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Az idei évben 2 programmal készültünk nemzeti ünnepünkre. Március 12-én könyvbemutatóval és értékes 
elõadással vártunk mindenkit a Tetõtérbe, ahol Sashalmi István szerzõ mutatta be a „Fiúk! Elõre!” címû köny-
vét, és tartott tartalmas elõadást a Veszprémi 6. zászlóalj szabadságharcban betöltött dicsõséges részvételérõl.

Idei évben nagyon szép idõben emlékezhettünk meg a 1848-as március15-ei eseményekrõl a kopjafánál. 
A mûsor- melyet Somogyi Veronika igazgatónõ vezetésével a 7-ik osztály vitt színpadra- a forradalom 

eseményeibõl, eszmeiségébõl a mai kor számára aktuális kérdéseket és válaszokat adott. Nagyon jó volt, hogy a 
háttérben helyi lovasok-huszáregyenruhában- is jelen voltak.  A szép programot kötetlen beszélgetés követte. 

Köszönöm a szervezõk nevében a helyi iskola diákjainak, felkészítõ tanárainak áldozatos és eredményes 
munkáját, a helyi önkormányzat és a helyi konyha segítségét. 

Szendrei Szilárd Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Ünnepi megemlékezés

1848-ról Ünnepi beszéd 
a 2. oldalon
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Reményik Sándor:

Mi a Magyar?
részlet
  
Magyarok voltak Magyarország nélkül, 
Magyarok vannak Magyarország nélkül, 
Magyarok lesznek Magyarország nélkül,  
Mert az országnál mélyebb a magyarság,  
Mert test az ország, és lélek a nép –  
Keret az ország, s az ország – keretben  
A magyarság a fejedelmi kép…   
Két évtizedig idegen keretben  
A Kép, a lényeg alig  változott,  
Oltárképpé magasztosult talán,  
Bár nyomta a keret, az átkozott. 
  
A régi, rokon, ismerõs keretben  
Ne felejtsük: ez is csak foglalat –  
Jobban hat a neki való keretben,  
De mégis csak a kép az, aki hat! 
  
Csikoroghat az államgépezet,  
Mert miden állam test és csikorog –  
De Arany János dallama örök,  
S Petõfin nem fognak ki a divatok! 
  
Vannak bolondjai a szerelemnek,  
S õrültjei a honfi – láznak is.  
De néha nagyon is hamar kisül,  
Hogy mindez múló, balga és hamis. 
  
Vannak korszakos, szörnyû tévedések  
És vad politikai divatok –  
De néha egy – egy költõ mondja el  
Joggal: az állam mostan én vagyok. 
Kedves Ünneplõ Közönség!

Szeretettel köszöntök mindenkit, aki fontos-
nak tartja ezt az ünnepet, és eljött ma délután 
ide. Mindmáig legmagyarabb ünnepünk Már-
cius 15. De mi tette olyan fontossá azt a for-
radalmat, ami 1848 esõs tavaszi napján volt? 
Az, hogy ami akkor történt, nemzetünk szá-
mára sorsfordító pillanat volt. Példa és minta 
az együtt akarásról, az összefogás erejérõl, a 
közös megmozdulás hatalmáról.

„Szép hazádnak hármas halmán
Kesergõ bús magyarok,
Jajpanasztok hangját hallván
Az érzõ szív sír, jajog.”

A magyar ember akkor nehéz életet élt.
A magyar ember ma is nehéz életet él.
A magyar ember mindig nehéz életet fog élni?

Aki akkor ott volt Pest utcáin, értette, miért 
fontos a Nemzeti dal, s zúgta a nép: „Rabok to-
vább nem leszünk!” Petõfi szerint a lelkesedés 
olyan, mint a görögtûz, a víz el nem oltja.

„Ezernyolcszáznegyvennyolc! Az égen
Egy új csillag, vérpiros sugára
Életszínt vet a betegségben
Meghalványolt szabadság arcára.”

Mindez 164 éve történt. Három emberöltõvel 
ezelõtt.

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idõk végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születõ tavasznak.
Valamikor szép, tüzes napok voltak,
Most enyhe, és derûs fénnyel ragyognak,
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma szívünkbe szórja.”

Én most A Te Jövõdért iskolai alapítvány 
képviseletében állok Önök elõtt. Az iskola 
életében vannak nevezetes napok, amelyekre 
tanár és diák egyaránt fokozott érdeklõdéssel 
vár és készül. Hagyomány teremtõdött abból, 
hogy a március 15-i ünnepi mûsort kihoztuk az 
iskola falain kívülre. Ezek az ünnepi alkalmak 
lehetõséget teremtenek arra, hogy a falu elõtt 
is bizonyítsuk, jó úton indítottuk el tanítványa-
inkat. Örök emberi értékeket közvetítünk. Az 
ilyen rendezvények nem pusztán ünnepi alkal-
mak, hanem egy adott közösség törekvéseinek, 
irányultságának is kifejezõi. Erõsítik az össze-
tartozás érzését. 

Minden iskola számára létkérdés lehet az is, 
ha az ünnepi percek meghitt pillanatai esetleg 
újabb támogatókat, bõkezûbb adakozókat ered-
ményeznek. A gyermekek a mi szülõföldünk 
felnõtt polgárai lesznek, és büszkeség azt látni, 
hogyan bontakozik a tehetségük. A támogatás 
pedig nem merülhet ki az anyagi források meg-
teremtésével. Sokkal inkább jelent erkölcsi, 
megbecsülésben megnyilvánuló támogatást. 

Mindannyian feltehetjük magunknak a kér-
dést: Hogyan tudom én segíteni szûkebb kör-
nyezetem életét? Ez a közösség már sokszor 
megmutatta, hogy civil összefogással mások 
számára irigylésre méltó dolgokat hozott létre. 
Most iskolánknak van szüksége összefogásra, 
támogatásra. Talán soha nem volt még ekkora 
szüksége rá. 

Nekünk nem kell hõsökké válnunk, mint 
Petõfinek, vagy az Aradon kivégzett honvédtá-
bornokoknak. Maradjunk csak a mindennapok 
hõsei, akik tisztességgel végzik dolgukat. És 
nem akarnak másoknak rosszat.

Az emberhez méltó élet ma sokaknak elérhe-
tetlen vágy. Áldozattal jár magyarnak lenni és 
magyarnak megmaradni. Nehéz a jövõ gene-
rációja elé boldog jövõképet vetíteni. De ez a 
legfontosabb feladatunk.

