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A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja

Befejezõdött a 2006-2010
közötti önkormányzati ciklus
A 2006 õszén megválasztott önkormányzati tisztségviselõknek 2010.
október 3-i választással lejár a mandátuma. Egy ilyen választási ciklus
zárultával gyakorlat értékelést készíteni, felsorolni az eredményeket.
Én ezt az értékelést szeretném Önökre, Tótvázsonyban élõkre bízni.
Az elmúlt négy év során próbáltunk folyamatos tájékoztatást adni a
tervekrõl, azok megvalósulásáról, a problémákról és a sikerekrõl egyaránt. Ha ez nem volt elég teljeskörû, vagy nem jutott el mindenkihez, az
a mi hibánk.
Amit mégis szeretnék kiemelni az elmúlt négy év eseményeibõl, az
mindössze néhány dolog:
Minden idõben biztosítottuk intézményeink mûködéséhez szükséges
feltételeket.
Folyamatosan nyújtottunk munkalehetõségeket az elhelyezkedni nem
tudó munkanélküliek közül több embernek.

Éltünk a bennünket érintõ pályázati lehetõségekkel.
Elindítottunk két új szolgáltatást a falu legfiatalabb és az idõsebb korosztályhoz tartozó lakóinak: a bölcsõdei ellátást és a házi segítségnyújtást.
Több új civil szervezet jött létre a településen: Polgárõr Egyesület, Nefelejcs Alapítvány, Kövesgyûri Ifjúsági Klub, Linde Alapítvány, BabaMama Klub.
Ez utóbbi természetesen nem az önkormányzat érdeme, de a falu életében nagyon fontos történés.
A választási ciklus zárultával szeretném megköszönni mindenkinek azt
a munkát, amivel hozzájárult Tótvázsony fejlõdéséhez, amivel bármilyen
formában is segítette az önkormányzat, az intézmények mûködését, részt
vett a civil és társadalmi szervezetek életében.
Magasi János polgármester

Településkép és közösségi
tér fejlesztés Tótvázsonyban
A fenti mondattal ellátott táblával, nyár közepe óta több helyen is találkozhattak Tótvázsonyban. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a Tótvázsonyért Alapítvány 30.419.329 forintot nyert arra,
hogy a település megszépüljön, vonzóbbá váljon, mind az itt lakók, mind
az ide látogatók számára. Az elnyert pénzbõl két játszótér cseréjét, a kultúrotthon külsõ felújítását és a településközpont parkosítását, szépítését
lehetett megvalósítani.
A településközpont megszépítésének, parkosításának tervei már évekkel ezelõtt elkészültek, de most volt egy olyan pályázati lehetõség, amikor ezek a tervek végre meg is valósulhattak. A játszóterek cseréje azért
is fontos, mert az új játékok már az Európai Unió szigorú elõírásainak
is megfelelnek, így gyermekeink biztonságosabb, szép új játszótereken
játszhatnak és tölthetik el a szabadidejüket. A kultúrotthon felújítása,
pedig már évek óta váratott magára.
A munkálatok szeptember végére befejezõdnek. A projekt megvalósulásával Tótvázsony megint egy picit szebb és vonzóbb településsé vált.
Fontos, hogy vigyázzunk ezen értékeinkre, hogy hosszú évekig díszei le- Iskola utcai játszótér
3.446.280 Ft
hessenek településünknek.
Virág utcai játszótér 
4.621.493 Ft
Az elnyert támogatás az alábbi megosztásban került felhasználásra:
Tervezési költségek, pályázatírás, kommunikáció 
3.250.000 Ft
Kultúrház 
15.785.661 Ft
Település központ 
3.315.895 Ft
Tótvázsonyért Alapítvány

Helyhatósági választások
a választópolgárok megkapták.
A jelölt ajánlások rendben lezajlottak, mindkét településen lesz
lehetõség választani hiszen kétkét polgármester jelölt lesz, Hidegkúton 9 képviselõ-jelölt közül
kell kiválasztani azt a 4 fõt, aki
képviselõ lesz, Tótvázsonyban 8 fõ
közül kell kiválasztani azt a 6 fõt
akikbõl képviselõ lesz. A kisebbségi választásokon annyi jelöltet
ajánlott a jelölõszervezet amennyi
megválasztható. /4 fõ/ A választási bizottságok megalakultak és a
korábbi választáshoz hasonlóan
most is külön szavazókör lesz a ki-

sebbségi önkormányzati szavazás
lebonyolítására. Mindkét településen a választási bizottságok fogják
ellátni a települési önkormányzati
választáson a szavazatszámláló bizottság feladatait is, mert egy szavazókörös településekre ezt írja
elõ a jogszabály.
Hidegkúton a választási bizottság elnöke Csomai István elnökhelyettese Fekete István, tagjai
Görföl Zoltán, Illés Zoltán és
Nagyné Erdei Tünde, póttagja
Mayer Péter, jegyzõkönyvvezetõ
Verpulácz Józsefné, a kisebbségi
szavazószámláló bizottság elnöke

Reichardt Lõrincné, elnökhelyettese Zsernoviczky Márta, tagjai
Görföl Szilárd, Müller Jánosné,
Szüsz Ferenc, jegyzõkönyvvezetõ
Lennertné Török Mária.
Tótvázsonyban a választási bizottság elnöke Mekler János elnökhelyettese Herczegh István, tagjai
Puskás Ferenc, Tímár Ferencné és
Tósoki Zoltánné, póttagja Kajtár
Jenõ, jegyzõkönyvvezetõ Hajmássy Béla, a kisebbségi szavazószámláló bizottság elnöke Zsár Ferencné, elnökhelyettese Futó Attiláné,
tagjai Baranyai Csabáné, Hajmási
Gyuláné, Kertainé Pálföldi Ibo-

Détár Antal János
Független jelölt
Fõállású polgármesterjelölt
Cserépkályhás,
Közgazdasági Szakközép
Nyugdíjas
Nõs, 1 gyermeke van
Veszprém, Jutasi út 73/C

Az elõzõ választási ciklusban, a programom 6 tételbõl tevõdött össze.
Ebbõl 4 megvalósult az elmúlt években.
Az elkövetkezõ 4 évre a programom, a megkezdett beruházások sikeres
befejezése, az iskolai tantermek teljes rekonstrukciója, a járdák felújítása.
A legfontosabb a munkahelyek megteremtése, ipari park létrehozása, hogy
a községben élõ fiatalok itthon maradjanak.

Magasi János
Független jelölt
Társadalmi megbízatású jelölt
Üzemmérnök
Robix Hungary Kft.
Nõs, 3 gyermeke van
Tótvázsony, Kereszt u. 10/A

Barnagon születtem 1957-ben. Tanulmányaim befejezése óta (1979) a
ROBIX KFT-nél dolgozom. Jelenleg a veszprémi gyár igazgatója vagyok.
1982-ben nõsültem, azóta lakom Tótvázsonyban. Feleségem Keller Anikó,
a helyi óvodában óvónõ. Tagja vagyok több helyi civil és társadalmi
szervezetnek. 1990-tõl 12 évig és 2006-tól a község polgármestere vagyok.

Polgármesterjelöltek

Köztudott tény, hogy a Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek általános választását. A Helyi választási Iroda már májusban megkezdte
az elõkészítést, hiszen a kisebbségi
választói névjegyzékbe való jelentkezés június 1 és július 15 között
volt lehetséges. Miután Hidegkúton és Tótvázsonyban is megfelelõ
számú választópolgár kérte a
névjegyzékre való felkerülést lesz
német kisebbségi önkormányzat
választás is. A választásokra szóló
értesítõt és az ajánlószelvényeket
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Hauck Szabolcs
Független jelölt
Gépészmérnök
Jost Hungária Bt.
Nõs, 1 gyermeke van
Tótvázsony, Virág utca 35/1.

1980-ban születtem. 2007-ben gépészmérnök diplomát szereztem,
egy autóipari beszállítócégnél dolgozom Veszprémben, mint
gyártástechnológia-tervezõ mérnök. 2005-ben nõsültem,
egy 5 hónapos kislány édesapja vagyok.
Tõsgyökeres tótvázsonyi lakosként fontos számomra a falu fejlõdése,
élhetõbbé tétele.

Mayer Károly
Független jelölt
Gázszerelõ és lakatos mester
Mayer Mûvek Kft.
Nõs, 2 gyermeke van
8246 Tótvázsony,
Nagymezõ u. 20.

Tótvázsonyban születtem 57 éves, vagyok nõs két felnõtt fiúgyermek
édesapja
Több tanult szakmával rendelkezem. (víz- gáz- fûtésszerelõ és lakatos)
Gázszerelõ ill. lakatos mestervizsgám van.
Saját családi vállalkozásban dolgozom két fiammal.
A település kulturális sport és önkormányzati életében
több évtizede aktívan részt veszek.

Képviselõjelöltek

Bakonyi Zoltán
Független jelölt
Autószerelõ,
gimnáziumi érettségi
Mezõgazdasági vállalkozó
Nõs, 1 gyermeke van
Tótvázsony, Napsugár utca 5.

Ismerje meg Tótvázsony polgármester-, és képviselõjelöltjeit!

2010.
lya, jegyzõkönyvvezetõ Török Istvánnné.
A
választások
technikai
elõkészületei rendben folynak,
a bizottságok felkészítése a feladatra megtörténik. A választás
napján október 3-áûn reggel 6
órakor nyitnak a szavazó helyiségek és este 19 órakor zárnak.
Ezen idõszakban van lehetõségük
a választópolgároknak leadni szavazataikat. A Választópolgároknak a értesítõ hátulján felsorolt
dokumentumokkal kell igazolni
választó jogosultságukat. Erre
külön felhívom a figyelmet, mert

aki nem tudja magát igazolni az
nem szavazhat, még akkor sem,
ha a jelenlévõk ismerik. Mozgó
urnát írásban kérhetnek azok akik
szavazni kívánnak, de egészségi állapotuk miatt nem tudnak a
szavazó helyiségbe jönni, de csak
azok. A települési önkormányzati
választáson minden választópolgár kap egy polgármesteri, egy
egyéni listás és egy megyei listás
szavazólapot a szavazó lapokon
rajta lesz hány fõre vagy szervezetre lehet leadni a voksot. Fontos,
csak lepecsételt szavazólapon lehet érvényesen szavazni és a jelölt

vagy szervezet neve mellett lévõ
karikába tegyenek x vagy + jelet,
különben érvénytelen a szavazat.
Eddig minden választáson, népszavazáson rendben, a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen zajlottak
az események, a választópolgárok
fegyelmezetten, jogkövetõen tettek eleget ennek a fontos állampolgári feladatuknak, ezt kérem most
is. A választási eredményeket a
www.valasztas.hu weblapon lehet
figyelemmel kísérni, reményeink
szerint Hidegkúton ahol kevesebb
választópolgár van 20 óra 30 körül már tudunk eredményekkel

szolgálni, Tótvázsonyban ez 21 és
22 óra között várható. Ismételten kérem a választópolgárokat,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is a bizottságok munkáját
segítve, minél nagyobb számban,
fegyelmezetten vegyenek részt a
helyhatósági választásokon ahol
a következõ négy évre megválas�szák a település polgármesterét a
település képviselõit és a német kisebbségi önkormányzat tagjait.
Sárközi Miklós
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Sipos Ferenc
Független jelölt
Sportmenedzser
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
Nõtlen
Tótvázsony, Kereszt u. 4.

