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Idén augusztus második hétvé-
géjén szép idõben, sok látogatóval 
tartottuk rendezvényünket. 

Rendhagyó módon két fél nap-
ra sûrítettük össze rendezvényü-
ket. Célunk az volt, hogy kisebb 
költségvetésünkbõl látogatóink a 
lehetõ legtöbb programot láthas-
sák. Nagyobb attrakciókat hoz-
tunk a színpadra, de azokban az 
idõszakokban, amikor a korábbi 
években nem volt látogató- szom-
bat reggeltõl délutánig- inkább 
szünetet tartottunk. Ez fõként a 
fõzõversenyt változtatta meg, de 
ettõl függetlenül is szép számban 
indultak csapatok. Még nem tud-
juk, hogy jövõre az idei változtatást 
meghagyjuk-e, idén mindenesetre 
jó kezdeményezésnek bizonyult.

Idei nagy tervünk volt, hogy egy 
„sztárvendéget” hívunk. Olyant, 
aki elõadómûvészileg minõségnek 
és ismernek mondható. A fiata-
lok körében ismertebb, rádiókban 
hallható Eszter és a Gumizsuzsi 
formációval egyeztünk meg a pén-
teki koncertre. Ember tervez… a 
csapat énekesnõje a fellépés heté-
ben megbetegedett, így zenekara 
egy másik összeállításban játszott. 
A péntek délutánra egy térségi 
vetélkedõre hívtuk meg a térség 
faluinak fiataljait, akik sok falut 
képviselve lelkesen küzdöttek a 
Savanyó Jóskára utaló feladatok-
kal. Nemes küzdelemben a helyi 
csapat szerezte meg az elsõ helyet.

Péntek este aztán filmklub, és ut-
cabál várta a szórakozni vágyókat.

Szombaton délután tért vissza 
élet a parkba. Több civil szervezet 
is képviselte magát, a tûzoltók, 
polgárõrök bográcsot ragadtak, a 
Nefelejcs Alapítvány egész stan-
dot csinált az egészséges táplál-
kozásból, a sportegyesület min-
den korosztályt megmozgatott, 
a Szülõi Munkaközösség egész 
délután játszott a gyerekekkel. A 
fõzõ- és borverseny mellett lehe-

tett kézmûveskedni, sportolni, a 
sörsátorban pihenni.  A színpadon 
délután kezdõdtek a programok, 
idén is láthattunk vásári komédiát, 
helyi énekeseket, táncosokat, az 
est Operettshow-val majd bállal 
zárult. 

A borversenyt- immár sokad-
szor- Buzásy László nyerte, remé-
lem van még hely az új oklevélnek 
a présház falán. A rendezvény 
után még Alsóõrsrõl is keresték, 
hogy vennének az asszonypofozó 
borából- ezek után mondja valaki, 
hogy nincs tétje a borversenynek! 
A fõzõversenyen a helyi tûzoltók 
jól kifõzték az elsõ díjat.

Nagyon köszönjük a Polgárõrség 
és a Munkaközösség munkáját, 
akik az éjszakai õrzésben és a 
gyerekekkel való foglalkozásban 
nagyon sokat segített.

Köszönjük a rendezvény támo-
gatóinak, hogy támogatták mun-
kánkat:

Közép- dunántúli Regionális 
Ifjúsági Tanács (KD-RIT), Tót-

vázsony Község Önkormányzata, 
Veszprém Megyei Önkormányzat, 
Kinizsi Bank, MC Bauchemie, 
Pályi István, Tótvázsonyi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, Che-
micom Kft., Fodor István, Mayer 
Mûvek Kft., Kiskakas Vendéglõ, 

Vizi János, Szabó Péter, Nemzeti 
Civil Alapprogram 

Várjuk önöket a jövõ évi, tizedik 
Savanyó Jóska Napokra!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

IX. Savanyó Jóska Napok
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Alsóörs, a legkedveltebb 
nyaralóhely 

Alsóörs az elsõ, Csopak a má-
sodik, Balatonfüred a harmadik, 
Révfülöp a különdíjas a Na-
pló sorozatán, amit több, mint 
egy évtizede indított el a nyar-
alóközönség körében. A nyertes 
herendi vázát és a település nevét 
jelzõ márványtáblát kapott a 
szeptember 17-i ünnepélyes átadá-
son, Alsóörsön, a Szandra pan-
zióban.   

 A díjat Barták Péter fõszerkesz-
tõ, Nagy Zoltán Péter, a Pan-
non Lapok Társasága ügyvezetõ 
igazgatója és dr. Simon Attila, 
a Herendi Porcelánmanufak-
túra Zrt. vezérigazgatója adta át 
a települések elöljáróinak. Pál 
Béla, a Közép-dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Tanács elnöke 
köszöntõjében egyebek mellett ar-
ról beszélt, hogy a Balatonhoz eb-
ben a szezonban is sok hazai ven-
dég érkezett, és nem érzékelhetõ 
olyan mértékû idegenforgalmi 
visszaesés, mint országos szinten. 
Két év alatt a tónál 10 milliárdos 
fejlesztés valósult meg 68 sikeres 
pályázattal turisztikai területen, 
illetõleg az infrastruktúrában.

Tudományról  
a megyeházán

Nemzetközi tudományos konfer-
encián tartott elõadást dr. Szacsky 
Mihály, a Pannon Tudományok 
Közhasznú Egyesület fõtitkára a 
„Hármas elméletrõl”, nevezetesen 
a biológiai ion rács, a biológiai 
felezési idõ, valamint a kvantu-
mbiológiai sugárzás (somatoinfra) 
összefüggéseirõl a megyeháza 
Szent István termében, a hétvé-
gén.  

Az elhangzottakat dr. Rácz Jenõ, 
a megyei kórház fõigazgatója veze-
tésével több országból érkezett, 
nemzetközi hírû tudósok, kutatók 
vitatták meg, illetõleg elemezték. 

Lasztovicza Jenõ megyei el-
nök köszöntõjében elmondta: a 
megye mindig kiemelten tekintett 
a tudományra, támogatását pri-
oritásként kezeli. Ezt jelzi, hogy 
nemrég egy értékes ingatlant, a 
volt gyermekkórház épületét adta 
át az egyetemnek kutatás-fejlesz-
tés céljára. A megye támogatta 
azt a felmérést is, amely a fiatalok 
egészségét elemezte. Mindemel-
lett Veszprém megyében található 

több kutatási központ, mint pé-
ldául a tihanyi limnológiai-, illetve 
a badacsonyi szõlészeti-borászati 
kutató intézet.

-Büszkék vagyunk arra is, hogy 
az 1840-ben alapított Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók 
Egyesülete, amelynek tagja volt 
az MTA a megyeházán tartotta 
utolsó közgyûlését 1914-ben – 
mondta a megye elöljárója.   

Pro Comitatu a Búzavirág 
Népdalkörnek

Tizenöt esztendeje mûködik a 
berhidai népdalkör és citeraegyüt-
tes Bakos Ilona, a népmûvészet Ifjú 
mestere vezetésével. Az együttes 
már eddig is több rangos elismerés 
és díj tulajdonosa. A megyei kitün-
tetõ címet Talabér Márta megyei 
alelnök adta át a Berhidai Napok 
keretében, a hétvégén. 

A háromnapos rendezvény-
en Pergõ Margit polgármester 
köszöntõje után többek között 
kiállítással, zenés felvonulással, 
sporttal, hangversennyel, táncbe-
mutatóval, családi programokkal, 
utcabállal, ismert elõadók kon-
certjeivel lepték meg a szép számú 
érdeklõdõt Berhidán. 

Védnöki tábla  
a legjobbaknak

A Balatoni védnöki táblát a 
balatonfüredi Anna Grand hotel 
étterme nyerte el, megyei védnök-
séget a Veszprémi Tapó fogadó 
és királyi étterem, valamint a 
Völgyikút étterem kapott, a hétvé-
gén, a Veszprém Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara szervezésé-
ben rendezett átadási ünnepségen, 
a Füred katamarán fedélzetén, 
melyen részt vett Polgárdy Imre, a 
megyei közgyûlés alelnöke is.  