Vajon milyen válasz fogalmazódik meg ben-
nünk 2012. március 15-én a következõ kérdés-
re:

Mit kíván a magyar nemzet? Mit kíván a ma-
gyar ember?

A válasz talán Ady Endre soraiban rejlik:

A Tûz Márciusa
Csámpás, konok netán ez a világ  
S végbe hanyatlik, kit annyian ûztek,  
De élethittel én, üldözött haló,  
Március kofáira és szentjeire  
Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tûznek.  
 
Hadd halljék végre olyan magyar szava,  
Ki sohse félt, de most már nem is félhet,  
De kihez bús Hunnia szikjairól  
Sírjáig eljut, lázítva, bárhova,  
Gõgös grófi szó s piszkos szolgaének.  
 
Vesznem azért kell tán, mert magyar vagyok  
S terhére e föld száz Pontiusának  
Haldoklóan mégis elküldöm magam  
Boldogabb testvéreimnek síromon:  
Az új, jobb márciusi ifjuságnak.  
 
Testvéreim, nincs nemigaz szavatok  
S százszor többet merhettek, minthogy 
mertek.  
Békésebb, szebb, jobb, vidámabb, boldogabb  
Életre váltott jussa nem volt soha,  
Mint mai, bús, magyar, ifju embernek.  
 
Úgy nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs,  
Csak majmolás, ál-úrság és gaz bírság  
S mégis, lám, ti vagytok a fiatalok  
S mégis, sír-mélyrõl látom sikeretek:  
Holnap talán könnyebb lesz a mártirság.  
 
Búsabb az ifjú magyarnál nem lehet,  
Mert él basák és buták közepette,  
Mert hiába lett acélból itt a szív,  
Szép emberszívként szikrázni ha akar:  
A honi rozsda megfogta, megette.  
 
De Tûz és Tûz, én ifju testvéreim,  
Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni:  
Az Élet szent okokból élni akar  
S ha Magyarországra dob ki valakit,  
annak százszorta inkább kell akarni.  
 
Életet és hitet üzen egy halott  
Nektek, fiatal, elhagyott testvérek,  
Az olvasztó Tüzet küldi a hamu  
S láng-óhaját, hogy ne csüggedjetek el:  
Március van s határtalan az Élet.

Áldozattal jár magyarnak lenni
Ünnepi beszéd az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére
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Könyv a ’48-as honvédekrõl
„A toborzás során ugyanis nagyon mereven ragaszkodtak … az öt láb két hü-

velykhez ( … 163,2 cm), ami abban az idõben szálas termetnek számított …”
 
5 láb 2 hüvelyknél valamivel magasabb, erõs testalkatú, kissé náthás hangú, de 

felkészült, nagy tudású, mégis minden önteltségtõl mentes, közvetlen elõadóval 
találkozott az a maroknyi érdeklõdõ, aki március 15- e elõestéjén felkapaszkodott 
a polgármesteri hivatal tetõterébe, hogy a 48- 49- es szabadságharc Veszprém me-
gyei vonatkozású részleteit is megismerje.

Könyvtárosunk jóvoltából a nemzeti ünnephez illeszkedõ könyvbemutató zaj-
lott a Tetõtérben.

Sashalmi István, - fent említett szimpatikus ember – a Pannon Egyetem könyv-
tárának levéltárosa „Fiúk! Elõre!” címû könyve az 1848/ 49-es honvédgyalogság 
6. „Veszprémi” zászlóaljának állít emléket, s nem érdemtelenül.

A honvéd alakulatok hadrendi számot kaptak, de a 6. „Veszprémi” (a nagy V 
nem helyesírási hiba) után nem véletlenül ragadt ott a helységnév! Ez a zászlóalj, 
hadi tetteivel sokszorosan kiérdemelte ezt. A Veszprémbõl lelkesülten kimasírozó 
alakulat hosszú utat járt be. Délen a „Kis háborúban” esett át a tûzkeresztségen, 
végigharcolta a dicsõséges tavaszi hadjáratot, majd a következõ év nagy csatái 
után 1849.augusztus 13- án megállt. Elkeseredetten sírt, átkozódott, fogadkozott, 
de már nem volt tovább. A kezdetben 1000 fõ körül ingadozó egység a zarándi sí-
kon Világos mellett utoljára rakta gúlába fegyvereit. A poklokat megjárt, félelmet 
nem ismerõ honvédek létszáma ekkorra 394 fõ legénységi állományra fogyott.

Nem kis büszkeséggel hallgattuk, hogy a 6. „Veszprémi” honvédzászlóalj vitéz 
parancsnokai közt volt a legendás hírû Klapka György, vagy nagy költõnk test-
vérbátyja, Petõfi István is. A könyv címe pedig –„Fiúk! Elõre!”-  a tápióbicskei 
gyilkos pergõtûzben katonái élén halálos sebet kapott Csikány Ferenc százados 
utolsó szavai voltak.

A szerzõ a fellelhetõ dokumentumok alapján felsorolja a zászlóaljnál szolgála-
tot teljesített tisztek, orvosok és egyszerû hadfiak ismert életrajzi adatait. Ezzel 
elérhetõ közelségbe hozza a történelmet. Bakonyi, Véber, Tilling, Szabó, Mészá-
ros, Percel, Magyar, Horváth, Fogel, Zámbó, Varga, Koller, Lachmann, Józsa, 
Halászi, Király. Csak néhány a sok közül. Ugye milyen ismerõsen csengõ nevek?  
Nagyon valószínû, hogy falunkból is harcoltak e zászló alatt.

Álljon itt csak néhány döbbenetes, szívszorító, de lelkesítõ részlet a 6. „Veszpré-
mi” zászlóalj történetébõl!

Rémségek a bácskai hadszíntérrõl:
„A harc közöttünk és a szerbek között felette kegyetlenül folyt, az utóbbiak a hadi-

foglyokat könyörtelenül lemészárolták, sõt még a holttesteket is lefejezték és megcson-
kították.  Részünkrõl is a csatamezõn csak ritkán nyert valaki pardont.”

A halál torkában sincs csüggedés:
„Szivarokra gyújtottunk,fütyürésztünk és néztük perczenként hogy kit fog ismét el-

söpörni közülünk egy irgalmatlan golyó?! Nem egyszer történt, hogy hol egyik hol 
másik tömegünk közepébe csapott le egy, mint karvaly a csibék közé és ismét felröp-
pent a nélkül hogy valakit megsértett volna, mellyet öröm és kaczaj kísért szerencsés 
útjára. …”

Az idegõrlõ, kimerítõ menetelés, járványok, éhezés, jeges szél, sár, vagy tikkasz-
tó hõség közepette is meg kell õrizni a fegyelmet és harci kedvet!

