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A Tótvázsonyi és Hidegkúti  
Önkormányzat lapja

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és Egyesület 2012. jú-
nius 10.-én rendezte meg a már 
hagyományos Nemzetiségi Ta-
lálkozót. Ez az ünnep kettõs volt, 
hisz ebben az évben ünnepli a 
Nemzetiségi Dalkör fennállásá-
nak 30. évfordulóját is. 

Az idõjárás elbizonytalaní-
tott bennünket, a szabadba 
tervezett programot így a tor-
nateremben tartottuk meg. Az 
aulában az elõdeink viseletébõl, 
tárgyi emlékeibõl, és a Dalkör 
emlékeibõl kiállítást szervez-
tünk. A rendezvényre vendégeket 
is hívtunk: Wágenhoffer Kornéli-
át a Veszprémi Regionális Iroda 

vezetõjét, valamint dr. Albert 
Vendelt, a Veszprém Megyei Né-
met Önkormányzat elnökét. 

A délutáni program térzenével 
kezdõdött, melyet a Balatonfü-
redi Fúvószenekar szolgáltatott. 
A magyar és a sváb himnuszok 
elhangzása után Scheer József 
a Tótvázsonyi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke 
köszöntötte vendégeinket. A 
kultúrmûsort az óvoda nagycso-
portosai indították el német játé-
kokkal, és dalokkal Rosta Kata-
lin és Magasi Jánosné óvó nénik 
közremûködésével. Az iskola 
énekkara német népdalcsokrot 
adott elõ felkészítõ tanárukkal, 

Somosné Farkas Edinával együtt. 
Az alsó tagozatos tanulókból álló 
furulyások német gyermekda-
lokkal színesítették a mûsort. A 
csoportot Heilig Zoltánné Mária 
néni készítette fel. A „Kismackó” 
zenekar nemzetiségi népdalokkal 
készült, õket Némethy Korné-
lia tanította be. A Gyulafirátóti 
Német Nemzetiségi Egyesület 
Tánccsoportja az idõsebb kor-
osztályt képviseli, ennek ellené-
re, fiatalosan, vidáman adták elõ 
a magyarországi német táncokat. 
A következõ csoport a Sváb nép-
zenei együttes volt, mely a Lovas-
sy László Gimnázium nemzetisé-
gi tagozatának diákjaiból alakult. 

Énekes-zenés darabjukkal nagy 
sikert arattak a nézõk körében. 
Az öt fõbõl álló együttes tagjai 
között két helyi diák is szerepelt: 
Baranyai Brigitta, és Tósoki Dá-
niel. Az Úrkúti Asszonykórus 
szép dalait a herendi Tánccso-
port fergeteges tánca követte. A 
Gyulafirátóti Német Nemzetisé-
gi Kulturális Egyesület Dalköre 
egy rátóti dalt, és magyarországi 
német dalokat adott elõ. 

A program zárásaként a Tót-
vázsonyi Német Nemzetiségi 
Dalkör mûsora következett. A 
dalkör fennállásának 30 éve alatt 

Nemzetiségi találkozó

(folytatás a 2. oldalon)

 A háziorvosi 
szolgálat 

változásai
2012. szeptember 

1-tõl, Dr. Gazda Gá-
bor nyugdíjba vonulása 
miatt, Tótvázsonyban 
és Hidegkúton a házi-
orvosi feladatokat Dr. 
Ferenczi Zsófia fogja 
ellátni.

XII. Savanyó Jóska Napok
Tótvázsony, 2012. augusztus 9-12.  
csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

Cikkünk az 5. oldalon

Cikkünk a 3. oldalon Cikkünk a 11-12. oldalon

Tóparti 
Akkordok

Június 22-én, péntek este a 20-as, 
30-as, 40-es évek Amerikájának 
szving és jazz korszakában érez-

hette magát a közönség.

A LÉLEK 
ÜNNEPÉN

50 év óta elõször találkoztak egy-
kori diákok és tanárok Hidegkú-
ton. Az örömteli és megható pilla-

natokról szól írásunk.
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a minõsítõ versenyeken több alka-
lommal arany minõsítést kapott, 
kazettát adott ki, rádiófelvételt 
készített. Munkájukat 2000-ben a 
helyi kulturális hagyományok ápo-
lásáért, megõrzéséért „Tótvázso-
nyért Emlékéremmel” jutalmazta 
az önkormányzat.

A mûsor második felében a Dal-
kör volt énekes és harmonikás 
tagjaival együtt énekeltek, majd 
köszöntõ szavakat mondott dr. Al-
bert Vendel, Scheer József, és Si-
pos Ferenc alpolgármester. 

Mivel községünkben a közelmúlt-
ban többen is kaptak kitüntetést 
munkájuk elismeréséért, Scheer 
József õket is köszöntötte. Név 
szerint: Molnár Mariannt, Tósoki 
Dánielt, és Heilig Ferencet. 

A mûsor után a szereplõk a hely-
színen fogyasztották el a finom, 
üstökben fõzött vacsorát. Így a jó 
hangulat, a beszélgetés a mûsor 
után is folytatódott. Köszönjük a 
szakácsoknak a közremûködést, 
a Nyugdíjasklub tagjainak a süte-
ményt, és mindazok a munkáját, 
akik a szervezésben, bármiben se-
gítettek. 

