
 

A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja

LAPUNK SZÍNES FEJLÉCE 
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETÕ

                Felelõs kiadók: 
              Magasi János 
          és Zsernoviczky Tibor polgármesterek
       Tipográfia: Dobszay Csaba
   Nyomja a Viza Kft. nyomdája,Veszprém

2010. december
XX. évf. 4. szám

Gyûjtés 
a vörösiszap 
által elöntött 
települések 
lakóinak

A tõlünk nem is olyan messze tör-
tént ipari katasztrófa áldozatainak 
megsegítésére, pénzbeli és termé-
szetbeli gyûjtést szerveztünk. Több 
zsák ruhanemû, 94.000 Ft kész-
pénz, és körülbelül 150 kg élelmi-
szer gyûlt össze  az akció során. A 
ruhákat mivel azokat már nem tud-
ták fogadni a falvakban, az addig 
beérkezett nagy mennyiség miatt, 
a saját raktárunkban helyeztük el. 
A pénzbõl 40.000 Ft értékben a ko-
lontári általános iskolás gyerekek-
nek iskolaszereket, és a napközbeni 
ellátásukhoz szükséges élelmiszert 
, ezen kívül 30.000 Ft értékben 
tisztítószert, gumikesztyût vásárol-
tunk. A megmaradt összegbõl szin-
tén az iskolás gyerekeket kívánjuk 
támogatni.

Alapítványunk saját pénzbõl 
23.000 Ft  szánt tartós élelmiszer 
vásárlására.

Az adományok eljuttatásában 
a Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó 
Egyesület, és az Önkormányzat 
volt a segítségünkre.

A rászorulók nevében is köszön-
jük a sok felajánlást.

Nefelejcs Alapítvány

Mert megjelent  
az Isten  

üdvözítõ kegyelme  
minden embernek. 

(Tit. 2,11)

Kedves Olvasó!

Bizonyára már elõkészült az 
ünnepre. Megtervezett minden 
napot, kitalálta, milyen finom-
ságokkal lepi meg családját, a 
vendégségbe érkezõket. S per-
sze jó elõre beszerezett min-
den hozzávalót. Gondolom, 
az ajándékokkal is rég készen 
van. Már csak a karácsonyfa 
hiányzik és kezdõdhet az ün-
nep. Készen van mindennel. 
De vajon készen vagyunk e 
valójában az ünnepre? Felké-
szültünk e lélekben az ünnep-
lésre? Le tudjuk e tenni gond-
jainkat, félelmeinket, mindent, 
ami a mindennapokban annyit 
gyötör  és tudunk e egyedül az 
érkezõ vendégre figyelni ? Mert 
vendég érkezik minden házba. 
Láthatatlanul, talán hívatla-
nul, de mindenkihez jön, és azt 
kéri, hogy hadd maradjon itt, 

hadd ünnepeljen velünk. Nem 
kell rá sokat költeni, nem kell 
neki drága ajándék, még csak 
több süteményt sem kell készí-
teni. Nem fog zavarni senkit, 
nem kell kerülgetni. Õ csak 
leül  mellénk az ünnepi asztal-
hoz és vár. Nagyon türelmesen 
vár, hogy vajon észrevesszük 
e? Ha  jól figyelünk, megérez-
hetjük a jelenlétét. Közel van 
és olyan nyugalom és szeretet 
árad belõle, hogy elfelejtünk 
minden nehézséget. Ha meg-
bántott valaki, anyagi gond-
jaink vannak, ha fáj a szív, ha 
betegség, szükség gyötör, õ jön 
és vígasztal. Ha egyszer rátalá-
lunk, ha megérzzük, hogy mel-
lettünk van, soha nem akarunk 
majd tõle elszakadni. Csak az 
a baj, hogy sokan nem veszik õt 
észre. Pedig õ vár ránk, mert 

mindannyian fontosak va-
gyunk neki. Csak egy kis oda-
figyelés, elcsendesedés kell, 
mert a zajban nehezen vehetõ 
észre. Üljünk oda mellé és bíz-
zuk rá életünket. Meséljünk 
neki mindenrõl, örömökrõl, 
gondokról. Nem kell  félni, õ 
megérti bánatunkat, aggodal-
mainkat is. S ha kiöntöttünk 
szívünket, utána sokkal köny-
nyebb lesz minden. Egy addig 
nem ismert felszabadult érzést, 
végtelen örömöt és megnyug-
vást kapunk. Már tudjuk, hogy 
nem vagyunk egyedül, társunk 
van, akire számíthatunk. Min-
den élethelyzetben. E g y ü t t 
örül és együtt sír velünk, s köz-
ben fogja a kezünk és biztat, ne 
félj én veled leszek a világ vége-
zetéig.  

Karácsony közeleg. Ilyenkor 
õ is közelebb van,mert a kará-
csony az Õ ünnepe. Az egyedü-
li vigasztalóé, életünk egyetlen 
vezércsillagáé, Jézus Krisztu-
sé, a vendégé, akire várunk. 
Eljött közénk akkor régen, s itt 
van velünk azóta is. Mert neki 
mindenki fontos, senkit nem 
akar elveszíteni. Így jön el min-
denkihez ma is, így ül le min-
den ünnepi asztalhoz. Nem kér 
mást, csak egy kis figyelmet, 
bizalmat. S cserébe életet ad, 
olyat, amit nem is remélünk, 
örök boldog életet.  

A vendég közel. Fényességet, 
világosságot hoz minden em-
bernek. Adjunk hálát érte! 

Lelkiekben gazdag Karácsonyt  
és boldog új évet kívánok minden kövesgyûri, 
hidegkúti és tótvázsonyi lakosnak.

Somogyi Veronika
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Jöjj közelebb 
Betlehemhez!

Óvodás koromban karácsony regge-
lén édesapám papírangyalkát készített 
nekem. Megkérdezte, hány jócseleke-
detet szeretnék estig Jézusnak adni, s 
amekkora számot mondtam, õ annyi 
pikkelyt vágott az angyalkámra. Min-
den jócselekedetemért kaptam egy 
pikkely-felhajtást, s estére az egész an-
gyalkámat kidíszítette a sok felhajtott 
pikkely. Amennyit vállaltam, annyit 
bizony tennem is kellett, hisz hogyan 
nézne ki egy dísztelen angyal az esti 
ünnepen. Ha úgy adódott, hogy több 
jót tettem, természetesen új pikkelye-
ket lehetett még vágni.

Ahogy teltek-múltak az évek, egyre 
korábban készültek el az angyalok, s 
végül az egész adventi idõszak a jócse-
lekedetek halmozásával telt.

Fontos volt ez a tapasztalat ahhoz, 
hogy felnõve megértsem, egész életünk 
egy advent: az Úrral való találkozásra 
készülünk. S minthogy kisgyermekko-
romban is hétköznapi dolgaimat téve 
tettünk egyre több jót a testvéreimmel, 
ma is vallom, hogy a kereszténység nem 
kiszakít a hétköznapi feladatok alól, ha-
nem éppen megerõsít abban, hogy földi 
dolgainkat rendben tartva kell minél 
több jót cselekednünk. A háziasszony 
sem ebédfõzés helyett megy vasárnap 
szentmisére, hanem úgy osztja be ide-
jét, hogy minden fontosra maradjon. 
De ugyanígy egy édesapának sem azért 
fontos a szentmise, mert így megúsz-
hatja a rá váró otthoni feladatokat, 
hanem azért, mert felismeri, hogy min-
den munkálkodásunk ellenére lélekben 
lennénk szegények Jézus és templom és 
keresztény közösség nélkül.

Karácsony ünnepe és mondanivalója 
a maga vallásos és polgári szokásaival 
együtt képes arra, hogy az igazán fon-
tos dolgokra irányítsa a figyelmünket. 
Mert a rohanó, hangoskodó, sokszor 
felületes világ ellenére szép csendben 
mégiscsak közénk száll az Isten! A 
betlehemi kisgyermek nem mond sem-
mit, éppen ezzel a csendességével és 
egyszerûségével éri el, hogy az embe-
rek megálljanak. Legalább erre az es-
tére. S milyen érdekes volna, ha miköz-
ben érezzük a vágyat, hogy több ilyen 
esténk legyen, s tudjunk máskor is ilyen 
örömben, békében együtt lenni, s látjuk 
egymás szemében az igaz könnyeket, 
amelyek nem az ajándékról szólnak, 
hanem arról, hogy gondolt rám valaki, 
milyen érdekes volna, ha ebben a békés 
csendben rádöbbennénk, hogy Jézus 
képes bennünket, a családunkat, a ba-
rátainkat, a közösségünket, de még a 
falu népét, s a nemzetet is összekötni.

 
Gere Dávid Márk SMC plébános

Karácsonyi szentmisék a tótvázsonyi templomban
December 24. szenteste  
 22.30  karácsony éjszakai szentmise, elõtte Christkindli
December 25. Karácsony  
 11.15  ünnepi szentmise gyerekeknek is, elõtte Christkindli
December 26. Szent család vasárnapja  
 11.15  ünnepi igeliturgia gyerekeknek is
December 31. Szilveszter  
 16.30  Hálaadó szentmise az óév kegyelmeiért
Január 1. Újév, Szûz Mária Istenanyaságának ünnepe 
 11.15  Újévi ünnepi igeliturgia
Január 2. Vízkereszt 
 11.15  Ünnepi szentmise vízszenteléssel

A katolikus templomban lehetõség van a nemesvámosi gyerekek által az épülõ nemesvámosi 
templom javára készített karácsonyi képeslapból vásárolni. A képeslapok 100 Ft-ért kaphatóak, 
a befolyt összeg egésze a templomépítés céljait szolgálja. A képek és a hirdetési anyag megtalál-
ható a plébánia honlapján: www.vamosplebania.hu. Köszönjük, ha ezzel is segít!