„A Tisza parton csaknem bokáig érõ hóban kelletett meghálnunk, élelem s tûzre 
való nélkül, oly hidegben, hogy a hó csaknem csikorgott lábaink alatt. Embereink 
három napi nyugtalanság, éhség, éjjelezés és a hideg által elsanyargatva lévén, nem 
állhatták ki talpon egész éjjel által, hanem egymásra hajolva mint a szegény ember 
malaczai a hóban lefeküdtek és elaludtak.”

A háború  nem mindig a dicsõségrõl és bátorságról szól. Sõt, gyakrabban nem 
arról! Az ellenséggel való harci érintkezés szinte felüdülés honvédõink számára. 
Buda visszafoglalásakor például engedély nélkül indultak rohamra, vállalva a füg-
gelemsértés bûnét is.

„…tûz forrott ereinkben és bosszú, hogy miért kell nekünk tétlenül vesztegelnünk?! 
Végre látván néhány csapatokat egészen visszavonulni, nem nézhetém tovább nyu-
godtan.  Fiúk- mondám- látjátok- e mi történik ott? Akartok- e ti is ott lenni, akar-
tok-e engem követni? A halálba is!- kiálták mindnyájan. – Jó, tehát én magamra 
vállalom a felelõsséget ezen ágyúkért. – Féljobb!Indulj!- vezénylém  és zászlóaljam 
ujjongva követett, tüzéreink pedig bámulva néztek utánunk, hogy õket ott hagytuk 
faképnél.”

A teljesség kedvéért még egy adalék:
„És mi … parancsot kaptunk Görgeitõl … ha az ellenség pestet találná lövetni 

vagy bombáztatni … minden irgalom nélkül egytül egyig mind leöljük õket,- és ez ke-
ményen meghagyatott, mégis, midõn fegyvereiket lerakták, még csak rossz szemmel 
sem bánthatnánk többé egyet sem. Sõt több tiszteket, és hozzájuk tartozó nõket, … 
magam rejtettem el, … nehogy méltatlanságot kövessenek el rajtuk.”

A könyv legfõbb forrásául -sok egyéb dokumentum mellett- a zászlóalj króni-
kása, bizonyos Szalkay Gergely segédtiszt, majd zászlóaljparancsnok tudósításai 
szolgáltak.

A pontos és alapos munka 2009- ben jelent meg Veszprémben s minden magyar 
ember könyvespolcán ott a helye, különösen, ha veszprémi, vagy környékbeli la-
kos. A kutató történész tiszta és elfogulatlan tényeket tár elénk. Az elõadás utáni 
beszélgetés során egyetértettünk abban, hogy mérhetetlen szükség lenne hogy 
gyermekeink megismerjék elhallgatott, elfelejtett múltunkat. Szépapáink példá-
ján felnövõ gyermekeink talpa alól talán nem lopnák ki a földet! A cikk nem a 
könyv reklámozását szolgálja, de a kötet néhány példánya megvásárolható könyv-
tárunkban.

Madár Csaba

A Tótvázsony Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének teljesülése, 
a 2012. évi terv

A 2011-es költségvetési évet finanszírozási problémáktól mentesen tudtuk vég-
rehajtani. Ez elsõsorban annak volt köszönhetõ, hogy az önkormányzat által 
fenntartott intézmények a szigorú tervszámok betartásával mûködtek az egész 
év során. Ez a fegyelmezett gazdálkodás eredményezte azt is, hogy a tervezett 
beruházások végrehajtása mellett is hitel nélkül, megtakarítással zártuk az el-
múlt évet.
A 2011-es évrõl röviden:
lezártuk a komposztálási mintaprojektet
informatikai fejlesztés történt 5,6M Ft értékben az iskolában
sikerült felújítani a Kereszt u.24. alatti szolgálati lakást
Kövesgyûrön a Nefelejcs Alapítvánnyal közös pályázat keretén belül fel-
újítottuk a kultúr helységet
befejezõdött az Ifjúsági Egyesülettel közös IKSZT kialakítására benyúj-
tott pályázatból a Polgármesteri hivatal tetõterének a beépítése
befejezõdtek az egészséges ivóvízellátást célzó, Hidegkúttal közös pályá-
zat kivitelezési munkái

Bevételek 2011 (e Ft) 2012 (e Ft)
Intézmények 19 784    24 245
Állami támogatás 80 775    70 463
SZJA átengedett része 29 700    29 240
Gépjármûadó 11 277    12 000
Átvett pénzeszközök 28 854    20 526
Pályázati támogatás 49 179    107 521
Helyi adók 36 518    18 800
Telek értékesítés 4 373    4 724
Értékpapír 27 504    0
Egyéb bevételek 9 512    26 896
Pénzmaradvány igénybevétele 5 508    8 073
Német Nemzetiségi Önkorm. 1 839    
Bevételek összesen 304 823    322 488

Kiadások  
Intézmények összesen 121 508    127 379
Védõnõi szolgálat 4 940    5 070
Szociális ellátás 8 341    8 500
Önkormányzat mûködtetése 31 481    31 770
Átadott pénzeszközök 21 467    15 507
Szoc. Kölcsön 1 445    2 500
Értékpapír 21 500    16 029
Beruházás, felújítás 66 066    108 348
Tartalék 0    7 385
Pénzmaradvány 11 745    
Függõ, átfutó, kiegyenlítõ 15 747    
Német nemzetiségi önkorm. 583    
Kiadások összesen 304 823    322 488

A 2012 évi költségvetés tervezésekor sem kellett hitelfelvételben gondolkod-
nunk. A reálisan tervezett bevételek teljesülése esetén kiegyensúlyozott lesz az 
önkormányzat idei évi gazdálkodása is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan legfontosabb feladatunk az intézményeink 
mûködési feltételeinek biztosítása.

Ezen túlmenõen szeretnénk néhány fejlesztési – felújítási célt is megvalósítani. 
Segíti a 2012 évi gazdálkodásunkat, hogy az elmúlt években sikerrel pályáztunk 
az EU önerõ alapra. Így az ivóvíz beruházás 10%-os önrészét is központi forrás-
ból tudjuk biztosítani, vagyis a teljes beruházás 100%-os támogatottsággal tud 
megvalósulni.
Az idei évben aszfaltburkolattal kívánjuk ellátni a Napsugár és a Rózsa utcát, 
valamint Kövesgyûrön egy útszakaszt. 
Részben az idei évtõl bevezetett kommunális adóbevétel felhasználásával járda-
felújítást tervezünk.
Az elmúlt évben nyújtottunk be pályázatokat
az iskola energetikai korszerûsítésére
véderdõ sáv kialakítására
külterületi mezõgazdasági út építésére
Kövesgyûrön játszótér építésére
Tótvázsonyban a kultúrház belsõ felújítására, illetve környezõ terület térburko-
lására 
esõvíz gyûjtésre és hasznosítására az óvodában
A pályázatok egy részét civil szervezetekkel közösen nyújtottuk be.
Az idei évben is támogatni kívánjuk a helyi civil szervezeteket, akik egyre fonto-
sabb szereplõi, meghatározó elemei a falu életének.
Mindezekhez várjuk észrevételeiket, véleményüket.

