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A Tótvázsonyi és Hidegkúti Önkormányzat lapja

Népszámlálás 2011. október 1-tõl 31-ig
Az Országgyûlés a 2011. évi
népszámlálásról szóló 2009. évi
CXXXIX. törvénnyel elrendelte,
hogy ebben az évben a természetes
személyekrõl és a lakásokról népés lakásszámlást kell tartani.
A népszámlálás a természetes
személyekre, valamint az ország
területén lévõ lakásokra, lakott
üdülõkre és lakott egyéb lakóegységekre terjed ki. A 2011. évi népszámlálást október 1. és 31. között
tartják hazánkban, a pótösszeírás

2011. november 01. és 08. között
történik.
A vonatkozó jogszabályok alapján az összeírás elõkészítésérõl
és végrehajtásáról a települési
önkormányzatok jegyzõje gondoskodik, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányítása mellett. A
jegyzõ feladata különösen a számlálóbiztosi hálózat létrehozása az
adatfelvétel végrehajtására.
A népszámlálást elektronikus és
papíralapú, önkitöltéses, valamint

az interjús módszer kombinálásával kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja
meg.
Az adatszolgáltatás - a törvényben meghatározott esetek kivételével - kötelezõ!
A népszámlálási adatfelvételt a
számlálóbiztosok végzik, õk állnak közvetlen kapcsolatban az
adatszolgáltatókkal. Feladatuk:
az adatszolgáltatói csomagok el-

Új helyi adótervezet
Tótvázsony Önkormányzata a megalakulása óta eltelt 21 év alatt nagyon
visszafogottan élt a helyi adók törvényben maghatározottak szerinti kivetésének lehetõségével. Az elsõ néhány évben egyáltalán nem volt helyi adó. Ezt
követõen az iparûzési adó, valamint az
idegenforgalmi adó bevezetésére került
sor. Jelenleg is ez a két adónem van érvényben településünkön.
Az elmúlt évek során több alkalommal
vetõdött fel más adónem bevezetésének
a lehetõsége, de ettõl minden esetben
eltekintett az önkormányzat.
Most két új helyi adó elõkészítésérõl
döntött a képviselõ-testület.
Ezek a magánszemélyek kommunális
adója, valamint az építményadó.
Az adórendeletek tervezetei rövidesen megtekinthetõk lesznek a
körjegyzõségen ügyfélfogadási idõ
alatt. Most csak a tervezet leglényegesebb pontjairól és az elérendõ célokról
szeretnék tájékoztatást adni.
A magánszemélyek kommunális adója
terhelne minden olyan magánszemélyt,
aki építmény tulajdonnal rendelkezik
a településen. Az adó mértéke 8 000
Ft/év.
A rendelet egyértelmûen tartalmazza,
hogy az így befolyt összeget az önkormányzat kizárólag települési infrastruktúra fejlesztés céljaira fordítja. Ezen
belül is elsõsorban járda és út felújítá-

sokat kívánunk megvalósítani ebbõl a
forrásból.
Természetesen lehet azt is mondani,
oldja meg az önkormányzat ezeket az
egyéb forrásaiból. Sajnos azt kell erre
mondanom, hogy az „egyéb” források
köre és mértéke egyre szûkebb. Lehetne pályázati kiírásra is várni, azonban
ilyen célokra eddig sem voltak pályázatok és nagy eséllyel ezután sem lesznek.
A járdáink állapota pedig folyamatosan
romlik, ill. sok helyen egyáltalán nincs.
Ezeket a problémákat szeretnénk minél
elõbb megoldani, részben ebbõl az adóból befolyó összegbõl.
Terveink szerint ezt az adóbevételt
- bizonyos, az adott évi költségvetési
rendelet alkotásakor elfogadott összeggel - kiegészítve fordítanánk járda- és
útépítésre.
Természetesen azt rögtön szeretném
leszögezni, hogy nem ebbõl a bevételbõl
kívánjuk a Napsugár utca aszfaltozását
megoldani. Annak megvalósítására teljesen más forrásból fogunk fedezetet
biztosítani.
Az építményadóról késõbb fogunk részletesebb tájékoztatást adni.
Elõzetesen csak megnyugtatni szeretnék minden helyi, állandó bejelentett
lakcímmel rendelkezõ lakóház tulajdonost, hogy õk teljes adómentességet
fognak élvezni.
Magasi János polgármester

juttatása a lakcímekre, az interjúk lebonyolítása, az önkitöltõk
papírkérdõíveinek összegyûjtése,
a címek pontosítása.
Számlálóbiztosok
Tótvázsonyban:
Török Istvánné
Szakállné Leitold Annamária
Verpulácz Józsefné
Számlálóbiztos Hidegkúton:
Takácsné Joó Alexandra
Takács Ervin körjegyzõ

Értesítjük a lakosságot, hogy

TÜDÕSZÛRÉS lesz.
Tótvázsony településen

Ideje: 2011. október 10-én (hétfõn)
8-17,30-ig
Helye: Közösségi Ház

Hidegkút településen
Ideje: 2011. október 13-án
(csütörtökön) 14,30 – 17 óráig
Helye: Faluház
A vizsgálat alkalmas a tüdõbetegségek idõben történõ
felismerésére.
Javasolt minden 20 év feletti lakosnak, akirõl egy éven
belül nem készült mellkasfelvétel.
A szûrésen egészségbiztosítási kártyával és lakcímigazoló igazolvánnyal kell jelentkezni.
Panasz nélkül is lehet beteg!

NYISSON ÜZLETET A TETÕTÉRBEN
Tótvázsonyban, a Polgármesteri Hivatal tetõterében kialakított 5 m2-es, bebútorozott, pénztárgéppel ellátott üzletpult bérbeadó. További részletek a 4. oldalon.