A hagyományoknak megfelelõen a Tótvázsonyért Alapítvány idén is megrendezi a Mindenki 
Karácsonya elnevezésû rendezvényét.  December 19-én, vasárnap délután 3 órára várunk min-
denkit a református templomba, hogy egy meghitt mûsorral, majd egy szeretetvendégséggel 
készítsük fel lelkünket a kereszténység egyik legnagyobb ünnepére, a karácsonyra. Jézus szüle-
tésére emlékezve a Német Nemzetiségi Dalkör és a református közösség tagjainak mûsorát lát-
hatják az érdeklõdõk, majd süteményekkel és meleg italokkal vendégeljük meg a résztvevõket. 
Áldott, békés ünnepeket kívánva várunk mindenkit karácsonyi rendezvényünkre.

Tótvázsonyért Alapítvány

Ünnepeljünk együtt!
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Nagyon gyorsan megy az idõ 
mostanában. Nemrég kezdtük a 
tanévet és már itt a december. Rá-
adásul a tél elég korán bekopogta-
tott, még jeget és havat is hozott a 
gyerekek nagy örömére. Novem-
berben egymást követték a progra-
mok. Nagyon érdekes és hasznos 
volt mindenkinek az „Esély órák” 
program. Négy sérült embertár-
sunk ( látás, beszéd, mozgás és 
értelmi sérültek) látogatott az 
iskolába és meséltek életükrõl. 
A látás sérült egyetemet végzett 
jogász fiú még vicceket is mesélt. 
Megdöbbentõ volt, hogyan tud 
ilyen helyzetben vidám és kiegyen-
súlyozott lenni. Sokat tanulhat-
nak tõle a gyerekek. Érdekes volt 
a kerekesszék is, amit ki lehetett 
próbálni. Nem könnyû így közle-
kedni, de egymást segítve teljes 
életet élhetnek õk is. A programon 
bemutatkozott a Kozmutza Flóra 
iskola, akik két tanulójukat is el-
hozták. Nagyon örültem annak, 
hogy minden gyerek befogadta 
õket és sokan beszélgettek velük. 
Most két órát töltöttek velünk, de 
tavasszal folytatódik a program és 
így minden felsõs osztályba ellá-
togatnak mind a négyen. Nagyon 
élvezték a gyerekek ezt a két órát, 
nagy hatással volt rájuk. Ez is volt 
a cél. Mai világunkban egymás 
segítése, megértése nélkül nem 
sokra megy az ember. November-
ben már hagyományosan részt 
veszünk a városlõdi német nem-
zetiségi kulturális fesztiválon. A 
harmonika zenekar idén is arany 
fokozatot kapott. A zenekarban 17 
gyerek muzsikál. Szeretik a zenét, 
nagyon lelkesen játszanak. Arany 
minõsítést kapott a harmonika trió 
is. Mesterük, Némethy Kornélia, 
már túl a nyugdíjkorhatáron nagy 
szeretettel készíti fel növendékeit 
a versenyre. Lelkesedése, munka-
szeretete példaértékû. Isten ad-
jon neki egészséget, hogy áldásos 
tevékenységét sokáig tudja foly-
tatni körünkben. A német nyelvi 
versmondók közül kiemelkedõ 
teljesítménnyel Kiss Dóra 7. osz-
tályos tanuló továbbjutott a te-
rületi versenyre. Lezajlott a felsõ 
tagozat kulturális bemutatója is. 
Vers, próza, harmonika, zongora 
és jelenet kategóriában verseng-
tek a gyerekek. A zsûri elnöke 
régi kolléganõnk, Mohácsi Ma-
rika volt, segítõi Pénzes Erzsébet 
hidegkúti polgármester és Krámli 
Judit tanítónõ voltak. A vers, próza 
kategóriában Pichner Éva 7. oszt. 
lett az elsõ, harmonikában Szabó 
Viktória és Mile Bence produkci-
ója tetszett legjobban a zsûrinek. 

A zongorázók közül Straub Lau-
ra, míg a jeleneteknél az 5. osztály 
végzett az élen. 

Az õsz folyamán új ötlettel 
jelentkeztünk, elindítottuk a 
„Szülõk klubja” programot. Bár 
az elsõ alkalmon kevesen voltak, 
a jelenlévõk nagyon jól érezték 
magukat és sok hasznos taná-
csot kaptak Bacsárdi Csilla pszi-
chológustól, aki a serdülõkorról 
tartott nagyon érdekes elõadást. 
A közvetlen hangulatú esten tea 
és sütemény mellett még sokáig 
beszélgettünk a témáról. A klub 
folytatódik, bár dec.1-jén a rossz 
idõ miatt nem tudtunk együtt len-
ni, de késõbb megtartjuk a prog-
ramot, hiszen a téma, -a gyerekek 
egészséges táplálkozása- nagyon 
aktuális. A vendégünk majd Dr. 
Jaksics Ilona gyermekorvos lesz. 

November 20-án nagy sikerrel 
zajlott a 4. Mesterségem címere 
szakmabemutató. A rendezvényen 
több, mint száz látogató volt jelen. 
Külön öröm számomra, hogy idén 
6 iskola is képviseltette magát, ami 
egyértelmûen a program színvona-
lát jelzi. Ide, Tótvázsonyba érde-
mes eljönni a középiskoláknak, hi-
szen a látogatók száma növekszik. 
A programról a Napló képes be-
számolóban adott hírt. E rendez-
vény nagyszerû példája az iskola 
és a szülõk jó együttmûködésének. 
Horváth Ildikó, az SZM elnöke és 
lelkes csapata nagyszerû munkát 
végeztek idén is. Köszönet érte 
mindenkinek.

Az õsz folyamán több házi ta-
nulmányi verseny is lezajlott. 
Megrendeztük a sudoku versenyt, 
s a legjobbakat Balogh Katalin 8. 
Szép Péter 8. és Leveles Tamás 4. 
osztályos tanulókat indítjuk a me-
gyei versenyen. A Lotz János he-
lyesírási és szövegértési versenyen 
Pichner Éva, Koltai Dorina, Szép 
Péter és Nemes Zsanett  ért el a 
jó eredményt. Az országos német 
nyelvi verseny iskolai fordulóján 
Nemes Zsanett és Pichner Éva 
indult, mindketten szépen teljesí-
tettek. Lapzárta után zajlik az or-
szágos történelem verseny iskolai 
fordulója is. Három fõs csapattal 
( Pichner Éva, Regdon Bence, Ve-
res István) részt veszünk a Nemze-
ti Tankönyvkiadó Töri Tudós Trió 
elnevezésû történelem versenyén 
is. A gyerekek már dolgoznak az 1. 
forduló feladatain.

December 13-án, Luca napján 3 
tanulóval indulunk a lombfûrészelõ 
versenyen, ahonnan minden évben 
szép díjakat hoznak barkács szak-
köröseink. 

Idén bevezettük az egy hónap- 
egy tantárgy játékot. Minden tan-
tárgy kap egy hónapot, amikor 
vetélkedõt, játékokat szervezünk 
a gyerekeknek. Október a testne-
velés hónapja volt. Sok házibaj-
noksággal, csapatversenyekkel. 
Kiemelkedõ eredményt ért el 
Dávid László 6., Szabó Martin 8., 
Valtner Tamás 5. és Kovács Mar-
tin 8. osztályos tanuló.

December 17-én szép ünnepé-

lyen köszöntöttük az év legmeghit-
tebb ünnepét , a karácsonyt.

Az év végén visszagondolva a 
2010-es évre a magánéletben és a 
munkában is számadást végezhe-
tünk. S talán valamennyien meg-
állapíthatjuk, ez az év sem volt 
más, mint a többi. Hozott sírást 
és hozott nevetést is. Mert az élet 
már csak ilyen. Örömök és bána-
tok sajátos elegye, de ezek adnak 
nekünk erõt a következõ évre is.

Áldott ünnepeket és boldog új 
esztendõt kívánok mindenkinek !

   Somogyi Veronika Zsuzsanna

ISKOLAI HÍREK

Karácsonyi 
Játszóház 

Szeretettel meghívunk min-
den érdeklõdõ gyermeket és 
családot a karácsonyi játszó-
házba, ahol karácsonyfadísze-
ket és ajándékokat készítünk

Idõpont: 2010. december 22.-
én szerdán 9-11 óráig

Helyszín: Ifjúsági Ház

Vágner Evelin és Ivánfai 
Balázs

Családsegítõ-  
és Gyermekjóléti Szolgálat

Fo
tó

: S
ze

nd
re

i S
zil

ár
d



4

MEGYEHÁZI HÍREK
Vidám kulturális 
bemutató Külsõvaton

 A Mûvelõdési Házban mutat-
koztak be érdekes elõadásokkal 
azok, akik a Veszprém megyei szo-
ciális intézményekben élnek. 

 A szociális intézményekben 
élõk számára különösen kedves 
rendezvény lebonyolításának ha-
gyományai vannak megyénkben. 
A napokban a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Idõsek Otthona 
és Módszertani Intézménye adott 
otthont a sokszínû eseménynek. 
Összesen 13 bentlakást biztosí-
tó és nappali ellátást nyújtó in-
tézmény ellátottjának egy-egy 
mûvészeti csoportja mutatta be 
15-20 perces mûsorát. A megyei 
közgyûlés nevében Galambos Szil-
via, a Humánerõforrás Bizottság 
elnöke értékelõjében valamennyi 
produkciót kiválónak minõsítette 
és a fellépõk, felkészítõik munká-
ját nagyra értékelte. A négy tagú 
zsûri, köztük Papp Tamás megyei 
képviselõ több színvonalas prózai, 
verses, énekes, táncos, humoros 
mûsorszámot tapsolhatott meg. A 
rendezvény végén a külsõvati ott-
hon ápoló-gondozónõibõl alakult 
nõvérek klubja tagjai énekeltek 
magyar slágereket, és velük együtt 
a vendégek is. 

