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A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja

XV.

Nemzetiségi
és Fúvószenei
Találkozó

Idén 15-dik alkalommal rendeztük meg a Nemzetiségi- és
Fúvószenei Találkozót. A Millennium parkban felállítottuk
a színpadot, sátrakat, hogy a
nagy melegtõl védve legyenek
a nézõk, így mindenki zavartalanul élvezhette a mûsort.
A
program
felvonulással kezdõdött. A helyszínen
a sváb himnusszal kezdtünk, majd köszöntöttük
testvértelepülésünkrõl, Dobelból jött vendégeinket.
Elsõként a már jól ismert
balatonfüredi fúvósokat hallhattuk, akik mindig szórakoztató német dalokat játszanak
nekünk. Õket a legfiatalabbak,
a helyi óvodások követték,
akik nemzetiségi táncokat ad-

tak elõ Hauck Jánosné – Rózsi néni vezetésével. Az Alsó
Tagozatos
Furulyaszakkör
német gyermekdalokat és helyi gyûjtésû német népdalokat
adott elõ nagy lelkesedéssel.
Õket Heilig Zoltánné – Mária
néni készítette fel. A tótvázsonyi dalkör is a helyi csoportokat erõsítette, õk német
dalokat adtak elõ. A városlõdi
táncosok fiatalos lendülettel
adták elõ mûsorukat, majd megint tótvázsonyiak, az iskola
harmonikásai játszottak. Õket
Némethi Kornélia tanította
be. Az Úrkúti Asszonykórus
után a herendi táncosok zárták
mûsorunkat.

A mûsor után a szereplõk és
a dobeli vendégek a helyszínen ették meg a finom, üstben
fõzött pörköltet, így a jó hangulat a mûsor után is folytatódott.
Köszönjük azoknak a munkáját, akik a szervezésben és a
helyszínen segítettek.
Hauckné Heilig Réka
Német Kisebbségi
Önkormányzat

XI. Savanyó Jóska Napok
Tótvázsony, 2011. augusztus 13. szombat
Idén a pályázati és támogatási rendszer megváltozása miatt mindösszesen 1 napos programot tervezünk! Természetesen mindent megteszünk,
hogy Önök jól érezzék magukat! Keresse plakátunkat, szórólapjainkat, jelentkezzen versenyeinkre!
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Nem csak a nyolcadikosok ballagnak...
Ismét eltelt egy tanév, ismét elballagott az iskolából egy osztály, és velük elballagott a Szülõi Munkaközösségbõl is jó néhány aktív anyuka.
Az idei évben is, olyan szülõk hagyták el közösségünket, akik több éven át dolgoztak a gyerekekért, az iskoláért: Néningerné Farkas Éva, Szabóné Lurca Csilla
és Kovács Zoltánné, Bea.
Bea több éven át vezette az iskola szülõi közösségét, szinte „megteremtõje volt
a mai tótvázsonyi SZM-nek“.
Számos kiváló ötletével tette évrõl – évre színesebbé a falu gyermeknapját, nem tágítva az elhatározástól, mely szerint csakis, minden gyermek számára
elérhetõ, ingyenes programok, játékok sorakozhatnak fel ezen a napon. Iskolánk
jó hírét viszi, minden évben - már megyei szinten - az interaktív “Mesterségem
Címere“ szakmabemutató délután, ami szintén az õ ötletébõl valósult meg, és vált
immáron az SzM hagyományos novemberi programjává.
Az ötletek egymagukban, azonban csak ötletek maradnak. Megvalósításukhoz
számos segítõ, szorgos kézre is szükség van. A remek ötletek és a fáradhatatlan
szülõk összekovácsolásával, - az SzM szokásos feladatain túllépve - tette a mi kis
iskolánk szülõi közösségét szinte egyedivé.
Sikerült egy olyan aktív csapatot kialakítania, mely ha kell, sátrat állít, pizzát
süt, játékokat készít, báli termet díszít, süt, fõz, felszolgál és minden egyebet, mit
éppen az adott program megkíván. Köszönjük az iskoláért és gyermekeinkért végzett munkáját neki, és elballagó szülõtársainknak.

SzM

Szombathelyre kirándultunk
Az „Õszidõ” Nyugdíjas Klub
éves tervében ismételten szerepelt
egynapos kirándulás megszervezése, melyet május 21.-én Szombathelyre terveztünk. A 2000 éves
történelmi belváros a mai napig
megõrizte középkori alakját, errõl
tanúskodnak épületei és látnivalói. A rendkívül gazdag történelmi és kulturális hagyományokkal
rendelkezõ várost napjainkban a
dinamikusan fejlõdõ idegenforgalom, a városban rendezett fesztiválok sokasága és a nemzetközi
vásárok jellemzik.
A belvárosban megtekintettük a
Székesegyházat, mely a város szívében az egykori vár, vártemplom
helyén épült fel. Tornyai jól láthatóan magasodnak a város fölé. Méreteit tekintve, az esztergomi és az
egri után Magyarország harmadik
legnagyobb temploma, melyet Szily
János püspök építtetett. Befogadó
képessége 5000 fõ.
Szombat lévén a Zsinagógát,
az egykori Zsidótemplomot csak
kívülrõl sikerült megtekinteni. A
Zsinagóga 1975 óta hangversenyteremként mûködik.
Ugyancsak a régészeti kutatások és a jelenlegi restaurálás miatt
kívülrõl tekinthettük meg 1955 és
1961 között feltárt Iseumot az Isis
Istennõ tiszteletére emelt szentélyt.
Látogatást tettünk a Smidt Múzeumba. A múzeum alapítója Dr.
Smidt Lajos kórházigazgató fõorvos
volt, aki magángyûjteményét 1968ban Szombathelynek és a megyének ajándékozta. A Romkertben
végzett ásatások során 1-4 századi
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és középkori maradványok kerültek a felszínre. Legértékesebb része a palota komplexum. Hatalmas
csarnokát egykor mozaik padló
takarta, mely mai töredékes állapotában is Pannonia legnagyobb
összefüggõ mozaikfelülete.
Megtekintettük a Megyeházát,
a barokk stílusú épületet, melyet
1775-1779 között építettek. Mai
homlokzatát Hauszmann Alajos
tervezte. Ma itt mûködnek a Megyei Közgyûlés hivatalai.
Sétát tettünk a fõtéren, s közben
egy belvárosi menzán megebédeltünk, melyet természetesen elõre
megrendeltünk, árat és menüt
egyeztetve az étterem tulajdonosával.
Ebéd után indultunk Jákra. A
jáki apátsági templom nemcsak
hazai szemmel páratlan alkotás. A
román kori épület gótikába hajló
díszítéseivel, arányaival szelíden
emlékeztet elmúlásra és örökkévalóságra. Képekben is gyönyörû,
de valódi arca csak a hûvös falak
tövében rajzolódik ki igazán.
Programunk utolsó uticélja a Jeli
arborétum volt, melyet sajnos egy
hirtelen ránk zúduló vihar meghiúsított. Sajnos többen nem láttuk
az arborétumot, így kissé csalódottan kellett hazaindulnunk.
A nyári idõszakban szervezett
programokat nem terveztünk,
de hogy a nyár se legyen teljesen
eseménytelen, ha igény van, rá
megtekintenénk
Nagyvázsonyban a várjátékokat, Balaton parti
sétát terveztünk a borheteket alkalmával, és természetesen egy
fürdõzést Pápán vagy Ajkán. Az
idõpontokról mindenkit idõben
értesíteni fogunk.
Szép nyarat, kellemes pihenést
kívánunk mindenkinek:

Számítástechnikai fejlesztés
az általános iskolában
Tótvázsony Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 5,6 millió forintot nyert az általános iskola informatikai fejlesztésére. A beruházás keretein belül 4 interaktív táblát kapott az intézmény,
a hozzájuk tartozó laptoppal és projektorral, valamint 8 új számítógép
és egy szervergép került az iskola informatika termébe. A projekt részeként az iskola több nyílt napot is szervezett, ahol a szülõk és érdeklõdõk
ismerkedhettek meg az újításokkal. Somogyi Veronika az iskola igazgatója elmondta, hogy nagyon örülnek az új eszközöknek, a tanítás általuk változatos és érdekesebb lesz, de a tanítás kulcsfigurája továbbra is a
pedagógus marad, hiszen az új eszközök nem váltják ki a hagyományos
módszereket, csak segítik az oktatók munkáját.
Önkormányzat Tótvázsony