A Dalkör tagjai köszönetet mon-
danak az Önkormányzatnak, a 
nemzetiségi Önkormányzatnak, 
hogy anyagi támogatásukkal hoz-
zájárulnak a Dalkör mûködéséhez, 
a volt és a jelenlegi tagok kitartó 
munkáját, hogy a Dalkör immár 30 
éve mûködik. Kívánunk a tagoknak 
további erõt, egészséget, kitartást, 
és még sok fellépést!

Hauck Jánosné
Német Nemzetiségi  

Önkormányzat 

(folytatás az 1. oldalról)

Nemzetiségi találkozó
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Június 22-én péntek este han-
gulatos zenei estén vehettek részt a telepü-

lés lakói és vendégeik.  A Tótvázsonyért Alapítvány és 
nagyon sok segítõ több évvel ezelõtt megkezdett munkájának 

eredményeként a Kút utcában egy kellemes közösségi tér kialakítása 
valósult meg. Az éveken keresztül elhanyagolt állapotban lévõ ingovány-

ra, a romos épületre szinte már nem is emlékezünk. Helyette most egy kis tó, 
színpad, nézõtér, szalonnasütõ, parkosított terület látható. Mindez sok-sok munka 

eredményeként jött létre, mely az Alapítvány tagjainak, a falu aktív segítõinek,  az 
Önkormányzat támogatásának és a közhasznú foglalkoztatottak munkájának köszönhetõ. 

Az Alapítvány vezetõje köszöntõjében mindenki segítségét megköszönte, és kérte, hogy to-
vábbra is érezzék magukénak ezt a közösségi teret, mely az összefogás, a közösség munká-

jának eredményeként jött létre. Alapítványunk a Tóparkot nem csak azért hozta létre, hogy a 
lakosoknak egy szép környezetet, kellemes pihenõhelyet biztosítson. Nagyon szeretnénk, ha ez 
a kis park sok rendezvény helyszíne lehetne. Szeretnénk, ha több kulturális program valósulhatna 
meg itt, mind a Tótvázsonyért Alapítvány, mind más civil szervezetek rendezvényeként. Ezáltal a 
Tópark egy új közösségi színtere is lehetne a településnek. A péntek esti koncertet az elsõ kulturális 
rendezvénynek szántuk, ami egyben  a park avató ünnepsége is volt. A rendezvény  egy kis zsíros 
kenyér partival kezdõdött, a hozzávaló fröccsel, szörppel, ezzel is hozzájárulva a péntek esti jó han-
gulat kialakításához. A program következõ egy órájában a 20-as, 30-as, 40-es évek Amerikájának 
szving és jazz korszakában érezhette magát a közönség. Akik ebben segítségünkre voltak: egy ez 
alkalomra összeállt zenekar, melyben ismerõs arcokkal is találkozhattunk.    Név szerint: Magasi 
Dalma, Magasi Gyöngyvér és Sipos Ferenc, akik énekeltek és Zsákai Róbert, aki dobolt. Majd 
ezt követõen Dervalics Róbert a Magyar Honvédség Légierõ Zenekarának tagja, a szving 
és a dzsessz magyarországi nagykövete, Potesz Tamás dzsessz zongorista segítségével 

nagysikerû Luis Armstrong estjükbõl készített válogatással szórakoztattak bennünket. 
Szeretnénk megköszönni a zenekar és az ez alkalomra összeállt fiatalok produkció-

ját.  Színvonalas, jó hangulatú estet biztosítottak számunkra. Köszönetet mon-
dunk mindazoknak akik eljöttek erre a programra,  reméljük jól érezték 

magukat. Alapítványunk a következõ Tóparti Akkordok rendezvé-
nyét augusztusban a Savanyó Jóska Napokhoz kapcsolódóan 

tartja, melyre mindenkit szeretettel várunk. 

Tótvázsonyért Alapítvány

Tó
pa

rti
   

    
    

     
                    Akkordok
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 „ Az ének szebbé teszi az életet,
az éneklõk másokét is.”

 (Kodály Zoltán)

A MI újság áprilisban megjelent számában már hírt adtunk 
arról, hogy a Nyugdíjasklub népdalköre benevezett az II. Or-
szágos Nyugdíjas „KI-MIT- Tud”- ra.  Március végén még csak 
az elõdöntõn voltunk túl, eredményhirdetésre csak késõbbi 
idõpontban került sor, de titkon bíztunk abban, hogy továbbjut-
hatunk. Szorgalmasan gyakoroltunk továbbra is, s közben megér-
kezett a várva- várt értesítés a középdöntõre, melyet április 24.-én 
Sármelléken tartottak meg. Az ott elért pontszámaink alapján 
bejutottunk a döntõbe. A döntõre június 2.-án került sor Keszt-
helyen a Balaton Színházban, ahol egyéb kategóriák mellett közel 
negyven népdalkör mérte össze tudását. A négytagú zsûri dön-
tése alapján a Tótvázsonyi nyugdíjas népdalkör bronzminõsítést 
és 20.000 Ft-értékben szállásutalványt kapott. Köszönjük Zsár 
Ferencné Erzsikének a felkészítést, a tagoknak a lelkes és kitáró 
munkát. 