Óvodai,
bölcsõdei hírek
A nyári szünet ideje alatt
megtörtént az épület éves felülvizsgálata, hibák kijavítása
és a nagytakarítás. Nyitáskor
tiszta intézmény várta az óvodásokat, és a bölcsõdéseket.
Köszönjük Éva néni, Rita néni
és Andi néni munkáját!
Újra elérkezett az õsz, és elkezdtük a 2011-2012-es nevelési évet.
Az óvoda és a bölcsõde személyi
állományában változás nem történt: Az óvodában 4 óvónõ foglalkozik a gyermekekkel, 2 dajka
segíti munkánkat. A bölcsõdében
két gondozónõ foglalkozik a
bölcsõdésekkel, munkájukat segíti
a takarító.
Az
óvodába
maximálisan
felvehetõ gyermekek száma: 66.
A jelenlegi, induló gyermeklétszámunk 55. A kis csoportba 24-en,
(ehhez még a nevelési év végéig 9
gyermek érkezése várható, akik folyamatosan töltik be 3. életévüket)
a középsõ - nagycsoportba pedig
31-en járnak. A kiscsoportosok
száma 21, a középsõsök létszáma
16, a tanköteles gyermekek száma
18. Az összlétszámból 15 hidegkúti, és 2 kövesgyûrpusztai kisgyermekünk van. A bejáró gyermekek
szállítását a két önkormányzat a
kisbuszaival biztosítja.
A bölcsõdébe beíratott gyermekek száma 19, akik a 2. életévüket
betöltve, folyamatosan érkeznek,
ismerkednek a bölcsõdei élettel. 4
hidegkúti, és 1 kövesgyûrpusztai
kisgyermek jár a bölcsõdébe.
Logopédusunk Böbe néni a gyermekek beszédállapotának felmérése alapján javasolja a logopédiai
foglalkozásokon való részvételt.
Szeptember közepén a Nevelési
Tanácsadó szakemberei felmérést
végeznek a nagycsoportosok körében, és szükség szerint fejlesztõ
foglalkozásokat javasolnak a rászoruló gyermekek részére.
A szülõk választásuk szerint
a középsõs és a nagycsoportos
gyermekeiket katolikus vagy református hittanra járathatják. Tavasszal uszodalátogatást, vízhez
szoktatást tervezünk a nagyoknak.
Állandó programjaink mellett ebben a nevelési évben is szeretnénk
minél több élményhez juttatni kis
óvodásainkat. Több alkalommal
elõadómûvész látogat óvodánkba,
a nagycsoportosok 3 bábelõadást
tekintenek meg a Pegazus Bábszínház elõadásában. Szeptember
28.-ra -az összes óvodással- buszos
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kirándulást szerveztünk Nagyvázsonyba. A buszt pályázaton nyert
pénzbõl fedezzük.
Gyermekeink
fejlesztését
a
szülõk együttmûködésével szeretnénk megvalósítani. Az óvoda
szülõi képviseletét a Szülõ Szervezet látja el, melynek mûködési
feltételét, feladatait maguk alakítják ki. A 2011 szeptemberi szülõi
értekezletünkön megválasztásra
kerül az új elnök, hiszen Szakállné
Leitold Annamária, aki éveken át
ellátta ezt a tisztséget, az idei évtõl
már az iskola Szülõi Szervezetét
segíti, erõsíti. Óvodánkban 2007
óta szülõi támogatással létrehozott
„LINDE” alapítvány mûködik,
melynek egyik célja a tárgyi feltételek javítása. Mûködésük ideje
alatt sötétítõ rolókat, CD-s rádiókat, festéket biztosítottak nekünk.
Az udvari játékok festését társadalmi munkában végezték el, amit
ezúton is köszönünk a szülõknek.
Az alapítvány eddigi vezetõje is
Annamária volt. 2011 nyarától alapítványunk megújult tagokkal, és a
bölcsõdés gyermekek érdekeivel is
kibõvítve mûködik tovább. Szeretném Annamáriának, a Szülõi Szervezet, és az alapítvány tagjainak,
és minden szülõnek megköszönni
az óvodáért, óvodásainkért végzett
munkájukat.

Hauck Jánosné

Aschaffenburgban
jártunk
Augusztus 4-én éjjel, német tûzoltó barátaink meghívására, a Tótvázsonyi Tûzoltó Egyesület 12 tagja indult a Majna parti városba. Német
barátaink már a meghíváskor jelezték, hogy az idei program kissé más
lesz, mint az eddigiek, ezért sisakot, kesztyût, csizmát, gyakorló ruhát
valamint a tõlük kapott mentõ hátizsákot vigyük magunkkal. Délelõtt 10
órakor érkeztünk a városrészi tûzoltóságra, ahol Peter Morgen vezetésével vendéglátóink már vártak bennünket. Gyors köszöntések, kávézás
után indultunk mint egy 50 kilométerre lévõ szálláshelyünkre, Ohrnbachtal bei Wiesenthal-ba. A szép nevû település mindössze két több száz
éves erdészházból áll, szálláshelyünk elfoglalása után meglepetésünkre
dobeli tûzoltó barátunk Martin Lacroix is megjelent, aki az egész hétvégét velünk töltötte. Ebéd után vendéglátóink ismertették a hétvége tervezett programját, nem okozott különösebb meglepetést, hogy a szakmai
rész egy elsõsegélynyújtó tanfolyamból áll, melyet elméleti és gyakorlati
vizsga (kb. 8-10 óra) követ. A péntek délutáni majd szombati elõadásokon
megismerkedtünk a sebkötözéssel, az újraélesztéssel, különbözõ felszerelések használatával, de természetesen volt idõnk sétára, sörözésre, beszélgetésre is. A szombat délutáni vizsga után, melyet mindenki sikeresen teljesített, erdei sétára indultunk, de az idõjárás nem fogadott kegyei
bennünket, mert bõrig áztunk. Vasárnap reggeli után mindenki bevetési
ruhába öltözött, vegyes csapatokat alkottunk és imitált mentési akciókban gyakoroltuk az itt tanultakat. Ebéd után csomagoltunk, mivel a
vasárnap éjszakát a városban töltöttük, de visszafelé betértünk Großheubach városába, mely a föléje magasodó Engelberg-kolostorról nevezetes. A 612 lépcsõ megmászása után csodálatos kilátás a Majnára, és egy
korsó sör volt a jutalmunk. Aschaffenburgba visszaérve rövid városnézés
után újra megcsodálhattuk a városi tûzoltóság hatalmas laktanyáját és
gépjármû parkját. Vasárnap esti vacsorát megtisztelte jelenlétével Edwin Brum a partnerkapcsolat németországi kezdeményezõje és Georg
Kolb a városi tûzoltóparancsnok. A városi parancsnok átadta a tanfolyamot igazoló okleveleket, majd meghívta egyesületünket 2012-be abból
az alkalomból, hogy jövõre lesz 150 éves aschaffenburgi tûzoltóság. A
hivatalos rész keretében Puskás Ferenc elnök megköszönte a vendéglátást, meghívást és átadta az egyesület ajándékát. A hosszúra nyúlt este
után melyen még egy vízipipa is elõkerült. Aztán mindenki fáradtan indult vendéglátójához. Majd másnap reggel elköszöntünk tõlük, akiknél
igazi vendégként érezhettük magunkat. Tûzoltó egyesület további hírei:
Megyei tûzoltó verseny szept. 24-én lesz Zánkán, melyre két versenyszámmal készülünk. Reméljük az elmúlt évekhez hasonló sikerrel.
Báder Ádám Tótvázsony Önkéntes Tûzoltó Egyesület