Dr. Bóka István polgármester 
köszöntõjében kiemelte: a vé-
dnöki tábla elismerés, illetõleg 
kötelezettségvállalás egyben. A 
balatoni város elöljárója meré-
nyletnek nevezte, amikor a bala-
toni önkormányzatokat érintõ 
kormányzati tervrõl beszélt. Esz-
erint ugyanis az idegenforgalmi 
adó minden forintja után járó két 
forintos állami támogatás felét el-
vennék jövõre. 

Tovább érik  
a francia kapcsolat

A Maine-et-Loire Megyei Önko-
rmányzat meghívására Talabér 
Márta alelnök és Magasi Anikó, 
francia kapcsolatokért felelõs 
nemzetközi referens utazott 
Maine-et-Loire megyébe, a két 
megye kulturális együttmûködé-
sének keretében megrendezett 
„Anjou-Hongrie” kortárs mûvé-
szeti kiállítás megnyitójára, a kö-
zelmúltban.  

 A kiállítás a tavalyi Cadre Noir 
fotókiállítás folytatásaként Vesz-
prém megyében is bemutatásra 
kerül, várhatóan 2011-ben a Tih-
anyi Apátság Galériájában.

Az Angers-ban megrendezett 
„Anjou-Hongrie” kiállítás rend-
kívül sikeres volt, sok látogatót 
vonzott az esemény már a megny-
itón is. A helyi (PACA) Kortárs 
Mûvészeti Egyesület is részt vett a 
szervezésben és kivitelezésben. A 
kiállítás a Maine-et-Loire Megyei 
Önkormányzat, illetõleg Chris-
tian Rosello nemzetközi kapcso-
latokért felelõs alelnök kezdemé-
nyezésére jött létre, a koordinációt 
Ganaelle Guiter nemzetközi refer-
ens látta el. A tárlaton három mag-
yar származású mûvész, Nemes 
Judit, Atila, Molnár Vera mellett 
nyolc helyi alkotó mûveit mutat-

ták be. Az alkotások stílusukat és 
jellegüket tekintve is széles skálán 
mozogtak, ezáltal rendkívül színes 
képet formálva a kortárs mûvé-
szetekrõl. 

-Úgy ítéljük meg, hogy az 1997 
óta Maine-et-Loire Megyei Önko-
rmányzattal való együttmûkö-
désünk rendkívül eredményesen 
fejlõdik és sikeres, új utakat talál 
a kapcsolat további szélesítésére – 
vélekedett Talabér Márta. 

Emlékdíjas Tõzsér Árpád
A szlovákai magyar költõ Esti 

dramolett címû költeményéért 
kapta meg a XVII. Balatonfüredi 
Nemzetközi Költõtalálkozó, a Sal-
vatore Quasimodo Költõverseny 
emlékdíját a hétvégén, amit dr. 
Bóka István polgármester adott 
át. A Budapesten élõ Kálnay Adél: 
Valami emberi címû verséért kül-
öndíjat nyert. A rangos elismerést 
Polgárdy Imre, a megyei közgyûlés 
alelnöke nyújtotta át a költõnek. 

Korszerû mentõállomást 
avattak Zircen

Közel 53 millió forintos 
beruházással újították fel mentõál-
lomást, amit szeptember 4-én ün-
nepélyes keretek között adtak át.

Az ünnepi beszédek után egy 
alapítvány orvosi eszközöket, 
mûszereket adott át a zirci 
mentõszolgálatnak, majd szalagát-
vágással avatták fel a megújult 
épületet, ahol a fejlesztéssel a 
mentõautó mellett az esetkocsi 
már 24 órás szolgálatot is teljesít. A 
Bakonyban 70 kilométeres körzet-
ben 21 ezer lakos biztonságáról 
gondoskodnak. Tavaly közel 1600 
feladatot láttak el, jármûveik meg-
közelítõleg 80 ezer kilométert 
tettek meg. A létszám is megnõtt, 
az eddigi 15 helyett 25-en dol-
goznak a helyi szolgálatnál.  

Új jármûveket adtak át  
a tûzoltóságnál

Egy tûzoltás vezetõi-, és egy 
Big Country gépjármûvel tovább 
korszerûsödött a veszprémi tû-
zoltóság gépparkja, melyeket 
augusztus 26-án ünnepélyes 
körülmények között adták át. A 
korszerû eszközöket önkormányz-
atok, civil szervezetek, vállalatok, 
magánszemélyes, illetõleg a nem-
esvámosi MTD Hungária Kft. tá-
mogatásával vásárolták meg. Az 
átadáson Miskey Tamás paranc-
snok ünnepi beszédében többek 
között felidézte augusztus 20-a 
jelentõségét, különös tekintettel 
István királyra. 

MEGYEHÁZI HÍREK
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Határon túli 
élmény

Erdélyben 
jártunk,  

2 csapatot 
vittünk

Idén is elutaztunk Csernátonba, 
Székelyföld túlsó végébe. Az 

útra magunkkal vittük a korábban 
nálunk járt új ismerõseinket a szlo-
vákiai Ipolyszalkáról. Így 10 tótvá-
zsonyi 4 szalkai fiatal indul Erdély 
felfedezésére.

Mivel felvidéki barátaink soha 
nem jártak még Erdélyben, mint 
idegenvezetõk azt tûztük ki cél-
ként, hogy a lehetõ legtöbb látni-
valót megmutassuk nekik 3 nap 
alatt. Nem csoda, hogy napi átlag 
260 km-t mentünk az autókkal. 
A tótvázsonyi csoport idén jutott 
el elõször a Gyilkos-tóhoz, így el-
mondhatjuk, számunkra is tartoga-
tott meglepetéseket az út.

Az egész napos utazás után éj-
fél után értünk Csernátonba, így 
másnap csak kisebb távolságokra 
utazgattunk. Gyalog átsétáltunk 
szálláshelyünkrõl a Haszmann 
Pál Múzeumba, ahova magunkkal 
vittük a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat hangszeradományát, 
melyet vállaltunk, hogy eljutatjuk 
Erdélybe. A múzeumban talál-
kozhattunk régi ismerõsökkel, a 
múzeum vezetõjével, Haszmann 
Pállal – az alapító és névadó fiá-
val- akitõl nemcsak a múzeum-
ról, hanem a népünk múltjáról, 
hazaszeretetrõl, erkölcsrõl hallhat-
tunk magával ragadó elõadást. Ha 
egyszer ott járnak, említsék meg 
nyugodtan, hogy Tótvázsonyból 
jöttek- ha még fokozható a széke-
lyek vendégszeretete- még nagyobb 
örömmel fogadják majd  Önöket! 
Találkoztunk Haszmann József-
fel- Pali bácsi ikertestvérével- aki 
a múzeum fafaragó mûhelyének 
vezetõjével, a tótvázsonyi 1848-
as kopjafa faragójával. Ezután a 
szomszéd faluban felállított Há-
romszéki Magyarok Világtalálko-
zója emlékmûvéhez sétáltunk fel. 
A délután aztán a helyi Ika várhoz 
mentünk ki, íjászkodtunk élveztük 
az erdélyi táj szépségét, nyugal-
mát. Másnap nagy útra indultunk, 
Gyergyószárhegyre, Gyergyószent-
miklósra utaztunk. Találkoztunk 
egy ifjúsági egyesülettel, akik új 
partnereink Erdélyben. Megnéz-
tük a Gyilkos tavat, Békás- szorost 
utazás közben távolról csodáltuk 
a Hargitát. Az utolsó program-
napon Csíksomlyót, a Bálványosi 
Büdös-barlangot, a Szent-Anna 
tavat látogattunk meg. Csapatunk 
sok élménnyel és szervezetünk új 
önkéntesével, a gyergyószárhegyi 
Lukács Piroskával utazott haza 
Erdélybõl. Táborunkat a Nemzeti 
Civil Alapprogram  és a Veszprém 
Megyei Önkormányzat „Szülõföld” 
kerete támogatta.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Európa legkeletibb reneszánsz kastélya, a szárhegyi Lázár-kastély

A Békás-szoros

A kiutazó csoport a hangszerekkel
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Gesucht:  
Neue Erfahren, Menschen 
und viele Projekte

Falls Sie sich in nächster Zeit 
fragen sollten, wer die Fremde ist, 
die durch Tótvázsonys Strassen 
geht und wie wild alles dokumen-
tiert, seien Sie unbesorgt – das bin 
nur ich!