Születésem óta, közel harminc éve Tótvázsonyban élek.
Az elmúlt négy évben már tagja voltam a képviselõtestületnek,
ezt a munkát szeretném a következõ években is folytatni.
Szeretném, ha több párbeszéd alakulna ki a település lakói és vezetõi
között. Célom, hogy Tótvázsony egy pezsgõ, élettel teli, mégis nyugodt,
családias település legyen.

Süveges Csaba
Független jelölt
Okleveles építõmérnök
Veszprém, Via Futura Kft. –
úttervezõ cég
Élettársi kapcsolat, 1 gyermeke van
8246 Tótvázsony, Magyar utca 34.

1980-ban születtem Kisújszálláson, az Alföld szívében.
Veszprémben egy úttervezõ cégnél dolgozom tervezõmérnökként.
Tagja vagyok a helyi nagypályás labdarúgócsapatnak.
Párommal és kisfiammal 2009-ben költöztünk Tótvázsonyba.
Szeretnék a község közösségének hasznos és aktív tagja lenni,
fiatalos lendülettel, nyitottan a tényleges problémákkal foglalkozni.

Tilesch Attila
Független jelölt
Gimnáziumi érettségi
Akali TV, Stúdióvezetõ
Nõs, 2 gyermeke van
Tótvázsony, Magyar u. 4.

Tilesch Attila vagyok, 47 éves, nõs, két gyermek édesapja.
Tizennyolc éve lakom Tótvázsonyban és veszek részt
a közösségi munkában.
2006 óta vagyok tagja a képviselõtestületnek, közel két éve pedig
a Tótvázsonyért Alapítvány elnökeként is dolgozom a település fejlõdéséért.
Amennyiben Önök is úgy gondolják,
ezt szándékozom tenni a következõ négy évben is.

Utczás Gábor
Jobbik Magyarországért
Mozgalom
Fényképész
Rokkantnyugdíjas
Nõs, 4 gyermeke van
Tótvázsony, Malom utca 16.

A becsületesség a legjobb politika!
Elképzeléseim:
1. Munkahelyteremtés - kis és közepes vállalkozások
2. Kiskertek és a háztáji gazdaság becsületének visszaállítása
3. Önfenntartó falumodell - csökkentené a mindenkori politikától való
függõségünket.
4. Véderdõ telepítés, járdaépítés, közvilágítás javítás
5. Amit ígérek: lelkiismeretesség, nyitottság, elérhetõség, hagyománytisztelet

Ismerje meg Tótvázsony polgármester-, és képviselõjelöltjeit!

Képviselõjelöltek

Scheer József
Független jelölt
Géplakatos
Robix Hungary Kft.
Nõs, 2 gyermeke van
Tótvázsony, Kút u. 1.
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MEGYEHÁZI HÍREK
Öt esztendõs
az Amerikai Kuckó
Az amerikai kultúra megismerésében kiemelkedõen fontosnak
nevezte a megyei könyvtárban
mûködõ angol nyelvû részleget
Lasztovicza Jenõ megyei közgyûlési elnök a kuckó születésnapi
ünnepségén, a minap.
Bertalan Judit, a kuckó igazgatója köszöntõje után Edward Loo,
az amerikai nagykövetség sajtó és
kulturális attaséja – aki magyar
nyelven beszélt- üdvözölte a veszprémiek munkáját, amit annak
idején az országban másodikként
nyitottak meg. Köszönettel beszélt
a város, a megye támogatásáról, a
Pannon Egyetem Anglisztika tanszékével létrejött jó kapcsolatról.
Emlékeztetett arra, hogy London
Steverson, kaliforniai szövetségi bíró közelmúltbeli könyvadománya jelenõsen gyarapította
az állományt. Debreczenyi János
polgármester üdvözölte az amerikai nagykövetség támogatását,
amit az árvízkárosultak megsegítésére adott. A város elöljárója a
lakosság nevében is együttérzését
fejezte ki a szeptember 11-i tragédia apropóján. Dr. Rédey Ákos, a
PE rektora kiemelte: a nagykövetség részérõl jelentõs támogatást
élvezett a modern filológiai és
társadalomtudomány nevet viselõ
kar.

Balatonfüred
a legkedveltebb
nyaralóhely
A dinamikusan fejlõdõ települést Csopak, illetve Tihany követi
a rangsorban. Alsóörs a Közönségdíjat kapta meg idén – derült ki az
eredményhirdetésen, Balatonfüreden a Bella étteremben az érintett
polgármesterek elõtt szeptember
15-én, melyen a megyegyûlést
Hári Lenke képviselte. A megyei
napilap szokásos nyári felmérésérõl Barták Péter fõszerkesztõ elmondta: 12. alkalommal kérdezték
meg tíz Észak-balatoni település
vendégeit, köztük külföldieket és
magyarokat.
A polgármesterek üdvözölték a
felmérést, és egyetértettek abban,
hogy a véleményekbõl tanulnak,
fejlesztéseiknél figyelembe veszik
azokat.   
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Szalagokat kötöttek
a megyezászlóra
Legkevesebb kétezren vettek
részt, köztük ezer óvodás a
Pápáról indult megyefutáson, amit
13. alkalommal szervezett meg
a megyei önkormányzat Göndör
József vezetésével, a közelmúltban
valamennyi város érintésével.
Pápán dr. Áldozó Tamás alpolgármester kötötte fel a szalagot,
több mint száz iskolás és óvodás
körében. A futást színesítette, hogy
a sportolók felkeresték a megyei
önkormányzat saját fenntartású
intézményeit és ott a dolgozók, a
lakók is mozogtak, így a kupi, pápai óvódások, a dákai, pápakovácsi, nyírlakpusztai idõsek otthona
lakói és dolgozói is csatlakoztak a
menethez. A váltóban a Pápai SE
atléta szakosztálya futói vitték a
megyezászlót, Stemmer István, a
megyei atlétikai szövetség elnöke
vezetésével. Sümegen Judi József
alpolgármester kötött szalagot,
majd a futók megtekintették az
új tornatermet a Ramassetter
iskolában. Ebben a városban az
országos diákolimpia döntõs röplabdacsapat tagjai, Révfülöpön a
kisiskolák országos bajnok csapata
csatlakozott a menethez.
A futás kapcsán Várpalotán és
Ajkán is rendeztek óvodai sportnapot a városi csarnokokban,
melyen részt vettek a városi sportfelelõsök, óvónõk és az ÁNTSZ
egészségnevelõi. A jutalmakat Talabér Márta és Ékes József országgyûlési képviselõk, valamint Stolár Mihály, a megyei közgyûlés
tanácsnoka adta át.
Lesencetomajon az Alsó-ausztriai parlamenti delegációval fát
ültettek a futók, ahol Hans Penz
elnök üdvözölte az eseményt, me-

lyen mások mellett részt vettek
dr. Németh Márta és dr. Áldozó
Tamás, a megyei közgyûlés tanácsnokai is. A megyezászlóra szalagot is kötött Hans Penz elnök, dr
Zsédenyi Imre fõjegyzõ, dr. Gálffy
István tiszteletbeli osztrák konzul
és az intézet nevében Szántó Ferenc igazgató.
Végül két válogatott atléta Tapolcára vitte a megyezászlót: Tóth
Lívia és Nagy Mónika a tapolcai
óvodákat látogatta végig, ahol
Zsebe Viktória egészségnevelõ kíséretében népszerûsítették a sportot és az egészséges életmódot. A
város szalagját Császár László polgármester kötötte fel.
A
megyefutás
Veszprém
szalagjának felhelyezésével ért
véget, amit Porga Gyula alpolgármester kötött fel a megyei sportágválasztón, a stadionban.

Idegenforgalmi
és energetikai kapcsolat
Finnországgal?
Esko Lotvonen, a Lapin Liitto
(Lappföldi
Önkormányzatok
Szövetsége) vezetõje a minap
Veszprémbe látogatott és a megyei
önkormányzat vezetõivel tárgyalt.
A vendéget Talabér Márta alelnök fogadta, akivel megbeszélést
folytattak a megye és Lappföld aktuális helyzetérõl, a testvérmegyei
kapcsolat eddigi eredményeirõl és
jövõbeli kilátásairól.
Esko Lotvonen találkozott
Lasztovicza Jenõ elnökkel és dr.
Zsédenyi Imre fõjegyzõvel. A
megbeszélések egyik fontos témája volt Magyarország 2010-es EU
elnöksége, a majdani feladatok, illetve hatásuk a megyékre. A finn
és a magyar koncepció alapvetõen
azonos elvekre épül, amely a gaz-

daságfejlesztés területén a kis- és
középvállalkozásokat
helyezik
elõtérbe, és ennek megfelelõen
nyújtanának támogatást a Közös
Agrárpolitika és a Strukturális
Alapok forrásaiból.
A megbeszélésen Esko Lotvonen
tájékoztatást adott a finnországi
közigazgatási reform eredményeirõl, valamint Lappföld fejlesztési modelljérõl, amely összefogja az oktatás, az üzleti élet és
a közigazgatás szereplõit. Eltérõ
hangsúlyokkal, de mindkét megye
gazdaságának fontos tényezõje
a turisztikai ágazat. A hagyományos üdülési célok mellett új
igények jelentek meg, amelyek
alapvetõen az egészséges életmódhoz kapcsolódnak. A nemzetközi
trendeknek megfelelõ, a wellnessfitness és a rehabilitációs célú turizmus mindkét fél részérõl fejlesztési iránynak számit, ezért célszerû
lenne a tapasztalatok idõrõl-idõre
történõ megosztása egymással.
Szintén közös érdeklõdésre
számot tartó terület a megújuló
energiaforrások
hasznosítása,
amelyben Finnország jelentõs
gyártási potenciált épített ki, saját fejlesztésû szélerõmû-parkok
telepítését tervezi a sarkkör közeli területeken. Magyarországon
Veszprém megye rendelkezik a
legnagyobb potenciállal a szélenergia területén, ezért Lasztovicza
Jenõ és Esko Lotvonen megegyeztek abban, hogy megvizsgálják a
finn módszer magyarországi alkalmazásának, az itteni gyártás megteremtésének lehetõségét.
A hivatalos találkozót követõen
Lotvonen úr találkozott a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület tagjaival is.