Magasi János 
polgármester
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Az idei év elsõ negyedében egyre 
többször érzem azt, hogy kicsi lett 
a Tetõtér. Nem mintha a nagyra-
vágyás, vagy esetleg másoknál lá-
tott méretek miatti irigység beszél 
belõlem, sokkal inkább az a tapasz-
talat, hogy a látogatók számára ke-
vés a hely. Nemcsak a teleház telik 
meg olykor, hanem egyes progra-
mok „teltházas” nézõszámokat 
produkálnak. Ha pedig esetleg két 
külön esemény is zajlik nálunk, ak-
kor meg már-már „tömegnyomor” 

van. Az is igaz, hogy nálunk 30-40 
fõ már meg tudja tölteni a helysé-
geket, így talán nem is meglepõ ez, 
de a mai világban nagy szó, ha egy 
esemény 30 fõt érdekel falunkból. 
Remélem a jó idõ beköszöntével 
sem pártolnak el látogatóink, már 
most gondolkodunk szabadtéri 
helyszínekben, mivel várhatóan a 
Tetõtér nyáron meleg lesz.

Sok színes programot tudhatunk 
magunk mögött, így a mindig zajos 
és vidám Baba-zene foglalkozáso-

kat, könyvbemutatót, Foltvarrás 
kiállítást, kézmûves programokat, 
civil megbeszéléseket, könyvtárlá-
togató csoportokat illetve az egyre 
népszerûbb Mesekuckó alkalmait. 

A jelenleg elindult foglalkozások 
mellett további témákkal színest-
jük a települések mindennapjait, 
új ötleteink egyre jobban kidolgo-
zottak. Várjuk Önt is nálunk!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

A Schönwald Mária Községi 
Könyvtár indította útjára a Me-
sekuckót, melynek az a lényege, 
hogy a gyerekekkel megszerettes-
sük a meséket, a mese szépségét. 
Meséket olvasnak fel minden al-
kalommal más meghívott vendég 
felnõttek a gyerekeknek. Az elsõ 
mesekuckó, február 16-án csütör-
tökön volt, amikor Rózsi óvónéni 
mesélte el „A farkastanya” és a 
„ Visszajött a répa” címû mesé-
ket, ezen nem voltak olyan sokan,  
mert az idõjárás nagyon rossz volt. 
A másodikon viszont teltház volt,  
amelyet március 1-én tartottunk,  

ahol a nyugdíjasok: Fodor Ist-
vánné, Regenye  Ferencné, Róka 
Ambrusné, Weinhardt Ferencné, 
és Zsár Ferencné mesélték el „A 
párna lakói” és „A három nyúl” 
címû meséket. Meseolvasás után 
a nyugdíjasok rövid éneket taní-
tottak a gyerekeknek.  A harmadik 
mesekuckó, pedig március 22-én 
csütörtökön délután zajlott, amikor 
is Somogyi Veronika igazgatónõ 
mesélte el „A rest macska” és „A 
hegyi manó” címû meséket, Tó-
sokiné Harkai Klára tanárnõ pe-
dig mondókázott a gyerekekkel. 
A mesékhez minden alkalommal 

készült rajz is, amit Tósoki Tünde 
készített el. A Mesekuckó végén 
mindig valamivel megvendégeljük 
a gyerekeket és a szüleiket.  

Minden hónapban egy alkalom-
mal lesz Mesekuckó. Szeretettel 
várunk minden meseszeretõ gye-
reket a Mesekuckóba, és a mese-
mondókat is várjuk mesét monda-
ni!

Sántha Szilvia
Schönwald Mária 
Községi Könyvtár 

Tótvázsony

Teleházunk 
megyei 
koordinátor 
szerepet kapott

Az immár 10 éve megszakítás nél-
kül mûködõ teleházunk – 2004 óta 
eMagyarország pont- az idei elejétõl 
elnyerte a Veszprém Megyei Területi 
eMagyarország Központ címet. Ez-
zel persze feladatokat is kapott, így 
kapcsolatot kell kialakítani a megy 
91 eMagyarország pontjával és 30 
helyet meg is kell látogatni, amit már 
meg is tettünk. A számítógép- és in-
ternethasználatról elõadásokat kell 
tartanunk a helyi és térségi lakosok-
nak, melyet most kezünk el szervezni, 
hirdetni. Az elõadásokhoz személyre 
szabott gyakorlati foglalkozásokat 
is szeretnénk illeszteni, amely költ-
ségmentesen állna rendelkezésükre. 
Egy nagyobb megyei rendezvényen 
kell standot állítanunk, illetve egy 
térségi szakmai napot kell szervez-
nünk a megyei pontoknak.

Remélem, sikeres munkánk ered-
ményeként hosszú távú segítõi és 
koordinátorai lehetünk ennek a kö-
zösségi tevékenységnek.

Várjuk önöket képzéseinkre ta-
nulóként, és teleházunkba látogató-
ként.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Nyisson üzletet 
a Tetõtérben
Tótvázsonyban, a Polgármes-
teri Hivatal tetõterében kiala-
kított 5 m²-es, bebútorozott, 
üzletpult bérbeadó.
Ajánlatokat írásban a Tót-
vázsonyi Ifjúsági Egyesület 
elérhetõségeire várunk- tie@
etotvazsony.hu, 8246 Tótvá-
zsony, Magyar utca 27/A, mely-
ben szerepeljen:
a bérlõ adatai: név/cégnév, be-
jegyzés száma, adószám, 
a hasznosítás tervezett formá-
ja, milyen típusú árucikkeket 
forgalmazna,  a tervezett nyit-
vatartás, heti hány órában, vár-
hatóan mely napokon, a bérleti 
díj mértéke- havi elszámolással
pozitív döntés esetén a nyitás 
várható idõpontja.
További kérdésekkel  
keresse Szendrei Szilárdot 
0620/6210631.

Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület

Elindultak a programok,  
egyre több a látogatónk

Mesekuckó

TETÕTÉRI TÖRTÉNETEK
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Mitõl lesz szép egy falu? Mitõl érezzük azt 
néhány településre érve, hogy milyen jó lenne, 
ha a mi falunk is hasonlóan nézne ki?

A válasz nagyon egyszerûnek tûnik. Az ápolt, 
rendezett közterületek, a jó állapotú utak, jár-
dák és vízelvezetõ árkok, valamint a gondozott 
házak, kerítések, udvarok váltják ki belõlünk 
ezt a reakciót.

Milyen 2012-ben 
Tótvázsony?

Talán az a megfogalmazás van legközelebb az 
igazsághoz, hogy félúton jár. Szebb, mint évek-
kel ezelõtt volt, de nem olyan szép, mint évek 
múlva lesz. Azért, hogy a mondat második fele 
is igaz legyen, sokat kell tennünk közösen.

Tótvázsony Önkormányzata szeretné, ha 
2012-ben is tovább fejlõdne, szépülne a falu.

Saját lehetõségeink szerint kívánunk az ön-
kormányzati tulajdonú utak és járdák állapotán 
javítani.

A Tótvázsonyért Alapítvány, ill. valamennyi 
civil szervezet segítségével, munkájával a köz-
területek virágosítását, parkosítását szeretnénk 
növelni.

A településkép javítása érdekében szeretnénk 
segíteni abban is, hogy a családi házak homlok-
zatai, kerítései, az udvarok és elõkertek is mi-
nél gondozottabbak legyenek.

Mire gondoltunk?
a lakóházak elõtti közterület, elõkert, udvar 

virágosítása
akinek erre lehetõsége van és szükséges is, a 

kerítés és kapu javítása, átfestése
anyagi lehetõségek és indokoltság szerint a la-

kóépületek átszínezése - esetleg hõszigeteléssel 
együtt

Mit tud ebben segíteni az önkormányzat?
Például az elõzõekben vázolt, a környezetünk 

szépítését célzó munkákhoz szükséges anya-
gok - festékek, virágok, vakolatok - olcsóbb be-
szerzésével. Hiszen az összehangolt, nagyobb 
tételû beszerzéssel a kedvezmény is nagyobb. 
Az egyedül élõ idõsek segítése közösségi mun-
kával, stb.

Faluszépítõ kezdeményezésünkkel – mint 
lehetséges támogatót – megkerestük a Las-
selsberger - Knauf vakolatgyárat, akik jelezték 
együttmûködési szándékukat. Több érdeklõdõ 
esetén teljesen egyedi, kedvezményes árakat 
biztosítanának ehhez a kezdeményezéshez, 
maximális szakmai és garanciális háttérrel. 
Igény esetén vállalják a kivitelezõ szakemberek 
díjmentes képzését is.

Hõszigetelési, felújítási és hidegburkolási 
útmutatók, segédletek, hasznos információk 
megtalálhatók a cég honlapján (http://lb-kna-
uf.hu), a TudásTár menüpont alatt. Felújítási és 
mûemlék referencia kiadványuk az alábbi link 
alatt érhetõ el.

http://lb-knauf.hu/upload/docs/Referencia_
kiadvany_2011.pdf

Ehhez hasonló kedvezményeket lehet elérni 
a festékek, virágok, egyéb növények beszerzé-
sénél is.

Ehhez kapcsolódóan szeretnénk feleleveníte-
ni a korábbi években már sikeresen mûködött 
versenyt, melynek során független zsûri érté-
kelné a legszebb portákat. A díjazás  a Savanyó 
Jóska napok keretén belül történhetne.

Mindennek van létjogosultsága? 
Ez csak rajtunk, Tótvázsonyiakon múlik.
Kérjük, a mellékelt kérdõív kitöltésével, és a 

boltoknál, a polgármesteri hivatalban elhelye-
zett gyûjtõládákba történõ bedobásával nyilvá-
nítson véleményt, segítse ennek a kezdeménye-
zésnek a megvalósulását.

A beérkezõ adatok feldolgozása után tudunk 
közösen tovább lépni.

Egyéb információ: Sipos Ferenc 30/490-9190

Önkormányzat

Legyen még szebb a falunk 
és takarítsunk meg 
többet a hõszigetelésekkel!

Helytörténeti gyûjtés 
Tótvázsonyban

Többször felmerült, hogy össze kellene 
gyûjteni Tótvázsonyban a még megmaradt 
tárgyi emlékeket. Régi fotókat, használati 
tárgyakat, könyveket, bútorokat, textíliá-
kat, népviseleteket, de akár recepteket, is-
kolai tankönyveket, képeslapokat, stb. 

A Tótvázsonyi Német Nemzetiségi 
Egyesület vállalta, hogy megszervezi ezt a 
gyûjtést, és az összegyûjtött anyagokból egy 
kiállítást rendez be. (Ha a lehetõség adott 
lesz, egy állandó kiállítást szeretnénk létre-
hozni.)

Húsvét után kezdjük a gyûjtést, ha bár-
kinek van ilyen régi tárgy a birtokában, és 
szívesen a tervezett kiállítás rendelkezé-
sére bocsátaná, az kérem jelezze az alábbi 
elérhetõségen.

Fontos, hogy NEM csak a német-sváb- 
emlékeket gyûjtjük, hanem mindent, ami a 
település múltját bemutathatja!

Hauck Jánosné 70/621-9522
Német Nemzetiségi Egyesület

Barnagi ház (csak illusztráció)
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Intézményünkben az egészséges 
életmódra nevelés terén fontos 
feladatunknak tartjuk a gyerme-
kek fejlõdéséhez szükséges egész-
séges környezet megteremtését, a 
gyermekek egészségének védel-
mét, edzettségük biztosítását, 
a gondozás, testi szükségletük, 
mozgásigényük kielégítését. Eh-
hez nyújt segítséget a Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerv 
által szervezett Egészségnevelési 
program, melynek célja, hogy az 
egészségneveléssel kapcsolatban 
ismereteket bõvítsenek gyerekek-
nek, felnõtteknek egyaránt. A gye-
rekek egészségét érintõ délelõtti 
foglalkozáson 6 alkalommal vesz-
nek részt az óvodások, eddig 3 
alkalommal az alábbiak témák 
kerültek megbeszélésre: személyi 
higiéné, TV nézés - számítógépes 
játékok, napirend.

Elõadások szülõknek
A szülõk 3 elõadáson vehetnek 

részt, az elsõ megtartott elõadás 
témája „A televíziózás hatása tu-
dományos kutatások tükrében” 
volt. A megjelent szülõk hasznos 
információkkal lettek gazdagab-
bak, és egyéni kérdések felve-
tésére, beszélgetésre is adódott 
lehetõség.