Um mich kurz vortzustellen, ich 
heisse Carina Isabelle Rappold 
und bin 19 Jahre alt. Eigentlich 
komme ich aus nordwestlicher 
Richtung, aus einem kleinen Städt-
chen in Deutschland, namens Fell-
bach, in der Nähe von Stuttgart, 
etwa 11 Stunden von hier entfernt. 
Nachdem ich dort dieses Jahr mein 
Abitur bestanden habe, wollte ich 
nicht sofort mit dem Studium an-
fangen, obschon ich eigentlich 
schon weiß, was ich einmal studie-
ren möchte. Stattdessen wollte ich 
ins Ausland gehen und fand über 
die Datenbank des Europäischen 
Freiwilligendienstes schliesslich 
Tótvázsony. Hier werde ich im 
Jugendhaus mitarbeiten, Ausflüge 
und Veranstaltungen fotografisch 
und berichtend begleiten, werde 
bei den Lokalmedien mitarbeiten 
und hoffentlich auch einmal ein 
eigenes Projekt starten. Generell 
bin ich für jedwede Aufgabe und 
Herausforderung offen, die mir 
das Land, die Leute und natürlich 
die Sprache näher bringt. Letz-
teres ist im Moment leider noch 
mein Handicap.

Ineressanterweise reagierten 
sowohl Magyaren als auch De-
utsche gleich, wenn ich von me-
inem Freiwilligendienst in Un-
garn berichtete. Nämlich stets mit 
Überraschung. Dabei finde ich es 
überhaupt gar nicht abwegig sei-
nen Dienst hier zu verrichten. 

Meine Beweggründe waren ein-
mal, dass ich selbst zwar noch nie 
in Ungarn war, aber schon das eine 
oder andere interessante darüber 
gelesen habe.

Außerdem fand ich die unga-
rische Geschichte sehr spannend, 
die in der Vergangenheit schließ-
lich auch ein Stück weit mit der 
deutschen Geschichte verknüpft 
ist. Letztlich ist Ungarn auch ein 
Land der Pferde – Sie werden jetzt 

bestimmt ahnen, was kommt – und 
ich mag Pferde.

Was meine Erwartungen bet-
rifft, nun ich bin hierher gekom-
men, um auch ein Stück weit 
persönlich zu wachsen und hoffe, 
dass ich das auch schaffen werde. 
Des weiteren würde ich mich über 
viele neue Kontakte, freundliche 
Nachbarn, viele Projekte, eine an-
genehme Arbeitsatmosphäre und 
viele Möglichkeiten zum Lernen 
freuen.

Und falls Sie sich nun insage-
heim fragen, wie lang dieses Wild-
Dokumentieren denn gehen soll, 
ich werde meinen Europäischen 
Freiwilligendienst vom 21. Sept-
ember 2009 bis zum 21.Juni 2010 
leisten. 

Carina Isabelle Rappold 
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Új tapasztalatokat 
embereket  
és projekteket keresek

Ha a következõ idõben megkér-
deznék maguktól, ki ez az idegen, 
aki Tótvázsony utcáin sétál és min-
dent vadul jegyzetel, ne aggódja-
nak – az csak én vagyok. Röviden 
magamról elmondhatom, hogy 
Carina Isabelle Rappoldnak hív-
nak, és 19 éves vagyok. Északnyu-
gatról jövök egy német kisvárosból 
a Stuttgart melletti Fellbachból, 11 
órányi autóútra innen. Miután eb-
ben az évben leérettségiztem, nem 
akartam egybõl egyetemre menni, 
bár már volt tervem, hogy mit sze-
retnék tanulni. Ehelyett külföldre 
akartam menni, és az Európai Ön-
kéntes Szolgálat adatbankjában 
megtaláltam Tótvázsonyt. Itt az 
ifjúsági egyesületnél fogok dolgoz-
ni, kirándulásokon és rendezvé-
nyeken fotózok és azokról tudósí-
tok, besegítek a helyi televíziónál, 
és talán egyszer egy saját projektet 
is indítok. Természetesen minden 
feladatnak és kihívásnak állok elé-
be, amit ez az ország az itteni em-
berek és természetesen a magyar 
nyelv állít elém.  Ez utóbbiban van 
jelen pillanatban a legnagyobb 
hátrányom.

Érdekes módon a magyarok 
és a németek is ugyanúgy rea-
gáltak, amikor a magyarországi 
önkéntességemrõl beszéltem. 
Meglepõdtek rajta. Ennek ellené-
re egyáltalán nem véletlen, hogy az 
önkéntességemet itt töltöm. Egy-
részt azért, mert még nem voltam 

Magyarországon, de sok érdekeset 
olvastam róla. Ezenkívül a magyar 
történelmet nagyon érdekesnek 
találom, ami a múltban néhány he-
lyen kapcsolódott a német történe-
lemhez is. Végül Magyarország is 
a „Lovak Országa” – biztosan sej-
tik már – és én szeretem a lovakat.

Mik az elvárásaim, miután ide 
jöttem, egyrészt, hogy a személyi-
ségem továbbfejlõdjön, és remé-
lem én is tudok valamit létrehozni. 
Továbbá szeretnék a sok új kap-

csolatnak, a barátságos szomszé-
doknak, sok projektnek egy tutti 
munkahelyi légkörnek és a sok 
tanulási lehetõségnek örülni.

És ha azt kérdezik mennyi ideig 
sétál itt ez a „Vadul Jegyzetelõ”, az 
Európai Önkéntes Szolgálatomat 
2009 szeptember 21-tõl 2010 júni-
us 20-ig töltöm itt.

Fordítás: Sipos Ferenc,  
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

ÚJ TAPASZTALATOKAT EMBEREKET 
ÉS PROJEKTEKET KERESEK

Kút Fellbachban

Az új csapat (balról jobbra): Szilárd, Piroska, Carina, Fecó
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Lukács Piroska- Móniká-
nak hívnak. Erdélybõl, Hargita 
megyébõl érkeztem, pontosabban 
Gyergyószárhegyrõl. 2009. szept-
ember 1-tõl 2010. augusztus 31-ig 
Tótvázsonyban leszek önkéntes az 
Európai Önkéntes Szolgálat keret-
ében.

Azért tetszett meg és jöttem 
önkéntesnek, mert én a középis-
kolát, médiás szakon végeztem. 
Vagyis négy év alatt az újságírás, 
fotózás és a filmezés rejtelme-
it tanultuk, próbáltuk kiszûrni 
azt ami minket érdekelt és afelé 
alakítani, elkezdõdõ életünket. 
Otthon van egy egyesületünk én 
is tagja vagyok, mûsorokat készí-
tünk, programok szervezésében 
veszünk részt és táborokat láto-
gatva, dokumentáljuk az ott zajló 
eseményeket.

Én Szárhegyen ( ahonnan jöt-
tem), egy ifjúsági klubnak voltam 
a vezetõje. Hétvégén különbözõ 
programokat szerveztünk, 
filmnézéstõl kezdve a tánctanulá-
sig, a vers estekig, mindent szer-
veztünk, még kirándulást is és 

sátrazást is. Szeretnék jobban bele 
látni ezekbe a tevékenységekbe és 
ezért gondoltam arra, hogy meg-
próbálkozom az önkéntességgel. 
Ez mindezekrõl a dolgokról szól, 
így nem lesz annyira nehéz meg-
szokni.