A Nyugdíjasklub a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet-
hez beadott KOR-TARS-11 pályázata ugyan csak eredményes 
volt, hisz 111.750 Ft-ot nyert. Ezt az összeg az Egri kirándulás 
kiadásait részben fedezte. Az Önkormányzattól 130.000 Ft. tá-
mogatást kaptunk, melybõl 50.000 Ft-ot szintén a kirándulásra, 
80.000 Ft-ot pedig mûködésre használunk fel. Köszönjük az Ön-
kormányzatnak a támogatást, 

Május 12-én voltunk kirándulni Egerben, melyen 38-an vettünk 
részt. Kora reggel indultunk, hisz hosszú út állt elõttünk. Nyolc óra 
állt rendelkezésünkre, hogy megtekintsük a történelmi város leg-
fontosabb nevezetességeit. Délelõtt a Líceumot, (melynek I. eme-
letén található országszerte híres egyházmegyei könyvtár), Bazi-
likát (Magyarország második legnagyobb vallási épülete), majd a 
Város a város alatt kiépített pincerendszert tekintettük meg. Az 
ebédet a belvárosi menzán fogyasztottuk el. Ebéd után a Dobó 

Bronzérmes lett a tótvázsonyi nyugdíjas népdalkör
teret csodálhattuk meg, melyet két szobor is díszít: Dobó István és 
a végvári vitézek szobra. Az emlékmûvek az 1552-es török elleni 
többszörös túlerõvel szembeni gyõzelem dicsõségére készültek. 
A várban megtekintettük az állandó kiállításokat. A kazamaták 
látogatása vezetéssel történt. Sajnos a Minaretet már csak a vár-
falról néztük meg, hisz késõ délutánra már elfáradt a csapat, A 
fent említett nevezetességek jobb megismerése érdekében néhány 
klubtagunk rövid ismertetõvel készült. Köszönjük a munkájukat. 
Fáradságunkat hamar elfelejtettük a Szépasszony völgyben, hisz 
nagyon finom borokat kóstoltunk meg.. Este hét órakor indultunk 
haza, kissé fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva.

A nyári idõszakban szervezett programokat nem tervezünk, de, 
ha igény lesz rá, akkor júliusban közösen ellátogatunk a Cuha 
völgybe, augusztusban a borhetekre, s természetesen ismételten 
szeretnénk részt venni a Savanyó Jóska Napokon.

Szép nyarat, kellemes pihenést kívánunk mindenkinek:

                                                       „Õszidõ”Nyugdíjasklub tagjai
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Az idei évben szeretnénk telje-
sen megújítani az immár 12 éve 
hagyományos Savanyó Jóska Na-
pok rendezvényünket. Az idei 
lehetõségeket meglovagolva sokkal 
jelentõsebb támogatásokat sikerült 
elnyernünk, mint a korábbi évek-
ben. Sajnos ezek a támogatások 
csak az idei évre vonatkoznak, így 
az idei újításokból nem követke-
zik az, hogy ezentúl minden évben 
tudjuk tartani az idei színvonalat, 
de igyekszünk minden lehetõséget 
késõbb is kihasználni.

Már a tavalyi 1 napos – rövidített- 
program során elterveztük, hogy 
idén –a Hidegkúti Mûvészeti Na-
pok mintájára- 4 naposra bõvítjük 
a rendezvényt, és tervünket úgy 
tûnik, sikerül tartalommal meg-
tölteni.

A csütörtöki program a bor, a 
szõlõ és a hagyományok témájában 
próbál érdekességeket nyújtani. 
Legfõbb célja a 250 éve Alsóõrsön 
született tótvázsonyi református 
lelkész és polihisztor,  Fábián Jó-
zsef életének és munkásságának 

Egyházi fenntartásba 
kerül az iskola

A köznevelésrõl 2011 decemberében alkotott törvény – több más 
intézmény mellett – az általános iskolák állami fenntartásba vételét 
tartalmazza 3013 január 1-tõl.

Ez a törvényi változás önmagában még nem indokolta volna, hogy 
az önkormányzatok egyházi fenntartót keressenek a Tótvázsony – 
Hidegkút Önkormányzatok Általános Iskolájának.

A törvény azonban szabályozza az iskolák átlagos osztálylétszámát 
is, amely az 1 – 8 osztály helyben történõ mûködését befolyásolja. 
A mi intézményünkben kis létszámú osztályok vannak. Ez ugyan 
kedvezõ az oktató-nevelõ munka szempontjából, viszont a fenntartás 
fajlagos költségei magasak. Az önkormányzatok ezt a többletkölt-
séget eddig saját forrásból biztosították. Állami fenntartás mellett 
azonban erre nem lehet számítani.

Ezért döntött úgy a két település önkormányzata, hogy az iskola 
1 – 8 osztályának helyben történõ megtartása érdekében a Veszprémi 
Érsekséggel köt megállapodást az intézmény fenntartására. Így az 
iskolánk ez év szeptember 1-tõl a Padányi iskola tagintézményeként 
fog mûködni.

Az egyházi fenntartás természetesen együtt fog járni néhány válto-
zással az eddig megszokottakhoz képest. Azonban a tartalmi rész vál-
tozatlan marad. Ez pedig az iskolára eddig is jellemzõ jó színvonalú 
oktató – nevelõ munka, az ehhez szükséges feltételek biztosításával.

A szülõkkel és a pedagógusokkal folytatott egyeztetések során az 
érintettek döntõ többsége támogatta az önkormányzatok döntését. 

A 2012 szeptember 1-i tanévnyitóig még nagyon sok munkát kell 
elvégezni, hogy zökkenõmentes lehessen a fenntartó váltás. 

