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Mit kíván a magyar nemzet?
(emlékezés egy március idusára)
2011. március 15-én a tótvázsonyi
Nagymezõ utcában is felcsendült a
Himnusz, csalogatva minden magyart, hogy megálljon egy pillanatra, és az együtténeklés örömén
osztozzon az egybegyültekkel.
Így adózva azok emlékének, akik
1848-ban derekasan helytálltak a
jelenünkért.
Az idén is a fiataloké volt a
fõszerep, a himnusz fölcsendülése
után a Tótvázsony - Hidegkút Önkormányzatok Általános Iskolája
7-dik osztályos tanulói adták elõ
ünnepi mûsorukat. A bevezetõ
szöveget Koltai Dorina mondta el,
majd sorra következtek diáktársai,
akik verseket, dalokat, népdalokat
énekeltek, a 12 pontot és annak
értelmezését olvasták fel, illetve ’48-at idézõ képeket mutattak
be. A diákokat Bakonyi Erzsébet
tanárnõ készítette fel, a programjukba besegített a helyi iskola
énekkara.
A hetedikes diákokat, a Csernátonból érkezõ fiatalok követték,
akik a Tótvázsonyi fiatalokkal karöltve folytatták az ünnepi mûsort.

Ünnepi köszöntõt mondott Dénes
Gabriella, Rádu Viola felolvasta
Czine Mihály Erdélyi csillagok
címû írását, majd a végén Tósoki
Tamás elszavalta a Székely Himnuszt.
Az elszavalt versek, felolvasott
szövegek összességében tükrözték
azokat az érzéseket, amiket mi kisebbségi magyarok és anyaországi
magyarok érezhetünk, azokat a
gondolatokat, amiknek próbálunk
hangot adni, hogy lehetõségünk
legyen megõrizni magyarságunkat
az unokáinknak és dédunokáinknak is. Az ünnepi köszöntõben elhangzott gondolatok „mert az egy
nyelvû és egy szokású ország gyenge és esendõ” ma is aktuálisak, az
erdélybe, felvidékre, kárpátaljára,
a vajdaságba szorult emberek színessége, többé, gazdagabbá teszi a
magyart.
A kisebbségi és anyaországi nézetcsere után, megkoszorúztuk
azt a kopjafát, ami együvétartozásunk szimbólumaként büszkén áll
a Tótvázsonyi Millenniumi Parkban. A feldiszített koszorúkat Dé-

nes Gabriella csernátoni és Tósoki
Tamás tótvázsonyi fiatal helyezték
el.
Amikor az ünnepség lezajlott
és mindenki fellélegzett, egy
kis szeretet vendégséggel láttuk
vendégül azokat, akik megtisztelték mûsorunkat jelenlétükkel. A szendvicsek és szörpök
hozzáférhetõségét a helyi és
csernátoni fiatalok biztosították,
körbejárva szolgálták fel a fincsiségeket.
Mit kíván a magyar nemzet? békességben, magyarként élhessünk,
még vagy 1000 évig.
Isten áldd meg a magyart!
Rádu Ágnes
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

RENDEZÉSITERV-MÓDOSÍTÁS
Tótvázsony község rendezési tervének a módosításáról döntött 2011.
március 3-i ülésén a Képviselõ-testület. Már a módosítás lezárása elõtt
jelentkeztek ingatlantulajdonosok olyan kérésekkel, amik a folyamatban
lévõ eljárás keretén belül nem voltak kezelhetõk.
Most tájékoztatni kívánunk mindenkit arról, hogy rövidesen elkezdõdik
egy újabb módosítása a jelenleg érvényes rendezési tervnek. Így lehetõség
nyílik arra, hogy összevontan, több felvetést együttesen vizsgáljunk meg.
Ez a megoldás költséghatékonyabbá, ütemezettebbé teszi ezt a munkát.
Kérjük mindazokat, akiknek a közeljövõben megvalósítani szándékozott elképzeléseihez a hatályos rendezési terv módosítása szükséges,
javaslataikat 2011 április 20-ig írásban juttassák el a körjegyzõségre, Tótvázsony, Magyar u. 101 címre.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a jelentõsebb mértékû gazdasági érdeket
szolgáló módosítások költségeihez az érintetteknek is hozzá kell járulni
Tótvázsonyi önkormányzat képviselõ-testülete

Erdélyiek Tótvázsonyban
Március 12. Kolozsváron hajnali 6 óra van. Pirkadni látszik, de még
mindig a sötétség uralja az egész várost. Sehol egy árva lélek, néhány
kósza villamos rója köreit a még szunnyadozó városban.
Hírtelen, a semmibõl egy lány tûnik elõ, megbontva a város rendjét, táska hátán, rohan végig az utcán, szaporán kapkodja a levegõt!
– a buszmegállóba siet. - Sietnie kell, mert lassan indul a busz. Tótvázsonyba igyekszik, hol már rég nem látott testvére és régi kedves
ismerõsei várnak rá. Velük ünnepli ez évben a március 15-ét.
Lihegve érkezik meg a buszhoz, ami azonnal indul is Budapestre,
majd onnan Veszprémbe, míg végül késõ délután megérkezik Tótvázsonyba. Jól esik találkozni a régi ismerõsökkel. Gyorsan is telik el a
következõ két nap, sétálunk, játszunk , kocsmázunk, teázunk és még
alvásra is jut némi idõ.
Hétfõn még érkezik egy kedves erdélyi vendég, Dénes Gabriella
személyében, aki szintén a nemzeti ünnepre érkezett Tótvázsonyba,
együtt rójuk majd le tiszteletünket a márciusi ifjak elõtt. A hétfõi nap
további részében lázasan készülõdünk a másnapi ünnepségre. Nagy
körültekintéssel és pontos varrási technikával kokárdákat készítünk,
gyakoroljuk a szövegeinket, elõadjuk egymásnak, közbe nagyokat nevetünk. Még egy kis sétát is teszünk a környezõ erdõben, majd este
a Tósoki családnál vacsorázunk. (Isteni étkek vártak ránk, „ember
legyen a talpán”, aki abba bírja hagyni az evést, ha Zsuzsa néni a szakács!)
Aztán elérkezett a várva várt nap, március 15-e. Izgatottan telik a
délelõtt, mindenki gyakorol, lelkileg felkészül az ünnepi eseményre. Elõkészítjük a helyszínt, sátrakat állítunk fel, a hangosítást is
elõkészítjük, a szendvics és szörp készítés is lázasan folyik. Mindezt a
helyi fiatalokkal együttesen végezzük. Nem is telik bele sok idõ, minden készen van, kezdõdhet az ünnep!
Mindenki haza megy, „díszbe vágja magát”, majd 14 órakor kezdetét is veszi a megemlékezés. A helyi iskolások mûsora után az erdélyi
és tótvázsonyi fiatalok közös mûsora következik, majd végsõ momentumként koszorúzásra is sor kerül, majd közös evészettel-ivászattal
fejezõdött be a megemlékezés. A ragyogó napsütés még szebbé és
magasztosabbá tette ünnepünket.
Az ünnep végével, mindenki haza ment és lassan minden visszatér a régi kerékvágásba, a kokárdák bekerülnek egy fiók mélyére, a „
Nemzeti dal” is pihenni tér egy évig, és lassan a szabadságnak is vége.
Lassan mi is haza utazunk és az emlékeinkben õrizzük az itt eltöltött
boldog napokat.
Mindent összevetve, a buszra való futást leszámítva, nagyon jól
éreztem magam és örülök, hogy itt ünnepelhettem a Tótvázsonyiakkal együtt. Az esetleges hibákat, majd a következõ alkalommal kiküszöböljük.
Én bízom benne, hogy lesz következõ alkalom!
Rádu Viola, Csernáton
A fiatalok tótvázsonyi látogatását
a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.
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Csak a dolgomat tettem
Elérkezett az idõ, hogy 46 évnyi munkaviszony idõ után nyugdíjba vonuljak.
Nem sok helyen dolgoztam, ami a korábbi idõszakban még érdem is volt. Az
ipari tanulói évek után 27 évig voltam,
különbözõ beosztásokban az akkor még
legendás, mára már megszûnt Bakony
Mûvekben, majd két évig az ÁB EGON
biztosítónál úgy, hogy mintegy négy
évig másodállásban Hárskúton jegyzõi
feladatokat is elláttam. Tótvázsonyban
14 évet töltöttem, nem kívánok számot
adni az itt végzett munkámról, de egy
rövid visszatekintést talán megér az eltelt idõszak. Amikor 1997-ben pályázat
útján idejöttem úgy terveztem, hogy
innen megyek nyugdíjba, ma úgy tûnik megvalósul. Nagyszüleim által volt kötödésem a községhez, gyerekkoromban heteket töltöttem a településen. Az érzelmi
kötödésen túl, szándékom volt a hivatali munka korrekt, becsületes ellátása, Hidegkút és Tótvázsony gyarapodásának elõsegítése, az itt élõk életminõségének
javítása. Visszatekintve, a hivatali munkával kapcsolatban elmondhatom, hogy
összességében nem volt nehézségem, a lakosok, az ügyfelek partnerek, önkéntes
jogkövetõk voltak. Munkám során azon voltam, mely természetembõl következett,, hogy a lakosság, az ügyfelek igényeinek a jogszabályi keretek között eleget
tegyek, segítsek, természetesen biztos voltak olyanok akik többet vártak, vagy
olyanok akiket valamilyen oknál fogva el kellett marasztalni, Ez a feladatomból
adódott nem lehetett mindenkinek teljesíteni kérését. Tudomásul kellett venni, hogy elsõsorban jogalkalmazó feladatot láttam el kollégáimmal együtt. akik
mindig segítséget nyújtottak és támaszaim voltak munkám ellátásában. Fontos
volt az önkormányzatok üléseinek, rendeleteinek, határozatainak elõkészítése,
az üléseken való részvétel, a dokumentációk jegyzõkönyvek elkészítése. Az elmúlt 14 év során kisebbségi önkormányzatokkal együtt több, mint 400 ülés tartottak, amelybõl jó néhány az éjszakába is nyúlott. Az elmúlt idõszakban 4-4
országgyûlési képviselõ és önkormányzati választás, valamint 5 népszavazás volt
amelyeknek a helyi lebonyolításában vezetõ szerepem volt. Itt kell megköszönöm
a Helyi Választási Bizottságok, Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak lelkiismeretes munkáját, akik komoly mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy ezek a fontos közjogi események rendben, jogszerûen folyhattak le.
Mint az elején írtam fontosnak tartottam a települések fejlõdését. A Közös Községi Tanács által meghatározott ÖRT helyett 2000-s évek elején elkészültek és
azóta már többször is módosultak az önkormányzatok rendezési tervei, a Helyi
Építési Szabályzatok, melyek meghatározták a terület felhasználást a településeken. Az elmúlt 14 évben mintegy 2 milliárd forintos értékben valósultak meg
fejlesztések. Mikor munkába álltam akkor indult mindkét községben a gáz kivitelezése, melyben az önkormányzatok részérõl már részt vettem. Hasonlóan
nagy emberpróbáló beruházás volt a településeken a csatorna megvalósítása.
Tótvázsonyban megépült a Kút- Kereszt utcai járda, elkészült a Közösségi Ház,
a Nagymezõ utcában a két park, a teniszpályák és kispálya, öltözõvel, felújításra
került a foci pálya, a vagyonmegosztást követõen megoldódott a Körjegyzõség
elhelyezése korszerû körülmények közé, Az István, Malom, Kereszt utcák aszfaltozása, a vízvezetékek cseréje több utcában megtörtént, megújult és kibõvült az
óvoda bölcsõdével, a ravatalozó, a kultúrház felújításra került, két korszerû játszótér épült. Megvalósítás elõtt van az ivóvíz projekt, és a Hivatali épület tetején kialakítandó integrált közösségi szolgáltató tér. Erre a források már biztosítottak.
Hidegkúton több párhuzamos beruházás valósult meg Tótvázsonnyal köztük a
gáz, csatorna a Millennium park, játszótér. A gáz után a vezetékes telefonhálózat
kiépítése történt meg, majd a sportpálya felújítása, bõvítése, utak aszfaltozása,
vízvezeték csere. Nyilván minden kisebb beruházást, felújítást nem kívántam felsorolni nem is volt célom, de azt gondolom, hogy ezek mini-mind hozzájárultak az
itt lakók életkörülményeinek javulásához, az élhetõbb környezethez.
Természetesen a jövõben sem kívánok elszakadni a településektõl, ha szükségét érzik segítek, igény esetén átadom tapasztalataimat. Ezentúl pedig egyrészt
figyelemmel kisérem az itt élõk munkáját, másrészt szívesen jövõk, ha meghívnak
eseményeikre, rendezvényeikre.
Ismételten köszönöm a képviselõ-testületek, a képviselõk, az intézményvezetõk,
az intézmények dolgozóinak – kiemelve a Körjegyzõség dolgozóinak - az itt élõk
munkáját, mellyel hozzájárultak teleüléseik fejlõdéséhez, köszönöm a partnerséget valamennyi civil szervezetnek, gazdasági társaságnak, vállalkozásnak.
Kívánom, hogy mindkét település folytatva az eddig végzett munkát töretlenül
fejlõdjön, tudják megvalósítani elképzeléseiket, terveiket.