Teljesen véletlen, hogy én jöttem 
Tótvázsonyba önkéntesnek. Egy 
másik lánynak szánták ezt az egé-

szet. Én csak azt mondtam, ha Õ 
véletlenül lemondaná és már nem 
szeretne jönni, én majd jövök he-
lyette. Július elején tudtam meg , 
hogy Zsuzsa ( a másik lány ) nem 
jön… .  Beszéltem a vezetõnkkel, 
elmondtam mennyire szeretnék 
jönni és mennyire érdekel ez az 
egész. Igazából nem volt elkép-
zelésem azzal kapcsolatban mi-

lyen is lesz. Inkább örültem, hogy 
megismerhetek olyan embereket 
és olyan környezetben leszek ame-
lyek, teljesen ismeretlen számom-
ra. A lehetséges kérdéseimet és 
azokat a dolgokat, amelyeket nem 
értettem, hamar sikerült megvála-
szolják ugyanis, mikor megkaptam  
az  e-mailt és a szerzõdésemet el-
olvashattam figyelmesen, mindent 
megértettem és már akkor szeret-
tem volna, ha azonnal itt is lettem 
volna! 

Most már itt vagyok három hete, 
de nagyon jól érzem magam, ta-
lán mert konkrét tervem nem 
volt csak annyi, hogy itt legyek és 
megpróbáljak megtenni mindent 
azért, hogy ha már itt vagyok és 
vállaltam ezt az egy évet, az olyan 
legyen számomra és az itteni em-
berek számára is, amely mindig 
pozitívan hat rám az elõttem álló 
idõszakban is.

Nagyon jól érzem magam és min-
det megteszek azért, hogy ez így 
maradjon. Persze ez egyszerûnek 
tûnik. De sosem tudhatjuk mi fog 
történni velünk és mennyire fogja 
befolyásolni döntéseinket, egy kis 
apróság is elég, hogy megváltoz-
zon a véleményünk és az elõre ki-
alakult kép is megváltozzon.

Én úgy gondolom, mindez nem 
történik meg ha olyan a környe-
zet, a társaság, amelyben érezzük 
a biztonságot és azt, hogy igazán 
számítanak ránk. Úgy érzem sike-
rül beilleszkednem. Nem lesz ne-
héz, mivel az ismerõseim nagy ré-
szével, otthon Erdélyben sikerült 
megismerkednem és ez nagyobb 
biztonsággal tölt el.

Ha majd nehézségeim lesznek, 
az remélem a hegyek hiánya miatt 
lesz majd és azt talán  hamar, ha 
csupán csak képekkel is de sikerül 
pótolnom és pozitívvá tegyem az 
itt töltött  idõm.

Önkéntességem alatt az Eu-
rópai Unió pályázatából kapok 
szállást, étkezést, zsebpénzt, te-
lefonhasználatot, járhatok nyelv-
órákra, tanfolyamokra, egész éves 
biztosításom van. Ha érdekel ez a 
lehetõség, és 18-30 év közötti vagy 
keresd meg fogadó egyesületemet 
a helyi teleházban, vagy olvasgass 
a www.mobilitas.hu/flp oldalon a 
fiatalok Lendületben Programról.

Lukács Piroska
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 

Amint azt Önök az újság elõzõ számában már ol-
vashatták, ez év tavaszától új kuratórium mûködik a 
Tótvázsonyért Alapítványnál. Ezúton is köszönjük a 
helyi civilszervezetek ajánlásait, az önkormányzat bi-
zalmát. 

Az új kuratórium elsõ ülésén megbeszélte és fel-
vállalta a már hagyományos teendõk továbbvitelét, - 
mint például a falutakarítás, virágosítás, a Mindenki 
Karácsonya program megszervezése - és a legnagyobb 
munka, a Tópark Pihenõhely befejezését.

Tavasszal megtörtént a falutakarítás, amiért köszö-
net illeti a résztvevõket és Szabó Pétert, aki ingyen 
szállította az összegyûjtött hulladékot a lerakóba.

Májusban friss virágok kerültek az ágyásokba. Itt is 
sokan segítettek, amit köszönünk.

Kövesgyûrön felújításra kerültek a buszfordulót 
díszítõ virágágyások, a buszváró és a játszótér. Az 
utóbbi kettõ átfestéséhez szükséges anyagokat az 
ANDA Kft. ingyen biztosította az alapítvány számá-
ra. Õsszel tervezzük még a buszfordulóban kipusztult 
fák pótlását.

A Virág utcai játszótér halaszthatatlan javítását 
Futó Attila végezte el, szintén ellenszolgáltatás nél-
kül. Mivel a játszótér szerepel a falumegújítási pályá-
zatunkban, ezért egyelõre további munkálatokat nem 
tervezünk ott.

Megújult az önkormányzat elõtti információs táb-
la is. Az idõjárás viszontagságainak jobban ellenálló 
táblát a veszprémi Skicc Reklámstúdió Kft. készítette 
el - Dobszay Csaba tervei alapján - szintén térítésmen-
tesen.

A legnagyobb feladatot és költséget a Tópark 

Pihenõhely további szépítése jelentette az alapítvány 
számára. 

A rönkbútorokat és a hidat Szalai Tamás 
balatonszõlõsi vállalkozó készítette.

A tûzrakó Mekler János és Weinhardt Ferenc 
kõmûves mesterek munkája. Õk is, mint sokan má-
sok „társadalmi munkában” segítettek a falu szépítés-
ében.

A nézõtér kialakításához szükséges akác oszlopokat 
és deszkákat Szabó Attila vállalkozó ingyen bocsá-
totta rendelkezésünkre. Az ülõkék akác padlóit Zsár 
Tamás készítette el. 

Köszönjük.
Természetesen köszönet illeti azon asszonyokat, 

akik a Tópark és más közterületek növényzetét gon-
dozzák, ápolják. 

Köszönjük mindenkinek, aki ötleteivel, munkájával, 
eszközeivel, anyagi támogatásával segítette eddigi 
munkánkat, terveinket. 

Apropó tervek. Természetesen az új kuratórium-
nak vannak új tervei is, azonban szívesen veszünk 
mindenkitõl ötleteket, elképzeléseket, melyek közvet-
len környezetünk gyakorlati és esztétikai fejlõdését 
szolgálják.

Végül - az újság adta lehetõséget megragadva - sze-
retnénk meghívni mindenkit október 25-én, vasárnap 
14 órára a Tóparkhoz, ahol egy jó hangulatú vendég-
látás keretében szeretnénk átadni a pihenõhelyet 
Önöknek.    

  
 Tilesch Attila

 a kuratórium elnöke

A szárhegyi Lázár-kastély

1 év önkéntesség Tótvázsonyban

Tótvázsonyért Alapítvány

KÖSZÖNJÜK, FOLYTATJUK…
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Iskolakezdés 2009
Itt a szeptember- öröm vagy inkább aggodalom, esetleg bánat kíséri ezt 

a dátumot. Pedig nem kell tõle félni. Csak hát szülõként is , diákként 
is tele vagyunk kétségekkel. Vége a pihenõ idõnek, újra napi feladatok 
vannak. Milyen lesz az új osztály, hogyan tud majd teljesíteni gyerme-
künk? Aggodalmak, amelyeket, bár próbálunk, mégsem sikerül teljesen 
elfelejtenünk. 

S mivel minden változáskor, így tanév induláskor is szükség van új gon-
dolatokra, tekintsük át egy kicsit, mire is kell figyelni egy iskolásnak és 
szüleinek.