Meggyõzõdésünk, hogy ez a lépés az itt élõ gyermekek, szüleik és az 
egész település érdekét szolgálja.

Magasi János polgármester

XII. Savanyó Jóska Napok
Tótvázsony, 2012. augusztus 9-12. csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

bemutatása. Természetesen kul-
turális program- néptánc-  és bo-
rozgatás is gazdagítja a „szakmai” 
programot. Terveink szerint az ad-
digra elkészülõ nagysátorban vár-
juk az érdeklõdõket a Nagymezõ 
utcában- Millennium Park.

A pénteki program a nemrég nagy 
sikerrel megrendezett Tóparti Ak-
kordok folytatása lesz. A koncertet 
várhatóan táncosok egészítik ki, a 
Tó Parkban tervezett programot a 
Tótvázsonyért Alapítvány rendezi. 
Így PÉNTEKEN a Millennium 
Parkban NEM LESZ RENDEZ-
VÉNY!

Szombaton a szokásos napot ter-
vezzük sporttal, fõzõversennyel, 
bábelõadással, bemutatókkal, kul-
turális mûsorral, SZTÁRVEN-
DÉGGEL, és utcabállal. A koráb-
bi –egyre kisebb- népmûvészeti 
vásár helyett a helyi és térségi õs- 
és kistermelõk részvételével Helyi 
Termék Vásárt tartunk, melyre 
várjuk az árusítani akaró termelõk 
jelentkezését. Fedett helyett ingyen 
biztosítunk!

Vasárnap kora este templomi 
koncertet tervezünk, melynek 
helyszínét és fellépõjét még szer-
vezzük.

Várjuk a fõzõversenyen indulni 
szándékozók jelentkezését! Várjuk 
a falunk és Hidegkút civil szerveze-
teinek megjelenési/bemutatkozási 

terveit, vagy saját programötletei-
ket!

Várjuk a helyi fiatalokat- 12-25 év 
közöttiek- önkéntesnek az 5 napos 
pakolás/szervezés munkájához, 
akiket várunk az egyesület tagjai 
közé is!

További információk a plakáto-
kon, szórólapokon, honlapon és a 
facebookon!

Várunk mindenkit!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Szilárd tavaly június elején ér-
kezett Csíkszeredából, és rögtön 
a nyári napköziben találta magát. 
Ágitól vette át a stafétát, de Ági 
már elment mire Szilárd érkezett, 
így nem tudta átadni a tapasztala-
tait. A nyár közben- augusztus ele-
jén – érkezett Szilvi Csernátonból 
és egybõl a Savanyó Jóska Napon 
találta magát. Alig ért véget a nyár 
és rázódtak bele a mindennapok 
feladataiba, máris felborult a nyu-
godt hétköznapok rendje, hiszen 
elkeztük a készülõdést a nagy köl-
tözésre. Szeptemberben költözött 
át az iroda, a teleház és a könyvtár 
a Tetõtérbe. Nagyon sok munkát 
jelentett ez. A stúdió sajnos csak 
novemberben tudott átköltözni, 
így a fiatalok a Tótvázsony TV 
mûködtetésében egy ideig nem 
tudtak aktívak lenni. Az idei év 
már a mindennapi munkáról, az új 
ötletek kidolgozásáról, a tapaszta-
latok bõvítésérõl és az éves munka 
bemutatásáról szólt.

A bemutató nap- Bemutatjuk Er-
délyt- színes választékot nyújtott 
Székelyföld mindennapjairól. A 
rendezvény során elõször Szilárd 
és Szilvi képeibõl készült kiállítást 
csodálhattuk meg, melyet étel és 
italkostoló követett. Az ételekrõl 

Véget ért Szilárd és Szilvi önkéntessége
italokról Szilárd mesélt, kóstolhat-
tunk zakuszkát, micset, házipálin-
kát és Emma néni által készített 
kukoricapuliszkát. Erdélyi tánco-
kat láthattunk a Honvéd Bakony 
Táncegyüttes elõadásában, majd 
két ismert humorista- a Dumaszín-

ház két stand-up fellépõje, a csík-
dánfalvi Zsók Levente és Szilárd 
bátya Tóth Szabolcs adott ízelítõt 
a székelyek mindennapjairól. Igen 
jól mulattunk. 

A két fiatal ittlétét támogató Fia-
talok Lendületben program egy jól 

mûködõ, nagyon nagy biztonságot 
adó program Európában. Röviden 
EVS-nek hívjuk, ez az angol rövi-
dítés kezdõbetûibõl áll: Európai 
Önkéntes Szolgálat. Merem aján-
lani minden, 18-30 év közötti fiatal 
számára, hogy ezzel a programmal 
próbálja ki és fejlessze saját ma-
gát akár fél vagy egy évre bárhol 
Európában. Jelenleg is indulnak 
új projektek, további informáci-
ókat irodánkban is kaphatnak az 
érdeklõdõk. 