A Linde Alapítvány hírei
Alapítványunk 2011. július elején
pályázatot nyújtott be a Poli-Farbe Kft-hez udvari fajátékok lefestéséhez festékanyagra. Miután a
pályázatunk kedvezõ elbírálásban
részesült, az Alapítvány segítõkész
szülõk társadalmi munkájával
megvalósította az óvodai udvari
fajátékok szebbé tételét, karbantartását, festését. Sikerült egy egységes, harmonikus játszóudvart
kialakítani, így a gyermekek az
újjáépült óvoda épületéhez igazodó udvaron, megújult fajátékokon
játszhatnak ezután.
A gyermekek nagy örömmel vették birtokba a felújított, lefestett
fajátékokat (mászókát, homokozót,
lovakat stb.).
Az Alapítvány nevében szeretném megköszönni a Poli-Farbe
Kft. vezetõségének festék adományát, valamint a munkálatokban
résztvevõ segítõkész szülõk munkáját.
Szakállné Leitold Annamária
az alapítvány elnöke

XI. Savanyó Jóska Napok
Idén augusztus második hétvégéjén egész jó idõben, sok látogatóval tartottuk rendezvényünket.
Mindösszesen 1 napra, szombatra
sûrítettük össze rendezvényüket. Célunk az volt, hogy kisebb
költségvetésünkbõl látogatóink a
lehetõ legtöbb programot láthassák, és hogy a segítõ fiatalok számára is élvezhetõ legyen a rendezvény.
Nagy meglepetésünkre a korábban
alig látogatott szombat délelõtt nagyon látogatottra sikerült.
Idei évben sajnos nem volt kiírva pályázat ilyen rendezvényre.
Így szerény költségvetéssel kellett
idén a programot megszervezni,
örömmel tapasztaltuk több cég és
vállalkozás támogatásának növekedését, és a helyi önkormányzat
kiemelkedõ segítségét.
A szombati napon kinn a
temetõben indult a nap, Savanyó
Jóska sírjánál helyeztünk el koszorút. A délelõtti sportprogramok
mellett soha nem látott létszámú
fõzõcsapat hozott bográcsot. A
gyermekprogramok és az állatsimogató nagyon népszerû lett, örül-

Egyesületünk sikeres pályázatának köszönhetõen a tótvázsonyi civilek közös honlapja mind külsejében, mind tartalmában, mind interaktívitásában, mind címében teljesen megújult.
A korábbi honlapunk kialakításakor még nem létezõ szervezetek
is felkerülhetnek egy sokkal jobban áttekinthetõ, az olvasók által
véleményezhetõ, kiegészíthetõ, „szerkeszthetõ” közös internetes oldalra.
Ha belépnek felhasználóként, még véleményeket is írhatnak, saját képeiket is feltölthetik 1-1 rendezvényhez!
Nézzék, olvassák, szerkesszék!
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

tünk, hogy sok család jött ki már a
délelõtti órákban.
A délután nagyon színvonalas
tûzoltási és mûszaki mentési bemutatót láthattak az érdeklõdõk,
majd idén elõször volt emlékfutás a
betyárság „menekülõ” életmódjára
emlékezve, melyen szintén sokan
futottak, kocogtak, sétáltak. A
színpadon koradélután kezdõdtek
a programok, idén is láthattunk
bábelõadást, vásári komédiát, énekeseket, táncosokat, az est a veszprémi Petõfi Színház két ismert színészének vidám mûsorával, a Latin
Spirit Trió koncertjével majd Sa-Si
duó bállal zárult.
Köszönjük a rendezvény támogatóinak, segítõinek, hogy támogatták munkánkat:
Tótvázsony Község Önkormányzata, MC Bauchemie Kft., Pályi

István, Tótvázsonyi Német Kisebbségi Önkormányzat, Fodor István,
Veszprém Megyei Önkormányzat, Kinizsi Bank Zrt., Kiskakas
Vendéglõ,
Por-Stat Bt., Pannon Térség
Fejlõdéséért Közhasznú Alapítvány, Bakony Hotel, Bakonyi Zoltán,
Chemicom Kft., Kalán Szilárd,
Szabó Péter, Vízi János, Varga István,
Várjuk önöket a jövõ évi, tizenkettedik Savanyó Jóska Napokra!
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Tetõtér

Egy új tér falunk közösségeinek,
lakóinak, ide jövõ turistáknak

Egyesületünk sikeresen pályázott az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program részeként kiírt Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása pályázati címre. A pályázaton kapott 52 millió 500 ezer forintból az
idei év során elkészült a beruházás, a Polgármesteri Hivatal emeletén
nyitjuk meg október folyamán „Tetõtér”-nek keresztelt új közösségi terünket. A támogatásból maradt még a következõ 3 év mûködési költségeire is, így többek között a most 4 órában alkalmazott új munkavállalónk,
Felhoffer Antónia bérére is. Mivel találkozhat a hét bármely napján hozzánk látogató vendég?