Jó ilyenkor egy kiadós beszélgetés a gyermekünkkel. Milyen új tantár-
gyai lesznek, esetleg új feladatai, akár otthoniak is. Fontos, hogy soha ne 
féljen, ne legyen rossz érzése, ha az iskolára gondol. Ha valami zavarja, 
az többnyire attól van, hogy nem ismeri. Például fél az új évfolyamtól, 
mert sok új tárgy lesz. Nyugtassuk meg, hiszen a tananyag csak annyi, 
amennyit a korosztály meg tud tanulni. Semmi különöset nem kér az is-
kola, és biztassuk, hogy õ is meg tudja oldani a feladatot. Ha a jegyek 
miatt aggódik, mondjuk el, hogy az osztályzat egy jelzés. Elsõsorban neki 
ad támpontot, hogy éppen akkor hol tart. Ha rossz jegyet kap, azt je-
lenti, hogy valamit nem értett meg, nem tanult meg idõben, de mindez 
pótolható. Nem szakad le az ég, nem kell elkeseredni, hanem látni kell, 
hogyan tovább. Ilyen esetben is sokat segít a beszélgetés. Ne büntessük a 
gyerekeket a rossz jegyért, fõleg ne azzal, hogy nem jöhet sportkörre, hisz 
tudjuk, az a kedvence. Nagyon fontos, hogy tudja a diák, hogy a tanulás 
az õ dolga. Senki nem tudja helyette ezt elvégezni. A szülõ ellenõrizheti 
az iskolai munkát, házi feladatot, de nem léphet a gyerek helyébe. Bizony 
ez a munka a gyerekre van bízva! Persze tudnia kell, hogy e munkában 
sok segítséget kap, hogy a szülei, tanítói, tanárai ott vannak mögötte. 
Alig várják, hogy valami jól sikerüljön neki. S ennek nagyon örüljünk! 
A siker mindenkit nagyobb teljesítményre ösztönöz. Felszabadulnak az 
energiák, nyugodtabb, bátrabb  lesz, a lelke is felfrissül. Dicsérjük meg 
minden iskolai eredményért, ugyanakkor nem lehet ráülni egy –egy jó 
jegyre, hiszen folyamatosan dolgozni kell. 

Beszélgessünk velük arról is, hogy a közösségben más egy nap, mint ott-
hon. Társaikhoz alkalmazkodni kell, el kell õket fogadni, úgy kell együtt 
lenni, hogy mindenkinek valóban második otthona lehessen az iskola. Ne 
csúfolják, bántsák egymást. Beszélgessünk arról, hogy egymáshoz barát-
ként kell közeledni, magukra és társaikra is vigyázni kell.

Tudom, nem könnyû a szülõknek, de kérjenek tanácsot nevelõinktõl, 
hiszen iskolánk tanárai, tanítói nagy tapasztalattal rendelkeznek. A kis 
osztálylétszámok lehetõvé teszik azt, hogy minden gyerekkel foglalkoz-
zunk, ha kell többször is elmagyarázzunk egy-egy anyagrészt. 

Kérem, hogy ellenõrizzék, bent van e minden felszerelés a táskában. 
Bizony sokszor elfelejtik a könyvet vagy füzetet, ellenõrzõt elhozni. Ez 
is az õ dolguk. Nekik kell bepakolni nem a szülõknek. S persze még sok 
mindent kell megbeszélnünk, s kérem, látogassák a fogadó órákat, prog-
ramokat. Szülõi munkaközösségünkhöz csatlakozzanak, hiszen a gyere-
kekért dolgoznak ! Idén is sok programot tervezünk. Szeptember 25-én 
egész nap sportnap lesz, remélem az idõ is így akarja. Örüljünk az új 
évnek, mindenkinek nagyon szép tanévet kívánok!

Somogyi Veronika

„KINCS”
Kistérségünk Ifjúsági  
Nyári Csoportkohéziója
PROGRAMSOROZAT

Augusztus elsõ hetében (augusztus 3. - augusztus 7.) került megrende-
zésre a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozóinak (Tótvázsony, Nagyvázsony, Nemesvámos, Papkeszi) 
szervezésében, a „KINCS” – PROGRAMSOROZAT, melyen a veszp-
rémi kistérség területérõl 40 (Tótvázsony körzetébõl 10 fõ) hátrányos 
helyzetû gyermek vett részt. 

A program az ESZA által kiírt pályázaton nyert 200.000 Ft által, vala-
mint a  Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és a VMJV Családsegítõ 
Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona támo-
gatásával valósulhatott meg.

A résztvevõk, korosztályukat tekintve 6-17 éves fiatalok voltak. 
Az egy hetes intenzív programsorozaton résztvevõ gyermekek számára 

napi háromszori étkezést és költségmentességet biztosítottunk.
A 10 településrõl érkezõ gyermekeket különjárattal szállítottuk az adott 

napi program helyszínére. A hét során eltöltöttünk egy napot Veszprém-
ben ahol vetélkedtünk, csapatépítõ játékokat játszottunk, megismerked-
tünk egymással. Zircen megnéztük a mamutokat és meglátogattuk a 
Segítõ Kezek Házát, Budapesten megcsodáltuk az Állatkertet, Tihany-
ban sétahajóztunk, Bakonybélben megmásztuk a kálváriát, és a magunk 
által megfõzött paprikás krumplit ebédeltük.

Programsorozatunk legfõbb célja - az intenzív élményszerzés és a kul-
turális ismeretek bõvítésén túl - az volt, hogy a kistérségünkben élõ hát-
rányos helyzetû gyermekek egymást megismerjék, létrejöjjön közöttük 
egy olyan közösségi csoport, amely biztosítja a benne lévõ tagok számára 
a „valahova tartozás” érzését. 

A már kialakult közösséggel további találkozásokat tervezünk, októ-
berben Papkeszi látja vendégül a csoportot.

A rengeteg játék (önismereti, fejtörõ és csapatverseny, ki mit tud?, ének-
verseny, vizipisztoly, -és kártyacsata) és új ismeret (múzeumi feladatlap, 
a „kulturális felelõsök” elõadásai adott települések nevezetességeirõl) 
közben a hétvégére megfogalmazódott a legfontosabb, amit magunkkal 
viszünk/hoztunk, a mi KINCS mondatunk:

„Úgy tiszteld a másikat, ahogy önmagad”
– kell ennél több (?), nem hiszem. 
Mindannyian, gyerekek és felnõttek jól éreztük magunkat, érzelmileg 

feltöltõdtünk, kellemesen elfáradtunk, barátokra találtunk.
A programot szervezõ családgondozóként bízunk abban, hogy sikeres 

lesz a folytatás, és hosszú távon is sikerül a forrásokat elõteremteni eh-
hez.

Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, vagy bármilyen más módon 
segített abban, hogy egy tartalmas, élményekben gazdag hetet tudtunk 
biztosítani a gyerekek számára.

Piltman Katalin
családgondozó

Kislabdadobás a szurkolótábor elõtt

A csapatunk
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Óvodai hírek
A nyári szünet végére már megkezdõdtek az óvodaépítési munkálatok. 

A gyerekek a szünet után meglepõdve tapasztalták, hogy körbekerítet-
ték az épületet, kisebb lett az udvar, „eltûnt” az udvarról a babaszoba. 
Nagy élmény volt számukra, hogy az emberek, a markoló, a betonkeverõ 
munkáját figyelhették, azóta is folyamatosan figyelik, hogyan „nõ ki a 
földbõl” az új óvoda.

A 2009-2010-es nevelési évben személyi állományunkban változás nem 
történt: 4 óvónõ foglalkozik a gyerekekkel, 2 dajka segíti munkánkat. 

Az óvodába maximálisan felvehetõ gyermekek száma: 66, a jelenle-
gi gyermeklétszámunk 62. A kis csoportosok létszáma 29, ehhez még 
3 gyermek érkezése várható, aki folyamatosan tölti be a 3. életévét. A 
középsõ-nagycsoportosok száma 33. (15 középsõs, 18 nagycsoportos) Az 
összlétszámból 21 hidegkúti, és 6 kövesgyûri kisgyermekünk van, szállí-
tásukat a két önkormányzat a kisbuszaival biztosítja. 