Szomorúak vagyunk, hogy ismét 
véget ért egy év, és elköszönnek a 
fiatalok Tótvázsonytól, de már vár-
juk Máté Lóránd és Serestely Ada 
érkezését Sepsiszentgyörgybõl!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Bemutatjuk Erdélyt
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Szeptember:
Az évkezdés idõszakában Törté-
nelmi idõutazásra vittük a felsõ 
tagozatos diákjainkat. A korábbi 
évek gyakorlatának megfelelõen 
egy kiválasztott történelmi idõszak 
hoz adaptáltuk a tanítást és korabe-
li környezetet teremtve öt napon át 
tanítottuk iskolánk diákjait. Most 
nemzetünk õstörténetének idejé-
be, a honfoglalás korába vittük el a 
gyerekeket. A siker most sem ma-
radt el, ennek a programnak évek 
óta töretlen a népszerûsége.
Iskolánk rendõre Komlós Nor-
bert nálunk vehette az  „Év 
iskolarendõre” megtisztelõ címet. 
Iskolánkban végzett munkáját ez-
úton is köszönjük, továbbra is szá-
mítunk segítõ együttmûködésére.
Szeptember a tanulmányi verse-
nyek beindításának ideje, idén is 
számosan vettek részt ilyen-olyan 
versenyeken.
A sportnapon Diákolimpiai ötpró-
bában mérhették össze erejüket 
diákjaink.
Népi hangszerek bemutatóján is-

merkedhettünk meg számos régi 
zeneeszközzel.

Október:
Az ünnepek havában méltó mó-
don  megemlékeztünk nemzetünk 
hõseirõl, akik évszázadokon át 
küzdöttek a szabadságért és a mai 
napig követendõ példaként állnak 
elõttünk.

November:
Diákjaink vidámságot csempész-
tek a tótvázsonyi idõs emberek 
szemébe.
A szülõk klubja górcsõ alá vette 
gyermekeink pénzgazdálkodását.
Hagyományainknak megfelelõen 
részt vettünk a Városlõdi Nemze-
tiségi Kulturális Vetélkedõn.

December:
Ismét megrendezésre került egyik 
jó gyakorlatunk, a „Mesterségem 
címere”, amely segítséget nyújt di-
ákjaink pályaválasztásában.
Természetesen erre járt a Mikulás.

Luca napján ismét összemér-
tük tudásunkat más gyerekekkel 
lombfûrészelés terén.
E hónap a zeneiskola vizsga-
koncertjének és karácsonyi kon-
certjének és iskolánk karácsonyi 
mûsorának  ideje.
Január a félév lezárásának 
idõszaka, ekkor osztjuk a félévi 
értesítõt és végezzük el a félév ér-
tékelését.

Február:
E hónap a 8. osztályos diákok be-
iskolázásának ideje. Fontos, hogy 
végzõs diákjaink merre veszik éle-
tük haladásának irányát.
Hagyományosan jól mulattunk a 
Farsangi mulatságban.

Március:
Ünnepi mûsor  a Millenniumi 
parkban Nemzeti ünnepünk alkal-
mából.
Német projektnapot rendeztünk, 
amelyen sokoldalúan gyakoroltat-
tuk a német nyelv használatát.
A diákönkormányzat napján tanár 
és diák együtt mulat szinte egész 
nap.

Április:
Ugodra mentünk a Drámafeszti-
válra, majd Márkóra a Kistérségi 
versmondó versenyre.

Május:
Tanulmányi kirándulásra vittük 
gyermekeinket.
Német estet rendeztünk, gyer-
meknapon vettünk részt, 
diákközgyûlést vezettünk, fotóz-
kodtunk, múzeumot látogattunk, 
kompetenciákat mértünk.

Június:
Ismét elrohant egy tanév. Ismét 
szárnyra kel egy évfolyam, hogy 
kirepülve máshol folytassa a 
megkezdett munkát, reméljük, si-
kerrel.  A többieket visszavárjuk 
szeptemberben. Addig is: Jó va-
kációt.

 Dienes Gábor

Ha újra itt a nyár… avagy 
a vakáció margójára

A tanév vége táján értékelni szoktuk az évet. Hol ilyen, hol olyan szem-
pontból. Most nem fogok messzemenõ tanulságokat leszûrni, csupán fel-
elevenítem a tanév valamilyen szempontból legfontosabb eseményeit.
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Június közepén, a tanév végén 
már mindenki, kis és nagy diák, 
tanító és tanár egyaránt a nyári 
szünetet várja, de elõtte azért szá-
mot vet az elmúlt idõszakkal. Így 
teszünk mi, szülõk is.

Több rendezvényen, eseményen 
is helyt kellett állnunk ebben a 
félévben. A farsangi bálon a ha-
gyomány szerint a szülõk vállal-
ták a süteménysütést, a büfét és 
a fánkevõ verseny lebonyolítását. 
A siker óriási volt, a büfében az 
utolsó morzsáig minden elfogyott, 
ezúton is köszönjük az ügyes kezû 
anyukáknak a közremûködést! 

Következõ nagy feladatunk a 
húsvéti jótékonysági bál megszer-
vezése volt. Köszönjük a szülõk, 
a bálozók és a támogatói jegyeket 
vásárlók anyagi támogatását!

Májusban a bál bevételébõl és 
az önkormányzat támogatásából 
a Nefelejcs Alapítvánnyal, a Linde 
Alapítvánnyal, valamint az óvodai 
szülõi közösséggel összefogva a 
tótvázsonyi és hidegkúti gyerekek 

program gazdag gyereknapján 
vettünk részt. Legnagyobb sikere 
Tibi bohócnak volt, de szívesen 
vettek részt a gyerekek az arcfes-
tésen, a kupak-kép készítésen, a 
különbözõ vetélkedõkön és játé-
kokon. Közkedvelt volt az ugráló 
vár, a térképes kalózjáték, a játszó-
ház, a tûzoltók autója és a labirin-
tus is. Ehhez a naphoz is számos 
anyuka és nagymama járult hozzá 
sok–sok finom süteménnyel, az 
ALGIDA jégkrémmel, a nemesvá-
mosi Huszár és Tsa Bt frissítõvel. 
A felnõttek becsület kasszájában 
ismét szép összeg gyûlt össze a 
gyerekek javára. Köszönjük a se-
gítséget!