ººkonyhák
ººegyedi bútorok
ºº nyílászárók
ººasztalosmunkák
készítése, garanciával.

Zsár Tamás
Tótvázsony,
Magyar utca 106.
30/644 4542
www.zsarfa.hu

X. Savanyó Jóska Napok
Idén augusztus második hétvégéjén felemás idõben, sok látogatóval tartottuk rendezvényünket.
A tavalyi évhez hasonlóan két fél
napra sûrítettük össze rendezvényüket. Célunk az volt, hogy
kisebb költségvetésünkbõl látogatóink a lehetõ legtöbb programot
láthassák. Úgy tûnik, jövõre ismét
visszatérünk a szombat délelõtt
programokkal való megtöltéséhez,
mert a látogatók így sokkal késõbb
jönnek csak ki a rendezvényre.
Idei évben igen nagy terv volt,
hogy a jubileumi, tizedik Savanyó
Jóska napokra valami különleges
programot, nagy attrakciót mutatunk be. Pályáztunk is jelentõs
támogatásra, de a pályázatot eredményhirdetés elõtt visszavonták.
Így szerény költségvetéssel kellett
idén a programot megszervezni,
de nem maradtunk attrakció nél-

kül, hisz a szombat esti István a király elõadás „teltház” elõtt zajlott.
A pénteki koncertre a falunkban
lakó Tósoki Dani zenekarát hívtuk meg, akik jó választásnak bizonyultak. A péntek délutánra egy
térségi vetélkedõre hívtuk meg a
térség faluinak fiataljait, akik sok
falut képviselve lelkesen küzdöttek
a Savanyó Jóskára utaló feladatokkal. Péntek este aztán filmklub
várta a szórakozni vágyókat.
Szombaton délután tért vissza
élet a parkba, bár délelõtt már
elkezdõdtek a sportversenyek. A
program a temetõben kezdõdött,
ahol a névadó betyár fejfáját sírkõre
cseréltük. A fõzõ- és borverseny
mellett lehetett kézmûveskedni,
sportolni, a komposztálással kapcsolatban tanácsot kérni, a sörsátorban pihenni. A színpadon
délután kezdõdtek a programok,
idén is láthattunk vásári komédiát, énekeseket, táncosokat, az est
az István a király rockopera egyes
jeleneteinek bemutatásával majd
Sa-Si duó bállal zárult.
Köszönjük a rendezvény támogatóinak, segítõinek hogy támogatták munkánkat:
Közép- dunántúli Regionális
Ifjúsági Tanács (KD-RIT), Tótvázsony Község Önkormányzata,
Veszprém Megyei Önkormányzat képviselõi, MC Bauchemie,
Pályi István, Tótvázsonyi Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Chemicom Kft., Mayer Mûvek Kft.,
Bakony Hotel, Cseri Kastély, Kiskakas Vendéglõ, Vizi János, Szabó
Péter, ifj. Varga István

Várjuk önöket a jövõ évi, tizenegyedik Savanyó Jóska Napokra!
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Fejlesztések a
Tótvázsony Tv-nél
Egyesületünk sikeresen szere
pelt az ORTT Mûsorszolgál
tatási Alap idei pályázatán. A
25%-os önrészt bevállalva közel 2 millió forintos fejlesztést
hajtottunk végre a technikai
berendezések terén. Sikerült a
kameránkhoz profi hangtechnikát venni, és egy kameralámpát, így a felvételek minõsége
sokat javulhat. Régi álmunk
teljesült azzal, hogy filmvágó
gépet vásároltunk, amivel kameránk felvételeit még jobb
minõségben tudjuk önök elé
tárni. Az igazi változást azonban a képújságot szerkesztõ
gépünk megvételével érjük el,
idén október elejétõl egészen új
képújsággal jelentkezünk!
Figyelje adásainkat, várjuk a
képernyõnk elõ!
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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CSERTÓT REGE

„…hass, alkoss, gyarapíts,
és a haza fényre derül...”
(Kölcsey Ferenc)
2005 nyarán két kisbusz gördült
be a Csernátoni múzeum udvarára. Izgatottan vártuk, vajon kiket
rejtenek a buszok, kik azok, akik
eljöttek hozzánk ilyen messzirõl,
Tótvázsonyból? Vajon mit rejt az
idegenség? Barátot, ellenséget?
Azóta eltelt öt év, és az évenkénti
találkozások világossá tették, hogy
barátokat küldtek hozzánk. Némely barátság elmélyült, némelyik
nem, kötettek igazi baratságok,
álbarátságok, néha dúlt harag,
megvetés, irigység, de köttettek
szerelmek, álszerelmek is.
Úgy gondolom, az érzelmek
hatalmas skáláját sikerült végigélnünk, ami csak szorosabbra, és
mélyebbre fonta a CserTót (Csernáton – Tótvázsony) kapcsolatokat.
Ennek a barátságnak a kiteljesítéseképpen utaztunk ki ismét
Csernátonba idén augusztusban.
Habár a fõ cél az elmúlt öt év
memorizálása, digitalizálása, felelevenítése, rögzítése volt, helyet
kaptak olyan kisebb célok is, mint
a három hónapos ittlétem utáni
otthon töltött egy hét a családommal, a húgommal, a barátaimmal.
Hazavittük Piroskát önkéntessége
lejárta után, találkozhattunk volt
önkéntesekkel, akik szintén itt
voltak Tótvázsonyban egy évet és
megoszthattuk tapasztalatainkat,
észrevételeinket.
A kezdeti ölelkezéseket, puszilózásokat, pletyózásokat csakhamar
felváltották a munka „gonosz szellemei”, majd teljes gõzzel vetettük
bele magunkat a videózásba, fény-

6

képezésbe, interjúkészítésbe.
Összeírtuk az embereket, akik
az elmúlt évek során részt vettek a
közös táborokban, megpróbáltuk
összegyûjteni, átnézni, összegezni,
szétválogatni az elmúlt évek videóit, képeit, meglátogattuk, és videókkal, fényképekkel örökítettük
meg Albis, Ikafalva falucskákat,
amik közigazgatásilag Csernáton
községhez tartoznak, de készítettünk képeket, videókat Alsó- és
Felsõcsernátonról is. Habár helységnévtáblával is elválik alsó és
felsõ egymástól, a különbség nem
sok, a falu amúgy egybetart.

Akik unták a sok munkát, és estére volt még energiájuk, azok a
helyi kocsmában gyûltek össze egy
baráti csevelyre, a hétvégetõl az
éppen akkor zajló Kézdivásárhelyi
õszi sokadalmon mulathattak egy
keveset.
Amint a fenti idézettel is próbáltam bevezetni a közös táborozások
lényegét, szilárd meggyõzõdésem,
hogy az ilyen kapcsolatoknak nemzeti öntudat formáló hatása van,
egymás kultúrájának a megismerése, segíti az egyén fejlõdését, kitágítja látókörét, a közös kézmûves
foglalkozások, a közös étkezések, a
közös éneklések, ahhoz segítenek
hozzá, hogy ki ki a saját hazájának
teljesértékû tagja lehessen. Hiszen
az alkotás mûvészete kényezteti és
teljesebbé teszi a lelket, az együtténeklés, és a közös étkezések segítik az egymásra figyelést, a szociális készségek kialakulását.
Lehet-e többet és jobban gyarapítani az alkotásnál, és lehet-e
jobban hatni egy másik emberre a
közös cselekedeteknél?...

Röviden magamról
és az önkéntességrõl

Sziasztok. Az én nevem Kovács
Krisztián. Szlovákiából érkeztem
hozzátok egy kis faluból Lelédrõl .
Nemrég töltöttem be a huszonharmadik életévemet. Eddig gyerekekkel foglalkoztam, mint kézmûves.
Táborokban vettem részt mint segéd felügyelõ. Azért jöttem, mert
szeretnék sok mindent elsajátítani
és megismerni az itteni kultúrát.
Hogy kerültem ide? Körülbelül
két éve megkereste az Ipolyszalkai szervezetünket Szendrei Szilárd. Mint kiderült, a helyi faluRadu Ágnes gondnok javaslatára, aki ismerte a
Csernátoni fiatal, aki jelenleg Szalkai Tájházat, ahova korábban
Tótvázsonyban önkéntes 1 évre hidegkúti táncosokat vitt fellépni.
Szilárd meghívott minket, hogy
jöjjünk el média táborba. Itt hallotUtazásunkat a Nemzeti Civil
tam elõször az önkéntességrõl Az
Alapprogram támogatta.
akkori önkéntestõl Oláh Attilától.
A hallottak alapján eldöntöttem,
hogy próbáljuk meg.
2010. január 15-én kaptam egy
e-mailt arról, hogy önkéntesnek lehet jeletkezni Tótvázsonyba. Úgy
gondoltam, itt a remek lehetõség.
Így hát küldtem egy önéletrajzot.
Nemsokára rá megjött a válasz: sikerült. Így kerültem ide. Egy évre
jöttem 2010. szeptember 1-tõl egy
évre 2011. augusztus. 31-ig.
Mivel fogok foglalkozni? Teleház
vezetése, a helyi tv szerkesztése, és
a gyerekekkel.
Mit szeretnék elsajátítani? Minden lehetõséget szeretnék megragadni ami elém tárul.
Az egy évem alatt az Európai
Unio Fiatalok Lendületben Programja által kapok zsebpénzt, fizetik
a szállásom, étkezésem, az itteni
képzéseket, utazásokat azaz szinte
minden felmerülõ költségem. Ha
18-30 év közötti vagy, te elmehetsz
külföldre önkéntesnek, és kipróbálhatod magad olyan feladatokban,
amikrõl álmodsz! Nézz utánna ennek a lehetõségnek a www.mobilitas.hu/flp honlapon, vagy keresd a
fogadó szervezetem- Tótvázsonyi
Ifjúsági Egyesület- vezetõit a helyi
teleházban!
KováČ Kristián
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
Tótvázsony Önkormányzata 2010. augusztus l-tõl két természetbeni
ellátási formával bõvítette a fõképp idõskorúakat érintõ szociális szolgáltatásait. Ezek a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás.
Régi tervünk vált ezzel valóra, hiszen már többször tûztük ki célul
magunk elé ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosítását. Különbözõ okok
miatt, de sajnos ez idáig nem sikerült mindezt megoldani. Célunk elérését segítette, hogy 2010 január 1-tõl a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása vette át a veszprémi Egyesített Szociális Intézmény fenntartását. A Társulással kötött együttmûködési szerzõdés keretein belül nyílt
lehetõség szándékaink megvalósítására. Ez a szerzõdés teszi lehetõvé,
hogy állami normatíva igénybe vételével, és saját forrás hozzáadásával
megvalósuljanak ez irányú terveink.