A találkozót a külsõvati otthon 
lakóinak saját kezû munkáiból 
készült kiállítás tette még színe-
sebbé.

 A gazdaság motorja  
a 8-as út

Aki a világgazdasági versenyben 
nem fejlõdik, lemarad. Ebben Ma-
gyarországon, különös tekintettel 
Veszprém megyére meghatározó 
szerepet tölt be a 8-as út fejlesz-
tése – hangsúlyozta dr. Navracsics 
Tibor miniszterelnök-helyettes, az 
úttal kapcsolatos találkozón a Me-
gyeháza Szent István termében, 
november 25-én.

 A Veszprém Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, valamint a me-
gyei önkormányzat rendezvényén 
dr. Markovszky György kamarai 
elnök rámutatott: megyei gazda-
ságfejlesztési stratégia összeállí-
tásán dolgozik a kamara, melyhez 
partnerként kéri fel a megyei-, 
valamint a városok önkormányza-
tait. Az anyagban meghatározóak 
lesznek a 8-as út fejlesztésével, a 

vasúttal, illetõleg az ipari parkok-
kal kapcsolatos tervek.  Dr. Völner 
Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (NFM) államtitkára a 8-as 
fõút fejlesztési elképzeléseirõl 
beszélt Székesfehérvár, Veszprém 
és Ajka között. A 2020-at érintõ 
tervekrõl kiemelte a sugárirányú 
és kapcsolódó, valamint a haránt 
irányú TEN-T vonalak kiépíté-
sét a határokig, az M0 körgyûrû 
építését, illetve a nem TEN-T 
vonlak minél hosszabb területen 
való létrehozását. Az államtitkár 
beszélt még a 2007-2013 közötti 
idõszak fejlesztését érintõ törvé-
nyi háttérrõl, valamint az országos 
területrendezési tervrõl és közle-
kedés fejlesztési programról, utób-
binál különösképpen a Veszprém 
és Fejér megyék közötti szakasz-
ról. Kiderült, hogy a várpalotai 
elkerülõ szakasz 2013-2014 között 
jön létre.

Dr. Navracsics Tibor hangoz-
tatta: Veszprém, illetve a megye, 
noha kiváló adottságokkal ren-
delkezik kimaradt az infrastruk-
turális fejlesztésekbõl, a térség 
gazdasági pezsgésébõl. Így pél-
dául a XX. század elején hozták 
létre a Gyõr-Veszprém-Alsóörs 
közti vasútvonalat, és a 8-as út is 
csak a ’30-as években épült meg. 
A 8-as út tervezett fejlesztései-
vel valóságos életvonal épülhet a 
megyében. Ugyanakkor fontos, 
hogy minél gyorsabban és bizton-
ságosabban eljuthassunk a nyugati 
határhoz, majd onnan Európa leg-
dinamikusabban fejlõdõ régióiba. 
A fejlesztésbõl elõnyt élveznek a 
Bakony és a Balaton térségének 
kis-, és középvállalkozásai is, akik 
a gazdasági fejlõdés motorjai – 
utalt a jövõben várható elõnyökre 
a miniszterelnök-helyettes. Hoz-
zátette: a kapcsolat Nyugat-, és 
Dél-Európával a fejlõdés kulcsa. 

A 8-as útért pedig folyamatosan, 
pártállásra való tekintet nélkül 
lobbizni kell. 

Lennert János, az NFM 
fõosztályvezetõje, Urbán Tamás, a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ 
Zrt. közutak igazgatóságának 
vezetõje, valamint Fodor Imre, a 
zrt. képviseletében a 8-as út ter-
vezett fejlesztésének részleteirõl 
beszélt.

A hozzászólók között Brányi 
Mária Veszprém alpolgármestere 
a fejlesztés jelentõségére helyez-
te a hangsúlyt, különös tekin-
tettel Veszprémre. Ékes József 
országgyûlési képviselõ az 1998-
ban megkezdett munkát, és dr. 
Horváth Balázs elhunyt képviselõ 
8-as úttal kapcsolatos ténykedését, 
Tornai Tamás devecseri üzletem-
ber a 8-as út katasztrófa sújtotta 
területet érintõ szakaszának fej-
lesztését emelte ki.       

   
            

Ötvenöt milliárdba 
kerül a vörösiszap-kár 

A kárfelmérés, a helyreállítás 
jelenlegi helyzetérõl, illetve a há-
rom leginkább érintett település 
polgármesterével folytatott meg-
beszélés eredményeirõl tartott saj-
tótájékoztatót a Belügyminisztéri-
umban november 19-én Dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter, Dr. Ba-
kondi György tû. altábornagy kor-
mánybiztos, valamint Tili Károly 
Kolontár, Toldi Tamás Devecser, 
valamint Marton László Somlóvá-
sárhely elsõ embere.

 A tájékoztató elején Pintér Sán-
dor belügyminiszter arról beszélt, 
hogy a települések vezetõi az ön-
kormányzatok szempontjairól tá-
jékoztatták. A tárca vezetõje em-
lékeztetett arra, hogy a katasztrófa 
helyszínén jelentõs rendõrségi, ka-

tasztrófavédelmi, honvédelmi, és 
egészségügyi erõket vontak ösz-
sze, mindezen tevékenységekre a 
kárelhárítás, a lakosság mentése 
során több mint négymilliárd fo-
rintot fordítottak. Pintér Sándor 
visszautalt a kormány által a károk 
enyhítésére hozott három határo-
zatra, amelyek az ingatlanokban, 
az ingóságokban, valamint a kül-
területi, illetve a mezõgazdasági 
területekben keletkezett károk 
felmérését és enyhítését célozzák. 
Hozzátette, igazságügyi szakértõk 
bevonásával zajlik a lakóingat-
lanokban esett károk felmérése, 
ezek megállapításai a lakosság el-
képzeléseivel nem minden esetben 
egyeznek. A miniszter kijelentet-
te, hogy az érintettek 30 százaléka 
azonnal elfogadta a megállapítá-
sokat, mások további vizsgálatot, 
illetve méltányosságot kértek. 
Jelen pillanatban az ingatlanok-
ban keletkezett károk összege 7,9 
milliárd forintra tehetõ. Ami a 
mezõgazdasági területeket illeti, 
Pintér Sándor arról tájékoztatott, 
hogy a kárfelmérés megtörtént, il-
letve azt is megvizsgálták, miként 
lehet a szennyezett földet elszál-
lítani. 33 hektárról helyi erõkkel 
történik ez, a jelentõs kiterjedésû 
területeket pedig a Mecsekérc Zrt. 
közremûködésével tisztítják meg. 
Ennek költsége nagyjából 30 mil-
liárd forintra rúg majd. Minden 
kiadást és a károkat összeadva az 
elõzetes felmérések alapján kö-
rülbelül 55 milliárd forintba kerül 
majd a helyreállítás. A belügymi-
niszter emlékeztetett arra, hogy 
jövõ július végére az összes kárt 
felszámolják, felépítik az összes 
házat, és az élet visszatér a rendes 
kerékvágásba. A tárca vezetõje be-
szélt arról is, hogy természetesen 
a lakosokban mindenféle kételyek 
felmerülhetnek, így az egészség-
ügyi problémák kapcsán is. Ezért 
a Magyar Tudományos Akadémia 
szakértõivel ismét megvizsgálják 
az érintett területeket, és biztos 
benne, hogy az eredmények azt 
mutatják: ott nincs egészségügyi 
kockázat. Ettõl függetlenül létre-
jön egy egészségügyi központ, ahol 
az önként jelentkezõ érintett lako-
sok különbözõ szûrõvizsgálatokon 
eshetnek át. Hozzátette, természe-
tesen folyamatos az emberek tájé-
koztatása, például a helyi televízi-
óban és újságban, így a környéken 
élõk értesülhetnek arról, „mi a 
következõ heti program”. 

A sajtótájékoztatón jelenlévõ 
polgármesterek egyöntetûen úgy 
vélekedtek, természetes, hogy a 
helyiekben kérdések merülnek fel, 
de ezeket kezelni tudják, és igye-
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Gyorsan, szinte észrevétlenül 
röppennek tova a hétköznapok. 
Újra elérkezett december, az ad-
venti idõszak, melyet az óvodában 
a karácsonyra való készülõdés, az 
ünnepvárás izgalma hatja át. A 
Mikulás érkezését megelõzõ na-
pokban sok lehetõség kínálkozik 
a hangulatos készülõdésre: terem-
díszítés, adventi naptárak, titkok, 
meglepetések, az adventi koszorú 
elkészítése, gyertyagyújtás, mind-
ez az örömünnepet, a várakozás 
izgalmát sugallja. A karácsony a 
szeretet és a család bensõséges 
ünnepe. A szenteste, a kis Jézus 
születése nem hozható elõre. Ép-
pen ezért a készülõdés nagyobb 
jelentõséggel bír, megünneplése 
óvodánkban csak jelzés értékû.

De mi is történt eddig, a szep-
temberi óvodaátadó ünnepségen, 
és azóta?