Sárközi Miklós körjegyzõ

Közmeghallgatás
Az idei közmeghallgatást április 5-án 18.00 órakor Kövesgyûrpusztán,
április 7-én 18.00 órakor Tótvázsonyban tartjuk a település mûvelõdési
házában. Jöjjön el, hallgassa meg az Önkormányzat beszámolóját, tegye
fel kérdéseit, mondja el véleményét!
Önkormányzat Tótvázsony

Tótvázsony önkormányzat
2010. évi költségvetésének teljesülése,
a 2011. évi tervszámok
A 2010 évi költségvetést is mûködési hitel felvételével terveztük. Ezzel azonban nem kellett élnünk, a mûködési kiadásainkat folyamatosan
tudtuk finanszírozni a normatív támogatásból, az átengedett központi
adókból és saját bevételeinkbõl.
Az elmúlt évben is intézményeink biztonságos, kiegyensúlyozott
mûködtetése volt az egyik lényeges feladatunk. Ezt sikerült folyamatosan, zökkenõmentesen biztosítani.
A fejlesztési céljaink megvalósítása igényelte, hogy beruházási hitelt
vegyünk fel szeptember hónapban. Ebben az idõszakban fejezõdött
be több, részben pályázati forrásból finanszírozott beruházás. Ezek
egyidejûsége, tette szükségessé a mintegy 23 MFt összegû hitel felvételét. Ezt az összeget már az elmúlt év vége elõtt vissza is fizettük.
Így sikerült a 2010-es évet hitelmentesen, egy szolid pénzmaradvánnyal
zárni.
A 2010-ben történtekrõl röviden:
- befejezõdött az óvoda felújítása és bölcsõdei csoporttal történõ
bõvítése
- a Tótvázsonyért Alapítvánnyal közös Falumegújítási pályázatunkat is
be tudtuk fejezni. Ennek keretén belül felújítottuk a kultúrházat, a két
játszóteret, és a településközpont parkosítása is megtörtént
- nagy érdeklõdés és részvétel jellemezte a komposztálást népszerûsítõ
pályázatot. Örömmel vettük, hogy Hidegkútról és Tótvázsonyból is sokan igényelték a komposztáló ládákat
- aszfalt burkolatot kapott a Kereszt utca végének egy közel 200 m-es
szakasza
- eredményes volt az „Egészséges ivóvízellátás biztosítása Tótvázsonyban és Hidegkúton” pályázatunk kivitelezésre vonatkozó része. A nettó
174 MFt-os beruházáshoz 90%-os támogatást sikerült elnyerni. A megvalósítás 2011-ben fog megtörténni
Költségvetések számokban
Bevételek
Állami támogatás
SZJA átengedett része
Átvett pénzeszköz
Intézmények bevétele
Pályázati támogatás
Helyi adók
Telek értékesítés
Értékpapír
Egyéb bevételek
Pénzmaradvány
Német Kisebbségi Önkormányzat
Hitelfelvétel
Bevételek összesen
Kiadások
Intézmények mûködtetése
Védõnõi szolgálat
Szociális ellátás
Önkormányzat mûködése
Átadott pénzeszközök
Értékpapír
Hiteltörlesztés

2010 (eFt)
70 768
31 776
38 142
18 627
95 175
28 608
8 504
28 501
7 674
2 577
879
22 979
354 210

120 150
5 086
6 335
45 864
10 434
31 040
24 293

2011 (eFt)
68 957
29 700
32 609
16 525
159 326
31 350
6 400
4 190
58 693
5 610
220
0
413 580