Értékteremtõ közhasznú
foglalkoztatás szabályai

Tótvázsony Önkormányzat értékteremtõl közfoglalkoztatást szervez.
Tervezett idõszak: 2011. május 1. - 2011. október 31.
1. A szolgáltatást igényelheti
az egyedülélõ nyugdíjas, aki 70 életévét betöltötte (vagy igazoltan beteg,
rokkant) és ellátásának összege nem haladja meg a havi 100 000 Ft-ot,
a nyugdíjas házaspár, aki 70 életévét betöltötte (vagy igazoltan beteg,
rokkant) és nyugellátásuknak személyenkénti összege nem haladja meg
a havi 85 000 Ft-ot.
2. A közmunkás által végezhetõ feladatok:
favágás, fabehordás,
fûnyírás, nyesedék összegyûjtése,
udvar tisztántartása,
egyéb kisebb ház körüli munkavégzés.
3. A szolgáltatásért fizetendõ ellenérték:
gépet nem igénylõ munkavégzésné
200 Ft/óra
benzinmotoros fûnyírót, vagy hasonló gépet igénylõ
munkavégzésnél benzinnel együtt.
350 Ft/óra
4. A szolgáltatást igényelheti továbbá fenti jövedelmet
meghaladó öregségi nyugdíjjogosult, vagy rokkant is.
A szolgáltatásért fizetendõ ellenérték:
- gépet nem igénylõ munkavégzésnél
400 Ft/óra
benzinmotoros fûnyírót, vagy hasonló gépet igénylõ
munkavégzésnél benzinnel együtt.
700 Ft/óra
Igénybejelentés tehetõ a Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy
telefonon (88/506-793), illetve a falugondnoknál (06-70/37-47-578) és a
házi szociális gondozónõnél .
A szolgáltatást az igénybevevõ munkanaplóban igazolja, majd a munka
elvégzését követõen 5 munkanapon belül a Körjegyzõség Pénztárában,
Nyugdíjas Klub tagjai vagy a Falugondnoknál fizeti be.

Óvodai, bölcsõdei hírek
Az elmúlt idõszakhoz hasonlóan
tavasszal is változatos programok
vártak ránk, és óvodásainkra.
Április 7.-én, óvodánkban a Kistérség óvónõinek tartott továbbképzés keretében két elõadótól
hallottunk hasznos információkat.
Az idei nevelési évben, áprilisban jött a fényképész, hogy emlékként megörökítse az óvodás és a
bölcsõdés csoportokat.
Az április 13.-i Egészségnap
keretében a reggeli az egészséges táplálkozás jegyében zajlott,
majd a reggeli torna következett
Kertész Eleonóra védõnõ vezetésével. Nóra néni játékosan a fogápolási teendõkre is felhívta az
óvodások
figyelmét.(sárgarépa,
gyümölcs, keksz fogyasztása közben). A szülõknek Gecse Andrea
dietetikus a családok egészséges
táplálkozásáról, Budai Enikõ
gyógypedagógus a kisgyermekkori
mozgás ás játékfejlõdésrõl tartott
elõadást.
Húsvét elõtt, április 18.-án
hétfõn az óvodásoknak, kedden
a bölcsõdéseknek és szüleiknek
szerveztünk játszóházat. Nagy
örömünkre szolgált, és köszönjük,
hogy sok szülõ az alkalomhoz illõ
alkotásokat készített gyermekével.
Április 20.-án szerdán délelõtt
vártuk a nyuszi érkezését. Az óvodások és a bölcsõdések nagy izgalommal keresték a bokrok alján
lévõ ajándékokat.
Április 29.-én pénteken a kiscsoportban az anyák napi köszöntõ
mûsorral együtt megtartottuk az
évzáró mûsort is.
A középsõ-nagy csoportban május 2.-án hétfõn köszöntöttük az
Édesanyákat és a Nagymamákat.
Ajándékkal, versekkel, énekekkel
készültünk erre a szép ünnepre.
Köszöntés után vendégül láttuk
vendégeinket. A nagycsoportos
óvodásokkal a Baba-Mama Klub
által szervezett rendezvényen
anyák napi versekkel, énekekkel
köszöntöttük az Édesanyákat, és a
Nagymamákat.
Május 10.-én pályázaton nyert
pénzbõl buszos kirándulás keretében a Koloska völgybe utaztunk.
Szép környezet fogadott bennünket, ahol a játék, mozgás, a nassolás mellett a gyerekek megcsodálhatták a természet szépségét is.
A kiscsoportosok ellátogattak a Bakony Hotelba, ahol a
fûszernövényekkel történt ismerkedés mellett a tó élõvilágát is
megfigyelhették. Az üdítõ ital jól
esett a melegben, köszönjük szépen a vendéglátást.
A május 17.-i Kabóca Bábszínház „A kalapba zárt lány” címû

elõadásán minden óvodásunk részt
vett, mely nagy élményt nyújtott a
gyerekeknek. Az elõadás utáni játékos foglalkozáson a szervezõkkel
a látott elõadást dolgozták fel, ahol
a szereplõk „bõrébe bújhattak.”
Nagy örömünkre szolgált, hogy az
utaztatást ez alkalommal is pályázaton nyert összegbõl biztosították
számunkra.
Az idei évben a középsõnagycsoportosok
részvételével
gyalogtúrát szerveztünk a Cservölgybe. A gyerekek nagy lelkesedéssel sétálták végig az utat,
közben volt éneklés, verselés, természet megfigyelése, és természetesen evészet-ivászat és pihenés.
Pali bácsi már várt bennünket,
birtokba vették a játszórészt, majd
jött a „lovaglás”. A szekerekre
történõ felülésen kívül mindenki
lehetõséget kapott, hogy felüljön
a lovakra, többen tettek is néhány
kört a kijelölt lóval. A csúcspontot a kastélyban elfogyasztott ital,
és játék jelentette a gyerekeknek.
Köszönjük szépen Pali bácsinak,
hogy ilyen felejthetetlen élményben részesített bennünket. Vis�szafelé már nem gyalog jöttünk,
kaptunk egy kis „autós segítséget”,
amit köszönettel elfogadtunk.
A Szülõi Munkaközösségek a
Gyermeknapot a rossz idõ miatt
az iskola tornatermében tartották
meg, a gyerekek ott is jól érezték
magukat, élvezték a jó programokat.
Június 7.-én Nagyvázsonyban a
Pegazus Bábszínház elõadásában
a Hetet egy csapásra c. zenés darabot tekintették meg a nagycsoportosok. A bábelõadás nagyon tetszett a gyerekeknek, a színészektõl
„feladatot” is kaptak elõadás közben. (Az erdõ fái õk voltak)
Nagy élményt és örömöt nyújtott
a nagyoknak a júniusban megrendezett Fúvószenei Találkozó.
Büszkén vonultak végig a falu utcáin a zenekar mögött, majd a színpadon nemzetiségi táncokat adtak
elõ. Köszönjük a lehetõséget, és a

Szülõk segítségét.
Az óvoda-iskola kapcsolatában
a gyermekek érdekében szükséges a folyamatos, eredményes
együttmûködés. Szülõi értekezleten a leendõ elsõsök szülei tájékoztatást kaptak az iskolai életrõl,
feladatokról. Fontosnak tartjuk,
hogy az átmenetet minél zökkenõ
mentesebbé tegyük. Ennek érdekében Heilig Zoltánné Mária néni
több alkalommal járt óvodánkban, hogy ismerkedjen az iskolába készülõkkel. A nagyokkal mi
is ellátogattunk az elsõ osztályba,
hogy a gyermekek megismerjék
az iskolai környezetet. Klári néni
az óvodásokat is bevonta az órai
munkába, ami nagyon érdekes volt
számukra.
A
rajzban
tehetségesebb
középsõs és nagycsoportos gyerekek munkáiból rajzpályázatokra
küldtünk be alkotásokat. (Napló,
Rendõrség, Baba-Mama Klub)
Több kiírótól ajándékot is kaptak
a beküldött mûvekért. A Pegazus
Bábszínház elõadásaiból élményeiket örökítették meg, és küldtünk
belõlük rajzokat a szervezõknek..
A május végén tartott évzáró ünnepélyünkön elbúcsúztattuk az iskolába menõ nagycsoportos gyerekeket. Óvodánkból 14 kisgyermek
kezdi meg szeptemberben iskolai
tanulmányait: 10 a helyi Általános
Iskolában, 2 Veszprémben, 1 Balatonfüreden, 1 pedig Nemesvámoson. A leendõ elsõsök név szerint:
Amrein Jenni
Tótvázsony
Mile Bálint
Hidegkút
Amrein Nikolett
Tótvázsony
Molnár Zoltán
Tótvázsony
Buzás Bálint Ádám Tótvázsony
Nyári Zsófia
Tótvázsony
Erõs Eszter
Tótvázsony
Sütõ Dorottya
Tótvázsony
Fodor Barnabás
Hidegkút
Szakáll Ákos
Tótvázsony
Keller Ádám
Tótvázsony
Valtner Dominik
Tótvázsony
Kiss Éva
Kövesgyûrpuszta
Veisz Regõ
Tótvázsony