A befolyt anyagi támogatásokból 
és SzM díjakból az iskolai évzáró 
ünnepségen egy kis meglepetéssel 
szolgálhattunk. Az iskola szülõi 
közössége egy ping-pong asztalt, 
számos 

ping–pong ütõt és egy csocsót 
adományozott az iskola alapítvá-
nyának, a „ Te Jövõdért” Alapít-
ványnak. Reméljük, sok kellemes 
percet szereznek e játékok gyer-
mekeinknek a következõ tan-
években. Különleges eseménnyel 
zártuk ez évi munkánkat. Nagy 

örömünkre szolgál, hogy Szülõi 
Munkaközösségünk kezdeménye-
zésére és több civil szervezet, va-
lamint önkormányzat támogatásá-
val Némethy Kornélia harmonika 
tanárnõ 50 éves pályafutását egy 
komoly kitûntetéssel a „Pedagó-
gusok a Kistelepülésekért” díjjal 
zárhatta le, amit Hoffmann Rózsa 
Oktatásügyi Államtitkárasszony-
tól vehetett át. Ezt a rövid ünne-
pélyes alkalmat követõen a zene-
iskolás gyerekek és a szülõk egy 
búcsúünnepséget is szerveztek az 
iskolában, mellyel megpróbáltuk 
meghálálni és megköszönni azt a 
munkát, amelyet Kornélia néni az 
elmúlt években végzett. Mi, akik 
részt vettünk ennek szervezésében 
és lebonyolításában, felejthetetlen 
élménnyel gazdagodtunk. 

Még egyszer köszönjük minden 
segítõ szülõ és civil szervezet, ön-
kormányzat, együttmûködõ kész-
ségét és munkáját.  

Számítunk rájuk a jövõben is!

Tótvázsony, 2012. június 14.

Szülõi Munkaközösség

lakó gyermek számára nyitott a 
napközink. Gyerekenként heti 3300 
Ft-ért lehet nálunk teljes ellátást és 
élményeket szerezni. 

A gyerekekre tanárok, és fiatalok 
felügyelnek. Munkájukat önkénte-
sen végzik, ezúton köszönöm áldá-
sos tevékenységüket.

Programunkhoz a Tótvázsony 
-Hidegkút Községek Közös Fenn-
tartású Általános Iskolája biztosít 
ingyenesen termet,  az itt tanító 
tanárok nagyon sokat segítenek a 
napi gyermekfelügyeletben. A Ne-
felejcs Alapítvány tagjai is segítik 
a napközi mindennapjait, támo-
gatásukkal valósul meg minden 
pénteken kirándulás. A gyermek-
jóléti szolgálat is segíti 1-1 napon a 
gyermekfelügyeletet. Az étkezést a 
Tótvázsonyi és a Hidegkúti Önkor-
mányzatok támogatják, az öt hét 
megvalósításában idén pályázati 
támogatónk a Nemzeti Erõforrás 
Minisztérium Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogramja volt.

Köszönjük a napi felügyelõk se-
gítségét, és reméljük mindenki jól 
érzi magát a következõ hetekben 
is.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Ismét itt a tanév vége…
Az iskolai Szülõi Munkaközösségünk munkájának áttekintése 
2011-2012 tanév II. félév

NYÁRI NAPKÖZI
Idén nyáron immár 7-dik éve el-

indult a nyári napközink, melyet a 
Nefelejcs Alapítvánnyal és a helyi 
iskolával közösen szerveztünk. 5 
héten át, napi 17-20 gyermek szá-
mára nyújtunk reggel 8.00-tól dél-
után 16.00-ig elfoglaltságot, és biz-
tosítunk étkezést. A gyerekek nagy 
része alsós, de azért a felsõsök 
közül is vannak páran. Az öt hét 
alatt- június 18-július 20  között-, 
kirándulunk, kézmûveskedünk, 
sportolunk, vagy csak éppen lazí-
tunk. Minden Hidegkúton, Tót-
vázsonyban és Kövesgyûrpusztán 
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A tavaszi idõszakban újra sok program várt óvodásainkra, és 
bölcsõdéseinkre. 

Március 23.-án a nagycsoportosok ovi-sulin vettek részt, ahol az iskolai 
élettel ismerkedhettek meg.

Április 27.-én Áprily Géza látogatott el hozzánk zenés mûsorával, aki 
újra vidám perceket szerzett az óvodásoknak. A gyerekek vidáman éne-
keltek, játszottak az elõadóval.

Április 2.-án az óvodás és bölcsõdés játszóházban már a húsvétra 
hangolódtunk. Nagy örömünkre szolgált, és köszönjük, hogy sok szülõ 
készített gyermekével alkalomhoz illõ alkotásokat. Április 4.-én termé-
szetesen megérkezett a nyuszi is, ezért izgatott keresgélés, „begyûjtés” 
folyt az udvaron! A gyerekekre igazi élmény várt: két élõ nyulat is megfi-
gyelhettek a délelõtt folyamán.