123 902
5 066
6 500
30 157
24 223

Beruházás felújítás
Német Kisebbségi Önkormányzat
Kiadások összesen

110 287
721
354 210

223 512
220
413 580

A 2011 évi költségvetési fõösszeg növekedése egyértelmûen az ivóvíz
beruházáshoz elnyert támogatás eredménye. A többi bevételnél nincs
nagyságrendi eltérés az elõzõ évhez képest. Az egyéb bevételek soron
látható jelentõs összeg is az ivóvíz beruházás ÁFA visszaigénylésébõl
adódik.
A 2011-es évben nem tervezünk hitelfelvételt. Elõzetes terveink szerint
a beruházások szállítói finanszírozásából adódóan – a vállalkozó számlájának a 90%-át közvetlenül a támogatást folyósító szerv fizeti - az
önrészt hitelfelvétel nélkül is tudjuk biztosítani.
Az idei évben tervezett jelentõsebb beruházások, felújítások, pályázat
lezárások
- egészséges ivóvíz biztosítása
- szolgálati lakás felújítása
- tornaterem és nyaktag tetõ javítás
- IKSZT kialakítása a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesülettel közös pályázat
keretén belül
- Kövesgyûr kultúrház felújítása, vizes blokk kialakítása
- a komposztálást népszerûsítõ program lezárása
Terveink között szerepel az iskola energetikai korszerûsítésére a Környezetvédelmi és Energetikai Operatív Program keretén belül pályázatot benyújtani. Ennek sikere esetén megvalósulhatna az öt tantermes
iskola külsõ hõszigetelése, fûtéskorszerûsítése és a nyílászárók cseréje.
Ezt a pályázatot még az elsõ félévben kívánjuk benyújtani.
Kérjük, várjuk véleményüket, javaslataikat elképzeléseiket.
Ezeket szóban vagy írásban a Képviselõ-testület tagjainak, vagy a polgármesternek juttassák el. Minden észrevételt elõre is megköszön.
Magasi János polgármester
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Veszprém megyében járt Schmitt
Pál köztársasági elnök és felesége
Országjáró
körútja
során
Veszprém megyében tett látogatást Dr. Schmitt Pál a Magyar
Köztársaság elnöke. Az államfõ
és felesége elsõként Devecserbe
érkezett Lasztovicza Jenõ megyei
közgyûlési elnök, Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott és Toldi
Tamás Devecser polgármestere
kíséretében, tájékozódott a jelenlegi helyzetrõl, majd ellátogatott
az újonnan épülõ lakóparkba.
A devecseri látogatást követõen
a köztársasági elnök részt vett
a Veszprém megyei összevont
közgyûlésen a Megyeháza Szent
István termében, ahol jelen voltak a megye és Veszprém város
önkormányzatának
képviselõi
polgármesterek,
országgyûlési
képviselõk.
Lasztovicza Jenõ a megyei
közgyûlés elnöke köszöntõjében
bemutatta a megye sajátosságait,
szólt a turizmus és az ipar fontosságáról, szólt a megyei önkormányzat összetételérõl, munkájáról és
kiemelte annak intézményfenntartó szerepét. A Veszprém Megyei
Önkormányzat elnöke szerint a
legfontosabb fejlesztés a megyében a 8-as fõút négysávossá tétele
lenne, amely potenciális gazdasági
elõnyt jelentene a megyének és tovább erõsítené az ipar vonzását.
Nekünk,
polgármestereknek,
képviselõknek helyben van tennivalónk, a nehézségeket helyben kell
megoldanunk. Van hozzá erõnk,
van hozzá tudásunk, képességünk.
Minden önkormányzat meg tudja
tenni azt, hogy elõre kitalálja a
jövõképét; a megyeszékhely jövõje
pedig az idegenforgalmi fejlesztésekben van – hangsúlyozta beszédében Porga Gyula Veszprém
polgármestere.
Dr. Kovács Zoltán köszöntõjében
elsõként a Veszprém Megyei Kormányhivatal tevékenységérõl és
szerepérõl szólt.
Ilyen változatos megye nincs még
egy Magyarországon- fogalmazott
a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetõje. Dr. Kovács Zoltán
szerint ebbõl adódnak azok a közösségbeli élethelyzetek, adott
esetben problémák, amelyek a
megye területi különbözõségébõl
adódnak, hiszen vannak itt gazdag
és nehéz sorsú helyi közösségek is.
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A megyei önkormányzat és a helyi
önkormányzatok feladata, hogy
az elesetteket felemeljék, a gazdagabbak pedig szolidaritásukról
biztosítsák az elesetteket. Amikor
a köztársasági elnök találkozik a
vörösiszap károsultjaival, vagy épp
az egyetemi ifjúsággal és a kultúrával a veszprémi Petõfi Színházban- ez mind-mind képet ad errõl
a megyérõl - fogalmazott Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott.
Minden remény megvan rá, hogy
ha nehezen is, de lassanként begyógyul a seb, amit a táj és emberek közössége kapott Kolontáron,
Devecseren és Somlóvásárhelyenfogalmazott beszédében Schmitt
Pál. Az vörösiszap-katasztrófára
utalva a köztársasági elnök úgy
véli, ebben a térségben nemcsak
felfogni, de kezelni, megoldani is
kellett az emberi élet minden területére kiható helyzetet.
A szakszerûség és a szolidaritás
a bajban jelesre vizsgázott- hangsúlyozta.
Schmitt Pál kiemelte: az önkormányzatok jó része az utóbbi évek
során itt is túlélésre rendezkedett
be, adósságcsapdával küzd. Fontos,
hogy minden közösség jól ismerje
a saját lehetõségeit és megtalálja
a kitörési pontot; amely Veszprém megye számára elsõsorban a
turizmus. Schmitt Pál példaként
említette, hogy például Balatonfüreden megújult a reformkori
belváros, Pápán fürdõközpont
épül, Sümegen és Zircen jelentõs
fejlesztések indultak el részben
európai uniós támogatással. Hozzátette: az Új Széchenyi Terv to-

vábbi jelentõs forrásokat mozgósít
turisztikai, foglalkoztatáspolitikai
kezdeményezésekre.
Hazánk EU soros elnökségével
kapcsolatban a köztársasági elnök
elmondta, az erõs Magyarország
egyebek közt erõs, önbizalommal
teli polgárokat jelent.
A köztársasági elnököt köszöntötte a megyei önkormányzat frakciói részérõl dr. Áldozó Tamás a
Fidesz és Dobó Zoltán a Jobbik
frakcióvezetõje.
Az összevont közgyûlés zárásaként a Magyar Köztársaság elnöke
elismeréseket adott át.
Veszprém megyében végzett közösségi munkájuk elismeréseként
Dr. Schmitt Pál díszoklevelet és
érmet adományozott:
• Tapolca város fejlõdéséért végzett áldozatos munkája elismeréseként DR. FEHÉR KÁROLYNÉ
nyugdíjas OTP fiókigazgató-helyettesnek
• a felsõoktatásban végzett tevé-

kenysége elismeréseként, a szénhidrogén-ipari eljárások kutatásában elért eredményeiért DR.
DEÁK GYULÁNAK, a kémiai
tudomány kandidátusának, nyugalmazott egyetemi docensnek;
• helytörténeti kutató- és dokumentáló tevékenysége elismeréseként, Várpalota város kulturális
életében való aktív szerepvállalásáért LEITNER FERENCNEK
• történeti kutatásaiért, valamint
az erdõtörténet és az erdõrendezés
terén végzett kiemelkedõ munkájáért MÉSZÁROS GYULA
erdõmérnöknek
• az élelmiszeriparban végzett
szakmai munkássága elismeréséül, Pápa város közösségének szolgálatáért POLITZER JÓZSEF
JENÕNEK, a Pápai Hús 1913 Kft.
ügyvezetõ igazgatójának
• a magyar és a világ drámairodalma legjelesebb szerepeinek
emlékezetes
megformálásáért,
mûvészi életútja elismeréseként SZOBOSZLAY SÁNDOR
színmûvésznek
Dr. Schmitt Pál a Megyeházáról a veszprémi Petõfi Színházba
ment, majd a Pannon Egyetemen
tartott elõadást. Megyei körútja következõ állomásaként Zirci
Ciszterci Apátságba, majd Pápára látogatott, ahol dr. Áldozó Tamás alpolgármester fogadta, majd
megtekintette a pápai NATO Központot is.
Dr. Schmitt Pál programjával
párhuzamosan a köztársasági elnök felesége, Schmittné Makray
Katalin ellátogatott Tótvázsonyba, ahol megnézte az Európai
Uniós támogatással felújított helyi
óvodát, rövid sétát tett Veszprém
belvárosában, majd pedig a veszprémi Családsegítõ Szolgálat vendége volt