A május elején megtartott beíratás alapján szeptemberben 55 óvodással kezdjük a nevelési évet, az
év során még 9 gyermek felvétele
várható. A bölcsõde 18 gyermekkel kezdi meg az évet.
A Pannon Térség Fejlõdéséért
Alapítvány immár ötödik alkalommal hirdet pályázatot a kistelepüléseken dolgozó pedagógusok
munkájának elismerésére. Az
Alapítvány olyan, a térségben élõ,
és tevékenykedõ pedagógusokat
jutalmaz, akik a településen több
évtizedes kimagasló szakmai tevékenységet folytatnak, szerepet
vállalnak a település kulturális
programjainak szervezésében, és a
közösségi értékteremtésben. A díj
elnyeréséhez képviselõtestületek,
civil szervezetek állíthatnak jelölteket. Nagy örömünkre szolgált,
hogy „ A pedagógusok a kistelepülésért” díjat ebben az évben,
Pedagógusnap alkalmával Veszprémben, a Városházán nyugdíjas
óvodavezetõnk Weinhardt Ferencné Marika óvó néni vehette át. Az
intézmény dolgozói nevében is
szívbõl gratulálunk a díjhoz, további munkájához jó egészséget, és
boldog nyugdíjas éveket kívánunk.
A szülõk több alkalommal a segítségünkre voltak a különbözõ
munkálatok elvégzésében. Az
intézmény dolgozói és gyermekei
nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani az áldozatos
munkáért:
A hidegkúti Schmidt családnak,
akik önerõbõl a bölcsõdések által
használt homokozó fölé fából tetõt
készítettek. Az udvar így, több
mint százezer forintnyi értékkel
gazdagodott.
Koczor
Zsolt
tótvázsonyi
szülõnek, aki társadalmi munkában a parkolót a gyomtól, kövektõl
letakarította, majd befüvesítette a
területet.
Az épület környezetének szebbé
tételében volt segítségünkre Budai
Renátóné, aki az általa hozott virágpalántákat el is ültette a ládákba.
Köszönünk minden szülõi támogatást, segítséget, amivel az egész
nevelési év folyamán segítették
munkánkat.
A nyári nagytakarítási munkálatokat július 25.-tõl augusztus 19.-ig
végezzük, az intézmény dolgozói
nevében is jó pihenést, kellemes
nyaralást kívánok mindenkinek a
szünidõre:
Hauck Jánosné
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Épül az Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér
Tótvázsony
és Hidegkút
közösségi,
civil életét
segíti majd

Tótvázsonyban a Polgármesteri
Hivatal tetõterében új közösségi
színtér épül, ez az oka annak, hogy
augusztus közepéig a Mûvelõdési
Ház mögötti Közösségi Házban
mûködik a körjegyzõség. A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület az Új
Magyarország
Vidékfejlesztési
Program IKSZT kialakítása és
mûködtetése témában pályázott és
elnyert támogatás által lehetõség
nyílik a helyi hivatal tetõterének
átépítésére, teleház, községi könyv-

tár, civil iroda, közösségi tér kialakítására és teljes berendezésére. A
100%-os támogatási mérték mellett fontos elõnye a pályázatnak,
hogy a mûködtetés elsõ három
évének bérköltségét is támogatja.
A teljes támogatás mértéke 52 500
000 Ft, melynek felét a 175 négyzetméteres tetõtér beépítésére
költjük. Az építés jelentõs részét
képezi a lift, mivel csak így oldható
meg az akadálymentesítés.
Terveink szerint az idei év vé-

Lépésrõl lépésre
Képzéssorozat Tótvázsonyban
5 alkalomból álló képzéssorozatot indítottunk tótvázsonyi és
a térségben mûködõ civil szervezetek számára. A résztvevõk több
településrõl érkeztek, hasznos információkkal gazdagodtak.
Fõként induló, most alakult szervezetek vettek részt a képzési napokon, melyek a projektmenedzsment, pályázatírás, kommunikáció,
jogi ismeretek témakörben adtak
ismereteket a szombatjaikat erre
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áldozó aktivistáknak. Kivetítõvel
elõadott, konkrét tapasztalatokat és általános ismereteket is
összefoglaló elõadások után a
résztvevõk saját kérdéseiket tehették fel. A képzések lezárultával a
szervezetek saját konkrét ügyeikkel- pályázatok megírása, beszámolása, plakátok készítése- - kereshették a képzõket, akik egyéni
tanácsadást végeztek.
Reméljük, minden szervezet
számára hasznos volt az elmúlt
idõszak közös munkája!
Sipos Ferenc,
Szendrei Szilárd, képzõk
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

gén kezdi meg mûködését az új
komplexum, ahol 2 alkalmazott
mellett 2 külföldi önkéntes végez
napi munkát, illetve tervezzük 1

fõ fél állásban való alkalmazását.
A két település közösségi és civil
életét segítjük tanácsadással, programszervezéssel, kommunikációs
háttérmunkákkal- honlapfeltöltés,
fotó- és videódokumentáció készítése, és nem utolsósorban az itt
létrehozott infrasturktúra ingyenes használatának lehetõségével!
Természetesen nem csak civil
szervezetek, közösségek- klubok,
egyházak- számára nyújtunk majd
szolgáltatásokat, hanem minden
lakó számára! Internet- és könyvtárhasználat, fénymásolás, ügyintézésben való tanácsadás mellett
munkahelykeresésben igyekszünk
a segítségükre lenni! Rajtunk kívül
a Mini-Manó klub és a Nefelejcs
Alapítvány is fog szolgáltatásokat
nyújtani a lakosok számára.
Tervezzük, hogy a közösségi térnek és egyes termeinek is nevet
adunk annak érdekében, hogy a
lakosok könnyebben be tudják azonosítani, illetve jobban meg tudják
jegyezni.
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Nyári napközi
Idén nyáron immár 6-dik éve elindult a nyári napközink, melyet a Nefelejcs Alapítvánnyal és a helyi iskolával közösen szerveztünk. 5 héten
át, napi 17-20 gyermek számára nyújtunk reggel 8.00-tól délután 16.00-ig
elfoglaltságot, és biztosítunk étkezést. A gyerekek nagy része alsós, de
azért a felsõsök közül is vannak páran. Az öt hét alatt- június 15-július
15 között-, kirándulunk, kézmûveskedünk, sportolunk, vagy csak éppen
lazítunk. Minden Hidegkúton, Tótvázsonyban és Kövesgyûrpusztán lakó
gyermek számára nyitott a napközink. Gyerekenként heti 3300 Ft-ért lehet nálunk teljes ellátást és élményeket szerezni.
A gyerekekre tanárok, és fiatalok felügyelnek. Munkájukat önkéntesen
végzik, ezúton köszönöm áldásos tevékenységüket.
Programunkhoz a Tótvázsony -Hidegkút Községek Közös Fenntartású
Általános Iskolája biztosít ingyenesen termet, velük az itt tanító tanárok
nagyon sokat segítenek a napi gyermekfelügyeletben. A Nefelejcs Alapítvány tagjai is segítik a napközi mindennapjait, támogatásukkal valósul
meg 2 kirándulás. A gyermekjóléti szolgálat is segíti 1-1 napon a gyermekfelügyeletet. Az étkezést a Tótvázsonyi és a Hidegkúti Önkormányzatok támogatják, az öt hét megvalósításában idén sajnos nem tudtunk
pályázati támogatást elnyerni.
Köszönjük a napi felügyelõk segítségét, és reméljük mindenki jól érzi
magát a következõ hetekben is.
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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skolánk életében a tavaszi
hónapok minden évben eseménydúsan telnek. Így volt ez
az idei tanévben is. Április 2-án az
alsósok szervezésében családi nap
került megrendezésre, ahol is húsvéti játszóházon vettek részt gyermekeink. Április 4-8 között ismét
papírt gyûjtöttünk, ahogy tettük
ezt korábbi években is. Ápr. 6-án a
megyei irodalmi „Ki Mit Tud”- on
vettek részt diákjaink szép eredménnyel. Ápr. 11-én Kistérségi
versmondó versenyen öregbítettük
iskolánk hírnevét. Ápr. 14-én Balogh József költõ-tanár elõadásában
rendhagyó irodalom órákon vettek részt diákjaink. Ápr. 16-án
részt vettünk a Balácán megrendezett Iuvenalis sportrendezvény
megmérettetésein és tisztességgel
helytálltunk. Ugyanezen a napon
került sor az immár hagyományos
budapesti Parlamentlátogatásra is.
Ápr. 20 a gyulafrátóti futóverseny
népes mezõnyének két kiemelkedõ
futója volt Tálas Mátyás és Szabó
Martin (mindketten 2. helyezést
értek el).
Április 27 –én egy projektnap keretében a felsõ tagozat diákjait ebben az évben Veszprémbe vittük.
Valamennyi felsõs tanár a szaktárgyaihoz kapcsolódó elõadásokat
tartott néhány gyerekkel együtt a
város nevezetességeirõl. Célunk
az volt, hogy Veszprémet alaposabban megismerjék, legközelebbi
városunkról még többet tudjanak.
A nap végére sokoldalú, átfogó
ismeretekkel gazdagodtak felsõs
diákjaink.
Május hónap a tanév célegyenese.
Ekkorra alakulnak ki az év végi érdemjegyek és ez a hónap is számos
rendezvényünk megvalósításának
ideje volt. Május 3-án tartottuk
meg a hagyományos Öko-napunkat, melynek keretében idén a
Séd-patak környékének élõvilágát
vettük górcsõ alá. Sajnos a viharos
idõjárás a kelleténél hamarabb vetett véget a programnak, de a gyerekek így is élvezték. Május 7-én
Iskolánk kicsiny, de lelkes (10 fõs)
csapata ostrom alá vette Sümeg
várát a XV. Sümegi Várostrom
rendezvényén belül. Az ostrom
eredménye: Csapatunk elnyerte a
legjobb újonc csapat díját. Május
23-án gyermekeink bepillantást
nyerhettek az univerzum csodálatos három dimenziós világába
a balatonfüredi 3D-s moziban,
amely az ország egyik legszínvonalasabb ilyen jellegû mozija. Valóban páratlan élmény volt! Idén
május 25-én került megrendezésre
az országos mérés, amelyen iskolánk minden évben részt vesz.
Június hónap már a nyári programok tervezgetésének jegyében
telik. Harmadikán vittük el gyermekeinket a hagyományos tanulmányi kirándulásokra. Idén az 5.