Könyvtár:
Községünk könyvtára végre méltó helyre költözhet, 45 négyzetméteres
új helységében sok új polcon elhelyezett könyvek, heti, havi folyóiratokpl. Nõk Lapja, Természetgyógyász Magazin, Anyák Lapja, Vadon, Praktika-, internetezésre használható számítógépek, olvasó asztal és gyereksarok várja az olvasni, tanulni vágyó fiatalokat, idõseket.

Teleház:
Ingyenesen használható 6 db korszerû, kommunikációs eszközökkel- hangfal, mikrofon, webkamera- felszerelt számítógéppel, kedvezõ
árú A/3-as, A/4-es fekete-fehér fénymásolással, nyomtatással, faxolási
lehetõséggel várjuk az érdeklõdõket. Új szolgáltatás az egyik gépre telepített vakok és gyengénlátók számára a szöveges tartalmakat felolvasó
program, illetve az épület elõtti parkban is használható kódolatlan Wifi
hálózat.

Civil iroda

zások megtartására. Asztalokkal, székekkel berendezhetõ, projektor,
vetítõvászon, 82cm-es Tv, házimozi rendszer használható az ilyen alkalmakkor.
A Tetõtér személyi hátterét a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 2 fõállású
alkalmazottja- Sipos Ferenc, Szendrei Szilárd-, és a nyitástól 4 órában
alkalmazott Felhoffer Antónia mellett a két EVS önkéntesünk – Sántha
Szilvia, Tóth Szilárd – biztosítja.
A pontos nyitva tartásról, további részletekrõl, általunk szervezett
programokról, eseményekrõl szórólapjainkon, a helyi TV-ben, az új honlapunkon, illetve a helyszínen kitett információkból tájékozódhat.
Várjuk Önt is minden nap a Tetõtérben!
Vegye igénybe szolgáltatásainkat, jöjjön el programjainkra, töltse el
tartalmasan napjait nálunk!
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Ne dobja el, ajánlja fel!

Településünk és Hidegkút civil szervezetei, önszervezõdõ csoportjai
egyházközségei számára ingyenes tanácsadással, nyomtatással, fénySzép állapotú használt könyvet, folyóiratokat, eredeti CD-ket, DVDmásolással, számítógép használattal, szükség esetén zárható irattartó ket gyûjtünk a helyi könyvtár állományának gyarapodása érdekében.
szekrénnyel, megbeszélések, kisebb rendezvények, képzések, elõadások
Községünk könyvtára végre méltó helyre költözhet, 45 négyzetméteres
számára teremmel és eszközökkel állunk rendelkezésre. Továbbra is új helységében sok új polcon tudjuk elhelyezni könyveinket, melyek jelenmûködtetjük a Civil Kerekasztalt, melyre Hidegkút civil szervezeteit, legi állományunkkal talán félig telik meg.
csoportjait is várjuk.
Ha önnek van szép állapotú, de már az ön számára nem szükséges
könyv, újság, folyóirat vagy akár valamilyen eredeti digitális adathordozó
–CD, DVD-, kérem jelezze felénk és mi elhozzuk öntõl. Átválogatjuk
Kommunikációs iroda
és a könyvtár számára értékes darabokat feltesszük a polcra, a többit
A Tetõtér fogja össze a helyi újság, a Tótvázsony Tv, a havi eseményátadjuk a szociális alapítványnak. Napilapokat, tankönyveket, hang- és
naptár, a tótvázsonyi civil honlap adatgyûjtését, megjelentetését, a helyi
videókazettákat, bakelit lemezeket nem gyûjtünk.
közösségek kommunikációjának segítését.
Várjuk jelentkezését a 06/20/621-0631 (Szendrei Szilárd), illetve a
0670/5296720 (Felhoffer Antónia) számokon! A gyûjtés folyamatos, a
Gyerekház
megnyitott új könyvtárunkban személyesen is felkereshet bennünket, és
A Tetõtér teljesen új színfoltja lesz falunkban a kisgyermekes családok- jelezheti majd felajánlását!
Legyen közkincs mindaz, ami még érték!
nak, és maguknak a gyermekeknek! A faluban már korábban is mûködõ
Mini - Manó Klub a Tetõtérben várja a kismamákat, kisgyermekes
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
szülõket, ahol a közösségi térben foglalkozások, elõadások, játszóház
várja szinte hetente a vendégeket. A Tetõtérben pelenkázó és szoptató szoba ad lehetõséget a csecsemõk minden igényének kielégítésére,
teakonyhánkban elõkészíthetõ a tízórai, uzsonna a gyermekek számára.

Üzlethelység
5 négyzetméteres, berendezett üzletpultunkra jelenleg várjuk a helyi és
térségi vállalkozások, cégek bérleti ajánlatait! Amennyiben nem tudjuk
bérbe adni, úgy magunk fogjuk használni. Jelenlegi tervünk, hogy környezetbarát termékeket, háztartási tisztítószereket, irodaszereket fogunk
forgalmazni.