Schmitt Pálné látogatása a tótvázsonyi óvodában

ÓVODAI HÍREK

Sajnálatos eseménnyel indítottuk
az Új évet. Az épületet víz öntötte
el, a bútorok, a berendezések eláztak. A szülõk, és a falu lakossága
is a segítségünkre voltak a károk
elhárításában, a helyreállításban.
Ezúton is szeretnénk ezt megköszönni mindenkinek, hiszen a
sok segítõ kéznek köszönhetõen
nem volt fennakadás az intézmény
mûködésében. Az elázott bútorok
javítása és cseréje folyamatban
van.
Az óvoda nyitott, fontosnak tartjuk a szülõkkel való jó kapcsolatot
és együttmûködést. Február elején
nyílt napot tartottunk a nagycsoportban, ahol az érdeklõdõ szülõk
betekintést nyerhettek munkánkba. A szülõkkel napi kapcsolatban
állunk, így rövid tájékoztatásra,
megbeszélésre napi szinten adódik
lehetõségünk. A hosszabb idejû
beszélgetésre, tájékozódásra a
februári fogadóórán is lehetõséget
biztosítottunk mindkét csoportba
járó gyerekek szüleinek.
Az óvoda-iskola kapcsolatában
a gyermekek érdekében szükséges a folyamatos, eredményes
együttmûködés. Fontosnak tartjuk, hogy az átmenetet minél
zökkenõ mentesebbé tegyük,
figyelemmel kísérjük az elsõ osztályba került gyermekek beilleszkedését, fejlõdését. Ennek érdekében az óvó nénik meglátogatták
az elsõsöket, akik azt tapasztalták, hogy a volt óvodásaik sokat
fejlõdtek, igazi iskolások lettek.
A leendõ elsõsök szüleinek szülõi
értekezletet tartottunk, ahol meghívott vendégünk Somogyi Veronika igazgatónõ, és Heilig Zoltánné
leendõ elsõs tanító néni volt. Az
iskoláról, az iskolát, és az elsõ osztályt érintõ lehetõségekrõl, feladatokról, programokról hallhattak
tájékoztatást a jelen lévõ szülõk.
Március 19.-re meghívást kaptunk az iskolába, ahol az óvodások megismerkedhettek az
iskolai élettel. Mindhárom alsós
osztályban részt vettünk egy-egy
órán, amelyekbe az iskolások segítségével az óvodások is aktívan
bekapcsolódtak. Mária nénivel
kézmûveskedtek, – egeret vágtak,
ragasztottak, majd gyönyörködtek
a lányok és az egész osztály furulyázásában. Klári nénivel mozgásos játékot, olvasási feladatokat
végeztek közösen az elsõsökkel.
(az óvodások az elsõ piros pontot
már meg is kapták!) A harmadikosok Judit néni matematikai feladatait oldották meg, természetesen
az óvodások „segítségével”. Márta
néni német óráján is részt vettünk,

ahol az óvodások a másodikosok
körjátékába kapcsolódhattak be,
valamint német szavakkal ismerkedtek meg kártyák segítségével.
Köszönjük a szervezõknek, tanító
néniknek, hogy az ismerkedésre
lehetõséget biztosítottak. Jól éreztük magunkat, a gyerekek örültek
egymásnak, a testvérek, és a volt
óvodástársak találkoztak egymással. Reméljük, hagyománnyá válik
az ovi-suli megszervezése.
A középsõ és nagycsoportos
gyermekek szívesen alkotnak, rajzolnak. A Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
által kiírt rajzpályázatra „Lovak”
témában Erõs Eszter, Molnár Kitti, Nyári Zsófia, Papp Dóra, Sütõ
Dorottya, Tóth-Almási Piroska
összesen 14 db rajzát küldtük be.
A Veszprémi Rendõrkapitányság
által meghirdetett „Közlekedésbiztonság Gyerekszemmel” rajzpályázatra jelenleg készülnek az
alkotások.
Programjaink voltak
ebben az idõszakban:
• Február 16.-án Fõnix bûvész
mutatványait a gyerekek nagy
érdeklõdéssel figyelték, aki együtt
varázsolt a gyerekekkel. „Lajcsi”
báb igyekezett helyesen viselkedni, amit a gyerekek ellenõriztek.
• Nagy megtiszteltetés ért bennünket, amikor február 24.-én
Schmittné Makray Katalin Elnök
asszony tett látogatást intézményünkbe. Az épület bemutatása
közben beszélgetett a gyerekekkel is, akik közül többen is nagy
örömmel válaszoltak kérdéseire.
A középsõ és nagycsoportos óvodások mûsorral kedveskedtek
vendégeinknek: Elnök asszonynak
és kíséretének, Magasi János polgármester Úrnak, valamint Sipos
Ferenc alpolgármester Úrnak.

• Február 25.-én tartottuk meg az
óvodai és a bölcsõdei farsangot.
Köszönjük a szülõknek az ötletes
jelmezeket, és hozzájárulásukat a
farsangi mulatsághoz. Jól éreztük
magunkat, ismét szép élményekkel lettünk gazdagabbak.
• Március 4.-én a nagycsoportosokkal Nagyvázsonyban a Pegazus Bábszínház elõadásában a
„Rigócsõr király” c. elõadást néztük meg. A zenés darab nagyon
tetszett a gyerekeknek, tapssal fejezték ki köszönetüket.
• Március 9.-én Rosta Géza zenés
elõadásával újra vidám perceket
szerzett mindenkinek. A gyerekek
vidáman énekelték vele az ismert
énekeket, „zenekarukkal” segítettek jó hangulatot teremteni az
elõadónak.
• Március 15.-rõl csoportonként
emlékeztünk meg, versekkel, énekekkel készültünk az alkalomra.
Nagy örömöt jelentett a gyerekeknek az általuk készített zászlókkal
történt énekes vonulás. Az összes
óvodással közösen ellátogattunk
a Kopjafához, ahol énekeltünk és
szavaltunk, valamint elhelyeztük a
nemzeti színû zászlót és szalagot.
• Április 18.-án 3 órától húsvéti
játszóházba hívjuk az alkotni vágyó szülõket és gyermekeket.
• A húsvétot a hagyományok felelevenítésével, ünnepi készülõdéssel
várjuk. Természetesen nem maradhat el a fészeképítés, majd az
ajándékkeresés sem, reméljük,
hogy április 20.-án délelõtt meg is
érkezik hozzánk a nyuszi.
• Április közepén Egészségnapot
szervezünk elõadókkal, melyre az
érdeklõdõ szülõket, nagyszülõket
is szeretettel várjuk.
2011. április 7.-én csütörtökön
nevelés nélküli munkanap keretében szervezett továbbképzést
tartunk óvodánkban a Kistérségi

Munkaközösség óvónõinek, így az
óvoda ezen a napon zárva tart. A
bölcsõde egész napos nyitva tartással mûködik.
Hauck Jánosné

Mini-Manó Klub
Idén kicsit megkésve, de újból
beindult az élet a Mini-Manóknál. Az elmúlt évekhez képest kicsit átszerveztük a programokat,
hogy ne csak azok a gyerkõcök
tudjanak ellátogatni hozzánk
akik még anyukájukkal vannak
otthon, hanem a régi klubtagok
is, akik már bölcsõdések és ovisok. A kicsiket kéthetente csütörtökön reggel 9-tõl a már megszokott a babazene várja Zsófi
nénivel és havonta egy szombat
délután játszóházat szervezünk, ahova már a nagyobbak
is jöhetnek, és szívesen látjuk
a nagytesókat és az apukákat
is. Továbbra is havi szinten tartunk szakemberek bevonásával
elõadásokat, amiket már új helyszínre, az Óvoda tornatermébe
szervezzünk. Így nem csak azok
a szülõk tudnak részt venni, akik
klubtagok, hanem bárki, akit
érdekel, és persze az sem jelent
gondot, ha a gyermeke is elkíséri. (Programok az Óvodában is
ki vannak plakátolva). A Nyuszi
várás az idén sem maradhat el és
készülünk a május elejei Születés Hete Rendezvénysorozatra,
ami már hagyományosan Anyák
napján veszi kezdetét a Tóparti
megnyitóval. Azon a héten az
elõadások mellett ismét megtartjuk a Bababörzét is.
Dézi, Zsuzsi
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ISKOLAI HÍREK

Az elsõ negyedévben is sok programot bonyolítottunk le az iskolában. Január 14-én lezártuk az elsõ félévet és a gyerekek megkapták az
eredményrõl az értesítõket. Mindenki átgondolhatta, mit kell tennie,
hogy jobb jegyei legyenek, mibõl kell javítani. Összességében jók a gyerekek tanulmányi eredménye, sokan szeretnek tanulni. Nagyon fontos,
hogy örömmel és szeretettel végezzék a munkájukat, mert csak így lehet
hatékony a tanulás. S tanulni, többet tudni jó dolog.
Büszkén adjuk közre, hogy iskolánk sikeresen pályázott a referenciaiskola címre. Jó gyakorlataink az Educatio honlapján olvashatók. A sikeres
elõminõsítésrõl a napokban kapjuk meg hivatalosan is az oklevelet és ezzel lehetõvé válik, hogy pedagógusaink továbbképzésben részesüljenek
és munkánk tapasztalatait továbbadjuk másoknak is, egyetemi, fõiskolai
hallgatókat fogadjunk, mentoráljunk. Az iskola elõminõsítési eljáráson
esett át, ahol a szakemberek elismerõen nyilatkoztak kisiskolánk munkájáról. Kicsik vagyunk, de munkánk példaértékû lehet mások számára
is. E címet a régióban is csak kevés intézmény kapta meg, így különösen
nagy öröm ez számunkra.
Nagyon jól sikerült febr. elején az óvodai szülõi értekezlet. Sok leendõ
elsõ osztályos kisgyerek szüleivel találkoztunk és nagyon jó, kötetlen
beszélgetés alakult ki, sok kérdésre tudtunk válaszolni. Az érdeklõdõ
nagycsoportos gyerekeket várjuk március 19-én az ovi-suli napon, ahol
játékos foglalkozáson ismerkedhetnek az iskola hangulatával. Március 28-án, az alsó tagozatos nyílt napot tartunk, melyre elsõsorban a
szülõket hívjuk. Látogassák meg az osztályokat, vegyenek részt a tanórákon. Április 2-án, szombaton 10 órától családi napot szervezünk, ahova a
középsõs és nagycsoportos óvodásokat is várjuk szüleikkel együtt. Amíg
a gyerekek játszanak, a felnõttek számára fórumot szervezünk, kérdéseikre válaszolunk.
Iskolánk informatikai fejlesztés keretében 4 db interaktív táblával és 8
db számítógéppel gazdagodott. Az interaktív táblákat hamar beüzemeltük és a gyerekek nagy örömére használjuk a tanórákon. Segítségével
könnyebb a tananyag megértése, sokat segít a térképes feladatoknál, matematikai, geometriai feladatoknál. Március 29-én, a felsõ tagozat nyílt
napján egész délelõtt használjuk a táblákat, bemutatjuk az új taneszközt
használat közben. Erre a napra is várunk mindenkit, aki kíváncsi a táblákra.
Már ismertek a tavalyi országos kompetenciamérés eredményei. Tanulóink jól teljesítettek. Az eddigi mérések alapján ez a 2. legjobb eredmény. Matematikából és szövegértésbõl is az országos átlag felett dolgoztak a gyerekek. Eredmények a számok tükrében:
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osztály

