázatnak köszönhetõen Hidegkút 
bekerült a nyertes települések közé és kapott 500.000 
forintot az idei falunap megrendezésére. A legtöbb 
pályázathoz hasonlóan ez is utófinanszírozott, ezért 
alapvetõ fontosságú a rendezvény sikeres lebonyo-
lításán túl az utókommunikáció. Szerencsénkre van 
mirõl írni, hisz oly bõséges volt a program. Délelõtt az 
iskolai évzáró miatt a legkisebbeknek nyílt lehetõség 
a kibontakozásra. A gyöngyfûzésen, festésen, sorver-
senyeken kívül idén nemezeléssel is vártuk az óvodás 
korúakat. Az már reggel látszott, hogy az idõjárás 
nem fogadja kegyeibe a rendezvényt annak ellenére, 
hogy a falu lakossága, a Helyi Vidékfejlesztési Iro-
da, valamint az Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület 
LEADER HACS egyaránt kiállt a zökkenõmentes 
lebonyolításért. Az idei borversenyre a korábbiak-
nál is több minta érkezett. A szakértõ zsûri, mely a 
Balatonfüred-Csopaki Borvidék vezetõségébõl áll 
három arany, öt ezüst és nyolc bronz oklevelet ítélt 

oda a versenyzõ borok termelõinek, mely jól mutatja, 
hogy a színvonal folyamatosan emelkedik az utóbbi 
négy évben. Ezzel párhuzamosan szorgos asszonyke-
zek 27 kg lisztbõl készítettek lángost és palacsintát az 
arra járó érdeklõdõknek, elsõsorban a gyerekeknek. 
A délutáni programból mindenképpen ki kell emelni 
a legerõsebb emberek versenyét, ahol –igaz versenyen 
kívül- még a polgármester úr is megmutatta milyen 
fából faragták. Focistáink ezt követõen heroikus 
küzdelemben, dacolva a viharos széllel és a zuhogó 
esõvel gyõzelmet arattak a Tótvázsony-Kövesgyûr vá-
logatott felett. A több órás kulturális blokkot a hideg-
kúti dalkör, a városlõdi tánckör, a tótvázsonyi dalkör, 
valamint Prescsák Zita a Budapesti Operettszínház 
mûvésze töltötték ki. Minden elismerésünk az övék, 
tekintettel a hûvös, szeles idõben, szabadtéren zajló 
elõadásokra. Igazán színvonalas produkciókat láthat-
tunk, mely után jól esett a hagyományos falupörkölt 
nézõknek, fellépõknek egyaránt. Köszönjük Hidegkút 
és Tótvázsony vezetésének, a szervezésben segítõ- és 
a programokon résztvevõ lakosság segítségét, támo-
gatását, hiszen az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program támogatása mellett hihetetlen nagy szükség 
volt az õ lelkesedésükre, aktivitásukra is.

Tóth-Almási Péter
szervezõ

Falunap Hidegkút 2009. 
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