A szeptember 24.-i délelõtti 
szakmai napon a környék óvónõi 
elõadásokat hallgattak meg. A 
délutáni ünnepségen vendége-
ink voltak: Mihalovics Péter 
országgyûlési képviselõ, Magasi 
János Tótvázsony község Önkor-
mányzata polgármestere, Zser-
noviczky Tibor Hidegkút község 
Önkormányzata polgármestere, 
Pintér Tamás Pius atya, és Sípos 
Csörsz Csanád református lel-
kész, a képviselõtestületek tagjai, 
a tervezõ és a kivitelezõ társaság 
képviselõi, a civil szervezetek 
képviselõi, a német kisebbségi 
önkormányzatok tagjai, az intéz-
mények vezetõi, az óvoda volt dol-
gozói. Az épület felszentelése, a 
nemzetiszínû szalag átvágása, az 
1963-ban épült óvoda történetének 
ismertetése után a nagycsoporto-
sok ünnepi mûsora következett, 
majd ünnepi beszédekkel zárult a 
program. A vendéglátás kötetlen 
beszélgetés mellett zajlott. A falu 
lakói és a Nyugdíjas Klub tagjai is 
nagy létszámmal tekintették meg 

a megújult intézményt. Köszön-
jük az Önkormányzatnak, hogy 
lehetõvé tette számunkra, hogy 
egy ilyen korszerû, energiatakaré-
kos és környezetbarát intézmény-
ben tölthetjük mindennapjainkat! 
Köszönjük a szülõi, és falugond-
noki támogatást, segítséget. Kicsik 
és nagyok egyaránt jól érezzük 
magunkat a korszerû intézmény-
ben. A megújult óvoda és bölcsõde 
nagy örömet jelent a gyermekek-
nek, szülõknek, dolgozóknak, 
Tótvázsony és Hidegkút minden 
lakójának.

Szeptemberben a balatonfüredi 
CIB Bank rajzpályázati felhívásá-
ra 10 db rajzot küldtünk be, mely-
nek témája „Én és a családom” 
volt. Nyeremények: I. helyezett: 
Erõs Eszter nagycsoportos és Sütõ 
Dorottya középsõs, II. helyezett: 
Keller Ádám nagycsoportos és 
Tóth-Almási Piroska középsõs, 
III. helyezett: Schmidt Viktória és 
Papp Dóra középsõs lett.

Programjaink, októberben:
- Áprily Géza zenés mûsora újra 

nagy élményt nyújtott a gyerekek-
nek, akik aktívan vettek részt az 
elõadómûvész mûsorán. 

Novemberben:
- Az Idõsek Napján a nagy-

csoportosok magyar és német 
nyelvû mûsorral köszöntöttük a 
jelenlévõket.

- Minden óvodás megtekintette 
a „Jancsi meséi” c. bábelõadást 
Veszprémben. A gyerekek tapssal 
fejezték ki tetszésüket, köszönték 
meg az elõadók mûsorát. A hely-
színen lehetõséget kaptunk egy kis 
játékra, mozgásra is. A Pegazus 
Bábszínház erre az elõadásra is 
külön buszt biztosított nekünk. 

- A Veszprém Város Környezet és 
Természetvédelméért Közalapít-
vány által kiírt „Õzike és a törött 
üveg az erdõben” gyermekrajz-
pályázatra négy óvodásunk rajzát 
küldtük be: Erõs Eszter, Molnár 

Kitti, Nyári Zsófia, Papp Dóra.
Decemberben:
- Nagyvázsonyban a nagycsopor-

tosokkal bérletes bábelõadáson 
vettünk részt. A Kabóca Báb-
színház meséje Zümzümrõl, a 
méhecskérõl szólt. A zenés darab 
elbûvölte a gyerekeket. Az elõadók 
õket is bevonták a mesébe, akik a 
játékot tapssal jutalmazták.

- Nagy sikert aratott az óvodás 
gyerekek körében Kisteleki Zoltán 
„A kiskakas gyémánt félkrajcárja” 
c. meseelõadása, amelyben a kivá-
lasztott gyerekek is aktív szereplõk 
voltak. Az elõadás után énekkel 
vártuk a Mikulás érkezését, aki 
a közös vers, ének és beszélgetés 
után kiosztotta a várva várt aján-
dékot. Búcsúzóul felcsendültek a 
már jól ismert dallamok, és Miku-
lás bácsi megígérte, hogy jövõre is 
ellátogat hozzánk. 

A kis bölcsõdések az ablakból 
figyelték a Mikulás érkezését, 
énekeltek, integettek neki, beszél-
gettek vele, aki közben az ablakba 
tette a csomagokat.

- A hagyományokhoz híven az 
óvodásoknak és szüleiknek az idén 
is szervezünk játszóházat (dec. 
13.), ahol együtt tevékenykedhet-
nek, készülhetnek az ünnepre. 

- Dec. 16.-án a bölcsõdések szüle-
ikkel együtt játszóház-karácsony-
várás keretében várják a közelgõ 
ünnepeket.

- Dec. 17.-én óvodásaink szüleik 
jelenlétében, karácsonyi köszöntõ 
mûsorral kívánnak boldog ünne-
peket.

A közelegõ ünnepek alkalmából 
áldott, békés karácsonyt, és bol-
dog új esztendõt kívánnak min-
denkinek 

az Óvoda és a Bölcsõde dolgozói

keznek elérni, hogy a lakosság ér-
zékelje, hosszabb távon is ott lehet 
élni. A települési vezetõk ezen kí-
vül elismeréssel szóltak a kormány 
gyors intézkedéseirõl.

Kérdésre válaszolva Pintér Sán-
dor úgy fogalmazott, a bíróság 
fogja eldönteni, hogy a körülbelül 
55 milliárd forintra tehetõ kiadást 
a MAL vezetõinek magánvagyo-
nukból kell-e állniuk, de az biz-
tos, hogy valamennyi felmerülõ 
kiadásra és kárra igényt nyújt be 
a kabinet. A sajtótájékoztatón szó 
esett arról is, hogy az érintett lako-
sok demonstrációt terveztek a 8-as 
úton. A belügyminiszter figyelmez-
tetett arra, hogy a településeket 
védõ keresztgát azt a célt szolgálja, 
hogy egy esetleges újabb katasztró-
fa esetén legyen idõ a menekülésre. 
Annak útvonala pedig éppen a 8-as 
út. Tüntetni tehát lehet, de máshol, 
ott, ahol nincs kihirdetett veszély-
helyzet.

 Beiktatás  
és adományátadás  
a megyegyûlésen

Dr. Töreki Sándor rendõr alezre-
des, korábbi pápai rendõrkapitány 
tölti be a Veszprém megyei 
rendõr-fõkapitányi posztot de-
cember elsejétõl – derült ki a 
megyegyûlésen, november 18-án. 

Tamás Sándor Kovászna megye 
-Veszprém megye testvérmegyéje- 
elnöke és Henning László ottani 
alelnök három-három millió forin-
tos adományt adott át a vörösiszap 
katasztrófa érintettjeinek megsegí-
tésére.

Napirend elõtt Orbán Imre, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 
képviseletében illegális hulladékle-
rakóról beszélt különös tekintettel 
Devecser és Sümeg térségére.

Polgárdy Imre közgyûlési alelnök 
az ajkai Új AtlantiszTöbbcélú Kis-
térségi Társulás. 

körüli zavaros helyzetre hívta fel 
a figyelmet. A társulás polgármes-
terei ugyanis megegyeztek az új 
vezetõség tagjairól, ezt az egyezsé-
get azonban Schwartz Béla ajkai 
polgármester felrúgta, így a közel 
negyven települést magában fog-
laló társulás mûködése veszélybe 
került. Ennek súlyos akár anyagi 
következményei is lehetnek, miköz-
ben egyre több település vezetõje 
jelezte, hogy csatlakozna a Deve-
cser központú új többcélú társulás-
hoz – hangoztatta az alelnök.     

Lasztovicza Jenõ elnök tájékoz-
tatást adott a vörösiszap katasztró-
fával kapcsolatos helyzetrõl, majd 
elõterjesztésére a képviselõk meg-
szavazták, hogy a megyei önkor-
mányzat közgyûlése három millió 
forinttal támogatja az érintett tele-
püléseket. 

Óvodai, bölcsõdei hírek
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Tekintettel arra, hogy a Nyug-
díjas Klub irányítását januártól 
Weinhardt Ferencné veszi át, en-
gedjék meg, hogy a teljesség igé-
nye nélkül visszatekinthessek az 
elmúlt 13 évre.

Hogyan is kezdõdött?
Az idõs emberekben felmerült 

az igény, hogy évente ne csak 1 – 2 
alkalommal hívják össze a nyug-
díjasokat. Jó lenne valamilyen 
formában rendszeressé tenni az 
összejöveteleket, ahol beszélget-
hetnének, esetenként valamilyen 
közös programot szervezhetné-
nek.

Felhoffer Antalné – Rózsikával 
– összeírtuk a falu nyugdíjasait, 
összehívtuk õket egy megbeszé-
lésre. A kiküldött 151 meghí-
vottból alig jött el néhány ember. 
Meglepõdtünk az érdektelensé-
gen, de a próbálkozást nem adtuk 
fel. A következõ meghívásra már 
10-15 ember megjelent, akiknek 
elmondhattuk terveinket. A sok 
személyes beszélgetés után 1998. 
január elején 45 taggal megalakí-
tottuk az Õszidõ Nyugdíjas Klu-
bot. Vezetõjének Zsár Ferencnét, 
pénztárosának Felhoffer Antalnét 
választották.

Kicsit féltünk a ránk háruló fel-
adattól. Vajon meddig tudjuk ösz-
szetartani a csapatot? – merült fel 
gyakran bennünk a kérdés.

A tagok hozzászólásának, 
segítõkészségének köszönhetõen 
immár 13 éve dolgozunk együtt. 
Igazi közösséggé formálódtunk.