Szeptember elején a Nevelési Tanácsadó szakemberei felmérést végez-
tek a nagycsoportosok körében, és szükség szerint fejlesztõ foglalkozá-
sokat javasoltak a rászoruló gyerekeknek. A logopédiai foglalkozásokon 
való részvételt logopédusunk, Böbe néni a gyermekek beszédállapotának 
felmérése alapján javasolja.

Ebben a nevelési évben is szeretnénk minél több élményhez juttatni 
kis óvodásainkat. Több alkalommal elõadómûvész látogat óvodánkba. A 
nagycsoportosok Nagyvázsonyban 3 bábelõadást tekintenek meg. Az idei 
évben is tervezzük õsszel és tavasszal az uszodalátogatást, vízhez szokta-
tást a nagyokkal, valamint a szülõknek idén is lesz lehetõségük foglalko-
zásokat választani gyermekeik számára. 

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány pályázatán 48.000 
Ft-ot nyertünk, melyet udvari mozgásfejlesztõ játékok vásárlására költöt-
tünk.

Az idei évben is szeretnénk megvalósítani elképzeléseinket, kitûzött 
céljainkat. Kívánjuk, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek óvodába, érez-
zék jól magukat kis közösségünkben. 

Hauck Jánosné

Médiatábor Tótvázsonyban
Erdélybõl, Felvidékrõl jártak nálunk fiatalok

Az idei évben is volt ifjúsági nemzetközi tábor Tótvázsonyban, a média 
témájában. A Felvidékrõl és Székelyföld két vidékérõl érkezett fiatalok-
kal a média különbözõ területeivel ismerkedtünk, osztottuk meg egy-
mással véleményünket. 

Szituációs játékokban dolgoztuk fel a mai reklámok, mesék világát di-
vatbemutatóztunk a TV-ben látott sztárok bõrébe bújva, kameráztunk, 
fotóztunk, riportot készítettünk egymással. A tábor anyagát a helyi Tv-
ben már bemutattuk. Jövõre is szeretnénk hasonló tábort szervezni.

Táborunkat a Nemzeti Civil Alapprogram  és a Vezsprém Megyei Ön-
kormányzat „Szülõföld” kerete támogatta.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági EgyesületÚJ tótvázsonyi 

kommunikációs csatornák!
Egyesületünk missziójának tekinti, hogy a helyi lakosok számára hasz-

nálható, könnyen elérhetõ információs csatornákat mûködtessünk!
Tapasztalatunk szerint hiába készítünk havi eseménynaptárt és dobjuk 

be minden háztartáshoz kék lapon - nyáron nem adtuk ki, mert havi 1-2 
esemény volt csak a faluban -, hiába tesszük fel a Tv képújságjába a ren-
dezvényeket, még így sem tudnak a rendezvényekrõl sokan.

Új tervünk van, két  új csatornát indítunk!
E-mail Hírlevél: 

Küldjön egy e-mailt a tie@etotvazsony.hu -ra, vagy a telehaz@totva-
zsony.hu-ra, olyan tárggyal vagy tartalommal, hogy szeretne kapni helyi 
rendezvényekrõl információt. Az ön által használt e-mail címet felvesz-
szük a listába és havonta 1, maximum 2-3 e-mail kap a helyi rendezvények 
összesített adatairól. A lista zárt és egyirányú lesz, ön csak tõlünk kap 
e-mailt nem fog „küld tovább” vagy más, nem kért levél érkezni.
Sms-lánc:

Küldje el sms-ben számát a 0620/4033540 –es számra (alapdíjas sms). 
Írja az sms-be bele, hogy szeretne kapni információt sms-ben a helyi 
rendezvényekrõl. A nagyobb, több korosztályt érdeklõ rendezvényekrõl 
– amikor van ilyen- hetente vagy kéthetente kap összefoglaló sms-t a ren-
dezvény helyérõl, idejérõl, nevérõl.

Ha ön szervez bármi, mások által látogatható eseményt, küldje el ne-
künk a fenti elérhetõségeken és megjelentetjük a rendezvények között.

Számát és e-mail címét bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem ad-
juk át. A két szolgáltatás ingyenes, tervünk hogy ennek mûködtetését pá-
lyázatokból, vagy a késõbbiekben a helyi vállalkozók, szolgáltatók számá-
ra reklámfelület biztosításával- fõként az e-mailes hírcsatornán küldött 
anyagokon- teremtsük elõ a szolgáltatások költségeit.

Várjuk jelentkezését, kérdéseit!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Charlie angyalai Tótvázsonyban

Riportkészítés az Önkéntes Szolgálatról
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Vendégségben  
az Õszidõ Nyugdíjas Klub 

  A tavalyi évben megalakult a hidegkúti nyugdíjas klub vendégei voltunk júl. 7- én a szomszédtelepülésen. 
Nagyon kedvesen fogadtak minket. A két falu nyugdíjasait Zsernoviczky Tibor Polgármestere köszöntötte. Ezt 
zenés mûsor követte helyi elõadók elõadásában, akik sváb és magyar dalokat énekeltek. Majd a mûsor után fi-
nom zsíroskenyeret (hagymával , paprikával ) valamint pogácsával és édes süteményekkel kínáltak meg minket 
vendéglátóink. Az este fénypontja következett: Köszöntötték a 70. életévüket betöltött hidegkúti szép korúa-
kat, akik értékes Ajka Kristály ajándékot vehetek át. Ezen kívül két gyönyörû tortát is kaptak az ünnepeltek, 
amit a jelenlévõkkel közösen fogyasztottak el.

Közös pezsgõs köszöntés után a Polgármester Úr egyenként gratulált a további évekhez.  A kellemes este 
közös énekléssel és tartalmas beszélgetéssel, majd búcsúzkodással ért véget.

Reméljük a jövõben igen jó együttmûködés és kapcsolat lesz a két nyugdíjas klub között.

Utczás Gábor

Nyári események
A nyugdíjas Klub tagsága a nyár 
folyamán sem maradt tétlen. 
Június 15- én a pápai fürdõben  
töltöttünk el néhány vidám órát.
Július 7- én a hidegkúti  
nyugdíjasok kedves meghívásának 
tettünk eleget.
Részt vettünk a francia- erdélyi 
napon, valamint a Savanyó Jóska 
Nap rendezvényein.
A nyári programunkat  
a balatonfüredi Borhetek  
kellemes délutánja zárta.
Újult erõvel kezdtük meg az õszi 
és a téli hónapok munkáit.
Termékbemutatón veszünk részt :
- szept. 23- án, 15.30 perces  
kezdettel és 
- okt.  5-én,  15 órai kezdettel  
a Klub helyiségében.
Okt. 6-án megnézzük a világhírû 
herendi porcelánból álló kiállítást 
a Dubniczay palotában..
A 9 óra 10 perckor induló autó-
busszal megyünk be Veszprémbe.
A névnapok köszöntése  
már hagyománnyá vált.
Karácsony tájékán meglátogatjuk 
a 75. életévüket betöltött idõs 
embereket. A klub karácsonyi 
ünnepségén köszöntjük a 80. évét 
betöltött alapító tagunkat.
Programunkból  a színházlátoga-
tás sem maradhat el.  
Bérletet váltunk a veszprémi  
Petõfi Színház  elõadásaira.  
Az  Ifjúsági elõadások  
kezdete: 17 óra.   
Minden érdeklõdõt  
szívesen várunk.
Tisztelettel várunk közénk  
minden nyugdíjast.

A Nyugdíjas Klub tagsága nevében: 
Zsár Ferencné

Kedves meghívást kaptunk a 
nemrég alakult hidegkúti Nyug-
díjas Klubtól. Örömmel, szinte 
teljes taglétszámmal utaztunk át 
hozzájuk, vettünk részt összejöve-
telükön. Ízlésesen terített asztalo-
kon süteménnyel, zsíros kenyérrel , 
italokkal vártak bennünket. Együtt 
ünnepeltünk és köszöntöttük a 
70. életévüket betöltött hidegkúti 
klubtársakat. Jóhangú asszonykó-
rus énekelt vidám sváb és magyar 
dalokat. Sok kedves ismerõssel ta-
lálkoztunk. Közös énekléssel, jóízû 
beszélgetéssel gyorsan telt az idõ. 
Jól éreztük magunkat

Kívánunk sok sikert, eredményes 
munkát, vidám összejöveteleket, 
hangulatos kirándulásokat, és jó 
egészséget a hidegkúti Nyugdíjas 
Klub minden kedves tagjának. 