Iskolai Hírmondó
6. 7. osztályokkal együtt látogattuk meg a fõvárost és csodálkoztunk rá Budapest föld alatti és föld
feletti szépségeire. A 8. osztály ezalatt Csesznek és Bakonynána természeti szépségeivel ismerkedett.
Az alsó tagozatos akadályversenyt eredetileg szeptemberben
szerettük volna megrendezni, de
az idõjárás sajnos közbeszólt, így
2011. június 7-én került lebonyolításra.
Helyszínnek az iskolához közeli, a település szélén fekvõ füves,
bokros területet választottuk, így a
természetben zajlott a már régóta
várt verseny. Az egész délelõttöt
átölelõ megmérettetést komoly
elõmunkálatok elõzték meg. A negyedik osztálynak köszönhetõen
remek csapatok szervezõdtek. Az
õ feladatuk volt a csapatirányítás, és a csatakiáltás kifundálása
is. A második osztály készítette a
csapatzászlókat, a harmadikosok
pedig a menetleveleket. A pedagógusok leleményességének és fantáziájának köszönhetõen kreatív,
közösségteremtõ feladatok tették
próbára a vidám résztvevõket. 5
állomás várta a hat csapatra osztott gyerekeket, akik nyilak, szalagok és táblák segítségével juthattak el egyik állomásról a másikra.
Mária néninél az érzékszerveiket
próbálhatták ki a kis nebulók.
Lehetett például ízlelni, szagolni,
tapintani. Berill néninél az állatok
élõhelyeivel, tulajdonságaival kapcsolatos feladatot kellett megoldani, miután a gyerekek megtalálták
az elrejtett kártyákat az állatok
képeivel. Csaba bácsi állomásán
ügyességi akadálypályán kellett
végigmenni, ahol kötélpálya alatt
kúsztak, és a lajhármászást is kipróbálhatták. Judit néninél állatok
mozgását és hangját utánozták a
gyerekek páros munkában. Márta
néni állomásán a német nyelvnek
jutott a fõszerep, a már tanult dalokat, mondókákat, verseket adhatták elõ a tanulók.
Az akadályverseny izgalmas
eredményhirdetése után minden
tanuló megérdemelten fogyaszthatta el a jutalomcsokoládét.
Összességében elmondhatjuk,
hogy a gyerekek és a pedagógusok
is jól érezték magukat. A közös
program, a jó hangulat, a versenyszellem, a kitartó munka, mind
lehetõséget adtak az összekovácsolódásra, és nem utolsó sorban
a minket körülvevõ természet jobb
megismerésére.
Az alsó tagozatos osztálykirándulás ebben a tanévben is a hagyományos módon zajlott le, 2011. június 9-én indult el a 2. 3. 4. osztály
és külön az elsõsök.

A rossz idõ miatt az elõre megtervezett programon változtatni kellett, így az elsõsök Nagyvázsonyban a kovácsmûhelyt
látogatták meg, ahol a régi idõkre
visszanyúló mesterséggel ismerkedhettek meg a gyerekek.
A felsõbb osztályok buszával
Keszthely irányába vettük utunkat, ahol már szerencsére az idõ
nem volt annyira esõs, így kisebb
sétát is tehettünk a belvárosban.
Öt múzeumba sikerült ellátogatnunk: a Babamúzeumba, a Csigaparlamentbe, a Panoptikumba, a
Játékmúzeumba, és a Marcipánmúzeumba. A Játékmúzeumban
nagy csodálatunkra rengeteg régi
játékkal is találkozhattunk. Érdekes volt látni a pedagógus kollégák
arcát, mikor egy-egy gyermekkorukból ismerõs játékot fedeztek

fel a polcokon. Több tanulónak
lehetõsége volt néhány játékot
kipróbálni. Keszthely után Tapolcára buszoztunk, ahol az Iskolamúzeumban Mária néni kedves
tolmácsolásában megismerkedhettünk a régi iskolák taneszközeivel és szokásaival is. Ezután egy
kellemes séta következett a Malom-tónál, ahol a halak nézegetése
mellett egy kis játszóterezésre is
jutott idõ.
Az esõs idõ ellenére nagyszerûen
éreztük magunkat, felejthetetlen
élményekben volt részünk.
Végül, de nem utolsó sorban június 8.-a 11 végzõs diákunk életében a búcsú napja volt, hiszen a
ballagás alkalmával utoljára járták
végig annak az iskolának a folyosóit, tantermeit, amely 8 éven át
szinte második otthonuk volt. További életükhöz sok erõt, kitartást
és sikert kívánunk.
Hadáné Ujhegyi Berill
Dienes Gábor

A Szülõi Munkaközösség
elmúlt tanéve
A tanév elteltével az iskolai Szülõi Munkaközösség is lezárt júniusban
egy évet.
A korábbiakhoz hasonlóan a 2010/2011-es tanévben is számos programmal próbálta a szülõk közössége színesebbé tenni a gyermekek napjait.
Novemberben sikerrel lebonyolítottuk a „Mesterségem Címere“ interaktív szakmabemutató délutánt. Decemberben „elküldtük“ a Mikulást
az iskolába, majd a farsangi bálon segédkeztünk a büfében. Az idei évben
harmadik alkalommal rendeztük meg a Linde alapítvánnyal karöltve a
jótékonysági Húsvéti Bált, melynek bevétele hozzájárult a gyermeknap
finanszírozásához.
Az idén a gyermekek napján az idõjárás nem volt hozzánk kegyes, így
a kb. 100-130 gyermekkel és szüleikkel a Milleneumi Park helyett, beszorultunk az iskola tornatermébe. Ez azonban, a visszajelzések alapján
nem vált a jókedv és jó szórakozás kárára. A szabadtéri akadályversenyt
helyettesítette a rögtönzött sorverseny, melynek gyõztese a „Sivatagi Fókák“ csapata lett. Az aula megtelt az ügyes kezû kézmûveskedõkkel, a
tornaterem sarka pedig, hol bábszínház, hol judo bemutató, hol pedig a
musical csoport elõadásának színtere volt. Még a cukorka és csokoládéesõ
sem csábította el a sort a trambulin mellõl, mely kicsiknek és nagyoknak
egyaránt kiváló szórakozást nyújtott. Volt táncház, rendõrségi bemutató,
arcfestõ, pizza, süti, fagyi, eszem- iszom, dínom-dánom. Gyermeknapi
rendezvényünket támogatta: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
részeként az Éltetõ Balaton-felvidékért LEADER Akciócsoport által
kiírt Kis helyi közösségeket erõsítõ rendezvények támogatása pályázaton kívül Tótvázsony önkormányzata, Pénzes Erzsébet, Schalbert Tibor,
Komlós Norbert, az Unilever Magyarország Kft- Algida, a Kalandsziget
Tihany Kft, a Huszár Bt – Nemesvámos és a Huszárszabó Pizza Kft, melyet ezúton is köszönünk nekik.
Az idei évben elõször, de hagyományteremtõ céllal gyõztest hirdettünk
a falutakarításban résztvevõ osztályok között. A jutalom mozizást a 2.
osztályosok kapták, mivel márciusban õk szedték legtöbben a szemetet. Gratulálunk! Jövõre, esetleg más is megkaphatja!!!
A gyermeknapot a pedagógusnap követte, ahol megvendégeltük és felköszöntöttük iskolánk aktív és már nyugdíjas pedagógusait.
De az SzM nem csak munkával jár, egy vidám estét együtt töltve zártuk
le mi, a 2010/2011-es tanévet.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítette és támogatta munkánkat és ezzel a tótvázsonyi, hidegkúti és kövesgyûri gyermekeket.
Horváth Ildikó