Szociális étkeztetés
Szociális étkeztetésre azok jogosultak, aki azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen koruk vagy, egészségi állapotuk miatt.
A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat
rendeletben határozta meg.
A szociális étkeztetés személyi (fizetendõ) térítési díja
2010. augusztus 2-tõl:
Jövedelmi
kategória
Fizetendõ
térítési díj

Nyugdíjminimum
120 %-áig

Nyugdíjminimum
150 %-áig

Nyugdíjminimum
200 %-áig

28.500

28.501-34.200

34.201-42.750

42.751-57.000

150 Ft

200 Ft

220 Ft

250 Ft

A szociális étkeztetés önköltsége 530Ft/nap, normatív támogatás 220
Ft/nap.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevõ személynek saját lakókörnyezetében biztosítsa az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Jövedelmi
kategória

Nyugdíjminimum
200 %-áig

Nyugdíjminimum
240 %-áig

Nyugdíjminimum
300 %-áig

Nyugdíjminimum
350 %-áig

57.000

57.001-68.400

68.401-99.750

99.751-

50 Ft/óra

150 Ft/óra

200 Ft/óra

250 Ft/óra

Házi segítségnyújtás szolgáltatás önköltsége: 716 Ft/ óra.
A szociális szolgáltatások személyi térítési díját az Önkormányzat minden év február l-tõl állapítja meg.
Jelenleg településünkön egy gondozónõ Tósoki Zoltánné Zsuzsa látja
el a házi szociális gondozói feladatokat. Megfelelõ végzettséggel, és tapasztalattal rendelkezik. Sokan Önök közül már bizonyosan személyesen
is találkoztak munkájával, hiszen az eltelt hetek során nagy érdeklõdés
mutatkozott a szolgáltatások igénybevételére.
Az egy gondozó által ellátható személyek köre korlátozott. Természetesen amennyiben ezt az ellátási formát többen igénylik, a szükséges személyi feltételeket az Egyesített Szociális Intézmény biztosítani fogja.
Magasi János polgármester

Változások a családsegítõknél

Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket a VMJV Családsegítõ Szolgálat, Gyermekjóléti Központ
és Családok Átmeneti Otthona
Tótvázsonyi telephelyét érintõ
személyi változásokról, a 2010. évi
eddigi tevékenységérõl és az idei
tervekrõl.
2010. július 26-tól Gáspár Anita
helyett a Családsegítõ Szolgálatnál
Vágner Evelin, látja el a családgondozói feladatokat. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
Ivánfai Balázs.
A Családsegítõ- és Gyermekjóléti
Szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8.00 -10.00 Családsegítõ
Szolgálat ügyfélfogadása
Barnagon, Polgármesteri Hivatal
10.30-15.00 Családsegítõ
Szolgálat ügyfélfogadása
Tótvázsonyban, Körjegyzõség
Kedd: 15.00-16.00
Családsegítõ Szolgálat
ügyfélfogadása Hidegkúton,
Polgármesteri Hivatal
Csütörtök: 8.00-12.00
Tósoki Zoltánné Gyermekjóléti Szolgálat
szociális gondozó ügyfélfogadása Tótvázsonyban,

Augusztus 1-tõl településünkön elindult az idõseket és a fogyatékossággal élõket érintõ házi segítségnyújtás,
szeptember 1-tõl pedig bõvült a szociális étkeztetésben résztvevõk száma.
Mindkét szolgáltatást igénybe vehetik
nyugdíjasok, rokkant nyugdíjasok, és
fogyatékkal élõk. A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, melyet
a Tótvázsonyi Önkormányzat szociális
rendeletében szabályoz , a térítési díjak
az egy fõre jutó jövedelem alapján kerülnek kiszámításra. A szociális étkezésért is személyenként megállapított
díjat kell fizetni.
A házi segítségnyújtás egyelõre egy
gondozónõi feladatot igényel, melyet
jelenleg én látok el. Magamról annyit
szeretnék elmondani, hogy 13 éve dolgozok a szociális ellátás területén, kisfiam születése miatt kisebb megszakítással. Munkámat nagyon szeretem,bízom
benne ,hogy ebben a munkakörben is a
hozzám fordulók megelégedésére dolgozhatok.
Ha a szolgáltatásokról további információt szeretne kérni az alábbi telefonszámon érhet el
0670/ 3353714, vagy keresheti az önkormányzat szociális elõadóját Verpulácz Józsefnét az 506-793-as telefonszámon.

A házi segítségnyújtás személyi (fizetendõ) térítési díja

Fizetendõ
térítési díj

Nyugdíjminimum
100 %-áig

VKTT Egyesített
Szociális Intézmény Kistérségi
Gondozási Központ Tótvázsony

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvetõ gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az
ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való
közremûködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
Az intézményvezetõ által felkért szakértõ a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi
gondozási szükséglet mértékét.
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek
megfelelõ idõtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.
Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást
igénylõt az intézményvezetõ által felkért szakértõ tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetõségérõl, ebben az esetben a szolgáltatást igénylõ az intézményi elhelyezés idõpontjáig napi 4
órában történõ házi segítségnyújtásra jogosult.

Körjegyzõség
Telefonos elérhetõség:
06-20/259-21-33
Eddigi programjaink:
2010. június 12-én részt vettünk
a hidegkúti falunapon
2010. június 22.-én terveztük
a Fergeteg Fesztivált
a Veszprémben a Gulyadombon,
de a rossz idõjárás sajnos
meghiúsította a programot
2010-ben a korábbi évekhez
hasonlóan az Tótvázsonyi
Általános Iskolával és az Ifjúsági
Egyesülettel Nyári Napközit
szervezünk a tótvázsonyi,
kövesgyûrpusztai és a hidegkúti
általános iskoláskorú gyermekek
számára.
A Nyári Napközi 2010.
június 16. - 2010. július 16.
közötti idõszakban tart.
2010. augusztus 28.-án
Nyárbúcsúztató Családi Napot
tartottunk a Családsegítõ
Szolgálat udvarán Veszprémben
Az idei évre vonatkozó
további terveink:
Kézmûves foglalkozások
szervezése Tótvázsonyban.

Kirándulások szervezése.
A VMJV Családsegítõ Szolgálat,
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona Kistérségi
Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálataival (Nemesvámos,
Nagyvázsony, Papkeszi) a jövõben
is szeretne Szolgálatunk közös
prevenciós programokat szervezni
a hátrányos helyzetû gyermekek
számára.
Pályázatfigyelés - A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. Veszprémi kistérség, kistérségi koordinátorával kapcsolattartás. A pályázati lehetõségek figyelése a magasabb színvonal elérése
érdekében.
Várjuk régi és új ügyfeleinket,
forduljon hozzánk bizalommal!
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Intézményünk hírei

Befejezõdött az óvoda felújítása
Az elmúlt évek legnagyobb építési beruházásának elsõ lépését tettük
meg, amikor 2008-ban pályázatot nyújtottunk be a közel 50 éves óvoda
felújítására, bölcsõdei csoporttal történõ bõvítésére. A többszörös túligénylés ellenére sikeres volt a pályázatunk.
2009 augusztusában történt meg a munkaterület átadás. A két ütemre
bontott kivitelezés elsõ részének befejezése után, 2010. április közepén a
két óvodai csoport az új épületszárnyba költözhetett. Ez után kezdõdött
a régi épületrész felújítása. Ennek a mûszaki átadása
2010. 07. 31én kezdõdött. Az óvoda dolgozói a szülõk segítségével augusztus közepén berendezték az egész épületet a leszállított új bútorokkal. A nyári
szünet után az óvodások már az új berendezési tárgyakkal és játékokkal
felszerelt csoportszobákban, tornateremben kezdhették a 2010/2011-es
nevelési évet.
Nagy feladatot jelentett a bölcsõdei csoport indítása. Az óvodától lényegesen eltérõ feltételeknek kellett megfelelni a felszerelési tárgyak
és az adminisztráció területén egyaránt. A beiratkozott bölcsõdések
száma – 18 fõ – igazolta az elõzetes felméréseket. A mûködési engedély
birtokában 2010. szeptember 1-én két bölcsõdei gondozó fogadta az elsõ
apróságokat, akiket a megelõzõ napokban saját környezetükben már
meglátogattak.
Több nehézség, mûszaki probléma jelentkezett a kivitelezés során. Ezzel együtt nyugodtan elmondhatjuk, hogy sikeresen zárult a beruházás
kivitelezése, a teljesen felújított-bõvített intézményben optimális körülmények között indult az új nevelési év.
Jelentõs eredményként értékelhetõ, hogy Tótvázsony és Hidegkút települések vállalni tudták egy bölcsõdei csoport indítását. Reméljük hos�szabb távon is kihasznált lesz.
A beruházás teljes költsége 150 M Ft. Ehhez az Önkormányzat 135 M
Ft pályázati támogatást kapott. A hiányzó 15 M Ft-ot Tótvázsony Önkormányzata saját költségvetésébõl biztosította. A részbeni utófinanszírozás, illetve az ÁFA egyösszegû befizetési kötelezettsége miatt
25
millió forint beruházási hitelt vett fel az önkormányzat 2011. február végi
visszafizetési kötelezettséggel.
Mi is valósult meg a beruházás során?
Az új épületszárnyban két óvodai csoportszoba, mindegyikhez külön
öltözõ, vizes blokkok és külsõ burkolt terasz. Ezen kívül melegítõ konyha,
tornaszoba szertárral és a kazánház. A régi épületrészben a bölcsõdei
csoportszoba szintén külön öltözõvel, vizes blokkal és külsõ terasszal.
Fejlesztõ szoba, sószoba, nevelõi és vezetõi iroda, fektetõ, orvosi szoba
és raktár. Az udvar új játékokkal bõvült. Felújításra került a kerítés és új
bejáró készült térburkolással, kilenc darab parkolóval. Az épület bútorozására és játékokra 12millió forintot tudtunk fordítani.
A beruházás során fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés is
megvalósult.
Az udvar parkosítását az önkormányzat végezte el a közhasznú foglalkoztatottak közremûködésével.
Mindennek a megvalósulásában nagyon sok mindenki mûködött közre,
amiért ezúton is köszönetet mondok.
Köszönet az ADITUS Zrt-nek a sikerre vitt pályázat megírásáért, Peresztegi Gábornak a tervezésért és az egész beruházás folyamatos figyelemmel kíséréséért, a VEMÉVSZER Kft-nek a kivitelezési munkáért, a
HOR Zrt-nek a bútorok és eszközök szállításáért, az óvoda dolgozóinak
a beruházással kapcsolatos többletfeladatok elvégzéséért, a szülõknek a
költözéshez nyújtott segítségért és a körjegyzõség dolgozóinak a pályázathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséért. És köszönet mindenki másnak,
aki bármilyen formában is segítette
a beruházás megvalósulását.
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Magasi János polgármester