témakör

Országos átlag

a mi eredményünk

6.

matematika

1498

1517

6.

szövegértés

1483

1572

8.

matematika

1622

1653

8.

szövegértés

1583

1656

A mérés eredményeit, az egyes feladatok megoldását elemeztük.
Februárban megrendeztük a farsangot, ahol ismét sok jelmezesnek
örülhettünk, s a zsûri megint nehezen döntötte el, kik a legjobbak. Köszönöm a jelmezek elkészítésénél és a rendezvény szervezésében nyújtott
szülõi segítséget.
Lezárult a 4 tanórában tartott Esély Órák program. Ennek keretében
sérült ( hallás, látás, értelmi, mozgás) embertársainkkal találkozhattak
a gyerekek. Bepillantást kaptak nehéz, mégis örömteli életükbe. Láthattuk, hogy a boldogsághoz elsõsorban szeretet kell, s ha ez megvan, akkor
minden elérhetõ, még az álmok is.
Az alsósok nemzetközi rajzpályázatra küldték be igényes munkáikat.
S nem utolsó sorban büszkék vagyunk arra, hogy iskolánkba látogatott
a köztársasági elnök úr felesége, akinek nagyon tetszett az iskola, s a
gyerekek is örültek a híres vendégnek.
Somogyi Veronika

Kirándulás Halimbára
A Nyugdíjas Klub és az Ifjúsági Egyesület közös szervezésében kistérségünk megismerésére kirándulást szervezünk Halimbára 2011. április
15-én /pénteken/.
Program:
- üveggyár látogatása
- g yógynövény tankert és a nemrég átadott
gyógynövényház megtekintése
- bányászati múzeum
- malomvölgyi pihenõpark
- emlékház – ahol lehetõség van friss,
kemencében sült langalló fogyasztására
Kísérõnk: Tóbel János polgármester úr lesz.
Indulás: reggel 7:00-kor a központi buszmegállóból,
visszaérkezés a kora délutáni órákban.
A különjárat összegét pályázat útján nyertük, a további költségekbelépõk, ebéd- díját mindenkitõl elõre beszednénk, amely 1000 Ft/fõ.
Tisztelettel kérem önöket, tartsanak velünk!
Jelentkezésüket április 7-ig kérjük. A busz férõhelye miatt a jelentkezés
sorrendjét figyelembe vesszük.
Bõvebb felvilágosítást ad:
Zsár Ferencné 266-061
Hajmási Gyuláné 266-049

Kedvenceink külsõ élõsködõi

Tavasszal a melegedõ idõ a természet ébresztése mellett sajnálatos módon az élõsködõk aktivitását is fokozza. Az elmúlt hetekben
a betegforgalom jelentõs részét
adták a kullancsok által terjesztett betegségekben megbetegedett
állatok. Szerencsére e betegségek
jelentõs része megelõzhetõ, ebben kíván segítséget nyújtani a
következõ néhány gondolat.
Kutyáink, macskáink kullancsosságára vonatkozóan hazánkban három kullancsfaj érdemel
említést. Ezek közül kettõ, a
közönséges kullancs (Ixodes ricinus) és a „kutyakullancs” (Dermacentor reticulatus) hazánkban
õshonos, míg a harmadik faj a
„barna kullancs” (Rhipicephalus sanguineus) a déli határainkkal szomszédos országokból
vagy tengerentúli területekrõl
kerülhet behurcolásra. A kullancsoknak meghatározott fejlõdési
ciklusuk van. Fejlõdésük során
különbözõ méretû és megjelenési
formájú alakjaival találkozhatunk.
Jellemzõen ezek mindegyike vérrel
táplálkozik. A nõstény kullancsoknak elsõsorban a peterakáshoz van

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a környéken elérhetõ
szolgáltatások sora tovább bõvül. Áprilisban állatorvosi rendelõ
nyílik Nagyvázsonyban, az Iskola utcában, az orvosi rendelõtõl nem
messze. A rendelõben biztosítják kedvence szakszerû vizsgálatát,
ambuláns kezelések és egyes kiegészítõ diagnosztikai vizsgálatok elvégzését. Belgyógyászati, sebészeti és szülészeti jellegû problémákkal egyaránt fordulhat az állatorvosokhoz. Rendelési idõ: hétfõtõl
péntekig 7.30-9.00-ig, illetve 16.30-18.00-ig.
Rendelési idõn kívüli ellátás érdekében
elõzetes egyeztetés szükséges az alábbi telefonszámokon:
Dr. Nagy Jenõ 30/993-0415,
Dr. Tóth-Almási Péter 30/475-8508.

a legnagyobb mennyiségû vérre
szükségük. Általában ezeket a példányokat vesszük észre és találjuk
meg a háziállataink bundájában is,
holott a hímek és a szabad szemmel nem látható fiatal fejlõdési
alakok is jelen lehetnek.
A közönséges kullancs kifejlett
alakjai akár szabad szemmel is
láthatók, néhány milliméter nagyságúak, de vérrel teleszívott állapotban akár a babszem nagyságú
méretet is elérhetik. Jellemzõen
vörösesbarna színezetû, és tojásdad alakú. Európában a leg�gyakoribb kullancsfaj. Nemcsak
kedvenceinket, hanem bennünket,
embereket is elõszeretettel csíphet
meg. Állatorvosi szempontból a
„kutyakullancs” a legfontosabb
kullancsfaj. Kedveli a füves-bokros, szikes talajú területeket. Kutyán ezért általában a lábvégeken,
ujjak között szív vért.
A kullancsoknak, mint külsõ
élõsködõknek a vérszívás mellett
van egy másik fontos, rossz értelemben vett „szerepe” is. Ez nem
más, mint a betegségközvetítõ tulajdonságuk. A kiszívott vér men�nyisége általában nem idéz elõ
jelentõs problémát. Ezzel szemben
a kullancsok vérszívásakor az áldozatukba juttatott vírusok, baktériumok vagy egysejtû paraziták
révén jelentõs egészségkárosodást, akár halálos megbetegedést
is elõidézhetnek. A kullancsok
által közvetített kórokozók nemcsak állati, de emberi megbetegedést is okozhatnak. Embereknél
ismert az agyvelõ és agyhártyagyulladás, továbbá a Lyme-kór.
Ez utóbbi megbetegedésre kutyák
esetében is számíthatunk. Emellett mégis egy másik betegség, a
babesiosis jelentõsége kutyáknál

sokkal nagyobb. A kullancsok
babesiával való fertõzöttsége hazánkban magasnak mondható. A
babéziák okozta súlyos lép-, és
veseelváltozások a kutya vörösvérsejtjeire kifejtett hatásának
köszönhetõ. A babéziózis következtében a kutyáknál, bágyadtság,
láz, lépmegnagyobbodás, a vizelet
elszínezõdése és a nyálkahártya
sárgásága tapasztalható. A betegség akár végzetes is lehet a nem
megfelelõen végzett vagy késõn
megkezdett gyógykezelés esetén.
Fontos tehát a kullancsok
megtapadásának és a vérszívás
lehetõségének a csökkentése. Ezt
elsõsorban nem szobafogsággal,
hanem megelõzõ kullancsellenes
kezeléssel valósíthatjuk meg. A
betegségek megelõzésének legfontosabb tényezõje a kullancsok
elleni megelõzõ kezelés folyamatos alkalmazása. Ma már számos
korszerû gyógyszer és kezelési
módszer ismert. A leghatékonyabb
a rácseppentõ oldatok (spot on)
havi rendszerességgel történõ alkalmazása.