5

Székelyföldön jártunk
Csernáton és Tótvázsony civil szervezetei találkoztak
Egyesületünk a Nemzeti Civil
Alapprogram Nemzetközi Civil
Kapcsolatok és Európai Integráció
Kollégiuma által támogatott programot valósított meg az elmúlt 1
évben. A programunk célja az volt,
hogy a Kovászna megyei Csernáton fiataljaival immár 5 éve tartó
kapcsolatunk eddigi eredményeit
összefoglaljuk kiadványban és filmben, illetve együttmûködésünket
kibõvítsük a két település további
szervezetei, intézményei és önkormányzatai között. Ezt a célt szolgálta 2011. májusában tett kirándulásunk Székelyföldön.
Zoltán fafaragó „házi múzeuma”.
Nagy örömünkre a helyi ételekbõl
kaphattunk ízelítõt, így megkóstoltuk a tökmagos laskalevest, a
miccset, a disznóvágáskor elmaradhatatlan agyaslevest illetve a
házikenyeret.
Nagyon sok mindent- szeretet,
ajándékokat, finom ételeket, sok figyelmet- kaptunk ottlétünk során,
persze mi is igyekeztünk egy kis
itthoni finomsággal többeket meglepni, illetve a Nefelejcs Alapítvány
utazásunk elõtt gyûjtött gyermekjátékait nagy örömmel fogadták a
gyermekotthon kicsiny lakói.
Utazásunkat megelõzõen Tótvá-

Csapatunkban megtalálható volt
településünk ifjúsági, szociális,
iskolai szervezeteinek képviselõi
mellett a polgárõrség, a nyugdíjas
klub és a Tótvázsonyért Alapítvány
delegáltjai is. Utazásunk során
–mivel nagyon sokat kellett utazni
a Csernátonig- megtekintettük az
erdélyi szászok fõvárosát, Nagyszebent illetve az aradi Szabadság
emlékmûvet.
Csernátonban nagyon sok szervezetettel és intézménnyel találkoztunk, személyesen fogadott
minket a helyi múzeum és a gyermekotthon vezetõje, a helyi iskola
igazgatója, az egyházak vezetõi
illetve házigazdaként a település
polgármestere. A kint töltött idõ
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alatt vacsorameghívást kaptunk
a nyugdíjasklub vezetõjétõl és a
hagyományõrzéssel
foglalkozó
Csiporkázó Egyesület vezetõjétõl,
akiknél kézmûveskedhettünk is.
Rajtuk kívül a szociális egyesülettel, a múzeumot mûködtetõ
hagyományõrzõ szervezettel, az
egyházak ifjúsági és felnõtt csoportjaival, a helyi tûzoltó egyesülettel, a helyi televízióval találkozhattunk. Nagyon jól sikerült a
házigazda IKA Ifjúsági Egyesület
által szervezett vasárnap délutáni
összejövetel, ahol közel 70 fõ részvételével ismerkedtünk, beszélgettünk, tervezgettünk. A szakmai
programok mellett természetesen
megismerhettük a környék történelmi és természeti nevezetességeit. Nagy hatással volt a csoportra a
helyi múzeum megtekintése, Pali
bácsi személyes köszöntõje, Réti

zsony Község Önkormányzata hivatalos úton is megkereste Csernáton
Község Önkormányzatát testvértelepülési kapcsolat kialakítása érdekében. Ezt a kinti önkormányzat
az utazásunk alapján kialakuló, elinduló civil kapcsolatok, a helyiek
hozzáállása függvényében fogja eldönteni, hazajövetelünk elõtt arról
kaptunk visszajelzést, hogy jelentõs
támogatottsága van a két település
közötti kapcsolat létrejöttének.
Reméljük, hamarosan újra találkozhatunk kedves barátainkkal!
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Erdélyország az én hazám, nem német…
Véget ért Ági önkéntessége
Rádu
Ágnes
Csernátonból
érkezett, Imre és Egon után
már a harmadik önkéntesünk
errõl a Háromszéki településrõl.
Remélem sokaknak nem kell már
bemutatnom a települést, hiszen
7 éve járunk fiatalokkal hozzájuk,
és õk is gyakran viszonozzák
látogatásunkat ittlétükkel és falunk
1848-as kopjafájával.
Ágit egy hirtelen ötlettõl
vezérelve jelentkezett felhívásunkra
önkéntesnek. Nagyon örülök
annak, hogy Ági nálunk töltötte az
elmúlt 1 évet, sokat tanultunk tõle
mi is. Annak is nagyon örülök, hogy
édesapja is megtisztelt bennünket
látogatásával és bekapcsolódott a
záróprogramba. Ági szüleivel most
õsztõl indul egy új programunk, így
biztosan kapcsolatban maradunk
hosszú távra. Ez a program a két
település környékének népzenei és
néptánc hagyományait igyekszik
megõrizni és dokumentálni. Ez
a program már új kapcsolati
szál lehet a két település között
kialakulóban lévõ testvértelepülési
kapcsolat részeként.
A rendezvény során elõször
Ági képeibõl készült kiállítást
csodálhattuk meg, melyet étel

és italkostoló követett. Az
ételekrõl italokról Ági mesélt,
kóstolhattunk
vinetét
sült
pityókával, süteményeket, 3 féle
székely bórvizet és Emma néni
által készített kukoricapuliszkát.
Erdélyi dallamokat hallgathatunk
meg a Kõris zenekartól, majd egy
csernátoni táncot ismerhetünk
Rádu József és Ági elõadásában,
melyet Ági édesanyja esküvõi
viseletében adott elõ. Ezután népi
kézmûvességben
szerezhettünk
program
Európában.
Ági ittlétét támogató Fiatalok adó
jártasságot
Rádu
József Lendületben program egy jól Röviden EVS-nek hívjuk, ez az
segítségével.
mûködõ, nagyon nagy biztonságot angol rövidítés kezdõbeûibõl
áll: Európai Önkéntes Szolgálat.
Merem ajánlani minden, 18-30 év
közötti fiatal számára, hogy ezzel a
programmal próbálja ki és fejlessze
saját magát akár fél vagy egy évre
bárhol Európában. Jelenleg is
indulnak új projektek, további
magasságom is megvolt persze,
információkat
teaházainkban
és nem kellett volna drága teleszis kaphatnak az érdeklõdõk.
kópokra költsek. Tehát ennek
Mostani látogatásunk hatására
ellenére mégis grafikus lettem, a
Csernátonban is kialakulóban van
döntésben sokat segített a temér2 önkéntes fogadó hely, mely talán
dek Kretén humormagazin, meg
már jövõre tud fogadni önkéntest
hát az, hogy, majd egyszer én is
a Haszmann Pál Múzeumban és a
rajzfilmeket tudjak gyártani, ami
gyermekotthonban.
persze még sok fejlõdést kíván.
Ági ha felénk jársz, várunk
Ezenkívül az írás is minél gyakmindig örömmel.
rabban foglalkoztat, meg a képregény karikatúrák készítése, de
Szendrei Szilárd
aminek a legjobban örvendek az,
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
hogy alkalmam nyílik az önkéntesség munka alatt a fotózás és
filmezés megismerésére és egyéb
Ifjúsági Egyesülethez. Így ke- dolgok megtanulására.
rültem tehát ide, aminek örvenÖnkéntességem alatt az Eudek nagyon, mert bepillantást rópai Unió pályázatából kapok
nyerhetek egy szép falu életébe, szállást, étkezést, zsebpénzt,
mûködésébe, és megismerhetem járhatok nyelvórákra, tanfolyaa környezõ vidéket, a Balatont, a mokra, egész éves biztosításom
bakonyi hegyeket, Veszprémet, van. Ha érdekel ez a lehetõség,
meg hát sok más várost és falut. és 18-30 év közötti vagy keresd
Amit még rólam tudni kell az, meg fogadó egyesületemet a hehogy már kiskorom óta vonz a lyi teleházban, vagy olvasgass a
rajzolás, annak ellenére, hogy ww.mobilitas.hu/flp oldalon a fiszámítástechnikát végeztem a atalok Lendületben Programról.
középiskolában, és csillagász
Tóth Szilárd
szerettem volna lenni, amihez a
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Majdnem orvos lettem…
Tóth Szilárd vagyok, az új önkéntes Tótvázsonyban. Erdélybõl
érkeztem, pontosabban a Hargita lábánál fekvõ, Románia
leghidegebb pontjáról, a szinte
mindig ködben úszó szellemvárosából, azaz Csíkszeredából.
Itt nõttem fel, elemi iskoláimat
itt végeztem, majd Nagyváradra
kerültem egyetemre, a Partiumi
Keresztény Egyetemre jártam
három évet. Amit végeztem az
közel áll az orvosi szakmához,
annyi különbséggel, hogy az orvosok EKG-t használnak , én
meg JPG-t használok, így vagyok
grafikus. Az egyetem befejeztével sikerült is leállamvizsgáznom
egy székely ganéhányó társasjáték grafikai kivitelezésébõl, az ötlet és mûködése is saját, úgyhogy
az állam most már magáénak
tudhat egy mezõgazdasági grafikust is. Az egyetemi évek után
Budapestre sodort az élet, ahol
több, mint egy fél évet laktam,
ezalatt dolgoztam is, meg nem is,
ezután sikerült rátalálnom erre
a lehetõségre, hogy önkéntesnek
lehet jelentkezni a Tótvázsonyi
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Programsorozat
Tótvázsonyban