A nyári szünet végére elkészült a régi épület felújítása is: a bölcsõde és
a kiszolgáló helyiségek. Ezen a nyáron a csoportszobák, a helyiségek, az
egész épület bebútorozása, rendbetétele, és az udvari tereprendezés volt
a fõ feladat. A szülõk, a falugazda, a közmunkások és természetesen a
dolgozók segítõ munkája eredményeként augusztus 23.-án nyitottunk. Új
bútorokkal berendezett csoportszoba és öltözõ, a régiek mellett új udvari
játékok is fogadták az óvodásokat és a szülõket. Mindenkinek köszönjük
a segítõ munkáját. Külön köszönetet mondunk az Önkormányzatnak, a
Képviselõtestületnek, hogy egy korszerû, a kor igényeit mindenben kielégítõ intézményben tölthetjük mindennapjainkat.
Újra elérkezett az õsz, és elkezdtük a 2010-2011-es nevelési évet.
Elkészült a várva várt bölcsõde is, szeptember elsején a nyitás napján
szép, tágas csoportszoba mosdó, és öltözõ fogadta a dolgozókat, a bölcsõdéseket, és a szülõket. A bölcsõdébe 18 kisgyermeket írattak be (3 hidegkúti), mely két éves kortól várja a kicsiket, akik folyamatosan érkeznek,
és ismerkednek a bölcsõdei élettel. Két fiatal, szakképzett gondozónõ
foglalkozik velük. Sebestyén Bernadett pályakezdõ, aki helyben, szolgálati lakásban lakik. Piller Veronika Puláról jár hozzánk, akinek már
egy éves szakmai gyakorlata van. Szakmai vezetõjük Magasi Jánosné,
aki gondozónõi szakképesítéssel rendelkezik. A bölcsõdei, és az óvodai
munkánkat is segíti Valtnerné Róth Andrea takarító, akinek dajka szakképesítése is van.
Az óvoda személyi állományában változás nem történt: 4 óvónõ
foglalkozik a gyermekekkel, 2 dajka segíti munkánkat. A kezdõ gyermeklétszámunk 59, ehhez még a nevelési év végéig 3 gyermek érkezése
várható, akik folyamatosan töltik be 3. életévüket. A kis csoportba 28-an,
a középsõ - nagycsoportba pedig 31-en járnak. A középsõsök létszáma
18, a tanköteles gyermekek száma 13, így várhatóan ennyi lesz a jövõ évi
elsõs létszám is. Az összlétszámból 15 hidegkúti, és 3 kövesgyûrpusztai
kisgyermekünk van, a bejáró gyermekek szállítását a két önkormányzat
a kisbuszaival biztosítja.
Szeptember közepén a Nevelési Tanácsadó szakemberei felmérést
végeztek a nagycsoportosok körében, és szükség szerint fejlesztõ foglalkozásokat javasoltak a rászoruló gyermekek részére. A logopédiai
foglalkozásokon való részvételt logopédusunk, Böbe néni a gyermekek
beszédállapotának felmérése alapján javasolja.
A megújult intézmény ünnepélyes átadása szeptember 24.-én szakmai
délelõttel kezdõdik, melyen a környezõ települések óvónõi vesznek részt.
Elõadók: Cseke Gabriella pszichológus, a Nevelési Tanácsadó igazgatója
a „Pedagógusok lelke” címmel, Sándor Andrea logopédus, Bacsárdi
Csilla pszichológus, Czabuláné Nagy Andrea mozgásfejlesztõ „ Tanulási
nehézségek más-más szemszögbõl” címmel tart elõadást meghívott vendégeinknek. A délután 4 órakor kezdõdõ programon a nagycsoportosok
magyar és német mûsorral szerepelnek. Szeptember 25.-én szombaton
délelõtt 9-12 óráig lehetõséget biztosítunk az intézmény megtekintésére,
szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
Ebben a nevelési évben is szeretnénk minél több élményhez juttatni
kis óvodásainkat. Több alkalommal elõadómûvész látogat óvodánkba,
Áprily Géza zenés mûsorával október közepén örvendezteti meg az
apróságokat. A nagycsoportosok Nagyvázsonyban 3 bábelõadást tekintenek meg. A szülõk választása szerint a középsõs és a nagycsoportos
gyermekek katolikus vagy református hittanra járhatnak. A Veszprém
Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázatán 65.000 Ft-ot nyertünk,
melyet csoportszobai játékok vásárlására költöttünk.
Kívánjuk, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek a megújult óvodába és a
bölcsõdébe, és érezzék jól magukat intézményünkben.
Hauck Jánosné
intézményvezetõ

ISKOLAKEZDÉS 2010
Még nem is tudtuk igazán feldolgozni a nyár adta élményeket, immár
újra az iskolapadban ülünk. Nyáron nagyon jól sikerültek táboraink, így
a német tábor és a nyári napközi keretében rendezett honfoglalás korát
megidézõ hét is. Mindkét program sok értéket közvetített, igazi élményeket adott a résztvevõknek. Iskolánk jó hírét jelenti az is, hogy 6 új
tanuló érkezett hozzánk különbözõ iskolákból a nyár folyamán. Így 108
tanulóval kezdtük el ezt a tanévet.
14 elsõ osztályosunk van, tanítójuk Tósokiné Harkai Klára, aki sok
odafigyeléssel, türelemmel vezeti a csoportot. A gyerekek nagyon élvezik
az iskolás létet, ügyesek, jól érzik magukat. A 3 évfolyamot magában
foglaló napközis csoportot új kolléganõnk Hadáné Ujhegyi Berill vezeti.
A napköziben a játékon túl a házi feladatok elkészítésére is van idõ. A
nagyobbaknak a tanulószobás foglalkozáson biztosítjuk a felkészülést,
amihez tanári segítséget is kapnak. Sok szakkört, délutáni foglalkozást
szervezünk idén. Továbbra is nagyon népszerûek a sportkörök, különösen a foci. Emellett barkács, képzõmûvész, színjátszó szakkörre lehetett
jelentkezni. A végzõs osztálynak magyarból, matematikából és németbõl
középiskolai elõkészítõt tartunk. Minden héten van matematika és német
korrepetálás is és a helyesírás fejlesztõ óra is sokat segít a gyerekeknek.
Az alsóban 12 tanulóval mûködik a furulya kör a felsõsök énekkara is
szervezõdik. Természetesen idén is sok tanulónk jár zeneórára. A szolfézs mellett zongorán és harmonikán valamint fúvós hangszereken lehet
tanulni. Beindultak a hittanórák is. Látható, hogy a gyerekeknek sok elfoglaltságuk van, de amit örömmel végeznek, az a hasznukra válik.

A tanév nagyon szépen, zökkenõktõl mentesen indult el. Jó látni, hogy
akarunk és tudunk is együtt dolgozni. A gyerekek örömmel jönnek iskolába, szeretnek itt lenni, s mi nevelõk is igazi családias körben, egymásra
figyelve, õszinte légkörben dolgozunk. Sok tervünk van. Megszerveztük
az úszásoktatást , 10 alkalommal mennek Veszprémbe a gyerekek úszni.
Szeptember 18-án részt vettünk a Iuvenalia múzeumi programon. Ez
a balácai római kori villagazdaság területén zajlott. Sok játékos feladat
várt a gyerekekre. Tervezzük a szeptember végi sportnapot is, ami mindig nagyon jól sikerül. Szeptember 29-én érkezik az udvarunkra a konténer, amibe ismét papírt gyûjtünk. Kérjük, hogy aki teheti, hozza el a
felesleges papír hulladékot, hiszen ezzel az iskolát támogatja. Ugyanígy
az Univer akcióval is, amirõl a gyerekek tájékoztatót vittek már haza.
Kérjük, hogy az Univer tubusokon, flakonokon található Sulipontokat
hozzák be az iskolába. Már 200 pont után ajándékot kap az iskola.
A tanév indulása a családokban is új helyzetet teremt. A feladatok nemcsak a gyerekeknek szólnak, a szülõk is sokat izgulnak, hogyan sikerül
gyermeküknek az iskolai munka. Ez csak nagy összefogással, a család
és az iskola együttmûködésével lehet hasznos és eredményes. Ezért is
nagy öröm, hogy régóta jól mûködik a szülõi munkaközösség. Ötleteiket,
javaslataikat, segítségüket továbbra is szeretettel várjuk.
Remélem, szép tanév áll elõttünk, amihez gyerekeknek, szülõknek és
minden támogatónknak sok erõt és egészséget kívánok.
Somogyi Veronika