Az óvoda nyitott, fontosnak tart-
juk a szülõkkel való jó kapcsolatot 
és együttmûködést. Február elején 
nyílt napot tartottunk a nagycso-
portban, ahol az érdeklõdõ szülõk 
betekintést nyerhettek munkánk-
ba. 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. 

Együttmûködés 
az iskolával

Az óvoda-iskola kapcsolatában 
a gyermekek érdekében szük-
séges a folyamatos, eredményes 
együttmûködés. A leendõ elsõsök 
szüleinek szülõi értekezletet tar-
tottunk, ahol elsõként Magasi Já-
nos polgármester úr tájékoztatta a 
szülõket az iskola fenntartásának 
lehetõségeirõl. Somogyi Veronika 

igazgatónõ az iskoláról, az iskolai 
feladatokról, programokról szólt. 
A szülõk megismerkedtek Krámli 
Judit leendõ elsõs tanító nénivel, 
aki - a hagyományokhoz híven - 
többször is el fog látogatni a nagy-
csoportosokhoz, hogy megismer-
kedjen velük. Az iskolakezdéshez 
szükséges bõvebb tájékoztatóra 
a májusi szülõi értekezleten ke-
rül sor. Nagyné Barna Erzsébet 
logopédus az iskolaérettségrõl, a 
tanulási veszélyeztetettség jeleirõl 
tájékoztatta a megjelent szülõket.

Fontosnak tartjuk, hogy segítsük 
a leendõ elsõsök beilleszkedését 
új környezetükbe. Az idei évben 
is lehetõségünk lesz arra, hogy a 
nagyokkal ovi-suli napon vegyünk 
részt. A tavasz folyamán a nagy-
csoportos gyerekekkel ellátoga-
tunk az elsõ osztályba, ahol órai 
munkát tekintenek meg.

Programjaink
Február 10-én tartottuk az óvo-

dások farsangját. A közös tízórai 
után kezdõdött a táncmulatság, 
szebbnél szebb jelmezekben. A 
farsangi hangulatot Rosta Géza 
zenés mûsora tette teljessé, aki 

elõadásával újra vidám perceket 
szerzett mindenkinek. A gyerekek 
vidáman énekelték vele az ismert 
énekeket, az alkalmi „zenekar-
ral” közösen jó hangulatot terem-
tettek, végül a gyerekek táncra is 
perdültek. A bölcsõdések is ezen 
a napon „buliztak”, jelmezbe búj-
tak és kedvükre táncolhattak. Jól 
éreztük magunkat, ismét szép él-
ményekkel lettünk gazdagabbak. 
Köszönjük a szülõknek az ötletes 
jelmezeket, és hozzájárulásukat a 
farsangi mulatsághoz. 

Február 14-én a nagycsoporto-
sok Veszprémben a Pegazus Báb-
színház elõadásában a „Szépség 
és szörnyeteg” c. elõadást nézték 
meg. A zenés darab nagyon tet-
szett a gyerekeknek, az élmények 
hatására szép rajzok készszültek.

Az idõjárás adta lehetõséget 
megragadva a nagycsoportosok 
szánkózni voltak. Élményekkel 
gazdagon tértek vissza az óvodá-
ba.

Március 1-én az összes óvodással, 
külön busszal utaztunk a veszpré-
mi Kabóca Bábszínházba, ahol 
a „Hüvelyk Matyi” bábelõadást 
néztük meg. Az elõadás után a 

szereplõ színészek segítségével-a 
látottak feldolgozása céljából-fog-
lalkozáson vettünk részt.

Március 15.-rõl csoportonként 
emlékeztünk meg, versekkel, éne-
kekkel készültünk az alkalomra. 
Nagy örömöt jelentett a gyere-
keknek az általuk készített zász-
lókkal történõ énekes vonulás. 
Valamennyi óvodással közösen 
ellátogattunk a Kopjafához, ahol 
énekeltünk és szavaltunk, majd el-
helyeztük a nemzeti színû zászlót 
és szalagot.

Március 27-én várjuk Áprily Gé-
zát, aki zenés mûsorával szórakoz-
tat bennünket. 

Április 2-án három órától hús-
véti játszóházba hívjuk az alkotni 
vágyó óvodás szülõket és gyerme-
keket. 

Április 3-án a bölcsõdében tart-
juk a húsvéti játszóházat.

Felkészülés a húsvétre
A húsvétot a hagyományok felele-

venítésével, ünnepi készülõdéssel 
várjuk. Természetesen nem ma-
radhat el a fészeképítés, majd az 
ajándékkeresés sem. Reméljük, 
hogy április 4.-én délelõtt hozzánk 
is megérkezik a nyuszi. 

Április 23.-án Egészségnapot 
szervezünk elõadókkal, melyre az 
érdeklõdõ szülõket, nagyszülõket 
is szeretettel várjuk. 

Intézményünkben az óvodai és 
a bölcsõdei beíratást május 8.-án 
kedden, és 9.-én szerdán tartjuk, 
de. 8-11 óráig, és du. 14-16 óráig.

A közelgõ húsvét alkalmából 
kellemes ünnepeket kívánok az in-
tézmény dolgozói nevében is:
 Hauck Jánosné

Egészséges életmódra nevelés 
a bölcsõdében és az óvodában

Felhívás!
2012. május 12-én 14.00-18.00-ig 

a Tótvázsonyi Nefelejcs Alapítvány Családi Napot 
szervez a Millennium parkban. Várunk minden 

kicsit-nagyot, családot, családtagot.
Részletek késõbb.

Nefelejcs Alapítvány



7

Húsvéti bál
Kedves Lakosok!
Az óvodai és iskolai szülõi  mun-
kaközösségek az idén is megrende-
zik a  jótékony célú 4. húsvéti bált  
2012. április 08-án (húsvét vasár-
nap) 20 órától a tótvázsonyi Álta-
lános Iskola tornatermében. A bál 
bevételét az iskolai és óvodai ren-
dezvények támogatására fordítjuk.
A belépõ ára 2500 Ft, melyet 
elõvételben az alábbi személyeknél 
lehet megvásárolni 2012. március 
01-tõl április 02-ig.
(Támogatói jegy 1000 Ft.)
Tótvázsonyban: az óvodában,  
valamint Mekler Katalinnál 
Tel.: 20/478-4414
Szakállné Leitold Annamáriánál 
Tel.: 70/509-3057, 88/266-035
Hidegkúton:
Fazekas-Simon Ariann-nál
Tel.: 20/959-3523, 88/506-930
Kissné Kocsis Veronikánál:
Tel.: 30/267-1569, 88/245-125
A belépõ tartalmazza:
mûsor, aperitif, meleg vacsora, 
sütemény
Zenél Mészáros Gyula.
Várunk minden bálozót, aki velünk 
közösen töltene egy kellemes han-
gulatú éjszakát és ezzel támogatná 
gyermekeinket. 