Közösségi terem
Amikor a közösségi terem nincs használva a Gyerekház programjaira, azokban az idõpontokban más csoportok használhatják taggyûlések,
elõadások, képzések, énekpróbák, kisebb rendezvények, tornafoglalko-
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Nyisson üzletet
a Tetõtérben

Tótvázsonyban, a Polgármesteri Hivatal tetõterében kialakított 5 m 2es, bebútorozott, pénztárgéppel ellátott üzletpult bérbeadó.
Ajánlatokat írásban a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elérhetõségeire
várunk, tie@etotvazsony.hu, 8246 Tótvázsony, Magyar utca 27/A,
melyben szerepeljen:
a bérlõ adatai- név/cégnév, bejegyzés száma, adószám,
a hasznosítás tervezett formája- milyen típusú árucikkeket forgalmazna,
a tervezett nyitvatartás,- heti hány órában, várhatóan mely napokon
a bérleti díj mértéke- havi elszámolással
pozitív döntés esetén a nyitás várható idõpontja.
További kérdésekkel keresse Szendrei Szilárdot 06/20/621-0631.
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tájékoztató
a lakásfenntartási támogatás 2011.
szeptember 1-jétõl hatályba lépõ változásairól
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy átalakul a lakásfenntartási támogatás. Augusztus 31-ével megszûnik a szociális alapú gázár- és távhõ
ártámogatás. A támogatási kérelmeket az önkormányzatokhoz kell benyújtani, amely jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez, és pénzben és/
vagy természetben is megállapíthatja a támogatást.
Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli a jogosultsági jövedelemhatárt, amelyet a törvény 71.250 Ft-ban, az öregségi nyugdíjminimum
250 százalékában határoz meg (a korábbi 150 százalék helyett).
A jövedelemszámítás alapja,- a jelenlegi egy fõre jutó jövedelem helyett,
a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejezõ, fogyasztási egységre jutó jövedelem. Ez a háztartás tagjai számának emelkedésével nem
egyenes arányban növekedik.A jövedelemszámítás alapja az egy fõre jutó
jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejezõ fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz. A háztartás elsõ nagykorú tagjának arányszáma 1,0; második: 0,9; minden további nagykorú arányszáma
0,8; a háztartás elsõ és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8 és minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Az önkormányzat a támogatás megítéléséhez jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez. A vagyon mértékének megállapításakor az ingatlant, a
jármûvet és a forgalomképes vagyoni értékû jogot kell figyelembe venni,
nem kell azonban beszámítani a kérelmezõ (jogosult) által lakott ingatlant, az általa lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékû jogot, valamint a
mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármû értékét.
Pénzben és természetben is nyújtható a támogatás, a törvény értelmében a lakásfenntartási támogatást elsõsorban természetben kell nyújtani.
A támogatást elsõsorban azokhoz a rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmezõ lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A természetben nyújtott támogatás
esetén az ügyfél nem kap közvetlenül pénzt, hanem az önkormányzat
közvetlenül a szolgáltatók felé fizeti az esedékes számlát.

Önkéntesként
Tótvázsonyban

2 tagú (1 kiskorú)

56 850 Ft

2500 Ft/hó

Sántha Szilvia vagyok és Csernátonból, Erdély legkeletibb és
egyben a legszebb részérõl jöttem.
Kézdivásárhelyen születtem és ott
is jártam általános iskolába majd
a középiskolát a Református Kollégiumban, filológia-teológia osztályban végeztem. Tanulmányaimat a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudomány Egyetemen folytattam
kommunikáció és közkapcsolatok
szakon, ahol 2008-ban államvizsgáztam (licenceztem). Egyetem
után belevetettem magam az állás
keresés rejtelmeibe, buktatóiba
,mivel friss végzõs voltam tapasztalat nélkül nehezen sikerül. Végül
találtam egy állást, ami nagyon tetszett, hogy fiatal csapat, és tele lesz
kihívásokkal, de nem azt kaptam, amire számítottam. A látszat néha csal
tartja a mondás és így igaz mivel nem lehet elõre tudni a dolgokat. Általános iskolában négy évet kézilabdáztam, ami talán a legszebb évek voltak, utána meg két évet tagja voltam az ifjúsági keresztény egyesületnek,
amíg felbomlott a csapat, az egyetemen meg részt vettem az egyetemi
programok szervezésében. Jelenleg kézdivásárhelyi zöld nap egyesület
önkéntese vagyok. Az önkéntesség az mindig is érdekelt és tartoztam valahova akár amikor sportoltam, akár most is. A tótvázsonyi egyesületrõl,
tevékenységükrõl és az önkéntesek toborzásáról a megyei újságban olvastam. Az egyetemen ezt tanultam és gondoltam, hogy gyakorlatban
is szeretném megtanulni, mivel ott nem volt gyakorlat. Azt remélem az
önkéntességtõl, hogy tapasztalatot szerzek, új ismereteket és dolgokat tanulok, amit majd az otthoni egyesületnél szeretnék hasznosítani.
Az egy évem alatt az Európai Unio Fiatalok Lendületben Programja által kapok zsebpénzt, fizetik a szállásom, étkezésem, az itteni képzéseket,
utazásokat azaz szinte minden felmerülõ költségem. Ha 18-30 év közötti vagy, te is elmehetsz külföldre önkéntesnek, és kipróbálhatod magad
olyan feladatokban, amikrõl álmodsz! Nézz utánna ennek a lehetõségnek
a www.mobilitas.hu/flp honlapon, vagy keresd a fogadó szervezetemTótvázsonyi Ifjúsági Egyesület- vezetõit a helyi teleházban!