Köszönjük a meghívást .

A tótvázsonyi  
Õszidõ Nyugdíjas Klub tagjai   

Hidegkúti látogatás

A hidegkúti vendéglátóink

Igen szép számban képviseltük a klubot Hidegkúton
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A nyári hónapok idején is találkoztak 
klubtagjaink a Közösségi Ház emeletén, 
bár a szabadságolások idején szinte lehe-
tetlen feladatnak bizonyult vendég-elõadót 
szervezni a klubnapok idejére. 

Nagy megtiszteltetést jelent számunk-
ra, hogy a megszokott foglalkozásokon túl 
júliusban vendégül láthattuk a Veszprém 
Megyei Kórház Gyermekcentrumának 
osztályvezetõ fõorvosát, Dr. Szabó Évát 
is. A doktornõ látványos elõadást tartott 
az érdeklõdõknek arról, hogyan részesít-
hetjük újraélesztésben gyermekünket, ha 
a sors ezt megköveteli tõlünk. A bemutató 
során elõkerültek olyan speciális, ún. fan-
tombabák is, amelyeken szakértõ felügyelet 
mellett gyakorolni lehetett a módszer helyes 
technikáját is. Az elõadásról felvételt készí-
tett a Tótvázsony TV is.

Az õszi hónapokra ismét változatos 
programokkal készülünk. Szeptemberben 
Szendrei Szilárddal beszélgetünk a TeleHáz 
által nyújtott szolgáltatásokról, október kö-
zepén pedig a kineziológiáról, és a benne 
rejlõ lehetõségekrõl tájékozódhatnak az 
érdeklõdõk. Továbbra is látogatható lesz a 
Budai Enikõ által kéthetente tartott zenés 
foglalkozás, amely iránt töretlenül nagy 
érdeklõdést mutatnak édesanyák és gyer-
mekeik egyaránt.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel el-
kezdtük szervezni az elsõ Tótvázsonyi Ba-
babörzét, amely azt a célt kívánja szolgálni, 
hogy a körjegyzõségünkben élõ szülõk szá-
mára teret biztosítson a már kinõtt, illetve 
nem használt gyermekruhák, cipõk, felsze-
relések és gyermekbútorok adás-vételére. A 
Börze 2009. október 10., szombat délután 
kerül megrendezésre, aki eladóként szeret-
ne részt venni, kérjük, szándékát mielõbb 
jelezze Strennerné Pápay Dézinél a 30/682-
3178-as telefonszámon!

Strennerné Pápay Dézi

Elméleti és gyakorlati foglakozáson vettünk részt a babák újraélesztésérõl

Hírek a Mini-
Manó Klubból
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Együtt az óvodánkért! 
Szavazzon kedvenc óvodájára és nyerjen  600 000 Ft-ot.
Jubileumi évfordulóján a Tchibo az óvodások szebb és biztonságosabb 
mindennapjaiért szeretne tenni – az Ön segítségével.
Vásároljon 1 db bármilyen Tchibo kávét és nyerjen 600 000 Ft értékû 
bankkártyát, egyúttal segítsen hozzá egy óvodát is ugyanekkora értékû 
bankkártya nyereményhez. 
Küldje be saját, illetve a támogatni kívánt óvoda nevével, címével és 
telefonszámával együtt a termék vonalkódját, vagy az instant üve-
gek esetében a fedõfóliát a következõ címre: „Együtt az óvodákért”  
1461 Budapest Pf. 333.
Amennyiben valaki nem szeretne egyénileg postázni, az a vonalkódokat 
és a kért adatokat (név, cím, telefonszám, óvoda neve: Tótvázsony és Hi-
degkút Önkormányzatok Óvodája) kérjük hogy az óvodában kihelyezett 
gyûjtõdobozba dobja be.
A játék idõtartama: 2009. szeptember 1. és december 30. között 
A hivatalos játékszabály megtalálható a www.egyuttazovodakert.hu  
és www.tchibo.hu weboldalakon

Igyunk kávét együtt az óvodánkért!
Szakállné Leitold Annamária

LINDE Alapítvány

Egyesületünkrõl röviden

Egyesületünk 2008-ban alakult 60 település vidékfejlesztési törekvé-
seinek egyeztetésére, koordinálásra, a LEADER program lebonyolí-
tására. Ma 130 tagunk van, köztük civil szervezetek, vállalkozók és önko-
rmányzatok. A magyarországi akciócsoportok között nagynak számítunk: 
43.000-en élnek a hozzánk tartozó 60 településen. Hogy a teljes lakosság 
számára könnyen elérhetõek legyünk, egyesületünk a Sümegen levõ köz-
ponti iroda mellett két kisebb irodát is fenntart: Kapolcson és Balatonc-
sicsón. Bár törekszünk a térségi kohézió megteremtésére, térségünk 3 jól 
elkülöníthetõ egységbõl áll. A Sümegi kistérség már a Leader+-ban is 
részt vett, erõsen fejlesztésre szoruló térségrész, ahol a többi területnél 
nagyobb a munkanélküliség és a hátrányos helyzetûek is többen vannak. 
Ugyanakkor Sümeg város maga fontos kulturális és szolgáltató központ. 
A Balatonfüredi kistérség viszont természeti adottságaiból fakadóan 
gazdag; gazdasága a turizmus mellett hagyományosan a szõlõ és bort-
ermelésre épül. A balatonfüredi térségrészben ugyanakkor nagy a kül-
önbség a vízparti és a háttértelepülések között: különös célunk a jobb 
együttmûködés kialakítása, egymás értékeinek a felismerése, és annak a 
tudatosítása, hogy ezek az értékek nem versenyeznek egymással, hanem 
kiegészítik egymást a turizmus jobb kiszolgálására. A sümegi és a bala-
tonfüredi térséget összekötõ települések alkotják a harmadik térségrészt: 
ezek részben az Ajkai, részben pedig a Veszprémi és Tapolcai kistérsé-
ghez tartoznak. Közös jellemzõjük, hogy többek között a Mûvészetek 
Völgyének lebonyolításában már évek óta együttmûködnek egymással. 
Ez a térségrész (a mediterrán hangulatú füredi résztõl eltérõen) már 
inkább a Bakony hegyvidéki hangulatát idézi.

Egyesületünk munkaszervezetében ma 8-an dolgoznak, a Leader pá-
lyázat kiírások és az ÚMVP 3. tengelyének pályázataival kapcsolatos 
ügyintézés valószínûleg létszámbõvítést tesz majd szükségessé. Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a pályázatokkal kapcsolatos feladatok mellett se 
váljunk hivatallá, hanem továbbra is vidékfejlesztési és közösségfejlesz-
tési célokat kitûzõ egyesületként dolgozzunk.

LEADER Pályázatok a 3. tengelyben

2009. januárjában kerültek beadásra az ÚMVP 3. tengelyének 4 intéz-
kedésére a kérelmek. Számos tájékoztató fórum és számtalan személyes 
egyeztetés és tanácsadás eredményeként a teljes térségbõl összesen 113 
kérelem érkezett. A legtöbb kérelmet falumegújításra adták be összesen, 
32 db, mikro vállalkozás- és turizmusfejlesztésre 29-29 kérelem érkezett, 
vidéki örökség megõrzésére pedig 23. 

Kérelmek benyújtásában összességében a legaktívabbak az önkormányz-
atok voltak, amely részben a játszóterek kötelezõ minõségbiztosítási meg-
feleltetésének köszönhetõ – a „falumegújítás és fejlesztés” intézkedésben 
ugyanis játszótér korszerûsítésre is lehetett támogatási kérelmet be-
nyújtani. Õket a vállalkozók, magánszemélyek, civil szervezetek (egyesül-
etek, alapítványok) és egyházak követték. 