Sajnos igen gyakori eset, hogy
családi házak kertjében szaporodik el a kullancs. Ez nemcsak
ellehetetleníti az udvaron való tartózkodást, de rendkívül veszélyes
is lehet. Ha a sok kullancs miatt
alig mer kimenni a kertbe és félti
a kedvencét, a legjobb, ha felkeres egy állatorvost, aki tanácsot
és megfelelõ védelmet biztosító
megelõzõ kezelést nyújt. Amen�nyiben kullancsot találunk kedvencünkben, törekedjünk arra,
hogy minél elõbb eltávolításra
kerüljön. Nem érdemes azonban
kísérletezni. Ez nem egy mindennapi feladat, ugyanakkor kellõ
gyakorlattal akár otthoni körülmények között is elvégezhetõ. Ha
mégsem szeretnénk megbirkózni
ezzel a feladattal, akkor forduljunk
állatorvoshoz, ugyanis könnyen
elfertõzhetjük a „kullancs-sebet”,
sõt, akár a kullancs testében lévõ
kórokozókat is kedvencünk szervezetébe juttathatjuk. Az eltávolítást követõen érdemes egy újbóli,
tüzetesebb kullancs-vizit alá vetni
kutyánkat a kirándulás után.
Dr. Tóth-Almási Péter
állatorvos
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Melyik úton induljak?
Teaházsorozat Tótvázsonyban

Egyesületünk korábbi teaházait megújítva egy újszerû és egyre
népszerûbb
programsorozatot
indított el. A korábbi években
szervezett élõzenés teaházaink látogatottsága egyre kisebb lett, így
teljesen új témákkal, ötletekkel,
designnal tettük érdekessé.
A korábbi teaházaink fõ célcsoportja a fiatalok voltak, így nekik
gondoltunk beszélgetõs témákat
keresni. Így jutottunk el a továbbtanulás, szakmaválasztás témájához.

Minden alkalommal más-más
szakma képviselõjét hívjuk meg,
és beszélgetünk vele az õ szakmájához tartozó képzésekrõl,
elõtanulmányokról, a munkája
mindennapjairól, a szakmája specifikumairól. Járt nálunk színész,
állatorvos, mesterszakács, tûzoltó.
Minden estet élõ zene egészít ki,
így este hattól olykor tízig, tizenegyig is együtt töltjük az estét. Az
estekrõl felvétel készül, melyet a
helyi TV-ben, és az interneten is
megnézhetnek a www.etotvazsony.
hu címen.
Szerencsére nem csak a fiatalok
de a középkorúak is eljönnek, vagy
mert a meghívott személy érdekli õket, vagy mert a téma érdekes
számukra. Természetesen a szülõk
nagyszülõk számára is hasznos
lehet az est, hiszen gyermekeik,
unokáik számára nekik kell majd
segíteni a pályaválasztáskor. Külön

öröm, hogy Hidegkútról, Nemesvámosról, Veszprémbõl és Diszelbõl
is vannak visszatérõ vendégeink.
Várunk mindenkit az április 9-ei,
és 30-ai teaházunkba!!
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Ez a projekt
az Európai BizottságFiatalok Lendületben Program
-támogatásával valósult meg.
www.mobilitas.hu

Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket a VMJV Családsegítõ Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona Tótvázsonyi telephelyének tavaszi terveirõl.

8

• Húsvéti Kézmûves foglalkozás szervezése Tótvázsonyban.
• Települési Tanácskozás 2011. március 31-én
• 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.

MERT OLVASNI JÓ!
A könyvtár ajánlata

Paulo Coelho: A Zahír
Esther tízévi házasság után, búcsú nélkül hagyja el férjét, a fényûzõ életet élõ sikeres írót. A szakmájában elismert, háborús tudósítóként dolgozó nõnek látszólag semmi oka nem volt, hogy kilépjen a nyitott házasságból. Lehet hogy kényszerítették, elrabolták, megölték, vagy egyszerûen
megunta kiüresedett kapcsolatát gazdag és befolyásos férjével? Megan�nyi válaszra váró kérdés. Aztán egy napon feltûnik egy különös fiatalember, Mikhail, aki ígéretet tesz a szerzõnek, hogy elvezeti feleségéhez. Az
utazás Párizs csillogó termeibõl Mikhail háború sújtotta szülõföldjére,
Kazahsztán sztyeppéire vezet, ahol az író egy élõ spirituális hagyomány
segítségével különös felfedezést tesz.
Coelho önéletrajzi ihletésû, új mûve nemcsak a tõle megszokott
bölcsességrõl és emberismeretrõl tesz tanúbizonyságot, de bepillantást
enged a brazil szerzõ életébe, tükröt tart vágyainak és kétségeinek, feltárja féltve õrzött titkait.

Gärtner Pötschke: Kerti tanácsadó
Átfogó
kerti
tanácsadó,
valamennyi
növénykedvelõnek és kertbarátnak bevált tanácsokat ad a kerttel és a növényekkel kapcsolatos
kérdésekben. Több mint 4500 ötletet és jó tanácsot gyûjtött össze, és ezeket úgy dolgozta fel,
hogy bárki könnyen megtalálja a kívánt információt. Így a növénybarát - legyen kezdõ, vagy akár
profi hobbikertész - az évtizedes tapasztalatokhoz
és kertészeti ismeretekhez egy korszerû, könnyen
kezelhetõ kézikönyv formájában jut.A könyvben
összeállított tanácsok természetesen elõtérbe
helyezik a környezetvédelmet, mindig elsõbbséget élveznek a biológiai
módszerek és anyagok, amennyiben ilyenekkel is el lehet érni a kívánt
hatást. A könyvben az is sok hasznos tanácsot talál, aki kertjében biotermesztést kíván megvalósítani, részben a „nagymama kincsestárából”,
részben pedig a legújabb kutatásokon alapuló eredményekrõl. A növények termõhelye szerint négy fõ fejezetbõl áll: Szobanövények, Az erkély
és terasz növényei, Díszkert és Haszonkert.

LOMTALANÍTÁS!

A lim-lom kirakási idõpontja:
Tótvázsony és Hidegkút községekben
2011. április 11-12.
A feleslegessé vált hulladékokat a régi nagy konténerek helyeire lehet
kihelyezni. Kérjük, ne rakjanak ki ipari-, mezõgazdasági tevékenység
következtében keletkezett hulladékot, kommunális hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, vegyszert, valamint veszélyes hulladékot
(autóabroncsot, akkumulátort, szárazelemet, fáradt olajat, festék-, hígító maradékot, gyógyszert, fénycsövet) és a naponta keletkezõ háztartási
hulladékot.
Az elektromos és elektronikai eszközök
hulladékait KIZÁRÓLAGCSAK
- Tótvázsonyban 2011. április 11-én és április 12-én 18-20 óra
között a Polgármesteri Hivatal udvarán lévõ garázsba,
- Kövesgyûrön 2011. április 11-én és április 12-én 18-20 óra
között a kövesgyûri kultúrházba,
- Hidegkúton 2011. április 11-én és április 12-én 16-18 óra
között a Faluház garázsába lehet elhelyezni.
Tótvázsonyban a gumiabroncsokat a kirakási idõpont alatt
(április 11-12.) a szelektív hulladék gyûjtõ mellé, lehet lerakni.
Kérjük Önöket, hogy a település közterületi rendje és tisztasága érdekében csak a megjelölt idõpontban készítsék ki a lomokat. Elszállításukra
2011. április 13-án kerül sor.
Tótvázsony Község Önkormányzata
Hidegkút Község Önkormányzata

Kedves Lakosok!
Az óvodai és iskolai szülõi munkaközösségek az idén is
megrendezik a jótékony célú 3. húsvéti bált
2011. április 24-én (húsvét vasárnap) 20 órától
a tótvázsonyi általános iskola tornatermében.