Események a Tûzoltó Egyesületnél
A tûzoltó egyesület életében, az év
eddig eltelt részében nagyon sok esemény történt.
Elõször a munkákról számolok
be. Elkészült a Vöröstóról kapott
tûzoltókocsi felújítása. Augusztusban
a Savanyó Jóska napokon tekinthették
meg az érdeklõdõk. A gyerekeknek
nagyon tetszett, mert sokat játszottak
rajta. Tervezzük a kocsi kiállítását
a szertár környékén. Az idei évben
a rendkívüli idõjárás rengeteg kárt,
veszélyhelyzetet okozott. Különösen
a május 15-17-i hatalmas vihar adott
nagyon sok munkát mindenkinek.
Köztük a tótvázsonyi önkéntes tûzoltó
egyesület tagjainak is.
Május 17-én hajnali fél kettõkor kaptuk a riasztást, kidõlt fa akadályozza
a közlekedést a tapolcai úton, a tótvázsonyi elágazónál. Azonnal a helyszínre sietett a riasztott tûzoltókból
álló csapat. Az akadály elhárítása után
sem tudtak pihenõre vonulni, mert a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ügyeletétõl további helyszíneken történõ beavatkozásra kérték
fel az egységet. Reggel 6 óra után tudott bevonulni a csoport a szertárba,
miután közel tíz helyszínen hárítottak
el útakadályt és egyéb veszélyeket.
Még jól ki sem fújhatták magukat a
fiúk, mikor újabb felkérés érkezett a
hivatásos tûzoltóság részérõl. A Tótvázsonyból bejelentett veszélyhelyzetek felszámolására kérték az önkéntes
tûzoltókat. Reggel 8 órakor újra bevetésre indult egy csapat. A nap során
jóval több, mint tíz helyszínen vágtak
ki a házakra dõlt fákat, szivattyúztak
ki vizet, elöntött pincékbõl a tûzoltók.
Nem csak a településen, hanem Barnagon is segítettek a bajbajutottakon.
Délután 4 óra után végeztek a károk

elhárításával és vonultak jól megérdemelt pihenõjükre. A következõ napokban még kb. 10 alkalommal kellett
az elöntött pincékbõl vizet szivattyúznunk a faluban.
Egy hét múlva, május 25-én este, a
nagy esõzés következtében Kövesgyûrt
elöntötte a szomszédos szántóföldrõl
befolyó víz. Több lakóházat elöntött,
illetve fenyegetett a víz, így kaptuk
a riasztást. A helyszínre érkezve pár
helybelit találtunk, akik próbálták
megakadályozni a további károkat.
A település határában, a játszótérnél
építettünk ideiglenes gátat földbõl és a
nálunk található felszerelésekbõl. Ezzel drasztikusan csökkentet a faluba
befolyó víz mennyisége. Közben a települést végig járva tapasztaltuk, hogy
az árkok több helyen is el vannak torlaszolva. Ezek átvágásával gyorsítottuk
a víz elfolyását a településrõl. Megköszönöm annak a két helybelinek, akik
késõ éjszakáig velünk maradtak és segítettek nekünk.
Június 2-án Barnagra vonult pár
tûzoltó, hogy kivágjon egy lakóházat
veszélyeztetõ, az esõs, szeles idõjárás
következtében megdõlt fát.
Augusztus 13-án késõ este kaptuk a
riasztást, hogy az átvonult vihar több
ház tetejét leszedte. Fákat döntött ki
és kéményeket döntött le. Végig jártuk
a bejelentések helyszíneit, amelyeket a
lakosságtól és a tûzoltóság ügyeletérõl
kaptunk. Ahol tudtunk segítettünk,
elhárítottuk a veszélyhelyzetet. Kidõlt
fákat távolítottunk el a tótvázsonyi és
a hidegkúti bekötõutakról. A pécselyi és a barnagi utakról. Sajnos több
helyen, például a lebontott tetõknél
nem tudtunk segíteni. Nincs fóliánk,
létrás autónk és annyi magasban végzett munkára felkészített önkéntes

tûzoltónk amennyi a károsodott tetõk
fóliázásához szükséges lett volna.
Hidegkúton is a hivatásos tûzoltók,
létrás autó segítségével távolították
el másnap, azt a hatalmas diófát, ami
egy lakóház melléképületére dõlt. A
kárelhárítást megkezdtük, de a munka
során derült ki, hogy a mi eszközeink
ehhez a feladathoz nem elégségesek.
Szeptember 18-án a tûzcsapok
ellenõrzését végeztük el a faluban. Valamint a nyomótömlõink vizsgálatát is
ezen a napon hajtottuk végre.
Az idén is részt vettünk Csabrendeken a polgármester vándorserlegéért
kiírt tûzoltóversenyen. A május 29én rendezett vetélkedésen az elõzõ
évi eredményén jelentõsen javított a
csapatunk. Az osztott sugár szerelés
versenyszámot megnyertük és ezzel elhódítottuk a vándorserleget. Délután
a gyereknapon vettünk részt Tótvázsonyban.
Zánkán rendezte meg a Megyei
Tûzoltószövetség az önkéntes és létesítményi tûzoltók versenyét. Ezen a
június 12-i napon nyújtott remek teljesítményükkel, a csapataink tovább
gyarapították az egyesület hírnevét.
Megnyerték mind a két versenyszámot,
amiben elindultak. Az elsõ helyezésekért járó két serleg mellé kaptak egy
harmadikat, amit a Tûzoltószövetség
adományozott, a versenyen legeredményesebb egyesületnek.
Június
26-án
részt
vettünk
Kövesgyûrön a Puszta Napon.
Július 3-án és 4-én, valamint a
következõ héten, kedden, szerdán és
csütörtökön az egyesület tagjai sokat
dolgoztak a Bakony Hotelban. A meghívott német tûzoltó barátaink vendégül látásának költségeire fordítottuk,
amit a munkáért kaptunk.

Augusztus 5-9. között tûzoltó barátainkat láttuk vendégül Németországból. Dobel és Aschaffenburg önkéntes
tûzoltóival számos programon vettünk
részt. Csütörtökön balatoni hajókázás
volt a program. Pénteken Paksra látogattunk, ahol a látogatóközpont megtekintésén kívül az atomerõmûben
tett üzemlátogatás volt felejthetetlen
élmény. Szombaton, a falunap programjain vettünk részt. Köszönet a
szakácsnõinknek, akik nagyon finomat
fõztek nekünk. Vasárnap Kab-hegy-i
kirándulás és toronylátogatás adott
szép élményeket. Este egy finom vacsora után köszöntünk el egymástól a
következõ évi találkozás reményében.
A Tûzoltószövetséghez és a NCAhoz pályáztunk. Mindegyik pályázat
sikeres volt. Támogatják az egyesület
mûködését. A napokban érkezett az
értesítés az APEH-tõl, hogy az adóból
felajánlott 1 %-ból több, mint 200 000
Ft-ot utalnak át nekünk.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek aki támogatott bennünket és a mi
javunkra ajánlotta fel adója 1 %-át.
Köszönöm az egyesület tagjainak
és családtagjaiknak a sok munkát és
fáradozást, amelynek köszönhetõ az a
sok szép eredmény, amelyeket a fentiekben leírtam. Legyen szó munkáról,
versenyekrõl, vagy a programokról
Bízom benne, hogy a késõbbiekben
az idõjárás kevesebb kárt okoz a településünkön és a környéken.

Puskás Ferenc
elnök
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nap végén a díjak átadása következett, melyet a tábortûz meggyújtása zárt.
Nekünk szülõknek, szervezõknek
nagy öröm, mikor a gyermekek boldogan, önfeledten játszhatnak és
jól érezhetik magukat. Ez rendezvényünk legnagyobb sikere.
Köszönetet mondunk:
Tótvázsony Önkormányzatának,
Komlós Norbert körzeti megbízottnak anyagi támogatásukért.
Valamint az INTERSPAR áruháznak, ALGIDA-nak, Sebõk
Szabolcs veszprémi vállalkozónak,
Szabó Péternek a Városlõdi Ka-

landpark igazgatójának, Schalbert
Tibornak, Balaton Pékségnek, Dávid Lászlónak, Berecz Dezsõnének
tárgyi támogatásukért.
Továbbá az Iskola és Óvoda pedagógusainak, a Megyei
Rendõrségnek, Makray Jánosnak,
a helyi tûzoltóknak, ifjúsági egyesületnek, Sütõ Tamás falugondnoknak, az önkormányzat embereinek, a Nefelejcs Alapítványnak,
az iskolai konyha dolgozóinak,
helyi iskolásoknak, kik szerepeltek, valamint azon szülõknek, akik
napokon át azon dolgoztak, hogy
a gyerekeknek egy ilyen nagyon
színvonalas programot nyújtsanak,
továbbá mindenkinek aki bármely

módon támogatta és segítette rendezvényünket.
Reméljük a következõ években is
számíthatunk a szülõk és az egész
település támogatására.
Szakállné Leitold Annamária
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Gyereknap
Tótvázsonyban
Az elõzõ évek hagyományát folytatva az idei évben is megrendezésre került a „Linde” alapítvány,
a szülõi munkaközösségek és a
Mini Manó Klub szervezésében
a gyermeknapi sportrendezvény
Tótvázsonyban, 2010. május 29-én
délután a Millenniumi parkban.
A gyermeknapot minden évben a
Tótvázsonyban és Hidegkúton élõ
gyermekek részére szervezzük és
természetesen már a környezõ településekre is híre megy e rendezvénynek és egyre több környékbeli
gyermek vesz részt.
Az elõzõ években is nagy sikert
aratott a gyerekek körében a gyermeknapi rendezvény, melynek
fõ alapszabálya, hogy nem engedünk be rendezvényünkre olyan
játékokat (pl. légvár, céllövölde,
ringlis), melyekért fizetni kellene
a gyerekeknek. Fontos a családias
hangulat, valamint az is, hogy a
hátrányos helyzetû gyermekek is
anyagi korlátok nélkül részesülhessenek mindenbõl. Továbbra is a
szülõk maguk készítik a játékokat,
melyet azok az anyagi nehézségekkel küzdõ családok gyermekei
is felszabadultan, vígkedélyûen és
fõképp ingyen használhatnak, akik
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anyagilag nem engedhetnék meg
maguknak.
A fõ célunk az, hogy jól érezhesse
magát minden korosztály – kicsi és
nagy – egyaránt.
Az évek során készítettünk
tûzoltóvárat, bohóckidobót, óriás
társast, mászó alagutat stb., ami
minden évben újra használható és
nagyon népszerû a gyerekek körében.
Minden évben szeretnénk újabb
programokat tervezni a gyerekeknek.
Az idei évben új volt az egészséges életmóddal kapcsolatos akadályverseny, hogy gyermekeink
is minél jobban megismerjék az
egészséges étkezéssel, mozgással
kapcsolatos dolgokat, valamint készítettünk szalma labirintust, volt
játék börze otthon megunt játékok
csere-beréje, (ezzel is támogatva a
rászoruló gyerekeket is), kézmûves
foglalkozások, sportos ügyességi
versenyek, rendõrségi bemutató,
rendõrségi kutyás bemutató.
A rendezvény zárásaként, a helyi
általános iskola színjátszó csoportjának elõadását láthattuk, valamint
a Nagyvázsonyi moderntánccsoport mûsorát nézhettük meg. A

BÚCSÚZUNK
Alig telt el két hónap, újból örök
búcsút kell vennünk kedves klubtagunktól, - Ágoston Gyulánétól
– Zsófikától.
Budapestrõl költözött Tótvázsonyba. Gyorsan megtalálta azt
a közösséget, ahová szívesen járt,
ahol jól érezte magát. Összejöveteleink rendszeres látogatója volt.
Tiszteletreméltó, jó közösségi társunktól köszönünk el.
ZSÓFIKA!
Emléked velünk marad.
Nyugodj békében!
Klubtársaid