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
részeként az Éltetõ Balaton-felvidékért LEADER Akciócsoport által kiírt Kis helyi közösségeket erõsítõ rendezvények támogatása
pályázaton nyertünk 12 rendezvény megvalósítására támogatást. Az 530.000 Ft-os támogatás
által falunk több szervezetének elképzelései
valósulhatnak meg.
Az év során már 3 rendezvény megvalósult,
a további programok az idei évben színesítik
falunk közösségi életét. A programsorozatot
a nyugdíjasok kirándulásával kezdtük, melyre megtöltöttük a buszt fiatalokkal, nyugdíjasokkal. A második programunk az óvodások
számára szerzett vidám perceket a Koloskavölgyben. Harmadikként a gyereknap idei
megvalósításában segített a pályázati támogatás, amelynél fellépõ tiszteletdíjára fordítottunk.
Az év további részében a kövesgyûri Pusztán
1 Nap rendezvényt színesítjük, 2 alkalommal
szervezzük a Tótvázsonyért Alapítvánnyal az
új kezdeményezéssel induló Tóparti Akkordok programot. Szeretnénk egy Családi Napot
szervezni az õsszel, majd az Óvodások Kirándulása, a Szüreti Mulatság, Idõsek Napja,
Szakmák Napja után a Mindenki Karácsonya
programmal zárjuk a programsorozatot.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Eredményesen zárult
a komposztálási mintaprojektünk
Tótvázsony Község Önkormányzata 2010 elején 8 876 000 forint
támogatást nyert a KEOP keretében a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetõségeket
népszerûsítõ,
terjedésüket
elõsegítõ mintaprojektek” címû
pályázati kiírásra beadott „A
komposztálási mintaprojekt megvalósítása Tótvázsonyban” pályázatával.
A pályázat sikere lehetõvé tette,
hogy az önkormányzat a tótvázsonyi és hidegkúti lakosok részére
térítésmentesen 250 darab, 600 literes komposztáló ládát osszon ki
5 éves használatra.
Pályázatunk beadása elõtt a Tótvázsonyért Alapítvány felmérést
végzett a Tótvázsonyban és Hidegkúton, hogy megtudjuk milyen
a lakosok érdeklõdése a komposztálás iránt. A több mint 210 visszajelzés alapján 2009 decemberében
sikeresen pályáztunk és 2010. áprilisában kezdõdhetett a projekt.
2010. áprilisában megjött a 250
db láda, 2010. május 8-án Tótvázsonyban, május 15-én Hidegkúton tartottuk meg nyitórendezvényünket, ahol a polgármesteri
köszöntõk után szakmai elõadást
hallgathattunk meg, majd az
együttmûködési megállapodások
aláírása után a ládák átvétele következett.
A projekt elején minden
ládaigénylõ töltött ki kérdõívet,
azaz 250 kérdõív alapján tudtuk a
kezdeti helyzetet felmérni.
A kérdõívet 20%-ban 19-35 év
közöttiek, 55 %-ban 36-61 közöttiek, 25 %-ban 62 év felettiek töltötték ki, azaz fõként a család felnõtt
tagjai, a „családfõk”.
A megkérdezettek 51 % válaszolta azt, hogy már a projekt elõtt is
komposztált valamilyen formában,
külön kezelte a szerves hulladékot.
21 fõ már vásárolt korábban ládát,
de 80 %-uk saját készítésû komposztládát/ dombot használt. A
komposztálók 50%-a szokta aprítani a hulladékokat komposztálás
elõtt.
Akik korábban nem komposztáltak, azok fõként a láda hiánya
miatt nem álltak neki, de fontos
szempont volt az is, hogy nem ismerték a komposztálás módját.
2 további elõadást is szerveztünk
a két település lakóinak a helyi iskolában és a nyugdíjas klubok közös délutánján.
A két település rendezvényein
(pl. Gyereknap, Hidegkúti falu-

szítettünk a láda használatáról, a
komposztálás elméleti ismereteirõl
és a használók véleményérõl.
Emellett egy hosszabb film foglalta össze az év eseményeit.
Minkét településen több alkalommal tartottunk helyszíni
ellenõrzést, annak érdekében,
hogy a ládát használók megfelelõen
használják-e a kapott komposztálóládát.
Az év végén a mintaprojekt zárásaként mindkét településen zárórendezvényt tartottunk, ahol a
projektben résztvevõk az 1 év tanap, Pusztán 1 Nap, Savanyó Jóska Napok, Szüreti mulatság stb.)
standdal vártuk az érdeklõdõket,
ahol szakmai tanácsokat adtunk,
visszajelzéseket kaptunk a komposztálók problémáiról, a használat tapasztalatairól.
Honlapunkon- www.totvazsony.
hu - új, akadálymentes oldalt hoztunk létre, videókkal, letölthetõ
kiadványokkal, hasznos információkkal.
Az év során több kisfilmet ké-

pasztalatait oszthatták meg szakemberrel, tehettek fel kérdéseket.
A projekt végén a ládát használók
30%-a adott le kitöltött kérdõívet,
így ezek kiértékelése alapján tudtuk a záróértékelést megtenni.
A visszajelzések alapján átlag 3
fõ használta ládát. A kitöltõk 83%
vett részt nyitó ill. zárórendezvényen, elõadáson 33%, más rendezvényen 35%, ezen kívül az interneten 13%, míg személyesen 8% vett
igénybe tanácsadást.
93%-uk hasznosnak ill. nagyon
hasznosnak tartották a projektünket.
17% vett ki kész komposztot,
amit fõként a kert javítására használtak.
85% aprította, 75% rétegezte,
63% forgatta a szerves hulladékot
a ládájában. Ezek alapján elmondható, hogy jelentõs mértékben
hasznosították gyakorlatban is a
megtanultakat.
Az elméleti felmérésen 83%os eredmény született, azaz ilyen
mértékben tudták helyesen a komposztba tehetõ hulladékokat szétválogatni a kérdõívet kitöltõk.
Háztartásukban a mintaprojekt során áltagosan 2 további
környezetkímélõ változás történt
az elmúlt 1 évben, fõként a szelektív hulladékgyûjtés, a víz- és energiatakarékosság terén illetve 18%uknál a biokertészkedés indult el.
Ezen számok ,eredmények alapján nagyon eredményesnek értékeljük az elmúlt évet, reméljük hasonló projektek indulhatnak még a
faluban a környezetünk megóvása
érdekében.
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Hidegkúti Mûvészeti Napok
Díj vándorkiállítás, amely július 20-ig
látható. A rövid megnyitóbeszéd után
mindenki megnézhette, hogy mivel
lett Hidegkút híres és milyen más területekkel együtt kellett versenyeznie
a díjért. A tablón sokan felfedezték
magukat, szomszédaikat, örömmel
nézték, ahogy ott van a kiállításon a
kereszt és a kálvária fényképe.
Ahogy a nyitóprogram, a záró is a
templomban zajlott – így lett kerek
egész a Hidegkúti Mûvészeti Napok.
Az Orlando énekegyüttes kifejezetten
a reneszánsz zene elõadója, de néhány
barokk darab is van a repertoárjukban.
8 szólamban énekelnek, csillogó hangzással, magabiztos, professzionális
elõadásmóddal. Az igazán színvonalas

É

vek óta hagyomány már, hogy a
PG csoport együttes június utolsó hétvégéjén egy „PG tábort” szervez Hidegkúton. Ilyenkor nemcsak a
koncerten találkozik a zenekar a közönségével, hanem lehetõség nyílik a
zenekarral való kötetlen beszélgetésre,
együtt éneklésre és zenélésre.
A Hidegkúti Mûvészeti Napok ötlete
ebbõl a PG táborból fakadt. Miért ne
lehetne a programokat kicsit kibõvíteni
és színesíteni komolyzenei, népzenei,
irodalmi és gasztronómiai elemekkel?
„Napközben minden vendég fürdik a
Balatonban vagy pihen, este jöhetnek
a programok” – mondta Kovács Gábor, aki a rendezvényt eltervezte.
Az elképzelést idén tettek is követték. Plakáttervezés, logoterv, pályázat,
fellépõk felkérése, ahogy ez egy ilyen
rendezvénynél lenni szokott.