A bál bevételét az iskolai és óvodai rendezvények támogatására fordítjuk.
A belépõ ára 2500 Ft, melyet elõvételben az alábbi személyeknél lehet
megvásárolni 2011.április 01-tõl április 20-ig.
(Támogatói jegy 1000 Ft.)
„E realista fogantatású történetek, melyeket
Tótvázsonyban:
parasztasszonyoktól magnószalagról jegyezaz óvodában, valamint Horváth Ildikónál Tel.: 70/3850971
tem le, megrázó vallomások a múltbeli paSzakállné Leitold Annamáriánál Tel.: 70/5093057, 88/266-035
rasztcsalád életérõl. Drámák és konfliktusok,
melyek férj-feleség, szülõ-gyermek, öregek és
Hidegkúton:
fiatalok együttélésébõl születtek. Egyféle csaFazekas-Simon Ariann-nál Tel.: 20/9593523, 88/506-930
ládszociográfia, melyet a belülrõl való láttatás,
Kissné Kocsis Veronikánál: Tel.: 30/2671569, 88/245-125
az élmény, az intimitás jellemez.
A belépõ tartalmazza:
Feltûnõ jegyük az intenzív érzésvilág, mely
- aperitív, meleg vacsora, sütemény
minden asszonyi vallomásból árad; a szavak,
a mondatok mögött indulatok lobognak, elA zenét a SZIVÁRVÁNY együttes szolgáltatja. Várunk minden bálozót,
fojtott vágyak sejlenek fel. Olyan vallomásfüaki velünk közösen töltene egy kellemes hangulatú éjszakát és ezzel tázér ez, melyet az elbeszélõk nem közösségnek
mogatná gyermekeinket.
szántak, s talán csak egy megrendült pillanat								
ban avatnak be fájdalmas titkaikba egy-egy megbízható és együttérzõ
Szülõi Munkaközösségek
személyt. Ezáltal az elbeszélések óhatatlanul is olyan mélylélektani indítékokról árulkodnak, melyeket az elbeszélõ talán nem is sejt.
Bár egyedi sorsok villannak elénk, a történetekhez fûzött reflexiók és kommentárok, a közösségi gondolkodásmód, értékítélet jegyeJanuárban adományraktárunk átköltözött régi helyérõl a kultúrház möit is magukon hordozzák.Egészében véve a sok egyéni sorstörténet, götti egyik garázsba. Bár a hely kisebb, de megpróbáljuk jól kihasználni
kaleidoszkópszerûen ugyan, az asszonyok szemével látott és láttatott egy- a lehetõségeket, ruhafogast, cipõk tárolására alkalmas szekrényt vásároséges világot tár elénk. Egyben ismeretlen szellemi tájakról való híradás- lunk. Festés, és rendrakás után újra várunk mindenkit, akinek segíteni
sal is szolgál arról: hogyan szerettek, szenvedtek, küzdöttek és vállalták tudunk, ha ruhanemûre, bútorra, használati eszközökre van szüksége.
az életet ezek az egyszerû, de erõs asszonyok!
Természetesen szívesen fogadjuk a felajánlásokat is.
A kötet még meglepetéssel is szolgál: a megélt történeteket népi elbeTósoki Zoltánné
szélésekké avatja a kimondás belsõ kényszere, a paraszti gondolkodásmód epikus természete, valamint az egyéni tehetség.”

Nagy Olga: Asszonyok könyve

NEFELEJCS ALAPÍTVÁNY

Felhoffer Antónia könyvtáros
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Az„Örökifjak”
HÍREI
A hidegkúti örökifjak az elmúlt idõszakban a havi találkozásokon kívül más történéseken
is részt vettek. Voltunk a pápai
termálfürdõben. Jól éreztük magunkat. Használt a fürdõzés beteg
reumás tagjainknak.
Decemberben ünnepeltük a névnaposainkat. Az elmúlt idõszakban
ünnepeltük Mayer Jóska bácsi és
kissé elkésve Henn Ferencné 85-ik
születésnapját. Kis csasztuskákat
énekeltünk nékik külön-külön.
Ajándékként 85-ös számmal gravírozva kaptak üvegkorsót, nagy
üvegpoharat.
Fodor Györgyné
és a Nyugdíjas Klub tagjai

Pénzes Erzsébet Hidegkútról beszél a díjátadó ünnepségen

Hidegkút a Budai várban
Októberben nyújtotta be közös
pályázatát az hidegkúti önkormányzat és a Hidegkuti Mihály
Kulturális Egyesület az Európa
Tanács Táj Díjára. Ezt a táj díjat
nem a tájképi szépség alapján adják
– bár szerintünk Hidegkút és környéke abban is versenyben lehetne
– hanem az alapján, hogy az ott
élõk mit tesznek a táj megõrzése
érdekében. A díj annak jár, aki a
táj természeti és kulturális örök-

ségének megõrzése érdekében és
a fenntartható hasznosítás érdekében sokat tesz, legyen az egyesület, magánszemély, önkormányzat
vagy mind a három. A pályázatban olyan tevékenységeket mutattunk be, amelyek a hagyományok
õrzését szolgálták vagy a település
és környékének szépülését. Ide
tartozott az, hogy az elmúlt években volt faültetés a bekötõúton,
ide tartoznak a szemétszedések,

Idõsek farsangja
Mint minden évben, falunkban
évek óta februárban van megtartva az öregek napja. Így volt ez
most is. Fiataljaink jól felkészültek
mûsorral, étellel-itallal, jó zenével.
Köszönjük fáradozásukat.
A mûsorban hozzánk szóló verset
mondtak el az elsõ osztályos tanulók. Szép volt, kedvesek voltak.
Majd a zenét tanulók harmonika
játékát élvezhettük. Van köztük,
aki már szinte profin játszik. Majd
fiatal legények és lányok mûvészi
táncokat adtak elõ. Oly mozgással,
amit mi már csak irigyelni tudunk.
Bábjátékot is nézhettünk, oly jó
bemondásokkal, melyek teljesen
feldobtak bennünket. Következett
ezután egy jelenet egy 50 éves házassági évfordulóról. Annyi igazság volt humorba burkolva, hogy
csak tapsolni tudtunk e hatásra.
A mûsor végén a helyi énekkar is
meglepett bennünket, nosztalgikus dalainak elõadásával. Egy letûnt
kor dalait énekelték, amit iskolásként mi énekeltünk egykoron.
Mindezek után jött a jó vacsora,
pálinkás étvágy csináló és a jó bor
kóstolgatása.
Ezek után a zenekaré volt már a
fõszerep. A jó zene a fülünkbe má-
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Fotó: Bélavári K.

szott és kényszerítette lábainkat a
ritmikus mozgásra. Táncoltunk izzadásig, és reumás tagjaink tiltakozásáig. E hangulatos estét minden
szervezõnek,
közremûködõnek,
szívbõl nagyon szépen megköszönjük.
S-S

a fõzõnap, a dalkör fellépései, a
kálvária környékének rendben
tartása, az Úrnapi körmenet és a
virágsátrak állítása, a legelõkön
jószágok tartása, az ötvályús forrás feletti terület bozótirtása, hogy
csak néhány kiragadott példát említsünk. Talán nem is vettük észre
a sok-sok év alatt, hogy mennyi
mindent tettünk a környezetünkért és a tájért magáért.
A pályázat jól sikerült, Hidegkút
hajszállal maradt le a dobogóról,
negyedik helyezést ért el, olyan
településeket és tájakat maga
mögé szorítva mind Sopron vagy
a Zselic. A hazai táj díj pályázat
gyõztese képviseli majd Magyarországot az európai megmérettetésen. Idén Vác nyerte a díjat.
A versenyt egyébként a Vidékfejlesztési Minisztérium hirdeti, a
díjakat és okleveleket Rácz András, környezet- és természetvédelemért felelõs helyettes államtitkár
adta át a Budai várban a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal
épületében. A díjazottak nagy tablókon voltak láthatók egy kiállítás
keretén belül, így mindenki megismerhette a többi pályázatot. A
hidegkúti tablón a szöveg melletti
képeken a szemétszedõ-kiránduló
csapat, az egyik kereszt, a kálvária, a legelészõ üszõk és a fõzõnapi
rétesnyújtás látható.
A táj díjra kétévenként lehet
pályázni. A pályázat értékelése
nagyon tanulságos volt, érdemes
megfogadni a javaslatokat. Hogy
mik ezek, részletesen a Hidegkürtben lehet majd róla olvasni.
Készüljünk addig a következõ táj
díjra, mert Hidegkút akkor is nevezni fog.
A táj díj kiállítás vándorútra indul a várból nemsokára, júliusban
hidegkúti kultúrházba érkezik, két
hétig lesz itt látható.