A követelményeknek megfelelõ kérelmeket rangsorba állítják, és a 
keretösszeg, valamint a fejlesztési célok és kötelezõen betartandó arányok 
figyelembevételével születik meg a támogatási döntés. A jogcímekre 
beérkezett kérelmek már célegyenesben vannak, napokon belül meg-
kapják az érdekeltek a támogatási határozatokat.

A www.balatonleader.hu honlapon aktuális információkkal állunk 
egyesületi, hálózati tagjaink és az érdeklõdõk rendelkezésére. 

Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület Munkaszervezete

Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület

fallabda pálya, 

finn és infraszauna

billiárdterem és sörözõ
Várjuk kedves vendégeinket egész évben,
minden nap 7.00-22.00 között! 

www.borcsipanzio.hu
Veszprémfajsz, Fõ u 67.
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LEADER pályázatok 
a Balaton-felvidéken

Elõre láthatóan 2009. október 1. és 2009. október 31. között indul a LE-
ADER vidékfejlesztési program. Az Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesü-
let mûködési területén a következõ témakörökben lehet benyújtani 2009. 
II. félévben pályázatokat: 

- Közösségi terek kialakítása, fejlesztése;
-  Egyes kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése kisléptékû  

szolgáltatás- illetve kínálatbõvítésének  támogatása; 
-  Vállalkozások létrehozása, fejlesztése  

5000 és 10 000 fõ közötti településen;
- Kis helyi közösségeket erõsítõ rendezvények támogatása;
-  Nagyobb együttmûködésen alapuló közösségfejlesztõ,  

turisztikai rendezvények;
- Térségek közötti és nemzetközi együttmûködések támogatása.

A programról, a pályázati kiírásról és a hozzá tartozó HPME katalógus-
ról (amely a támogatható célterületeket részletezi) további információt 
a pályázat megjelenésétõl az www.mvh.gov.hu, www.umvp.eu és a www.
balatonleader.hu honlapokon olvashatnak.

Lakossági, vállalkozói, civil fórum a pályázatokról: 
2009. október 6. kedd, 18.00
Önkormányzat Tótvázsony

Minden pályázni szándékozót és érdeklõdõt szeretettel vár  
az Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület munkaszervezete  
a mikrotérségi irodákban:

Sümeg mikrotérség - központi iroda 
8330 Sümeg, Váralja u. 6.
Tel: 87/550-086; Tel./Fax: 87/350-111
e-mail: kozpont@balatonleader.hu

 

Miklósi-Sikes Levente irodavezetõ, térségi tanácsadó
Tel.: 70/453-7903 
Oszkai Réka projektmenedzser
Tel.: 70/453-7904
 
Ajka-Tapolca-Veszprém mikrotérség
Völgy-Köz-Pont 8294  Kapolcs, Jókai u. 6. 
Tel.: 87/537-016 
e-mail: kapolcs@balatonleader.hu

 

Hoffner Tibor irodavezetõ, térségi tanácsadó
Tel.: 70/610-05-23
Bazsó Gabriella projektmenedzser
Tel.: 70/610-05-18

Balatonfüred mikrotérség
Faluház 8272 Balatoncsicsó, Fõ u. 25.
Tel.: 87/479-136
e-mail: balatoncsicso@balatonleader.hu 

 

Fazekas Zsuzsanna irodavezetõ, térségi tanácsadó
Tel.: 70/654-3277 
Steierlein Zsanett projektmenedzser
Tel.: 87/479-136

VESZÉLYBEN A BIZTONSÁG!
A trükkös és besurranásos lopások megelõzésére 

A Veszprémi Rendõrkapitányság a jövõben 
is kiemelt odafigyeléssel kívánja megelõzni, 
hogy idõs emberek váljanak bûncselekmények 
áldozatává. Jóhiszemûségüket, együttérzésü-
ket, segíteni akarásukat gyakran használják ki 
csalók, és tulajdonítják el értékeiket. Néha egy 
apró könnyelmûség, figyelmetlenség is elég az 
áldozattá váláshoz.

A BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 
FOGADJON MEG NÉHÁNY TANÁCSOT!

Soha ne tartson a lakásában a szükségesnél több készpénzt!•	
Az elkövetõk a pénzt célirányosan a konyhaszekrényben, ruhásszek-•	
rényben, és az ágyban keresik, ezért pénzét tegye biztos helyre! Na-
gyobb összeget, pl. bankbetétben vagy postán biztonságban elhelyez-
het.
Ne engedjen be idegent a lakásába!•	
A közüzemi szolgáltatók munkatársai igazolvánnyal rendelkeznek.•	
Kérje el tõlük bátran! Ha nem jelezték elõre az érkezésüket és Ön •	
sem kért hibaelhárítást, továbbá nem tudják magukat igazolni:  
NE ENGEDJE BE ÕKET!
Ne engedjen be lakásába házalókat!•	
Redõnyszerelés, bádogos munka, csatornatisztítás, telefonszerelés stb. •	
szolgáltatásokat kínáló személyeket ne engedjen be lakásába, amíg 
meg nem gyõzõdött arról, hogy tényleg azzal a tevékenységgel foglal-
koznak-e.
Ház körüli munkával csak mások által ajánlott vagy ismert szakembert •	
bízzon meg.  (ne házalót!)
Ha idegen kér segítséget – még ha rosszullétre hivatkozik is – tegye, •	
meg ami Öntõl telik, de ne engedje be a lakásába, udvarra!
Ha lakásában, udvarában szakipari munkások dolgoznak, a nem hasz-•	
nált helységeket zárja be, kísérje figyelemmel mozgásukat.
Ha elmegy otthonról a lakását – ajtót, ablakot – mindig zárja be, a •	
kulcsot vigye magával! Lakáskulcsot ne hagyjon lábtörlõ alatt, viráglá-
dában, villanyóraszekrényben és postaládában!
Ne írjon ki üzenetet, hogy nincs otthon! Ha hosszabb idõre távozik •	
lakásából, azt minél kevesebb személynek hozza tudomására. Kérje 
meg megbízható szomszédját vagy a helyi rendõrt, hogy figyeljenek 
értékeire!

Lakóhelyének körzeti rendõre: 
Komlós Norbert   06-30/570-23551
A környék KMB-s rendõrei: 
Giczi István  06-30/600-4588
Rubi Mátyás  06-30/374-3836

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 
a Tótvázsony-Hidegkút Községek 
Közös Körjegyzõségének  Ügyfél-
fogadási ideje 2009. szeptember 
1-tõl az alábbiak szerint megvál-
tozott.

KÖRJEGYZÕSÉG
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE
Hétfõ:  7,30 - 16,00
Kedd:  7,30  - 15,30
Csütörtök:  7,30 - 18,00
Péntek:  7,30 - 12,30

Az ügyfélfogadás  
szerdai napokon szünetel.

POLGÁRMESTERI  
FOGADÓÓRA
Hétfõ:  16,00 - 18,00
Csütörtök:  16,00 - 18,00

Tájékoztatjuk, hogy Tótvázsony 
Község Önkormányzat  
e-mail címei megváltoztak  
az alábbiak szerint:
Magasi János polgármester:   
polgarmestertotv@invitel.hu

Sárközi Miklós körjegyzõ:    
korjegyzosegtotv@invitel.hu

Verpulácz Józsefné:   
szoc-anyakonyvtotv@invitel.hu

Hajmássy Béla:   
penzugytotv@invitel.hu

Szakállné Leitold Annamária:  
hivataltotv@invitel.hu

 
Sárközi Miklós 

körjegyzõ

Köszönettel:
a Veszprémi 

Rendõrkapitányság munkatársai, 
Tel.: 107, 112, 

06-88/428-022/13-40

TÁJÉKOZTATÓ
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