A rendezvény kínálata az alábbiakból
állt:
csütörtök este filmvetítés (mozi) a kultúrházban;
pénteken megnyitó és PG csoport
akusztikus koncert a templomban
majd táncház a kultúrházban;
szombaton délután szekerekkel pincelátogatás majd Garaczi László és
Nagy Ildikó Noémi felolvasóestje,
filmvetítés és PG csoport koncert a
kultúrházban;
vasárnap este tájdíj kiállítás megnyitó a
kultúrházban, végül az Orlando énekegyüttes és Nagy Csaba lantmûvész reneszánsz koncertje a templomban.
A csütörtöki filmvetítésen igazi falusi moziban lehettünk, ahol a retro
keveredett a mai technikával. Projektoros vetítés, új hangtechnikával
történõ hangosítás, de lepedõvászonra
vetítettünk és volt pattogatott kukorica is. Egy biztos, a kezdeményezést,
hogy Hidegkúton néha legyen egy-egy
filmvetítés, folytatni kellene, most már
az óvoda nagyterme is kész lesz hozzá.
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A pénteki napon este a zsúfolásig telt
hidegkúti templomban volt a mûvészeti
napok hivatalos megnyitója, ahol egy
rövid polgármesteri köszöntõ indította
az estét. A padsorokban rengeteg vendég is volt, fõleg olyanok, akiket a PG
csoport rendhagyó, akusztikus koncertje vonzott. Ezen a koncerten több
dolog is kiderült: a templom akusztikája nagyon jó, és a hangosítás nélkül
elõadott számok szövegét jobban meg
lehet érteni, nemcsak szövegértés,
hanem tartalom szempontjából is job-

pinceszeri hangulat volt, borozgatás az
asztaloknál, a gyerekek szaladgáltak
és cseresznyét szedtek a fáról, a kutya
békésen aludt a körtefa tövében. Néhány óra múlva indult vissza a menet,
mert kezdõdött a felolvasóest (cikket
ld. alább).
Talán ez volt az elsõ felolvasóest
Hidegkúton, amolyan író-olvasó találkozó, ahol az írás kulisszatitkaiba
nyerhettek bepillantást a jelenlevõk. A
felolvasás és beszélgetés után Halmos
Béla vetített egy filmet a Szászcsává-

ban „átjön”. A péntek esti táncházon
nagyon sok vendég volt, akik elõször
jártak Hidegkúton és nagyon tetszett
nekik a település.
Szombaton két szekér várta a buszfordulóban a pinceszerre menõket.
Agárdi Tamás pincéjébe vették az
irányt, ahová jó hangulatban, napsütésben és néhány esõcseppel is megáztatva érkeztek. Az esõfelhõk aztán
elmentek, a napfényes hegyoldalban
megcsillantak a borok a poharakban,
fogyott a borkorcsolya, a kolbász, szalonna, hagyma friss kenyérrel. Igazi jó

si bandáról. A szászcsávási cigányok
több nemzedékre visszamenõleg is a
környék híres muzsikusai, akik rendkívül szegény körülmények között élnek
a mai napig. Alkalmi munkából élõ
közösségük legjobban zenélõ tagjaiból
áll a banda, akik mindent eljátszanak
úgy, ahogy azt senki más nem tudja.
A PG csoport koncertrõl külön
cikkben is olvashatnak. Teltházas koncertet adtak, talán az egyik legjobban
sikerültet.
A vasárnap esti programok a kultúrházban kezdõdtek. Megnyílt a Táj

elõadást Nagy Csaba lantmûvész által
elõadott darabok egészítették ki, aki
szintén reneszánsz és barokk darabokat adott elõ. Csodálatosan hangzott
az ének és a hangszer is a katolikus
templomban. Különleges hangulatot
adott az estének az is, hogy Úr Napja
volt így a templom úrnapi díszben állt
és a sátrak is megvoltak még körülötte.
A koncert után – a csopaki Jásdi
pince jóvoltából - néhány palack finom
bor várta a közönséget a templomkert
elõtt. Az elõadás után így nemcsak
szétszéledtek az emberek, hanem
lehetõség volt a kellemes idõben, a
lemenõ nap fénye mellett egy-két korty
bor mellett beszélgetni. Akik elõször
voltak a faluban, nagyon jó benyomásokat szereztek: csodaszép környék,
rendezett falu, remek vendéglátás.
A háromnapos rendezvény sokak
számára ismertté tette Hidegkutat,
ha ezután meghallják a nevét, jó emlékek jönnek majd elõ. A helybeliek
meg büszkék lehetnek, hogy egy ilyen
kis település ilyen színvonalas rendezvényt tud csinálni. Jövõre, mindenkivel, ugyanitt!

Pénzes Erzsébet

PG tábor Hidegkúton
A Hidegkúti Mûvészeti Napok megszületése szorosan köthetõ az idén
hetedik alkalommal megrendezett PG táborhoz. Mondhatnánk, abból
nõtte ki magát. A PG tábor lényege, hogy a 25 éve alakult PG Csoport
zenészei és rajongói együtt töltik június utolsó hétvégéjét Hidegkúton.
A közös fõzések, zenélések, éneklések egyre több rajongót vonzanak az
ország távolabbi területeirõl is, a csúcspontot azonban a szombat esti
koncert szokta jelenteni. Idén elõször próbálkoztak egy templomi akusztikus koncerttel, a Hidegkúti Mûvészeti Napok nyitányaként. A teltházas
koncert hangulatát fokozta a hidegkúti dalkör és Halmos Béla közös fel-

Író-olvasó találkozó Garaczi László
és Nagy Ildikó Noémi kortárs magyar írókkal
A Hidegkúti Mûvészeti Napok keretében író-olvasó találkozóra került
sor szombaton kora este a kultúrházban. Az író házaspárt Fazekas-Simon
Ariann kérdezte a nagy számban megjelent kíváncsi közönség elõtt.
Laci és Ildikó elmesélték, hogy néhány évvel ezelõtt jártak elõször Hidegkúton, az utóbbi idõben pedig már szinte több idõt töltenek itt, mint
lakóhelyükön, Budapesten. Megszerették falunkat és örömmel tettek eleget a felkérésnek.
Garaczi László irodalmi környezetben, rengeteg könyv között nõtt fel,
pályája törvényszerûen alakult. Legelsõ írásai iskolai kiadványokban jelentek meg, késõbb kiadták verseit, majd regényeit is. Mesélt a 80-as évek
könyvkiadásának furcsaságáról, amikor egy elfogadott kézirat kiadására
akár 6 évet is várnia kellett. A várakozás éveiben sem tétlenkedett, folytatta az írást, mûfordításai jelentek meg, színdarabokat írt. Az író Hidegkúton olvasta fel legújabb írását, melyben az íróvá válásának történetét
meséli el.
Ildikó Kanadában született és az Egyesült Államokban nõtt fel. Amikor hazatért Magyarországra tudatosan kezdett magyarul írni. A magyar
nyelvvel kapcsolatos nehézségeit, erõfeszítéseit egy felolvasott novellájában is megörökítette.
Nagy derültséget keltett Garaczi „Hogyan lett a feleségem vegetáriánus?” címû írása, melyben óra-percre meghatározva, lépésrõl-lépésre
meséli el a nekünk vicces, Ildikónak azonban megrázó és talán örök életre szóló élményt.
Ezután hirtelen érzelemváltásként olvasta fel Ildikó megindító, Noel
címû szerzeményét nemrég megjelent Eggyétörve címû könyvébõl. Az
írásból egy kiközösített kamasz keserû napjait ismerhetjük meg, kicsit
betekintést nyerve a külföldön felnövõ, de identitását még keresõ fiatal
lelkébe.
Az este lehetõséget teremtett az írókkal való közvetlen beszélgetésre és
könyveiket is megvásárolhatták a jelenlévõk.
Fazekas-Simon Ariann

lépése. Több szempontból is újdonságnak számít
ez a felállás. Jantyik Zsolt, az együttes énekes-szövegírója elmondta, hogy ez az elsõ fellépésük katolikus
templomban, katolikusként ezt hatalmas megtiszteltetésnek
érzi. A fellépõk profizmusát jelzi, hogy az idõ rövidsége miatt az elõadás
egyben az elsõ közös próba is volt a dalkörrel, amibõl a közönség nem
vett észre semmit. A PG Csoport saját szerzeményeit játszotta, a dalkör népdalokat és PG dalokat énekelt Halmos Béla kíséretével és ez
így együtt igazi különlegességnek számított, melyhez sokat tett hozzá a
templom akusztikája. Azt hiszem, aki részt vett ezen a megnyitón már
várja a következõ lehetõséget, amikor ez a formáció ismét színre lép.
A szombat esti koncert a kultúrházban szintén hatalmas tömegeket vonzott. Elég sok fellépésükön volt szerencsém eddig részt venni, ez alapján
mondhatom, hogy ez volt az egyik legjobb hidegkúti koncertjük. A helyi
erõk és a távolról idesereglett rajongók már kívülrõl fújják a szövegeket,
így többen rekedtre énekelték magukat. Különösen bájos jelenettel záródott a koncert, a legfiatalabb rajongók, akik között még óvodások is
vannak, az együttessel közösen énekelték el a Hány méter a szeretet?
címû slágert a színpadon.
Tóth-Almási Péter