Farsangi mulatságok Hidegkúton
Idén is az elõzõ évekhez hasonló nagy lelkesedéssel szervezte a megszokott csapat a farsangot, de ezévben több pénzbeli forrás volt hozzá,
amelyet LEADER pályázaton nyertek. Ez nagyban megkönnyítette a
szükséges dolgok beszerzését és a fellépõk tiszteletdíjának fizetését.
A gyermekek farsangja volt az elsõ rendezvény február 5-én. Tavaly
nagyon bevált az, hogy egy idõben a gyerekfarsanggal forraltbor-fõzõ
versenyt is rendezünk, az onnan befolyt bevételekkel is segítve a további
gyermekeknek szóló rendezvényeket és a férfiaknak is jó szórakozás a
farsang mellett a forraltboros üst melletti beszélgetés. Odabent a jelmezes felvonulással kezdõdött a program. Mint mindig, most is nagyon ötletes jelmezek születtek. Volt többet között gésa, pókemberek, gombák,
kockásfülû nyúl, ital- és kávéautomata, királylány, õrült professzor és
indián. A jelmezes felvonulás után amíg a zsûri visszavonult dönteni, a
lufibohóc szórakoztatta a gyerekeket. Bár már volt Hidegkúton többször
is, minden évben új lufiállatkákkal és új viccekkel érkezik. Az eredményhirdetés és a tombolasorsolás mellett táncház is volt, méghozzá moldvai
táncok igazi élõ furulya- és dobszóra. A büfét most is a helybeli szorgos
háziasszonyoknak és lányoknak köszönhetjük, akik finom és szép süteményeket hoztak.
Az idõsek farsangja egy héttel késõbb volt. A jól befûtött kultúrház
megint teljesen megtelt, nagyon sokan eljöttek, aminek a rendezõk is
nagyon örültek. A mûsor nagyon változatos és gazdag volt, verssel és zenével léptek fel a gyerekek, de volt tánc a Golding Táncsport Egyesület
elõadásában, rendkívül vicces báb- és színdarab, a legcsattanósabb fellépés a végén a dalköré volt. Úttörõruhába öltözve adtak elõ orosz, úttörõ
és mozgalmi dalokat, harsányan fújták az összes ismert és sokszor énekelt, sosem feledett dalokat. Az egészben az volt az érdekes, hogy pont az
a korosztály állt a színpadon és lett úttörõ megint, amelyik gyerekkorában ugyanezt csinálta. Rendkívül sikeres elõadás volt.
A mûsor után a vacsorát szolgálták fel, amely csirkecomb volt fõtt burgonyával és savanyúsággal. Rendkívül ízletesre sikerült, köszönet érte a
készítõknek. A vacsora után a polgármester köszöntötte a vendégeket, a
falu legidõsebb lakóit és a megjelentek közül a legidõsebbeket.
Az est egyik fénypontja a tombolasorsolás volt, senki nem tud úgy tombolát sorsolni, mint Zsernoviczky Tibor, jobb, mint akármelyik humorista. A hangulatot kellõképpen feldobta, így ennek megfelelõen kezdõdött
a zene, tánc, éneklés. Idén Matyi István zenélt egy szaxofonossal feldobva
a hangzást. Mindent eljátszottak, sokan táncoltak, hosszasan mulattak az
idõsek és a fiatalok is. Jóval éjfél után ért véget a mulatság, a legkitartóbb
nyugdíjasok és a fiatalabbak sokáig ropták a táncot. Emlékezetes este
marad mindenki számára, aki részt vett ezen az estén.

Hajnalig
ropták
a táncot
a banyák
Hidegkúton

Egyre népszerûbb Hidegkúton a Batyus Banyabál. A februári zenéstáncos mulatságra sok új banya érkezett, és a vállalkozó szellemû férfiak
idén is megörvendeztettek bennünket néhány mókás jelmezzel, produkcióval. A talpalávalót ezúttal Schalbert Nándor szolgáltatta.
Idén is fergeteges buliban volt része mindenkinek, aki február utolsó szombatján Hidegkúton bálozott. A kultúrház megtelt banyákkal és
azokkal a fiúkkal, férfiakkal, akik vállalták, hogy a belépésért cserébe
nõi ruhát öltenek. Közülük - a teljesség igénye nélkül - kiemelhetjük a
bûbájos, szõke copfos két Lottit (Dabosi-Tálas páros) és a háromtagú,
részben szakállas apácakórust (Hegyi-Schmidt F.-Tóth-Almási). Míg
elõbbiek fodros-szíves bugyogóban lejtettek (és néhány ruhadarabtól a
tombolasorsoláson meg is szabadultak), utóbbiak táncra perdültek, és
fantasztikus show-mûsort adtak elõ Oláh Ibolya Baby címû számára.
A jelmezes felvonuláson többek között banyák, „éjjeli lepkék”, Demjén Rózsi, Hupikék Törpikék, mogyorós csoki (mogyoróiból mindenkinek jutott…), Fifi és virágoskertje, bajor házaspár, lovag, királylány,
mentõápoló vonult fel. Külön meg kell említeni a szépen kivitelezett és
ötletes Négy Évszak jelmezt.
A rendezvényt tombolasorsolás és idén elõször az elsõ bálozók eskütétele is színesítette. A beavató szertartás végén az újdonsült banyák hátsó fertályát a rangidõs banya seprûjével ünnepélyesen megcsapkodták. Mindezek a programok a jó ütemezésnek
köszönhetõen mindig újabb és újabb lendületet adtak a rendezvénynek, és így a jókedv hajnalig nem fogyott el.
Wibornyné Dobos Rita
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Floridából Hidegkútra

A

hidegkúti kultúrház színpadán nem mindennapi
vendégek léptek fel március 19-én. A floridai Benjamin
School középiskola diákjaiból
alakult zenekar és énekkar jött el
hozzánk koncertet adni. A zenei
vezetõjük Nagy Sándor József, aki
néhány évig hidegkúton élt, most
Palm Beach-i iskolában zenét tanít
14-18 éves fiataloknak. Néhány hónappal ezelõtt jött az ötlete, hogy
jöjjenek el a fiatalok Magyarországra, ismerjék meg Európa ezen
részét is úgy, hogy közben néhány
koncertet is adnak. A vendégek és
a vendégfogadók is nagy várakozással néztek a koncert elé.
Az amerikai diákokat hideg szél
és csapadék fogadta a hidegkúti
lovas udvarhoz érkezve. „Hó, hó,
esik a hó” kiáltottak fel, amikor a
buszból kiszálltak és nagy lelkesen
próbálták elkapni a hópelyheket.
Palm Beach-ben, ahonnan jöttek,
szubtrópusi éghajlatú, nincs igazi
tél, a leghidegebb hónapban is ritkán esik a hõmérséklet 10 Celsius
fok alá, hó pedig egyáltalán nincs.
A hó feletti öröm hamar fázásba
ment át, ezért gyorsan mindenki
bemenekült a fedett lovardába,
ahol már várták õket a felnyergelt
lovak. A társaság egy része nem
lovagolt addig, egy óra múlva – az
jó oktatóknak köszönhetõen – már
egészen ügyesen ügettek a lányok
és a fiúk. Akik nem lovagoltak,
azok egy falukörre indultak szekérrel. Elõkerült néhány helybeli
nagykabát, pokróc a megfagyás ellen, jól beburkolózva ültek fel rá a
falunézõk. A polgármester kísérte
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õket és mutatta az érdekesebb látnivalókat. 20 perces volt az utazás,
de ez bõven elég volt ahhoz, hogy
mindenki jól átfagyjon. Ezért aztán a lovaskocsizók lementek a
kultúrházba és nekiálltak a felszerelésüket a színpadra pakolni.
Sándor nagyon határozott vezetõ,
mindenkinek megmondta mi a
dolga, a diákok meg hallgattak rá.
Hamarosan készen álltak a hangszerek, a hangosítás, kezdõdhetett
a koncert. A kórus kezdett barokk
énekekkel majd a barokk blokk
után elmentek öltözni. Ez idõ alatt
az iskola egyik amatõr rockzenekara játszott számokat a 60-as
évekbõl, majd Jordi Zindel adta
elõ saját szerzeményét, ami osztatlan sikert aratott. Jegyezzük meg
a nevet, lehet, hogy még hallani
fogunk róla.
A kórus és a zenekar követke-

zett egy újabb blokkal, amelyben
jazz-feldolgozásokat adtak elõ.
Üdítõ látvány volt a sok vidám
lány színes ruhákban jó hanggal.
Jól mozogtak a színpadon, bátran
és határozottan léptek fel. A harmadik blokk elõtt megint a rockzenekar és Jordi Zindel játszott. A
mûsor utolsó részében elhangzott
dalok idõrendben hangzottak el,
a 70-es évektõl haladtunk napjainkig. Énekeltek Gershwin szerzeményeket, Beatles-t, Nirvana-t,
musicalekbõl részleteket.
A végén vastapsot kaptak,
mindenkinek nagyon tetszett az
elõadás. A kultúrház zsúfolásig
megtelt a rossz idõ ellenére is. A
számok között Sándor mondott
néhány szót az éppen következõ
darabról, bevonta a közönséget is
az elõadásba, igazán szórakoztató
volt.

A mûsor után amíg a fiatalok
összepakolták a hangszereiket, a
hidegkúti asszonyok megterítettek
és a község legjobb konyhájából
származó gulyással, rétessel és
sós kiflivel vendégelték meg a csapatot. Nagy sikere volt ennek is, a
sofõrök meg a kocsmai velõs pirítóssal kötöttek ismeretséget. Egyszóval gasztronómiai élményben
sem volt hiány aznap este.
A Benjamin School zenekarának
4 fellépése volt 12 napos magyarországi turnéja alatt. A fellépések
közötti idõt budapesti és bécsi városnézéssel, termálfürdõzéssel és
kirándulással töltötték. Rendkívül
jó ötlet volt, hogy Hidegkutat választották egyik fellépésként, mert
egy színvonalas estével lettünk
gazdagabbak.
Pénzes Erzsébet