Linde Alapítvány 
és a Szülõi Munkaközösségek

Állami kitüntetést falunk szülöttjének
Dr. Navracsics Tibor minisz-

terelnök-helyettes, közigazga-
tási és igazságügyi miniszter 
Magyarország köztársasági 
elnöke megbízásából, nem-
zeti ünnepünk, március 15-e 
alkalmából a MAGYAR ÉR-
DEMREND lovagkeresztje 
kitüntetést adott át a hazai 
német kulturális élet, a zenei 
hagyományok és az anyanyelv 
ápolása érdekében végzett 
sokoldalú munkája elismeré-
seként HeiligFerenc tanár-
nak, mûvelõdésszervezõnek, a 
Magyarországi Német Ének-, 
Zene- és Tánckarok Orszá-
gos Tanácsa elnökének, a 
Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzata kul-
turális bizottsági tagjának, a 
Magyar Mûvelõdési Intézet 
és Képzõmûvészeti Lektorá-
tus Nemzetiségi Kulturális 
Szakértõi Tanácsa német ta-
nácsnokának.

Amit a töltött  
káposztáról tudni kell

Disznótorosan, alföldiesen, gerslivel, 
tejföllel vagy anélkül, esetleg vegetári-
ánus módra?

Mindenkinek a saját fõztje a legjobb! 
Vagy mégse?

2012. április 19-én csütörtökön 18 
órakor várunk minden érdeklõdõt, 
háziasszonyt aki szívesen beszélgetne 
a töltött káposzta fõzés  rejtelmeirõl, 
megkóstolná más fõztjét, megosztaná 
másokkal saját receptjét, esetleg kósto-
lót is hozna.

 A beszélgetés és a kóstolás helyszí-
ne: Közösségi ház, Nyugdíjas klub,  Kút 
utca 1.

 Nefelejcs Alapítvány

Tótvázsonyi 
szervezetek 
támogatása

Tótvázsonyban már 7 civil szervezet 
gyûjt 1%-ot. 2012. elején minden ház-
hoz dobtunk be borítékot melyben rész-
letes anyagot talált a szervezetekrõl és 
nyilatkozatmintákat a felajánláshoz.

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

Linde Tótvázsony - Hidegkút 
Kisgyermekeiért Alapítvány  
19382546-1-19
Nefelejcs Alapítvány 
a Szociális Partnerségért  
19381703-1-19
Tótvázsonyért Alapítvány 
19263645-1-19
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
18933039-1-19
Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó 
Egyesület 
18926150-1-19
Tótvázsonyi Polgárõr Egyesület  
19381813-1-19
Tótvázsonyi Sportegyesület 
19899444-1-19

Éljen Ön is ezzel a lehetõséggel!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Linde  
családi farsang
Idén februárban szerveztük meg 
elõször a Linde Családi Farsangot, 
amivel szeretnénk hagyományt te-
remteni. A rendezvényen a helyi 
bölcsõdések és óvodások vettek részt 
testvéreikkel, szüleikkel, nagyszüle-
ikkel. Az Õszidõ Nyugdíjasklub me-
sével, az óvodás és kisiskolás tánco-
sok egy kis mûsorral kedveskedtek  a 
jelenlévõknek. A program  beszélge
téssel,teázással,forralt bor,sütemény 
fogyasztásával,gyermekeknek zsákba-
macskával, tánccal,játékkal folytató-
dott.
Köszönjük mindazoknak, akik a nagy 
hideg ellenére is eljöttek és jól érezték 
magukat!
Rendezvényünk a Jótékonysági Far-
sangi Bállal folytatódott, ahol szülõk, 
nagyszülõk mulattak együtt hajnalig a 
helyi fiatalokkal.
Köszönjük mindazoknak a szülõknek 
és lakosoknak, akik bármiféle módon 
támogatták rendezvényünket!

Linde Alapítvány
Mekler Katalin elnök

Tavaszi palántázás

Megjött a kerti munkák ideje. Ala-
pítványunk segítséget szeretne nyúj-
tani a palánták beszerzésében. Ezért 
májusban, három alkalommal az Ön-
kormányzat parkolójában az érdeklõdõ 
kertészkedõket szeretnénk különbözõ 
palántákkal kiszolgálni. Reméljük ez-
zel azoknak is kedvet tudunk csinálni, 
akik még gondolkodnak, hogy a kert-
jükbe ültessenek-e paradicsomot, pap-
rikát, karalábét. A pontos idõpontról 
késõbb adunk tájékoztatást plakáton, 
szórólapon.

Reméljük, hogy az idõjárás is se-
gíti majd azokat, akik a kertjük 
megmûvelésére vállalkoznak.

Nefelejcs Alapítvány

Gratulálunk
Tósoki Daninak,
a Valeria-Koch díjhoz, melyet az Or-
szágos Német Kisebbségi Önkormány-
zat ítélt oda decemberben, a kisebbségi 
területen végzett munkájáért és iskolai 
teljesítményéért, és a 2012-es OKTV-n 
(Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny), a német nemzetiségi nyelv 
és irodalom kategóriában elért II. he-
lyezéséhez.
További sok sikert kívánunk neki a ta-
nulmányaiban és az életben.

Önkormányzat Tótvázsony

Családsegítõ 
és Gyermekjóléti 
Szolgálat
2012. márciusától a családgondozó 
mindkét területen Piltman Katalin.
Ügyfélfogadások ideje:  
Hétfõ 13.00-15.00, csütörtök 13.00-15.00
Ügyfélfogadások helye: 
Tótvázsony, Tetõtér, Magyar u. 101.
Hidegkúton az ügyfélfogadás 
telefonon történõ egyeztetés után. 
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Az „Õszidõ Nyugdíjasklub” élet-
ében januárban szomorú esemény 
történt. Váratlanul eltávozott kö-
zülünk alapító tagunk Volcz Jó-
zsefné, akinek ebben az évben ün-
nepeltük volna  80. születésnapját.

Sajnos személyesen már nem 
tudjuk õt köszönteni, de az adott 
napon emlékezni fogunk rá.