4 tagú (2 kiskorú)

54 928 Ft

2600 Ft/hó

Sántha Szilvia

5 tagú (3 kiskorú)

56 821 Ft

2500 Ft/hó

A támogatás mértéke:
Háztartás típusa
1 tagú

Egy fogyasztási
egységre jutó
jövedelem
60 600 Ft

Az új támogatási
rendszerben
a támogatás
várható összege
2500 Ft/hó

A helyi önkormányzat rendeletben határozza meg milyen igazolások
szükségesek a kérelemhez. Döntés még nem született, de valószínûleg
igazolni kell a háztartásban élõ személyek jövedelemi viszonyait és a lakás nagyságát.
VerpuláczJózsefné
szociális ügyintézõ

Pilates találkozó
június 25-én

Telek, romos kõépülettel
Tótvázsony központjában eladó.
Irányár: 1,9 millió Ft.
Tel.: 06/20-621-0631
A kitartás eredményeként húsz hölgy találkozott ez évben elõször a
Nagyvázsonyi tó partján, egy közös tornára. Nagyvázsonyiak felvállalták
a házigazda szerepét, köszönet nekik mindenért.
Tótvázsony, Nagyvázsony és Úrkút hölgyei egy közös tóparti tornán és
partin vettek részt, mely úgy érzem összekovácsolta a Pilates kedvelõket.
A kezdeti nehézségek után a kitartás gyõzött, mostanra már hetente közel 30 résztvevõvel tartjuk szinten egészségünket, ezzel a nagyszerû tornával, amely a törzsizmainkat erõsíti.
Ami a szívemet melengeti, Úrkúton a nagyi, az anyuka és az unoka együtt
tornázik. Szeretettel várunk minden nagyit, anyukát és unokát!
Elhatároztuk, hogy évente találkozunk, mindig más helyszínen.
Én hálásan köszönöm a csapatnak, hogy fitten tartanak!
Ilona Krause sz: Véghely.
06/20/9452-744
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Az „Õszidõ Nyugdíjasklub” hírei

A Nyugdíjas Klub ebédel a Savanyó Jóska Napon.
A Nyugdíjasklubban a nyár folyamán rendszeres foglalkozásokat
nem tartottunk, de azért nem volt
eseménytelen a nyári idõszak sem,
hiszen kirándultunk, részt vettünk
a Savanyó Jóska napon és természetesen hagyományinkhoz híven
Balatonfüredre is ellátogattunk.
Július 12-én kirándulást szerveztünk Nagyvázsonyba. A nagy
meleg ellenére 21-en vettünk részt
a kiránduláson. A várban vidám
várjátékot láthattunk, ahol a helyi
és környékbeli fiatalok adtak elõ
látványos mûsort, Módri Györgyi
és Tóth Loon a Petõfi Színház két
mûvészének vezetésével.
A Panoptikumban a magyar
királyok életnagyságú viasz figuráit láthattuk, Géza fejedelemtõl
kezdve Károly Róberten keresztül
Mátyás királyig bezárólag.
A szabadtéri Néprajzi Múzeumnak az 1825-ben épült Schumacher
ház ad otthont (a házat az utolsó
lakójáról nevezték el). A házban és
az udvarán lévõ gazdasági épületekben a néprajzi kiállítások mellett régi mesterségek szerszámait,
termékeit tekinthettük meg.
A déli órákban megebédeltünk,
majd elsétáltunk a várhoz közeli

Pálos kolostorhoz. A kolostort Kinizsi Pál emeltette. Õ telepítette
le itt a pálosokat. Halála után itt
helyezték örök nyugalomra. A 16
században kincskeresõk dúlták
fel a sírt s leltek rá Kinizsi sodronyingjére, sisakjára és pallosára.
Az ereklyék a Nemzeti Múzeumba
kerültek.
Az idei évben elõször vettünk
részt a Savanyó Jóska napon.
Fõzõversenybe ugyan nem neveztünk be, de nagyon finom gulyáslevest készítettünk. Délben megvendégeltük klubtagjainkat, akik nem
tudtak eljönni, mert betegségük
korlátozta ebben, azok is részesültek a finom ebédbõl.. Jó ötletnek bizonyult a süti-sátor. Nagyon
keresettek voltak süteményeink,
különösen a finom rétesek fogytak el rövid idõ alatt. Szeretném
megköszönni a nyugdíjasklub as�szonyainak, hogy fáradságot nem
kímélve ezt a sok-sok finomságot
megsütötték.
Augusztus 23-án ellátogattunk
Balatonfüredre, ahol néhányan
megtekintettük a Jókai Emlékházat. Az 1870-ben épült villa
bepillantást enged a Jókai család
füredi mindennapjaiba. Jókai Mór

Számítástechnikai fejlesztés
Tótvázsony Általános Iskolájában
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.
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Önkormányzat
Tótvázsony

a villában írta meg többek között
máig is legnépszerûbb regényét:
Az Aranyembert. Sétát tettünk a
Balaton parton, s meghívást kaptunk a Szabó és társa pincészet
standjához, ahol finom borokkal
és nagyon finom zsíros kenyérrel
vendégeltek meg bennünket. Köszönjük Szabó Gergõ figyelmes és
udvarias vendéglátását
Augusztus 30.-án, mivel még
nem állt rendelkezésünkre a klubhelység a klubvezetõnél tartottuk
meg az összejövetelt. Az idõjárás
nekünk kedvezett, így egy kerti
parti keretében beszéltük meg
további feladatainkat, céljainkat.
Vidám hangulatban töltöttünk el
egy kellemes délutánt.
Nyugdíjasainkra a továbbiakban
is változatos, sokszínû programok
várnak. Természetesen 2011/2012
évadban is lesz színházlátogatás.
Színházbérleteket továbbra is Zsár
Ferencné Erzsikénél lehet igényelni, aki a színházi elõadásokról,
bérletek áráról részletes tájékoztatást ad. Várjuk a klubtagok és
természetesen nem klubtagok jelentkezését.
Nyugdíjasklub