A megalakulásunk után 
kezdõdhetett az érdemi munka.

Mivel helységünk nem volt, az 
összejöveteleket különbözõ hely-
színeken tartottuk. A program 
határozta meg, hol találkozunk 
(hivatal, iskola, ref. parókia, szük-
ség esetén nálam). A Közösségi 
Ház átadása után önálló helységet 
kaptunk, amit igyekeztünk ottho-
nossá tenni.

A 13 év alatt a sok program közül 
– számomra a legérdekesebbeket – 
szeretném kiemelni.

Az évek során sok érdekes 
elõadást hallottunk.

A Balaton élõvilága – a tihanyi 
Limnológiai Intézet kutatója mu-
tatta be dia-képeken keresztül.

A falukutató Molnár István 
Tótvázsonyról szerzett kutatási 
eredményeivel ismertetett meg 
bennünket.

Molnár Jánosné Veszprém régi 
zenészeirõl „mesélt”.

Szõke József a villamosságról és 
a Föld keletkezésérõl tartott vetí-
téses elõadást.

Takács Ferenc a gyógynövénye-
ket mutatta be.

Hat elõadásos kertészeti 
ismeretekrõl szóló elõadás hang-
zott el szakemberek által, a Nefe-
lejcs Alapítvánnyal közös szerve-
zésben. A fentiek közül többet a 
TTV is közvetített Tilesch Atti-
lának és az Ifjúsági Szervezetnek 
köszönhetõen.

Az elhangzott témákat sorolhat-
nám még tovább.

A kirándulások elmaradhatatla-
nok voltak. Olyan helyekre is elju-
tottunk, ahová magánemberként 
soha nem mehettünk volna.

-  voltunk a veszprémi Érseki 
Palotában,

- az Országházban,
- jártunk az új börtönben,
-  a herendi porcelánmanufaktú-

rában,
-  az ajkai üveggyárban,
-  a pápai textilgyárban (a látogatás 

után néhány hónappal végleg 
bezárták),

-  a Széchenyi család kriptájában,
-  a komáromi erõdben és sorolhat-

nám még tovább.

A kiállítások, a színházi élmé-
nyek, a mûsoros ünnepeink, a 
helyi összejöveteleink és egyéb 
programok – remélem – élményt 
jelentettek mindannyiunknak.

Bízom abban, hogy az elmúlt 13 
évre minden tagunk szívesen em-
lékezik. 

A következõ évekre, évtizedekre 
kívánok sok sikert, ragyogó, vidám 
összejöveteleket és kitûnõ csapat-
munkát.

Csodálatos 13 évet töltöttem el  a 
nyugdíjasok közösségében.

Weinhardt Ferencnének, az új 
klubvezetõnek kívánom, hogy szív-
vel-lélekkel folytassa a munkát.

A magam részérõl köszönetet 
mondok klubtársaimnak, az Ön-
kormányzatnak, az Ifjúsági Egye-
sületnek és mindenkinek, akik 
munkánkat segítették.

Zsár Ferencné
Õszidõ Nyugdíjas Klub 

Szeretetteljes, békés Karácsonyt  
és eredményekben gazdag,  
boldog új évet kíván Tótvázsony  
és Hidegkút minden lakójának 

A Te Jövõdért 
Alapítvány

A Tótvázsony- Hidegkút Önkor-
mányzatok Általános Iskolájának 
igazgatónõje, Somogyi Veronika 
Zsuzsanna kezdeményezésére is-
kolai alapítvány szervezõdött. Ala-
pítója Mohácsi Mihályné, aki 
nyugdíjba vonulásáig iskolánk 
pedagógusa volt. Köszönjük, hogy 
anyagilag is támogatta az alapít-
vány létrehozását.

A Te Jövõdért Alapítvány székhe-
lye: 8246 Tótvázsony, Iskola utca 1. 
Kuratóriumának elnöke: Bakonyi 
Erzsébet. Tagjai: Némethné Varga 
Mária és Horváth Ildikó. Felügyelõ 
Bizottságának elnöke: Somogyi 
Veronika Zsuzsanna, másik tagja 
Krámli Judit.

Az alapítvány célja: a nevelési 
és oktatási tevékenység tárgyi és 
személyi feltételeinek javítása; a 
gyermekek értelmi fejlõdésének 
elõsegítése; a hátrányos helyzetû 
gyermekek felzárkóztatásának 
támogatása; a pedagógusok szak-
mai fejlesztése, tanfolyamokon, 
képzéseken, szakmai napokon való 
részvételük támogatása, szakmai 
könyvek, folyóiratok beszerzése; 
a tanuló ifjúság és a gyermekek 
egészségtudatos, környezettudatos 
gondolkodásának kialakítása, a 
környezetvédelem és a természet-
védelem elõmozdítása; a fiatalok 
és a gyermekek erõszakmentes 
közösségének létrehozása preven-
ciós programok szervezésével; a 
tehetséges gyermekek felkarolása, 
tehetséggondozás, ösztöndíj lét-
rehozása, a tehetséges gyermekek 
támogatása, jutalmazása, jutalma-
zásuk támogatása; az iskolaépület 
állagának megóvása, fejlesztése, 
felújítása, eszközrendszerének fej-
lesztése, állagának megóvása.

Az alapítványt a Veszprém Me-
gyei Bíróság bejegyezte, közhasz-
núsági nyilvántartásba vételét el-
rendelte. A cikk írásakor a végzés 
jogerõre emelkedésére várunk.

Bakonyi Erzsébet

Köszönet,
Amrein György 
vagyok.

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani saját magam és csalá-
dom nevében a Tótvázsonyi Ön-
kormányzatnak, a Nefelejcs Ala-
pítványnak, és mindazoknak az 
embereknek, akik ebben a nehéz 
idõszakban segítségemre, segítsé-
günkre siettek, mind anyagilag, 
mind emberileg.

Tisztelettel és köszönettel:
            Amrein György és családja

Simon Ida:

Boldog karácsonyt  
mindenkinek!
címû versével a tótvázsonyi 
Õszidõ Nyugdíjas Klub közössége

Szikrázó havat, csillagos eget,
Lángoló szíveket, fénylõ szemeket,
Egymásba forrón fonódó kezeket.
Ölelõ karokat, szeretõ csókokat,
Gyerekkacagástól hangos házakat.
Nagy családnak is terített asztalt,
Pohárcsengéstõl víg éneket és dalt.
Amit csak ez a földi élet megadhat
Az emberi szív boldog dobbanásához.
Szép, ha örömkönnye csillog a szemekben,
Még szebb, ha szeretettel csordultig a szíve.
Aki magányos, most feledje el, hogy egyedül van,
Repüljön vissza az idõben ötven évet boldogan.
Álmodjon magának egy boldog karácsonyt,
Amilyen gyönyörût még a nagy álmodók sem láttak.
Összekulcsolt kézzel örüljön mások örömének,
Boldog karácsonyt mindenkinek, mindenkinek!

Visszatekintés
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A Német Nemzetiségi Egyesület 
mûködõ nemzetiségi csoportjai, a 
Dalkör és a Harmonika Trió eb-
ben az évben is több rendezvényen 
vett részt a községben, a környék 
településein, a megyében, és kis-
térségi rendezvényeken. Az idei 
évben a Pirgerek több alkalommal 
is résztvevõi voltak egy-egy helyi 
ünnepnek, rendezvénynek.

Harmonikások szereplései:
Veszprém   
Lovassy sváb bál
Veszprém   
Lovassy alma-mater
Keszthely   
„Helikon” Dunántúli  
középiskolák vetélkedõje
Tótvázsony   
Sváb falvak találkozója

A Sváb falvak találkozója 12 falu, 
300-400 fõs szereplõ és szervezõ 
gárda részvételével zajlott, több 
mint 1.000 érdeklõdõt vonzott. Az 
egész napos programon a felnõttek 
és a gyerekek is találtak kedvükre 
valót, jól érezhették magukat A 
pécsi körzeti stúdió felvételt ké-
szített e nagyszabású programról, 
melynek megrendezése sok segít-
séget igényelt a falu lakosságától 
is. Mindenki részvételét, segítségét 

köszönjük, mellyel hozzájárultak a 
lebonyolításhoz, a sikeres megva-
lósításhoz.

A Dalkör az idei évben a Heren-
den megrendezett kórustalálkozón 
arany minõsítést kapott. A Civil 
Szervezetekkel jó a kapcsolatunk, 
örömmel veszünk részt program-
jaikon. A Nyugdíjasokat az idei 
farsangon is vidám mûsorral lep-
tük meg. Az Ifjúsági Egyesület 
rendezvényén a fiatalokkal együtt 
léphettünk fel az „István király” 

elõadásában. A Nefelejcs Ala-
pítvány által szervezett köszöntõ 
mûsorban német és magyar éne-
kekkel kedveskedtünk a szépko-
rúaknak. A Dalkör a nemzetiségi 
jellegû fellépések mellett egyházi 
mûsorral is készül, fõként advent, 
karácsony idején. A Tótvázsonyért 
Alapítvány által rendezett „Min-
denki karácsonya” programon 
magyar és német énekekkel igyek-
szünk meghitt pillanatokat szerez-
ni a közönségnek 

Informatikai 
fejlesztés  
az iskolában

Közel 3 éves procedúra után 
kerülhetett sor a támogatási 
szerzõdés megkötésére a TIOP-.1.1 
kiírásban elnyert pályázati támoga-
tás folyósításáról.

Az „Informatikai fejlesztés Tót-
vázsony-Hidegkút Önkormányza-
tok Általános Iskolájában” címû 
nyertes pályázat keretén belül 
beszerzésre kerül 4 db tantermi 
csomag, melyek egyenként 1-1 db 
interaktív táblából, projektorból és 
notebook-ból állnak.