Az Õszidõ Nyugdíjasklub eseményei
Az Õszidõ Nyugdíjasklubban a
nyár folyamán rendszeres összejövetelek nem voltak, de megtaláltuk
azokat az alkalmakat, amikor egyegy kellemes délutánt, vagy estét
együtt tölthettünk.
Június 29-én Veszprémben a
Csikász Galériában nyílt Munkácsy kiállításon a festõ harminckét
képében gyönyörködhettünk. A
gyûjtemény tulajdonosa – Amerikában élõ magyar honfitársunk
– Pákh Imre kölcsönözte õket
Magyarországnak. Az egyik legnagyobb magyar festõ képei elõtt
meghatottan álltunk.
Augusztus 18-án a balatonfüredi
Borhetekre látogattunk. Megkóstoltuk a Szabó pincészet kitûnõ
borait. Köszönjük a figyelmes,
udvarias kiszolgálást és a vendéglátást.
Augusztus 29-én Balatonfüreden az Anna Grand Hotel színháztermében mutatta be a füredi
Dalszínház, Huszka Jenõ: Bob
Herceg címû operettjét.
A zsúfolásig megtelt nézõtéren a
35 tótvázsonyi is lelkesen tapsolt,
tetszésüket kifejezve. Szép estét
hagytunk magunk mögött.
Szeptember 13-án az õsz elsõ
összejövetelén vázoltuk a 2010. év
terveit, feladatait. Munkánkat december 31-ig határoztuk meg.
Lesz
intézménylátogatás,
kézmûves foglalkozás, színházlátogatás, névnapok köszöntése, stb.
Természetesen karácsonyra is
készülünk. Újból meglátogatjuk a
75. életévüket betöltött idõs embereket is.
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Bízunk abban, hogy összefogással terveinket meg tudjuk valósítani.
Ezen az összejövetelen köszöntöttük azokat a klubtagjainkat,
akik júliusban, augusztusban,
szeptemberben ünnepelték névnapjukat.
Az újság hasábjain keresztül is
kívánunk jó egészséget, jó kedvet,
és kapjanak nagyon sok szeretetet.
Az hiszem mindenki által ismert,
hogy klubunkban vezetõváltás történt. A vezetõi feladatokat Weinhardt Ferencné fogja ellátni.
Szívhezszóló, megható ünnepség keretén belül köszönte meg a
Klub tagsága Zsár Ferencné 12 évi
munkáját. Segítségére továbbra is
számítunk.
Munkánk nem lenne teljes
színházlátogatás nélkül. Hosszú
évek óta rendszeresen látogatjuk
a Petõfi Színház ifjúsági bérlet
elõadásait. Így lesz ez a 2010/2011.
színházi évadban is.

A következõ darabok
kerülnek bemutatásra:
Anna Karenina
musical – opera
Noszty fiú esete……
színmû
Szenivánéji álom		
vígjáték
Csókos asszony		
operett
Figaró házassága		
vígjáték
Az öt elõadásos bérlet ára: 6500
Ft. A nem klubtagok jelentkezését
is örömmel fogadjuk.
Részletes tájékoztatást Zsár Ferencné ad.
Klubunk munkáját továbbra is
sokszínûség fogja jellemezni.
Nyugdíjasok! Jöjjetek közénk!
Eredményes munkát kíván
a klub tagsága

TÁJÉKOZTATÓ
a Veszprém Megyei Önkormányzat
25/2009. (XI. 23.) számú MÖK rendeletében elfogadott

KÉMÉNYSEPRÉSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJAIRÓL
Gázos egyedi kémény:
Olaj- és szilárd egyedi kémény:
Olaj- és szilárd tüzelésû kisközponti kémény:
Gázzal üzemelõ kisközponti kémény:
Tartalék kémény:
Kéményvizsgálat:
(a kiszállási díjat tartalmazza)
Gyûjtõ kémény:
Gázzal üzemelõ nagyközponti kémény:

1 416 Ft/db/év
1 416 Ft/db/év
295 Ft/fm/év
295 Ft/fm/év
733 Ft/db/év
10 609
Ft/eset
1 269 Ft/szint/év
1 018 Ft/m/év

FELHÍVÁS
Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

2010. november 08-tól –
november 19-ig
a településen a kötelezõ

kéményseprõi

közszolgáltatási munkákat
végezzük.

(A szolgáltatás díját a munkavégzést követõen a helyszínen készpénzzel kell kiegyenlíteni!)
Kérjük az 1995. XLII. törvényben
és a 27/1996. (X. 30.) BM rendeletében kötelezõen elõírt közszolgáltatás elvégzéséhez a feltételeket
biztosítani szíveskedjenek.
Tájékoztatjuk Önöket arról is,
hogy akinél a kiértesítés ellenére a
munkát nem tudjuk elvégezni, gáztüzelés esetén intézkedünk a gázszolgáltatás szüneteltetésérõl.
Köszönettel:
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt.
Kéményseprési Üzem
Megjegyzés: Amennyiben a fenti
idõpont nem megfelelõ, kérjük jelentse a Polgármesteri Hivatalban.

Nyári kulturális élet Hidegkúton

A

június közepén megtartott
falunap után nem értek
véget a programok a Hidegkuti
Mihály Kulturális Egyesület és
a dalkör számára. Június 14-én
hétfõn az egyesület fórumot
szervezett „A legjobb gyakorlatok - Az idõskori mûvelõdés új
formái, megújulási lehetõségei”
témával. A veszprémi városi
mûvelõdési központ egyik termében összegyûlt érdeklõdõk
elsõsorban Veszprémbõl és
vonzáskörzetébõl
érkeztek,
legnagyobb számban a hidegkúti nyugdíjasklubból. A
résztvevõk között voltak nyugdíjasklubok vezetõi, klubtagok
és érdeklõdõk is.

A fórumot Farkasné Molnár Csilla, a mûvelõdési ház
nyugdíjasklubokkal foglalkozó
mûvelõdésszervezõjének
elõadása indította. A VMK
8 városi nyugdíjasklubnak ad

Elkészült
a ravatalozó

helyet, a városban található 40
feletti nyugdíjasklub a körzeti mûvelõdési házakban és a
munkahelyi klubhelyiségekben
tartja összejöveteleit. A klubok
változó intenzitással és motivá-

cióval mûködnek. A klubok egy
része munkahelyi szervezõdésû
(pl. postás), más része az egy
városrészben lakókat köti össze,
de vannak azonos érdeklõdési

A Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács pályázatán elnyert támogatást önerõvel kiegészítve tudtuk a ravatalozó épületét
felújítani. Az elvégzett felújítás a
korábbinál lényegesen komfortosabb körülményeket biztosít a rava-

talozáshoz. A hozzátartozók méltó
körülmények között tudnak búcsút
venni elhunyt családtagjuktól.
Az épületen belül található egy –
mozgássérülteket is fogadni képes
– mellékhelység, ami kívülrõl is
megközelíthetõ.
A felújítással együtt beszerzésre került egy két férõhelyes
halotthûtõ, valamint a hatóság
elõírásainak megfelelõen egy darab burkolt mozgássérült parkoló
és 9 db murva borítású parkoló is
készült.
A beruházás teljes költségvetése
13,6 M Ft volt, melyhez 8,8M Ft-os
támogatást kaptunk.
Köszönjük Peresztegi Gábor
tervezõi és Haász Lõrinc mûszaki
ellenõri munkáját, a Skorpió Bt.nek a generálkivitelezõként végzett
tevékenységét, valamint helyi és
szomszédos vállalkozók: Valtner
Tibor, Schmidt Ferenc, Mayer
Mûvek Kft., Futó Attila, Varga István, Szabó Sándor, Reiter János,
Sütõ Tamás falugondnok és az önkormányzat közhasznú foglalkoztatottjainak a munkáját.

(folytatás a 14. oldalon)

M. J.
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Nyári kulturális élet Hidegkúton

(folytatás a 13. oldalról)
körûeket, sõt politikai beállítottságúakat tömörítõ klub is.
A tematikusan alakult klubok
elsõsorban az érdeklõdési körüknek megfelelõ elõadásokat
szerveznek, a kirándulások és
egyéb megmozdulások is a téma
köré szervezõdnek, míg a lakóhely szerint szervezõdõ illetve a
munkahelyi klubok programjai
nagyon vegyesek. Az elõadások
elsõsorban a nyugdíjasokat
érintõ témákról szólnak, sok a
kulturális és ismeretterjesztõ
jellegû
elõadás,
amit
a
résztvevõk is jobban kedvelnek,
mint a nyugdíjaskor problémáiról szólóakat. A klubtagok nagyon érdeklõdõek és nyitottak
minden jellegû elõadásra, legyen az természettudomány (pl.
a Föld keletkezése, vegyszerek
használata), társadalomtudomány (történelem, irodalom),
vagy akár közérdekû, életviteli
információ (rendõrség, befektetési tanácsok, termékbemutatók). A klubok egy része csak
a könnyedebb mûfajt kedveli,
és néhány klub inkább csak az
együttlét öröméért, a beszélgetésért és a nótázásért gyûlik
össze a legtöbbet.
A hidegkúti fõzõnap is bemutatásra került, amelyrõl a Mi
Újság elõzõ számában is lehetett olvasni.
Az egyik felszólaló, Demján Péter Halimbáról a
gyógynövényekrõl
beszélt.
Elve, hogy gyógyszer helyett
próbáljunk gyógynövényekkel
segíteni az egészségi problémákon. Elõadásaihoz készített egy 15 perces kisfilmet is,
amelyben a híres, és több kiadást megért halimbai füves
könyv keletkezésérõl, valamint
a gyógynövények gyûjtésérõl
és használatáról esik szó. Az
elõadásokat terepi séta is kíséri, amelyben környezetünk
növényeit ismerhetjük meg. Szó
esett még a Káptalantótiban
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minden vasárnap rendezett biopiacról is.
Mivel az elõadása érdekesnek
ígérkezett, a hidegkúti nyugdíjasklub meghívta õt a júliusi
összejövetelére, ahol képes-filmes és útközben az árokpartról szedett igazi növényekkel
színesített bemutatót tartott a
gyakori gyógynövényekrõl és
a szárítási módszerekrõl, majd
lehetõség volt utána egyes szárított növények megvásárlására, sõt a mecsekifû-tea megkóstolására is.
A hidegkúti „Kühle Quelle”
nemzetiségi dalkör nemhiába
kapta meg a dícséretes ezüst
minõsítést a tavaszi megmérettetésen, egyre több helyre
hívták szerepelni õket a nyá-