Az április 23.-i Egészségnap keretében a reggeli az egészséges táplálko-
zás jegyében zajlott. A közös torna után Nóra néni játékosan a fogápolási 
teendõkre is felhívta az óvodások figyelmét. (sárgarépa, gyümölcs, keksz 
fogyasztása közben). A szülõknek Kristófik Ágnes és Kiss Tibor tartott 
elõadást. 

Május 6.-án a Baba-Mama Klub rendezvényén a nagycsoportosok 
anyáknapi versekkel, énekekkel köszöntötték a megjelenteket.

Május 7.-én az óvodában köszöntöttük az Édesanyákat és a Nagyma-
mákat. Ajándékkal, versekkel, énekekkel készültünk erre a szép ünnep-
re. Köszöntés után megvendégeltük a jelenlévõket.

A május 15.-i Pegazus Bábszínház „Fehérlófia” címû elõadása újra 
nagy élményt nyújtott a nagycsoportos gyerekeknek. 

A Szülõi Szervezetek által szervezett Gyermeknapon a gyerekek jól 
érezték magukat, élvezték a jó játékokat, programokat. A gyerekek nevé-
ben is köszönjük a tartalmas programokat.

Június 4.-én buszos kirándulást szerveztünk Tihanyba az összes óvo-
dással. Miután megérkeztünk, elõször a Levendulaházat és környékét 
néztük meg. Igazi élmény volt a gyerekeknek, hogy látták a Balatont, a 
stégen sétálhattak, az udvaron található játékokkal játszhattak. Közelrõl 
megfigyelhették a szürkemarhákat, az ürgelyukakat. (Sajnos ürgével 
nem találkoztunk) Ezután következett a játék a Szabadidõparkban, mely 
után jólesett a nasi, az innivaló és a jégkrém is. Fáradtan, de élmények-
ben gazdagon érkeztünk vissza az óvodába. Köszönjük az önkormányza-
toknak, hogy a kisbuszokat biztosították számunkra, mivel a nagybuszba 
nem fértünk be mindnyájan.

Nagy élményt nyújtott a gyerekeknek a június 10.-én megrendezett 
Nemzetiségi Találkozó, ahol a nagycsoportosok lelkesen adták elõ né-
met nyelvû mûsorukat. 

Az óvoda-iskola kapcsolatában a gyermekek érdekében szükséges a 
folyamatos, eredményes együttmûködés. Szülõi értekezleten a leendõ 
elsõsök szülei tájékoztatást kaptak az iskolai életrõl, feladatokról, az is-
kolát érintõ változásokról. Fontosnak tartjuk, hogy az átmenetet minél 
zökkenõ mentesebbé tegyük. Ennek érdekében Krámli Judit tanító néni 
ismerkedett a leendõ elsõsökkel, az iskolába készülõkkel. A nagyokkal 
mi is ellátogattunk az elsõ osztályba, hogy a gyermekek megismerjék az 
iskolai környezetet. 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségnevelési programot 
szervezett, melynek célja volt, hogy egészségneveléssel kapcsolatos is-

mereteket bõvítsenek gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt. A gyerekek 6 
foglalkozáson, a szülõk 3 elõadáson vehettek részt.

A középsõ és nagycsoportos gyermekek szívesen alkotnak, rajzolnak. 
A Rendõrség által meghirdetett „Közlekedésbiztonság Gyerekszem-
mel” rajzversenyre alkotásokat küldtünk be. A díjátadó rendezvényen 
bábelõadást és rendõrségi bemutatót láthattak a meghívott gyerekek. 

Június elején CLICS építõversenyre kaptunk felhívást. Köszönjük, 
hogy az építõjátékot a Linde Alapítvány biztosította számunkra. A „Vízi 
közlekedés a Balatonon” alkotással a középsõ csoport belépõjegyet nyert 
Veszprémbe, a Szaléziánumba. 

A június 1.-én megtartott évzáró ünnepélyünkön elbúcsúztattuk az 
iskolába menõ nagycsoportos gyerekeket. Óvodánkból szeptemberben 
19 kisgyermek kezdi meg iskolai tanulmányait: 15-en a helyi Általános 
Iskolában, 4-en Veszprémben. 
A leendõ elsõsök név szerint:
Fazekas László Árpád ................................................................... Hidegkút
Molnár Kata ................................................................................Tótvázsony
Fodor Csilla .................................................................................... Hidegkút
Molnár Kitti .................................................................................Tótvázsony
Fogl Balázs ..................................................................................Tótvázsony
Papp Dóra ....................................................................................Tótvázsony
Grám Fanni .................................................................................Tótvázsony
Poszmik Anna Virág ..................................................................Tótvázsony
Izsák Luca Margit .......................................................................Tótvázsony
Schalbert Milán .............................................................................. Hidegkút
Kaszián Ákos ...............................................................................Tótvázsony
Schmidt Viktória ............................................................................ Hidegkút
Kiss Málna Dóra .........................................................................Tótvázsony
Steiner Mátyás .............................................................................Tótvázsony
Koczor Szabolcs ..........................................................................Tótvázsony
Strenner Márton Bence ..............................................................Tótvázsony
Kovács Dominik ..........................................................................Tótvázsony
Tóth-Almási Piroska ..................................................................... Hidegkút
Mészáros Márk Imre ..................................................................Tótvázsony

Kívánjuk a búcsúzó gyerekeknek, hogy érezzék jól magukat iskolájuk-
ban, sok örömben, sikerben legyen részük, és szeretettel gondoljanak 
vissza óvodájukra! 