Ezen kívül 8 db személyi számító-
gép, 1 db szerver gép szoftverrel és 
Wifi csomag.

Fentieken kívül része még a pályá-
zatnak az oktatás, melynek keretén 
belül a pedagógusok elsajátíthatják 
az interaktív tábla használatához 
szükséges ismereteket.

A teljes bekerülési összeg 5,6 
millió forint, amelyet 100%-ban az 
elnyert pályázatból tudunk finan-
szírozni.

A gépek beszerzése és telepítése 
várhatóan 2011 januárjában meg-
történik.

M. J.

Ivóvíz-pályázat
A közelmúltban kaptuk meg az 

értesítést, hogy pozitív elbírálást 
kapott a KEOP 1.3.0 pályázati 
kiírásra benyújtott „Tótvázsony 
és Hidegkút községek egészséges 
ivóvíz ellátása” címû pályázatunk. 
A kivitelezés során elszámolható 
teljes költség meghaladja a nettó 
150 millió forintot. A támogatás 
intenzitása 90%-os, vagyis a két 
önkormányzatnak a bekerülési 
összeg 10%-át kell saját forrásból 
biztosítania. 

Miután érvényes vízjogi enge-
déllyel rendelkezünk, a közbe-
szerzési eljárás lefolytatása után 
elkezdõdhet a kivitelezés.

A munkák elõre láthatólag 2011 
tavaszán indulnak és szeptember 
végére be is fejezõdnek.

Mi lesz az eredmény? 
Az átadást követõen mindkét 

településen élõk kiváló minõségû, 
veszprémi forrásokból eredõ 
ivóvizet fogyaszthatnak, mely 
csecsemõtápszer készítésére is al-
kalmas.

A beruházás megvalósításával az 
önkormányzatok eleget tesznek az 
egészséges ivóvíz ellátási kötele-
zettségüknek.

Magasi János 

Német Nemzetiségi 
Egyesület

Dalkör szereplései, és a Pirgerek részvétele az ünnepeken:

Tótvázsony Nyugdíjasok farsangja
Herend Kórustalálkozó 
Tótvázsony Virágvasárnapi Passió a templomban
Tótvázsony Úrnap - Pirgerek
Tótvázsony Sváb falvak találkozója - Pirgerekkel
Tótvázsony Bérmálás - Pirgerekkel
Nagyvázsony „Tornácon a kistérség” 
Tótvázsony István király
Veszprém Veszprémi Vigasságok 
Hajmáskér Kistérségi Nap 
Tótvázsony Idõsek Napja
Balatonfüred Zenekar jubileumi mûsora
Tótvázsony  Adventi - karácsonyi koncert
  
A közelgõ ünnepek alkalmából az egyesületi tagok nevében áldott, 
békés karácsonyt, és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok:

Hauck Jánosné dalkörvezetõ
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Tûzoltó Egyesület
November 27-én tartottuk meg az évzáró közgyûlést. A részt vevõk el-

fogadták az elnök beszámolóját a 2010-es évrõl. A taglétszámunk egy 
fõvel bõvült. Megbeszéltük a következõ idõszak feladatait és azt, mire 
költjük az 1 %-ból befolyt összeget, amit ezúton is köszönök a felaján-
lóknak.

Köszönjük a testület tagjainak és mindenki másnak, aki segített, támo-
gatott bennünket. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és jövõ esztendõre is tûz-, és baleset-
mentes Boldog Új Évet kívánok a falu minden lakójának a tótvázsonyi 
önkéntes tûzoltók nevében.

Puskás Ferenc elnök

totvazsony.hu
Tisztelt Lakosság!
Sajnos eddig nem sikerült megoldanunk, hogy a honlapunk megfelelõ, 

aktuális információkat nyújtson településünkrõl az érdeklõdõknek. Ezen 
szeretnénk most változtatni.

Az elkövetkezendõ hetekben a régi információkat kijavítjuk, és új infor-
mációkkal töltjük fel Tótvázsony honlapját.

Szeretnénk, ha ez a felület megfelelõ tájékozódási és tájékoztatási pont 
lenne mindenki számára, aki érdeklõdik Tótvázsony iránt.

Minden építõ jellegû ötletet és kritikát várunk a honlappal és a telepü-
léssel kapcsolatban is.

  
Sipos Ferenc alpolgármester

be szakmáját, mesterségét. Felsorakoztak a szépségipar, az egészség-
ügy, a gasztronómia, a rendészet, a faipar, az építõipar képviselõi, a 
mûszaki szakemberek, de volt a mûvészeti iparágból festõ, keramikus és 
tûzzománc készítõ is.  

Mivel a rendezvény nem kizárólag a pályaválsztás terhét viselõ korosz-
tálynak szól, az alsósoktól a felnõttekig, a tótvázsonyiaktól a környezõ 
településekrõl idelátogatókig, szinte mindenkinek tudtak mestereink va-
lami újat, szépet, érdekeset mutatni. Az elkészült mestermûvek pedig e 
hasznosan  eltöltött délután tárgyi emlékei maradnak az „ifjú mesterek“ 
számára.

Az évrõl évre növekvõ helyi és vidéki érdeklõdés tanubizonysága an-
nak, hogy létjogosultsága van e  - négy évvel ezelõtti - gondolatnak, mi-
szerint  meg kell ismertetni a gyerekekkel, és a mai felnõttek nagy részé-
vel egyaránt a kétkezi mesterségeket, mert társadalmunknak nem csak 
„fehér galléros“ szakemberekre, de ügyes mesteremberekre is egyaránt 
szüksége van.

Ehhez viszont az idei évben is szükség volt azokra, akik idejüket, felsze-
reléseiket, anyagkészletüket és energiájukat  ránk, illetve a jövõ mestere-
ire áldozták. - Köszönjük!

Horváth Ildikó

November 20-án már negyedik alkalommal szervezte meg az iskola 
szülõi munkaközössége a „Mesterségem címere” -  szakmabemutató dél-
utánját.

Az idei évben a mi kis iskolánkban, már hat szakiskola mutatkozot be. A 
lassan hazajáró balatonfüredi kertészeti, a veszprémi tetõfedõ, a herendi 
porcelánipari szakiskolákon túl, ez évben  a Padányi Gyakorló Iskola, a 
Táncsics SzSzK, valamint a zánkai Egry József Középiskola is vendégünk 
volt. A rendezvény szakmai színvonalát növelte a Pedagógiai Szakszolgá-
lat pályaválasztási tanácsadója által tartott tájékoztató elõadás, amely a 
hetedikes gyerekek jövõbeni tennivalóiról és lehetõségeirõl szólt.

A hat szakiskola képviselete, valamint a résztvevõ közel húsz helyi és 
vidéki mesterember az érdeklõdõk számára interaktív módon mutatta 

„Mesterségem címere”
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A 2009-2010-es bajnokság fele-
másra sikeredett. Az ifjúsági csa-
pat jól szerepelt 4. helyezést ért el. 
A felnõtt csapat gyengébb teljesít-
ményt produkált 9. helyen végzet.

Több oka volt a gyengébb sze-
replésnek meghatározó játékosok 
estek ki hosszabb idõre sérülés 
miatt. A sérülteket az ifjúsági csa-

patból próbáltuk pótolni, több-ke-
vesebb sikerrel.

A téli idõszakban két teremtor-
nán is részt vett a csapat. Balaton-
füreden a téli kispályás bajnokság 
3. osztályát megnyerte az ifi csapat 
egy-két idõsebb játékossal kiegé-
szülve.

Februárban Csopakon is részt 

vettünk egy tornán ahol 3. helyet 
szereztük meg. A kupa mellé kap-
tunk még egy 25%-os felszerelés 
kedvezményt.

A nyári átigazolás során sikerült 
megerõsíteni a játékos állományt, 
nagy részben Tótvázsonyi lakosú 
játékosokkal.

A 2010-2011-es õszi szezont az 
ifjúsági csapat veretlenül az elsõ 
helyen zárta, a felnõtt játékosok 
pedig a negyedik helyen várják a 
tavaszi folytatást. A szezon után 
két mérkõzés után továbbjutot-
tunk a magyar kupában.

Gratulálok az ifi csapat játéko-
sainak és edzõjének a szép õszi 
szerepléshez.

Egy veszprémi vállalkozás fel-
ajánlása és a nyert 25%-os vá-
sárlási utalvány indította el a 
gondolatot, hogy tréningmelegítõ 
garnitúrát vásároljunk minden já-
tékosnak. Ehhez a költséghez hoz-
zájárultak a játékosok is tagdíjuk 
révén. A melegítõk feliratozását 
számozását szintén vállalkozások 
támogatásával sikerült elvégezni.  

Az õsz folyamán sajnos meghi-
básodott a fûnyírónk, ezért több-
ször az önkormányzat dolgozói vé-
gezték a pálya nyírását köszönjük 
segítségüket.

Az idei évben anyagi támoga-
tásunk melyet az önkormányzat 
biztosít sajnos tovább csökkent, 
ugyanakkor a bírói díjak, nevezé-
si költségek, sportorvosi vizsgá-
lat, mérkõzésekre történõ utazási 

költség illetve egyéb költségek 
emelkedtek ezért fejtörést okozott 
a mûködési költségek finanszíro-
zása.

Helyi illetve környékbeli vállal-
kozásokat kerestük meg egy sze-
rényebb támogatásért, és nagyon 
sokan lehetõségükhöz mérten se-
gítettek.

Nagyon köszönjük támogatásu-
kat.

Köszönjük az önkormányzat tá-
mogatását, mellyel évrõl évre hoz-
zájárul sok fiatal sportolásához 
valamint a focit szeretõ szurkolók 
szórakoztatásához.