EMLÉKEZÉS
Egy oldal,
a Hidegkúti Örökifjak
Nyugdíjas Klub naplójából
2010. 08. 09.
Elõre kitûzött találkozónk ez a
nap. Már vártuk az összejövetelt,
a beszélgetéseket. A beszélgetések
tárgya, témája mindig az adott élethelyzetünk. Az életünk történései
sokszor igazítják tetteinket, lelkünk megnyilvánulásait. E napon
megrendítõ hírrel szembesültünk.
Meghalt Neszte, a klubtársunk.
E szomorú hírre, klubtársaink
különbözõen reagáltak. Voltak,
akik nem akartak találkozni klubszinten. S voltak, a többség, akik
igen is találkozni akartak. Találkoztunk és emlékeztünk. Az alábbi sorokban tömören mondjuk el
érzéseinket.

ron. Elõször Kapolcsra hívták
õket a falunapra. Ide a cigánydalokból álló mûsorral érkeztek, mivel a helyi szervezõ ezt
a csokrot választotta az éppen
aktuális repertoárból. Néhány
nappal késõbb újabb meghívás
jött, ezúttal rangos esemény
szervezõi kérték meg a dalkört
egy szereplésre, méghozzá a
Mûvészetek Völgye fesztiválon
a kapolcsi Völgyközpontba. Július 27-én este 6 órakor léptek
fel a balatoni és a német nemzetiségi dalcsokorral. Sok nézõ
volt, sokan megálltak, hogy a
minõsítõ-versenyen is kiemelten vidám, élettel teli kórust
meghallgassák.
Június utolsó hétvégéjén
már hagyománnyá vált a PG

csoport együttes „PG tábor”
elnevezésû rendezvénye. Idén
már nemcsak a kultúrházbeli
„nagy” koncert várta a zenekar kedvelõit és a lakosságot,
hanem filmvetítés is volt a kultúrházban és péntek este egy
spontán indult kiskoncert is
volt Fazekas Laci basszusgitáros házának teraszán. Most
még több helyszínen is folyt a
csevegés, a gitár mellett vagy
hegedûszóval kísért éneklés.
A faluban jelenleg az õszitéli rendezvényekre folyik a
készülõdés, ebben az évben
már pályázatokból elnyert források is segítik a szervezést.
Pénzes Erzsébet

Tõlünk is elmentél
Könnyek ültek a szemünkben,
Szívünkben a bánat,
Gyertyák égtek, lobogva érted,
S bennünk a csendes alázat.
Egy percig álltunk némán,
Fájdalommal gondoltunk reád,
Mert elmentél az örökös csendbe,
És nem szólhatunk többé hozzád.
Miért siettél? El sem búcsúztál!
Elõzõ nap együtt jártunk még emlékeinkben,
De most, már csak azt mondhassuk,
Neszte, klubtársunk, nyugodjál békében.
Búcsúzunk, klubtársaid

Élhetõbb Hidegkútért

Megújult
a hidegkúti játszótér
Még nyár közepén jártunk, amikor munkagépek érkeztek a focipálya és a séd közötti területre
Hidegkúton. Elkezdõdött a régóta várt játszótér építése. Hinta,
mászókák, homokozó, kisház és
csúszda érkezett az elõkészített terepre, minden, ami egy játszótérre
szükséges. A munka viszonylag
gyorsan ment, a gyerekek pár hét
múlva már birtokukba vették a
helyet. A hivatalos átadóra kicsit
késõbb, augusztus 28-án került
sor. Nagy dolog volt ez a település életében, tiszteletét tette ezért
testvértelepülésünk, Deutsch-Kaltenbrunn delegációja és Horváth
Zsolt országgyûlési képviselõ,
eljöttek a LEADER csoport menedzserei és ott volt a média is. A
hûvös, esõs idõ ellenére a lakosság
is nagy számban volt kíváncsi a
mûsorra, különösen gyerekekkel
érkeztek sokan. A rendezvény
elõtt a Hidegkuti Mihály Kulturális Egyesület segítõi feldíszítették

a rögtönzött színpad melletti területet, a játszótér ünnepi díszét a
lufik adták. Elhelyezték a ládákat
is, amelyekben homokozó-játékok
voltak, ezeket szintén az Egyesület
ajándékozta a gyerekeknek.
Az esõ elõl a kultúrház melletti
féltetõ alá kellett húzódni a rendezvénnyel. A csapadék éppen
elállt, amikor elkezdõdött az elsõ
mûsorszám: Borsos Dominika
mondott verset egy képzeletbeli
játszótérrõl. Ezt követték az ünnepi beszédek, amelyet polgármesterünk, Zsernoviczky Tibor
kezdett. Õt követte Horváth Zsolt,
majd Erwin Hafner DeutschKaltenbrunnból, aki köszöntõje
végén átadott egy ajándékot is Hidegkút gyermekeinek, egy újabb
játékot a játszótérre. Hoffner
Tibor az Éltetõ Balaton-felvidék
Egyesülettõl átadta a településnek azt a szerencsepatkót, amelyet
minden nyertes pályázó megkap
– bízzunk benne, hogy szerencsét

fog hozni a továbbiakban is.
A játszótér-átadó következõ
mûsorszámai is kapcsolódtak a
gyerekekhez. Wiborny Panna egy
mókás verset adott elõ, a hidegkúti
felnõttekbõl és gyerekekbõl álló
tánccsoport egy somogyi körtáncot lejtett a tetõ alatti kis területen
nagy örömmel. Zárásként a dalkör meglepetéssel készült, rajz- és
bábfilm fõcímdalokat énekeltek
el. A Mézga Gézát, a Süsüt, a Hoho-ho-horgászt és a Vukot még a
meghívottak is mosolyogva énekelték, a nézõk is bekapcsolódtak
az Icipici dalocskába és a többi,
régi jó rajzfilm-slágerbe.
A mûsor után mindenki átment a
játszótérhez. Itt a vendégek átvágták a nemzeti színû szalagot, Piusz
atya pedig megáldotta a területet
és a játékokat. Innentõl kezdve
hangos gyerekzaj töltötte meg a
játszóteret, a hûvös idõ ellenére is
természetesen mindenki játszani
szeretett volna.

A gyerekeknek nemcsak a játszótér hivatalos birtokba vétele
volt érdekes ezen a napon, hanem az avató utáni programok
és ajándékok is, a jégkrém és a
csokoládék. A focipályán biciklis
akadályversenyt rendeztek nekik,
amelynek olyan nagy sikere volt,
hogy volt, aki háromszor-négyszer
is végigment a pályán. Sõt, néhány
felnõtt is elindult senior kategóriában egy-egy kölcsönbe kapott
kisbiciklivel. Késõbb megérkeztek
a legkisebbek is, akik a délutáni
mûsor alatt aludtak, de a játékos
programok miatt kilátogattak a
játszótérre.
Az akadályversenyen és a 11es rúgó bajnokságon is érdemes
volt gyorsnak lenni, mert szép
nagy tábla csokoládékat kaptak a
gyõztesek minden korosztályban.
Olyan volt az egész délután, mint
egy gyereknap, mindenfelé gyerekek voltak, vidáman, lelkesen, önfeledten játszva.
A játszótér megújítását az önkormányzat pályázati pénzbõl tudta
finanszírozni. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében Hidegkút 28.669.125
forintot nyert, a játszótér cseréjére
és a kultúrotthon külsõ felújítására. A projekt egyik része tehát
megvalósult, a kultúrfelújítás
elõreláthetólag a jövõ év második
felében fog elkezdõdni.
Pénzes Erzsébet
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Zsernoviczky Tibor Ernõ
Független jelölt
Pénzes Erzsébet
Független jelölt
Végzettsége: geológusmérnök
Családi állapota, gyermekek
száma: férjezett, 2 gyermek
Jelenlegi munkahelye:
Pannon Egyetem
Lakcíme: Hidegkút, Patak utca 5.

Társadalmi megbízatásban vagy fõállásban kívánja betölteni a posztot:
társadalmi megbízatásban
Szeretek Hidegkúton élni. Fõbb céljaim többek között az infrastruktúra
és a településkép javítása, a falu lakosságának megtartása, a közösségi
épületek hozzáférhetõségének biztosítása, hagyományõrzõ és közösségépítõ
rendezvények megtartása, mindezek mellett rendezett jogi és anyagi háttér.

Bélafi Károly Antal
Független jelölt
Középiskolai végzettség
Nõs, két fiú
Önkormányzat Hidegkút
8247. Hidegkút, Ifjúság u. 3.

4 cikluson át voltam önkormányzati képviselõ. Célom mindig a falu
érdekeinek szem elõtt tartása volt. Úgy gondolom, egy képviselõ feladata,
hogy szakmája, tapasztalata, emberi képességei szerint vállaljon szerepet
az önkormányzat munkájában, legyen a jó erkölcs és a törvényesség követe.
Akarni nem elég, a pénzügyi források és a gazdasági lehetõségek határt
szabnak mindenféle jó törekvésnek, kezdeményezésnek. Tudni kell nemet
mondani bizonyos dolgokra, amelyek nem szolgálják a település érdekeit,
támogatni kell az újításokat, de csak az ésszerûség határain belül.

Polgármesterjelöltek

Ismerje meg Hidegkút Polgármester-, és Képviselõjelöltjeit!

Fazekas László
Független jelölt
Humán Erõforrás
Menedzser diploma
Nõs, 4 gyermek
Gemini Automataszerviz Kft.
ügyvezetõ
8247 Hidegkút, Hosszú u. 14.

11 éve élek Hidegkúton. Szeretnék tenni azért, hogy a falunk még élhetõbb
legyen. Szeretnék több kulturális programot, sportolási lehetõséget.
Nagyobb tisztaságot, rendet. Látható falumunkásokat. Vasárnap csendet.
Legyen végre térerõ. Újuljon meg a polgárõrség. Fûtést a kultúrházba.
A falunak naponta frissülõ weboldalt. És lenne még néhány dolog...

Hegyi Róbert
Független jelölt
Okleveles közgazdász,
gazdálkodás szakon
Nõs, 2 gyermek
Pannonjob Kft., Veszprém
8247 Hidegkút, Ifjúság u. 20

2008 óta élek családommal Hidegkúton és azóta tevékenyen részt veszek
a falu életében. Négy célt szeretnék elérni: az infrastruktúra fejlesztését,
a hatékonyság növelését, az ifjúság és a fiatal felnõttek közösségbe való
integrálásának javítását, valamint a természeti és épített környezet védelmét.

Máhl Richárd
Független jelölt

Mátrai Krisztina
Független jelölt

Némethné Varga Mária
Független jelölt

Strasznerné Nász Henriett
Független jelölt
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Ther Antal
Független jelölt

Képviselõjelöltek

Biróné Schalbert Edit Erzsébet
Független jelölt