Örvendetes esemény viszont, 
hogy az egyesület létszáma megnö-
vekedett. Nyolc új tag csatlakozott 
a közösségünkhöz, így a klubtagok 
létszáma jelen pillanatban 40 fõ. 
Kívánjuk, hogy az új tagok érezzék 
jól magukat közöttünk, s legyenek 
aktív részesei a közösségi mun-
kánknak.

 Januári elsõ összejövetelünkön 
értékeltük az elmúlt év munkáját, 
majd közösen összeállítottuk a 
2012-es év elsõ félév munkater-
vét, meghatároztuk feladatainkat. 
Folytatjuk az egészséggel kapcso-
latos elõadás sorozatot. Januárban 
a hatékony és fájdalommentes 
vérkeringés javításáról /BEMER 
terápia/, márciusi tervezett elõadás 
pedig az Alzheimer kórral kapcso-
latos.  Az utóbbiról Dr. Gazda Gá-
bor háziorvos ad tájékoztatást. 

Februárban látogatást tettünk a 
Tetõtérben, ahol Szendrei Szilárd 
és Felhoffer Antónia tájékoztatott 
bennünket a helyiségek funkci-

ójáról, az ott dolgozó személyek 
munkájáról, lehetõségekrõl. A 
könyvtárban, mely Schönwald 
Mária nevét kapta, többek között 
láthattunk Mária néni személyes 
tárgyai közül néhányat egy kis ki-
állítás keretében. 

A Linde Alapítvány (óvoda) feb-
ruár 11.-én tartotta Családi far-
sangját, melyre felkérést kaptunk 
egy rövid kis mûsor elõadására. „ 
A párna lakói” címû mesét mesél-
tük el (Zsár Ferencné, Róka Amb-
rusné, Fodor Istvánné, Regenye 
Ferencné, Weinhardt Ferencné), 
természetesen a gyerekekhez szó-
ló kis bevezetõ beszélgetéssel, s a 
végén egy aranyos kis dal megta-
nításával. Szemmel láthatóan na-
gyon élvezték a mesét a gyerekek 
és felnõttek egyaránt.

 A Könyvtár által szervezett 
„Mesekuckó” keretében szintén 
két mesét hallhattak az óvodásko-
rú gyermekek és szüleik. Mindkét 
rendezvény szervezõinek köszön-
jük a lehetõséget.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 
nyugdíjas farsangon vidámsággal, 
mulatsággal búcsúztattuk a telet.

A résztvevõk láthatták „A buták 
versenye” c. népmese dramatizá-
lását, kabaré jelenetet, halhattak 
sajátos elõadásban népdalokat, és 
természetesen az alkalomhoz illõ 

Az „Örökifjak” Nyugdíjasklub 
3 éves munkájáról

2011. október 7-én ünnepeltük a megalakulásunk 3-ik évfordulóját. Na-
gyon gyorsan és igazán gazdagon telt el ez a 3 év: sok együtt töltött nappal, 
erdei kirándulásokkal (amit nagyon szeretünk és minden évben többször 
elmegyünk). Voltunk Ópusztaszeren, Mezõtúron kirándulni, szeretünk 
fürdõre járni, többször voltunk Pápán, tavaly Kehidakustyánban füröd-
tünk. Nyáron megnéztük a Petõfi Színházban az Operettutazást. Meg-
hívtuk az „Õszidõ” Nyugdíjasklub tagjait, amit rövidesen viszonoztunk. 
Azt hiszem mind a két részrõl felejthetetlen emlék lett. Minden évben 
megünnepeljük három hónaponként a névnapokat, kerek évfordulós szü-
letésnapokat. Megemlékezünk ünnepnapokról: farsang, nõnap, húsvét, 
anyák napja, pünkösd, karácsony. Visszük a magunk, sütötte finom sü-
teményeket, pogácsákat és a kis borocskát. (Sok süteményrecept cserél 
gazdát). Minden alkalommal készülünk valami kis meglepetéssel, össze-
tartanak bennünket a hangulatos, meghitt beszélgetések, versek felolva-
sása, régi szokások felelevenítése. Legtöbbször 20-25 között létszámmal 
vagyunk, ami nagyon örvendetes. Többször tartottunk ismeretterjesztõ 
és egészségügyi elõadásokat. Ingyenes szûrõvizsgálatokon voltunk, mint 
pl. hallás, látás, csontmérés, koleszterin-, vércukor-, vérnyomásmérés. 
Szûrésen 22-en vettünk részt. Falunapokon benevezünk fõzõversenyre, 
már 2 alkalommal nyertünk díjat. Pályázaton nyert pénzen 2010. május 
15-én fõzõnapot rendeztünk. Nagy sikerünk volt. 

Remélem a jövõben is sok ötlettel gazdagodunk, ehhez kívánok minden 
nyugdíjas társamnak jó egészséget és sok ötletet. Továbbra is tárt ajtók 
várják az új nyugdíjasokat. 

Fodor Györgyné

Bepillantás az „Õszidõ” 
Nyugdíjasklub életébe

versek is elhangoztak. A nemze-
tiségi dalkörnek köszönhetõen 
még egy kis afrikai hangulatot is 
varázsoltunk a résztvevõk szó-
rakoztatására. Ezúton szeret-
nénk megköszönni mindenkinek 
(szereplõknek, klubtagoknak) akik 
bármely formában hozzájárultak a 
farsangi ünnepünk jó hangulatá-
hoz. 

A nõnapi összejövetelt a Bakony 
Hotelban tartottuk. A nyugdí-
jasklub férfi tagjai köszöntötték 
a hölgyeket egy rövid kis ünnepi 
mûsorral. Elhangzottak az alka-
lomhoz illõ versek, dalok, közös 
éneklés. Férfi társainknak Haj-
mási Gyuláné köszönte meg szép 
szavakkal, a meglepetést, mely 

jólesõ érzés volt számunkra. Szép 
délutánt töltöttünk el együtt.  
Köszönjük vendéglátóinknak a 
lehetõséget, a  finom ebédet, me-
lyet  kedvezményesen biztosítottak 
számunkra , s  hozzájárultak az 
összejövetel sikeréhez.

2011-ben újjászervezõdött a 
népdalkörünk, mely jelenleg 17 
taggal mûködik. Március 17.-én 
részt vettünk II. Országos Nyug-
díjas „KI-MIT-TUD”Regionális 
Elõdöntõjén. Sajnos lapzártáig 
döntés nem született.  

Köszönjük Zsár Ferencné Erzsi-
kének a felkészítést, s továbbra is 
számítunk munkájára.

Weinhardt Ferencné
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