Szent Iván-éji mulatság Halmos Bélával
A templomi koncert után a kultúrházban folytatódott a pénteki
program. A gyermek táncházat
Dékmárné Forgács Zsuzsa tartotta. A veszprémi Kõris zenekar muzsikájára ropta a táncot a jókedvû

gyereksereg. Szünet után a felnõtt
táncházat Varga István „Sztyopa”
és Vargáné Földházi Ildikó vezette. Elõször moldvai táncokat
tanítottak, amibe még a gyerekek
is bekapcsolódtak. Ezután az ad-

dig békésen üldögélõ Halmos Béla
vette át a prímet, s sokak számára
emlékezetes széki rendet húzott.
Béla bácsival együtt énekeltek a
táncosok, elõkerültek a legszebb
szövegû négyesek, lassúk, magyar
csárdások, csárdások. A mezõségi
rendbe Bódis Erika is bekapcsolódott, s Búzás Csaba és Nemes

Guszti nagybõgõvel vívtak párbajt.
Aki az egész estét végigmuzsikálta
brácsával és kobozzal az Farády
Tamás volt. A jó hangulatú táncház
éjfél után fejezõdött be.
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Falunap Hidegkúton

Hírkavalkád
Hidegkútról
Minden
évben
kitüntetett
érdeklõdéssel várjuk az esedékes FALUNAPOT. Kiváncsiak
vagyunk, hogy az elõzõ évhez képest milyen újdonság, milyen esemény vár az érdeklõdõ, ünneplõ
résztvevõkre. Rendezett tér, szépen
megnyírt fû, várta a résztvevõket.
Ebben az évben sem csalódtunk,
most is sikerült új produkciókat
bemutatni. Örömmel láttuk társközségünk ifjú énekmûvészeit,
megnyugvással tölt el bennünket
az ügyes önvédelmi harcosok bemutatója.
Lenyûgözött kis községünk lelkes énekkara, mely magas hõfokon
adta meg az esti bál várható hangulatát.
Érdekes volt az aranyáron
mûködõ körhinta, nem különben
az országuti road-show körkörös
mozgású autója.
Az örökifjak nyugdíjas klub tagjai
összeszokott szakácsmûvész társaink kiválóan együtt mûködve megalkották a FALUNAP-Pörköltfõzõ
versenyben az arany és ezüst érmekkel díjazott pörkölteket.
A fõzés izgalma, valamint az
állandó fõzési tanácsadásra való
figyelés annyira elfoglalt bennünket, hogy a titkosan mûködõ zsûri
mintavételi eseményét is épphogy
észrevettük.
Nagyon ízlett a pörkölt a kostolók és a nyugdíjas társak nagy elismeréssel fogyasztották, sõt még
a válogatós unokák is repetáztak
belõle.
Jól esett a látogatók érdeklõdése
és igazán méltó ajándék volt nyugdíjas társunk eredményes bora,
ezzel felejthetetlen volt a kínálat
aranyérmes pörkölthöz, aranyérmes bor dukál.
Jövõre ugyanennyien, ugyanilyen
eredmény reményében találkozzunk jó egészségben!
az ügyeletes krónikás
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Az idei hidegkúti falunapot az elõzõ évekhez képest jóval
kevesebb forrásból kellett kihozni, szerencsére ez nem látszott meg a programok színvonalán.
A borversenyt is a falunapon szokták megtartani, de idén
rendhagyó módon ez már péntek este lezajlott. A tavalyi
gyenge termés ellenére meglepõen sok, 20 minta érkezett
és ezek közül sok igen jó minõségû bor volt, amelyeket a
balatonszõlõsi hegyoldalon termelnek a hidegkútiak. A legeredményesebb termelõ idén Bélafi Károly lett.
A délelõtt hagyományosan a gyerekeké, játékos
vetélkedõkkel, sok-sok nyereménnyel és ajándék jégkrémmel. A program délelõtt 9 órakor kezdõdött az akadályversennyel, amelyen néhány fõs csapatok indultak, családok,
barátok. Az akadályverseny a falu egész területén zajlik,
szalagozott útvonal mentén halad a pálya, az egyes állomásokon vidám ügyességi és mûveltségi feladatok vannak.
Miután a csapatok beérkeztek, kezdõdtek a sorversenyek
és más játékos vetélkedõk, az aszfaltrajzverseny, valamint
addigra már állt a kézmûves sátor, amelyet idén is a falubeli
kreatív lányok rendeztek be. Lehetett gipszfigurákat festeni,
színes homokképet készíteni, gyöngybõl kulcstartót készíteni stb. A kézmûves sátor egészen az esti színpadi mûsorokig
áll, itt lehet a fûzfák alatt hûsölni és két csúszás meg ugrálás
között valami maradandót alkotni. Mert a gyerekek körében
a két nagy kedvenc továbbra is a csúszda és a trambulin. A
falunap alkalmából rajzversenyt is hirdettek, a legjobb rajzok a most készülõ buszmegálló-galériában lesznek majd
kiállítva.
A délutáni programok a focimeccsel indultak, a hidegkúti
és a kapolcsi válogatott küzdött egymással, végül heroikus
küzdelemben az utolsó pillanatban 5-5-re egyenlített a hazai
csapat.
Kötélhúzásban az egy utcában lakó csapatok versenyeztek, de a kapolcsi vendégek is beszálltak a kötélhúzó ringbe.
Az Ifjúság utcaiak nyerték el a falu legerõsebb utcája címet,

akik a döntõben a Patak utcaiakat gyõzték le.
Új program volt a családi vetélkedõ, amely úgy lett ös�szeállítva, hogy a család apraja-nagyja is részt tudjon benne
venni. Volt itt talicskázás, ahol a család legerõsebb embere
tolt egy családtagot (a leggyorsabb a polgármester férje volt,
akinek a felesége ült a talicskában), de volt családi labirintus
és egymást túlkiabálós feladat is.
Az erõs emberek versenyére mindig nagyon szégyellõsen
jelentkeznek az egyébként nagyon erõs falubeliek és vendégek. Végül tíz versenyzõ is összejött, õk hordócipelésben, rönkhajításban, rönktartásban, felni-emelgetésben
és egyéb látványos dolgokban mérték össze az erejüket.
Pincz Olivér és Máhl Roland nyertek. Közben soha nem látott népszerûsége volt az asztalitenisz bajnokságnak, ahol
három kategóriát is kellett indítani a nevezõk nagy száma
és különbözõ életkora miatt. Nagy öröm, hogy idén végre
megint lányok is neveztek a pingpong-bajnokságra. A férfiaknál Kovács Miklós, a nõknél Wibornyné Dobos Rita, a
fiúknál Veres István nyert.
Fõzõverseny is volt, sertéspörkölt és „egyéb” kategóriában
lehetett indulni. A sertéspörkölthöz a húst a falu biztosította és a recept bármilyen lehetett. A zsûri vakon kóstolt, de
nagyon egyértelmû lett a végeredmény: az Örökifjak Nyugdíjas Klub pörköltje nyerte a versenyt. A fõzõversenyes pörköltek mellett egy nagy üstben elkészült a falunapi szarvaspörkölt is, ami szintén nagyon finom lett és nagyon hamar
elfogyott.
A falunap alatt a helybeli asszonyok fáradhatatlanul sütötték a palacsintákat és a lángosokat. Idén újdonság volt a
sütisátor, amelyben a falubeli asszonyok-lányok által sütött
hagyományos süteményeket lehetett megkóstolni és a receptjüket elvinni. Volt ott hájas tészta, kalácsok, csíkos-mézes, bodzás pite, káposztás és túrós plunca, kukoricaprósza,
rétesek. Természetesen mind elfogyott a délután végére.
Az esti színpadi programok közül kiemelkedõ volt az
aranyérmes harmonika-zenekar és a nemesvámosi Waldorf Iskola énekkara, akik elõször léptek fel Hidegkúton
és kifejezetten a falunapra állították össze jól emészthetõ,
szórakoztató dalokból álló mûsorukat. Nagyon érdekes volt
még a cselgáncs bemutató is. Zárásként egy vidám jelenetet
adtak elõ hárman a faluból, még a gyerekek is gurultak a
nevetéstõl.
Az esti utcabál elõtt egy félórás zápor frissítette fel a közönséget, de a tábortüzet és a hangulatot sem a zápor, sem
az utána maradt pocsolyák sem tudták eloltani, a mulatozók
hajnali háromig maradtak.