A télen a tornateremben leveze-
tésként majd alapozásként trénin-
geznek a játékosok, a terem bérleti 
díját a játékosok finanszírozzák 
tagdíj hozzájárulásukból. 

Köszönjük mindenkinek, aki se-
gített adója 1%-val valamint hozzá-
járult munkájával támogatásával, 
a sportegyesület mûködéséhez.

Bízunk az önkormányzat további 
támogatásában és a további jó sze-
replésben.

Boldog Karácsonyt és sikerek-
ben gazdag újévet kívánok min-
denkinek.

Mayer Károly
Sportegyesület

Elõször is megköszönöm minden 
tótvázsonyi választópolgárnak a 
támogató szavazatát, melyek ered-
ményeként lehetõséget kaptam a 
2010–2014-es választási ciklusban 
a polgármesteri feladatok ellátá-
sára.

Kérem, hogy akik rám voksoltak, 
folyamatosan kérjék számon raj-
tam a település, az itt élõ emberek 
érdekében végzendõ munkát.

Akik nem bennem látták a 
következõ négy év polgármeste-
rét, osszák meg velem bármilyen 
formában azon elképzeléseiket, 
melyek végrehajtására más sze-
mélyben gondolkodtak. Biztosan 
tudunk közösen megoldást találni 
azok megvalósítására.

A következõ választási ciklusban 
az önkormányzatok mûködését 
meghatározó jogszabályok vál-
tozni fognak. Azt ma még nem 
lehet tudni, hogy ezek a változá-
sok egyes településtípusoknál mit 

fognak eredményezni. Az egészen 
biztos, hogy amíg az ország gazda-
sági helyzete számottevõen nem 
javul, az önkormányzatok részére 
rendelkezésre álló források sem 
nõnek.

Ennek figyelembevételével kell 
azokat a prioritásokat megfogal-
mazni, melyek az önkormányzati 
feladat meghatározásban irány-
mutatóak.

Mióta ezt a megbízást be-
töltöm, nem változott az  a 
meggyõzõdésem, hogy az önkor-
mányzatok elsõ számú teendõje 
a településüzemeltetési és intéz-
mény mûködtetési feladatok lehetõ 
legmagasabb szinten történõ el-
látása. A tervezett felújítások és 
beruházások is ezen célokat kell, 
hogy szolgálják.

Konkrét terveket nehéz megha-
tározni akkor, amikor a megvaló-
sításhoz szükséges források döntõ 

hányadát pályázatokból kell bizto-
sítani.

Mégis mi az, amit szeretném, ha 
mindenképpen megvalósulna a 
következõ idõszakban.
A jelenlegi intézményhálózat 
problémamentes mûködtetése
Az egészséges ivóvíz ellátás 
biztosítása 
Az Ifjúsági Egyesülettel közösen 
tervezett Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér kialakítása a 
hivatal tetõterében
A kövesgyûri ifjúsági klub  
helységének felújítása
A meglévõ építési telkek minél 
nagyobb számban történõ  
értékesítése
A Napsugár utca aszfaltozása
A járdák folyamatos felújítása
A csapadékvíz elvezetés  
lehetõség szerinti javítása
Az iskola épületének energetikai 
korszerûsítése, megfelelõ  
pályázati konstrukció esetén

Az együttmûködés javítása a helyi 
vállalkozásokkal, vállalkozókkal, 
továbbiak letelepedésének  
az elõsegítése
További fejlõdés a közterületek 
ápolása, gondozása, szépítése 
területén
A települési civil élet támogatása

Kérem Önöket, mondják el véle-
ményüket a fenti elképzelésekkel 
kapcsolatban, hogyan képzelnék el 
az egyes pontok megvalósítását.

Mi maradt kin a felsorolásból, mi 
az, aminek a megvalósítását mind-
ezeknél fontosabbnak tartják.

Minden véleményt és javaslatot 
elõre is megköszönök.

Kérem Önöket, észrevételeikkel 
segítsék a képviselõ-testület és a 
polgármester munkáját.

Magasi János
polgármester

Választások után

Sportegyesület Tótvázsony

Tótvázsonyi szervezetek 
támogatása

Tótvázsonyban már 6 civil szervezet gyûjt 1%-ot. 2011 elején min-
den házhoz dobunk be borítékot melyben részletes anyagot talál a 
szervezetekrõl és nyilatkozatmintákat a felajánláshoz.

A Tótvázsonyi civil szervezetek, akik jogosultak az 1 %-ra:

A szervezet teljes neve Adószáma

Linde Tótvázsony - Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítvány 19382546-1-19

Nefelejcs Alapítvány a Szociális Partnerségért 19381703-1-19

Tótvázsonyért Alapítvány 19263645-1-19

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 18933039-1-19

Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 18926150-1-19

Tótvázsonyi Polgárõr Egyesület 19381813-1-19

Tótvázsonyi Sportegyesület 19899444-1-19

Éljen Ön is ezzel a lehetõséggel!
Az 1%-os kampányt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Tavaly õsszel vált üressé a hi-
degkúti óvoda épülete, miután a 
bérlõk kiköltöztek. Nem sokkal 
késõbb a formálódó tánccsoport 
kezdte meg ott mûködését, mely 
akkora tömegeket vonzott, hogy 
korosztályok szerint három cso-
portra kellett bontani a mozogni 
vágyókat. A hideg idõ beálltával 
fejlesztésbe kezdtünk, egy vaskály-
hával próbáltuk megoldani a helyi-
ség fûtését. 2010. kezdete viszont 
nem hozott szerencsét, az igencsak 
fagyos idõben egy sarokszelep el-
fagyott és eltört a folyamatos tem-
perálás ellenére. Az eltört csõbõl 
napokig ömlõ víz tönkretette a 
nagyterem parkettás padozatát, 
alámosta a szerelõbetont, így az 
épület A biztosító 752 ezer forint 
kártérítést fizetett, mely összeg 
ugyan nem tette lehetõvé, hogy 
az eredeti állapotot teljes egé-
szében vállalkozókkal állíttassuk 
helyre, becslések szerint viszont 
elegendõnek tûnt az anyagok 
megvételéhez. Az már az elején 
látszott, hogy a hidegkúti lakosok 
hajlandóak a cél érdekében tár-
sadalmi munkát vállalni, rég nem 
látott összefogás alakult ki pillana-
tok alatt. A tervezési fázist hamar 
tett követte, a parketta felszedé-
sét, az alatta lévõ beton feltörését, 
majd a murva visszatöltést néhány 
nap alatt elrendezték szorgos fér-
fikezek. A 60 m2-es helyiségben a 
szerelõbeton elhúzását és a beton-
vas szerelését kõmûves végezte. 

A nagy felületen penészedõ falak 
festésének szükségességén nem 
volt vita, az viszont csak a penész 
levakarásakor derült ki, hogy leg-
alább hat réteg festék van már a fa-

lon, amit így teljes felületén le kel-
lett vakarni. Ez volt a leghosszabb 
ideig tartó és egyben legnagyobb 
kosszal járó munkafázis, ennek 
ellenére hatalmas lelkesedéssel 
vakart felnõtt-gyermek egyaránt. 
Ezzel párhuzamosan Mátrai Fe-
renc felajánlásának köszönhetõen 
a teljes villamos hálózat felújításra 
került, a korszerûtlen alumínium 
kábeleket és csatlakozókat mo-
dernre cserélték. A mennyezet 
állapota nem tette lehetõvé, hogy 
egy egyszerû festéssel megússzuk, 
ezért azt gipszkartonnal borítot-
tuk. Az ehhez szükséges anyagok 
a Német Kisebbségi Önkormány-
zat, Schmidt Ferenc és Fodor Zol-
tán felajánlásaival álltak össze. A 
nagyterem gipszkartonozása és 
kétrétegû glettelése, valamint a 
külsõ helyiségek vakarása, glette-
lése szintén társadalmi munkában 
valósult meg. 

Nyáron szünetet tartottunk, vár-
tuk, hogy a teljesen átázott, vas-
tag falak kiszáradjanak, aminek a 
hûvös, esõs nyár nem kedvezett. 

Õsszel újra indult a munka. A 
parketta anyagköltségei olyan na-
gyok lettek volna, hogy az nem fért 
volna bele a költségvetésbe, ezért 
jött az az ötlet, hogy kapjon gres-
lap-burkolatot is az óvoda, ame-
lyet könnyebb is kezelni, mint a 
parkettát. A lapozást Stáhl Tamás 
végezte, szaktudása alapvetõen 
meghatározta az elvégzett munka 
színvonalát. Tamás, Stáhl Tomi, 
Máhl Ricsi és Straszner Józsi 
munkabírása és ízlése meghozta 
gyümölcsét, egyetlen hétvége alatt 
sikerült a nagyterem padozatát le-
burkolni.

A jelenlegi állás szerint a helyisé-
gek festése van hátra, melyhez az 
anyag rendelkezésre áll, pillanat-
nyilag a festõ szabad kapacitására 
várunk. Semmi kétség, a régi óvoda 
nagyon szép, élhetõ teret fog biz-
tosítani az erre fogékony lakosság 
számára közösségi rendezvények 
alkalmával. Az óvodaavató ren-
dezvény már lehet, hogy idén meg-
rendezésre kerül, ha az idõjárás is 
úgy engedi, mivel a központi fûtés 
jelenleg még nem mûködõképes, 

csak a kályha van meg. Közben az 
óvoda kisebb helyiségeibe költö-
zött a kultúrház dohos pincéjébõl 
a konditerem, egyelõre még gáz-
kályhás fûtéssel, és úgy, hogy az 
épületben még nincs víz. Az óvoda 
végleges funkció(i) még kialakuló-
ban vannak, a további fejlesztések 
az új feladatoknak megfelelõen ke-
rülnek majd elvégzésre.