Helytörténeti
fotógyûjtemény
A
Tótvázsonyi
Ifjúsági
Egyesülettel
együttmûködve
szeretnék egy helytörténeti
fotógyûjteményt létrehozni az
önök segítségével. Kérnénk negatívokat, fényképeket a múltból
és a jelenbõl is minden témában, ami Tótvázsonyhoz bármilyen ok folytán kapcsolódik
(esküvõi képek, gyermekfotók,
tablóképek, portré felvételek,
utcarészletek, események stb.).
Ezeket szeretnénk dokumentálni és archiválni, illetve kiállítást rendezni belõle. Hasznos
információ, hogy mikor, hol, ki
készítette a fényképet, milyen
alkalomból illetve ki vagy kik
szerepelnek a képen. Másolatot készítünk róluk és visszaadjuk az eredeti fotót, hacsak
másképp nem rendelkezik róla
a tulajdonosa. Várunk önként
jelentkezõket, önkénteseket illetve ellátogatunk családokhoz
idõpont egyeztetésével, igény
szerint. Segítõk is csatlakozhatnak. Szerintem a kulturális értéke nem csak évtizedek múltán,
hanem már ma is jelentkezik e
tevékenységnek. Késõbb sokféle társadalomtudományi kutatás
alapjait is képezheti egy ilyen
gyûjtemény. Így válik igazán
közhasznúvá minden megszületett fénykép. Kérjük a Tótvázsonyért Alapítvány, Tótvázsonyi
Német Nemzetiségi Egyesület,
Tótvázsony Polgárõr Egyesület,
Önkéntes Tûzoltó Egyesület,
Nefelejcs Alapítvány, Tótvázsony Sportegyesület, Õszidõ
Nyugdíjasklub, a „Linde” Alapítvány segítségét is. Közös
ügyünk megõrizni múltunk,
jelenünk szereplõit, eseményeit,
kultúráját, hagyományait. Elõre
is köszönjük a részvételüket, segítségüket, ötleteiket.
Utczás Gábor

Nekünk fontos
fogyasztóink véleménye
A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. évek óta végez lakossági elégedettségmérést szolgáltatási területén. Idén azonban szakítva a
hagyományokkal változik a kérdõívek kitöltésének módja.
Változik a világ körülöttük, nekünk is alkalmazkodnunk kell és egyúttal
új célcsoportokat kell megnyernünk a környezettudatosságnak – mondja Göttlinger László vezérigazgató. Ezért is gondoltuk úgy, hogy az idei
évtõl kezdve nem papíralapon juttatjuk el lakossági ügyfeleinkhez az elégedettségmérésre szolgáló kérdõívünket, hanem honlapunkon kínálunk
lehetõséget a kitöltésre.
Gondoltak azokra, akik nem járatosak a számítógépek világában?
Természetesen! Számunkra mindenkinek a véleménye egyaránt
fontos. Éppen ezért a Kistó utcai hulladékkezelési és a Haszkovó úti
távhõszolgáltatási ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a Veszprémi
Polgármesteri Hivatalban is rendelkezésre áll egy-egy számítógép, melyen zavartalanul kitölthetõ a kérdõív, kollégáink is szívesen segítenek
ebben. A felajánlott nyeremények, melyek különbözõ mértékû kedvezményeket jelentenek az általunk nyújtott szolgáltatásokból, bárkit érinthetnek, minden háztartásban öröm, ha egy-egy számlával kevesebbet kell
befizetni.
Mi lesz a beküldött vélemények sorsa?
Október végéig lehet a kérdõívet kitölteni, a hulladékkezeléssel,
távhõszolgáltatással, kéménysepréssel, parkolási rendszerrel és temetõink
gondozásával kapcsolatos véleményeket várjuk. Ezt követõen összesítjük
az egyes válaszokat és elemezzük a véleményeket, majd még az õsz folyamán intézkedési tervet készítünk. Az új évet már azzal kezdjük, hogy a
lakossági észrevételeket beépítjük a szolgáltatásfejlesztési folyamatokba.
Igyekszünk megújulni, változtatni, ahogy lehetõségeink engedik.
Mindig fontos a lakossági kontroll, azaz ha változásokat tervezünk,
azt fogyasztóink megelégedésére tegyük, illetve fontoljuk meg az õ változtatási szándékaikat is és törekedjünk a szolgáltatásokat az õ igényeik
szerint alakítani. Ne mulasszák el tehát kitölteni a kérdõívet, mindössze
néhány percet vesz igénybe!
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Pesthidegkút nagyon hasonló hagyományokkal rendelkezik, mint Hidegkút. Egyrészt ugyanúgy hívják – a Pest elõtagot azért kapta, hogy
meg lehessen különböztetni a többi Hidegkúttól -, másrészt az a Hidegkút is dimbes-dombos vidéken van, harmadrészt pedig ugyanúgy német
betelepülõk népesítették be a 18. században, akik nagy részét 1946-ban
szintén kitelepítették. A pesthidegkúti németek ünnepi programmal emlékeztek elõdeik letelepedésének 300., az egyházközség fennállásának
275. és a kitelepítés 65. évfordulójára július 3-án. Erre az ünnepségre
hívták meg Hidegkút polgármesterét, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökét és hogy hozzájáruljanak az ünnepi mûsorhoz, Borsos Dominikát. Az ófalui rész temploma elõtti parkban felszentelték azt az emlékkövet, amely a németek letelepedésének 300. évfordulójára emeltek.
Az emlékkõ szentelés után az ünnepi menet lement a Gazda utcához és
felavatták a német nyelvû utcatáblákat. Délben ünnepi ebéd várta a vendégeket, ezután az ökumenikus iskolában mûsor következett. Ebben a
Bonyhádi Szilvia mûsorban szerepelt Borsos Dominika harmonika-szólóval, amellyel fan„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. tasztikus sikert aratott. A nézõközönség legalább fele Mosbach-i német
volt, azok és azok leszármazottai, akiket Pesthidegkútról telepítettek ki
65 éve. Ez a közönség azonnal „vette a lapot”, amikor Dominika elkezdett játszani és minden darabot vele együtt dúdoltak, a német dalokat pedig énekelték. Olyan elõadás volt ez, amelyen a hideg futkosott az ember
hátán a jó érzéstõl. Hidegkút polgármestere rövid beszéddel mutatta be
a falunkat majd átadta az ajándékát, egy Hidegkúti címerre és felirattal
Szeretné, ha egy évig ingyen szállítanánk el
díszített, kézzel festett faliórát.
hulladékát?
Az ünnepi mûsor után sváb bál volt, de ezt már nem tudta megvárni
Jót tenne a családi kasszának, ha félévre jóváírnánk
a hidegkúti delegáció. Az ottani hidegkútiakkal való kapcsolat nagyon
a távhõszolgáltatás alapdíját?
jól indult, mind a két fél további együttmûködési lehetõségeket beszélt
Mit szólna, ha ingyen parkolhatna hónapokon át
meg az ebédkor és a mûsorok között. Hogy mik ezek és milyen volt ez a
látogatás, részletesen majd a Hidegkürtben olvashatnak róla.
Veszprémben?

Töltse ki kérdõívünket a

Pénzes Erzsébet

www.vkszrt.hu
oldalon és nyerje meg
a szolgáltatási kedvezményeket!
Határidõ 2011. október 31.
Sorsolás 2011. november 4-én közjegyzõ jelenlétében!

Ha nincs internet hozzáférése, keresse fel
kérdõívkitöltõ pontjainkat ügyfélszolgálati irodáinkban:
Kistó u. 8. és Haszkovó u. 11/A, valamint a
Veszprémi Polgármesteri Hivatalban.
Mi kíváncsiak vagyunk az Ön véleményére!
„VKSZ” Zrt.
Környezetünk szolgálatában!
Ingyenesen hívható zöld számunk: 06 80 949 849
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Deutsch Kaltenbrunnban
jártunk

H

idegkút partnertelepülésével meg szerettük volna újítani a kapcsolatot, mert az
eddigiek alapján ez a jövõben mind
a két falu számára gyümölcsözõ
lehet. Ugyanakkor Kornélia néni
a Kismackó zenekarral egy olyan
repertoárral készült, amellyel bárhol fel lehet lépni, így hát úgy gondoltuk, hogy elvisszük ezt a mûsort
Deutsch Kaltenbrunnba. Felvettük
a kapcsolatot az ottani polgármesteri hivatallal és megkérdeztük,
hogy milyen rendezvényeik vannak, amelyen a zenekar fel tudna
lépni. A július eleji Musikirtag-ot
ajánlották, amelynek neve a Musik
és a Kirche (templom) szavakból
jön, zene és istentisztelet a témája.
A hidegkúti német kisebbségi önkormányzat megpályázta a Veszprém Megyei Önkormányzatnál a
buszköltség felét, amelyet sikeresen el is nyert. A 48 fõs busz teljesen megtelt a zenekar tagjaival és
kísérõivel, így nemcsak hidegkútiak, hanem Tótvázsonyból is szép
számmal érkeztek Ausztriába. Július 10-én volt a Musikirtag, az egyik
legforróbb napja volt ez a nyárnak,
legalábbis mi úgy éreztük. Amikor
délelõtt fél tíz felé megérkeztünk
Deutsch Kaltenbrunn felsõ részébe a Vereinshalléhoz (kb. rendezvényi csarnok), már akkor 30 fok
körül volt, ez késõbb csak tovább
nõtt. Érkezés után beszállt hozzánk a buszba Erwin Hafner ottani polgármester, Andrea Weber
jegyzõ és megmutatták nekünk az
új „faluházat”, amely egy nagyon
szép és modern városi hivatalnak is
beillene. A hivatal elõtti hatalmas
kõ Hidegkúti kõ, nagyon büszkék
voltunk rá, fõleg amikor láttuk,
hogy testvértelepülésként mi is
szerepelünk rajta. A hivatalban
átadtuk az ajándékunkat, egy régi
Magyarország térképet, amelyen
Deutsch Kaltenbrunn is rajta van,
valamint néhány palack 2010-es
évjáratú Falu borát. Hidegkút polgármestere, aki elõször járt náluk,
egy Deutsch Kaltenbrunn feliratú
pohárkészletet kapott. A hivatal
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mindenkinek nagyon tetszett, az
utána megtekintett óvoda és iskola
szintén.
A buszos faluséta után visszamentünk a Vereinshalléba, ahol
mindenkin ital- és ételjegyeket kapott, tehát azt ihattunk-ehettünk
amit akartunk, így vendégeltek
meg bennünket az ottaniak. Nemsokára kezdõdött az ökomenikus
istentisztelet, amelyet a katolikus
és evangélikus lelkészek tartottak

Családi játszóház

nemezeléssel, bõrözéssel
Kovács Anita, Kovács Gábor,
Herche Ágnes vezetésével
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat
programjaként
2011. október 8-án szombaton 10 órától
az óvoda épületében családi játszóházat tartunk,
melyre mindenkit szeretettel várunk.
Községi Könyvtár

együtt. Nagyon szépen, érthetõen
beszéltek, aki tudott egy kicsit
németül, nagyon jól követhette az
istentisztelet menetét, a prédikációkat. Az istentisztelet után elfogyasztottuk a nagyon finom ebédet
és kezdõdött a mûsor. Helybeli zenekarok után a Kismackó zenekar
következett egy igen jól sikerült
elõadással, amely természetesen
nagy sikert aratott, különösen a végén, a slágernek számító Rákóczi
induló eljátszásakor. A zenekar egy
hatalmas ajándékcsomagot kapott
a fellépésért. Ezek után mi néztük meg a fellépõket, akik egyre
jobb hangulatot csináltak. Késõbb
tánczenekar jött, sokan táncoltak
közülünk is. A gyerekek odakint
az ugrálóváron ugráltak vagy bent
a csarnokban hûsöltek. Csapatunk
egy része lesétált gyalog a falu lenti részébe a játszótérre, hogy ott is
tudjanak játszani egy kicsit a gyerekeink. Egy nagyon jól sikerült
nap után délután 5-kor indultunk
vissza, élményekkel gazdagodva,
köszönhetõen a Deutsch Kaltenbrunn-i vendégszeretetnek. Bízunk
benne, hogy a jól sikerült kezdés
után a kapcsolat továbbra is sikeres
lesz. A polgármesterrel több közös
programot is elterveztünk, erre
vonatkozóan már pályázatot is benyújtottunk.
Pénzes Erzsébet