Tóth-Almási Péter

Az idei idõjárás nem kedvezett a 
szõlõ- és bortermelésnek, a hideg-
kúti szüreti felvonulás azonban ki-
váló hangulatban zajlott. A dalkör 
és apró kísérõik felültek a szekérre, 
a szekér elõtt két daliás legény vitte 
a szõlõfürtökkel és levelekkel díszí-
tett nagy szõlõfürtöt, a menetet lo-
vasok zárták. A szüreti felvonulás 
a felsõ buszmegállóból indult, ahol 
elõtte szorgos kezek feldíszítették 
a szekeret alkalomhoz illõen. Ez 
idén nem volt egyszerû, mert már 
alig volt október közepére fürt és 
levél a vesszõkön.

A vidám éneklõ szüreti szekér és 
kísérete végigjárta a falu összes ut-
cáját, ahol szinte minden ház elõtt 
várták már a felvonulókat. A sze-
kér bakjáról egy alkalmi kisbíró kí-
nálgatta szüret utáni menyegzõre a 
szintén alkalmi menyecskét, szüre-
ti és legénycsalogató rigmusokat 
regélve. A nézelõdõk pogácsát 
kaptak a felvonuló (idõsebb) me-
nyecskék kosarából, bort és Bíró 

Jenõ jóvoltából éppen forrásnak 
indult mustot a kancsóból. Volt, 
aki pálinkával várta a csapatot, 
az ilyen helyeken tovább lehetett 
hallgatni a szüreti dalokat, rigmu-
sokat.

A szüreti menet délután 5 óra 
környékére ért a kultúrház mellé, 
a menyecskének még mindig nem 
volt párja. Egy utolsó kísérletet 
tett még a kisbíró, hát valahonnan 
a hordók mögül csak elõkerült a 
võlegény. A kisbíró összeadta a 
párt, a rendhagyó esküszöveg igen 
nagy derültséget okozott. Ezután a 
dalkör leszállva a szekérrõl elõadta 
a szüreti repertoárját. Míg a szüreti 
felvonulás zajlott, elkészült a kecs-
kepörkölt és a halászlé, köszönjük 
szépen Borsos Karcsi felajánlását, 
Bíróné Schalbert Editnek a fõzést. 
A pörkölt és a halászlé sikere telje-
sen egyértelmû volt, egy csepp sem 
maradt belõlük. Elfogytak a süte-
mények és a pogácsa is. A mûsor 
után Cziráki Zoli sötétedés utánig 

Szüreti felvonulás

Társadalmi munka a hidegkúti óvoda épületében

utaztatta szekerén a gyerekeket a 
Hosszú utcán oda-vissza. Ez a dél-
után üdítõ volt léleknek, tápláló a 
testnek, jó lenne, ha az idei borok 
is ilyen jól sikerülnének.

Pénzes Erzsébet
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Az idei év sem múlhatott el Szüreti Mulatság nélkül. Október elején –szerencsére nagyon szép idõben- szép 
számmal látogatták meg programunkat. Az idei évben is kulturális program- népzene és néptánc- szórakoztat-
ta a nagyérdemû közönséget. Mindenkit megvendégeltünk a fiatalok által készített sült gesztenyével és finom 
házilekvárral töltött palacsintával.  Programunkat a Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács támogatta.

Szendrei Szilárd Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Kedves olvasók!

A hidegkúti „Örökifjak” nyugdíjas klub, október 7-én töltötte be meg-
alakulásának második évfordulóját.

Összegezve az eltelt idõszakot, csak jónak mondhatjuk a kialakult klub-
életünket.

A havi egyszeri találkozások felfrissítenek bennünket, kiemelnek min-
ket a naponta ismétlõdõ monotóniából.

Ezen találkozásokon a régi történések, az emlékek játszanak fõszerepet. 
Hulló leveleink avarja a sok emlék. Ebben az avarban találjuk meg a régi 
nótákat, dalocskákat. Ha ezeket énekeljük kissé megfiatalodunk lélek-
ben. Klubéletünkben szerepelnek a kirándulások is, egyszeri erdei séták: 
Recsek-hegyi kilátó, Evetesi séta a hóvirág mezõn a patak mellett, erdei 
úton gyalog Balatonfüredre. Igazi kirándulás: Ópusztaszer, Máriapócs, 
Kékes. Utóbbi kétnapos volt az atyákkal.

Ily tartalmas a klubélet, amit ajánlunk a még távol maradóknak. Üzen-
jük nekik, hogy jöjjenek közénk. Végezetül a közelgõ karácsony okán, 
kívánunk minden kedves olvasónak Áldott békés karácsonyt, valamint 
egy Boldog új esztendõt!

S-S

Szüreti 
mulatság
Tótvázsonyban

Csengj csengõ, csengve, csengve csengj,
Csengj csengõ, csengj.
Lassan jön karácsony,
Én már várva-várom,
Gyertyák égnek sorban,
A zárt ablakokban.

Csengj csengõ, csengve, csengve csengj,
Csengj csengõ, csengj.
Csillagok az égen,
Ragyognak oly szépen,
Fényük hull a földre,
A jótét emberekre.

Csengj csengõ, csengve, csengve csengj,
Csengj csengõ, csengj.
Istállóban gyertya,
A kisded és az anyja,
Angyalok vigyázzák,
Pásztorok imádják.

Csengj csengõ, csengve, csengve csengj,
Csengj csengõ, csengj.
Csengj csengõ, csengj.

Fodorné Erzsi
 Örökifjak nyugdíjas klub!

Karácsonyi dalocska

       Csengj
csengõ…

Fo
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…de mégsem, mert a betlehemi jászol jött el Hidegkútra. A hidegkúti 
kultúrház mellett készült el a falu elsõ nagy Betleheme és adventi koszo-
rúja, amelyet teljes egészében a hidegkútiak készítettek. A Betlehem ál-
lításának gondolata Müllerné Borsos Melindától származik, és ez a gon-
dolat hamar megtetszett másoknak is. A gondolatot aztán tavalytól tett is 
követte. A Betlehem készítésének ötletét felvetették az egyik egyesületi 
ülésen, ezért a Hidegkuti Mihály Kulturális Egyesület ezt is beleszõtte 
az akkor készült „Téli ünnepek Hidegkúton” pályázatába, amelyet a LE-
ADER program keretén belül nyújtott be. A pályázat nyert, de ez még 
csak egy egészen kis lépés volt a megvalósítás felé. Az igazi mozgató-
rugó a készítõk lelkesedése volt. Stáhl Móni varrta Mária, József és a 
királyok ruháit, õ készítette a bábukat. Kovács Ervin, Borsos Karcsi és 
Hegyi Robi állította össze a jászol „épületét”. Az építmény világításához 
a villanyszerelés Kaszás Sanyi készítette. Rajtuk kívül még sokan hozzá-
járultak az adventi jelképek elkészítéséhez, helyhiány miatt nem soroljuk 
fel a nevüket, de ha olvassák, ezúton köszönjük nekik, hogy részt vettek 
a programban.

Az adventi koszorú fenyõgallyakból készült, a gyertyákat a római ka-
tolikus egyháztól kaptuk ajándékba. Advent elõtti szombaton készül-
tek el majdnem véglegesre a bábuk, de addig is õsszel majdnem heten-
te gyûltek össze a készítõk, hogy a tennivalókat megbeszéljék. Advent 
délelõttjén nagyon sokan eljöttek, hogy a három jelkép, a Betlehem, az 
adventi koszorú és a karácsonyfa elkészítésében és felállításában segít-
senek. Fenyõgallyakból díszítés került a kultúrház és a buszmegálló kor-
látjára, ünnepélyesebbé téve ezzel a hangulatot. Felállítottuk a fenyõfát, 
felakasztottuk azokat a díszeket, amelyeket elõtte készítettünk, végleges 
helyére került az adventi koszorú és a betlehemi jászol is. Mindezeket 
úgy tettük a helyükre, hogy a falun busszal átutazók is láthassák õket, 
ugyanakkor szélvédett helyen is legyenek.

A Betlehem felavatására száznál is több hidegkúti gyûlt össze Advent 
elsõ vasárnapjának délutánján annak ellenére, hogy a hó sûrûn zuhogott. 
Talán megbocsátható volt az idõjárásnak, hogy nem várt a hóeséssel, 
mert a hó igazi téli hangulatot varázsolt a környékre. A mûsor is sûrû 
hóesésben zajlott: verseket mondtak kicsik és nagyok, énekelt a dalkör, 
és még egy nagyon aktuális jelenetet is eljátszottak az iskolások a remény 
lángjáról. A mûsor végén Piusz atya megáldotta a jászolt, majd meggyúj-
totta az elsõ gyertyát az adventi koszorún, az egybegyûltek énekeltek. 
Igazán felemelõ érzés volt. A mûsor után a kultúrházban meleg tea és 
sütemény várta a kicsiket, forralt bor és sütemény a nagyokat. A süte-

Betleh
em

be 
kéne menni…

ményeket is a helyi asszonyok, lányok készítették, köszönet érte nekik 
ezúton is. Számomra ez a Betlehem és a koszorú jelképezi a falu összefo-
gását, a tenni akarást, büszkék vagyunk rá, és bízunk benne, hogy a szent 
családot jövõre is Hidegkúton láthatjuk.

Pénzes Erzsébet

A készülõdésrõl készült képek megtekinthetõk a picasaweb.google.com/ 
penzeske/IgyKeszultBetlehemEsAdventiKoszoruHidegkut201002# oldalon.
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