Május elején megtartottuk a bölcsõdei és az óvodai beíratást. Hogy 
minden kisgyermek óvodai ellátásban részesüljön, a fenntartó önkor-
mányzat egy fél csoport indítását tervezi a 2012-2013-as nevelési évre.

Köszönünk minden szülõi támogatást, segítséget, mellyel az egész ne-
velési év folyamán segítették munkánkat.

A nyári nagytakarítási munkálatokat július 23.-tõl augusztus 19.-ig vé-
gezzük. A szünidõre kellemes nyaralást, jó pihenést kívánok mindenki-
nek az intézmény dolgozói nevében is:

Hauck Jánosné intézményvezetõ

Óvodai, bölcsõdei hírek
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Ha június vége, akkor buli! 
Ezt már mindenki tudja. 
Az idei az ötödik volt! Is-

mét sikerült közösen eltöltenünk 
egy napot. Az idõ ezúttal nem tré-
fált meg minket, sütött a nap- sõt 
nagyon is! A hõség miatt bõségesen 
elláttuk a látogatókat folyadékkal.
A délelõtt leginkább a gyerekek-
nek szólt: amíg elkészült az ebéd, 
hintázhattak, trambulinozhattak. 
Nagy sikere volt a kincskeresõ 
játéknak és a kézmûves foglalko-
zásnak, de legnagyobb sikere az 
arcfestésnek volt, mely nagy megle-
petésre egész nap igénybe vehettek 
az érdeklõdõk.

Az érdeklõdõk az egészségsá-
torban vérnyomást mérethettek és 
szakkönyveket lapozhattak. Kósto-
ló is volt: házi joghurtot, fûszeres 
vajat, sajtokat és házi kenyeret kí-
náltak az egészséges étkezés jegy-
ében. 

Ebédre sertéspörköltet és birka-
pörköltet ehettünk fõt krumplival- 
köszönet Dávid Lászlónak, aki a 
hússal támogatta a rendezvényt. A 
finom ebéd után sütemény is került 
az asztalokra. Köszönjük!

Magasi János polgármester úr 
megnyitóján a rendezvényrõl és 
a települést érintõ fejlesztésekrõl 
beszélt. Örömmel hallottuk, hogy 
az idén elkészült kultúrotthonnal 
szemben a jelenlegi játszótér he-
lyén új játékokkal alakítanak ki 
a gyermekek számára korszerû 
játszóteret. Az igazán nagy válto-
zást azonban a rendezvény követõ 
héten elkezdett útépítés jelenti 
Kövesgyûrpuszta életében. Mint a 
polgármester úr elmondta, az új út 
4 méter széles felülettel a buszfor-
dulótól a hátsó sorházig tart, mely-
nek költségeit a helyi lakosok által 
befizetett kommunális adóval és az 
önkormányzat saját bevételeivel te-
remtette elõ. 

Elsõ fellépõnk György Marci volt, 
aki Veszprémbõl érkezett, musicalt 
és modern zeneszámokat énekelt 
nekünk többször is a délután folya-
mán. Ezután következett a G’n’B 
elnevezésû formáció, akik hipp-
hopp és rap zenei mûsort adtak elõ 
nagy sikerrel. Este a balatonfûzfõi 
„Csillagok” hastáncos csoport 
lépett színpadra, elõadásuk nem 
mindennapi látvány volt. Az éj-
szakát ismét Nyári József zenéjére 
táncoltuk át. 

A ping-pong verseny ideje alatt 
aszfaltrajz és karaoke programon 
lehetett részt venni. A versenyek 
eredményei: aszfaltrajz versenyen 
elsõ helyezést ért el Dávid Zsuzsi-
ka, második lett Valtner Benigna, 
harmadik lett Kocsó József. Ping-
pong versenyen elsõ lett Balogh 

Roland, akit ifj. Dávid László kö-
vetett, míg harmadik helyezett lett 
Tímár Beatrix, különdíjat Kocsó 
István érdemelt ki, gratulálunk 
mindenkinek.

Mindenki örült a palacsintának 
és a jégkrémnek, amit osztogat-
tunk. Köszönet a „konyhasátor” 
minden tagjának az egész napos 
sütés-fõzésért!

Délutántól büfésátor mûködött, 
ami hozzájárult a rendezvény sike-
réhez. 

Ezúton szeretném megköszönni 
a támogatóknak, valamint az ön-
kénteseknek, hogy MEGCSINÁL-
TUK!

Támogatóink voltak: Tótvázsony 
Község Önkormányzata, MC BA-
UCHEMIE, ANDA Kft., Dávid 
László, 

Kovács Istvánné
Kövesgyûri 

Ifjúsági Klub

Pusztán 1 Nap!
Az ötödik!
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2012. május 28-án volt 
tanítóinkat fogad-

tuk. Õk most Pápateszéren laknak, 
fiúk az ottani polgármester hozta 
el õket volt diákjaikhoz. Szalczer 
György és hitvese Éllõ Viola 1951-
tõl 1962-ig tanítottak Hidegkúton.

Pünkösdhétfõn Hidegkúton olyan 
megható ünneplés volt, ami talán 
egyedülállónak mondható. Tíz év-
járat öreg diákjai ünnepeltek, az ál-
taluk nagyon tisztelt tanító házas-
párral. Õk az akkori körülmények 
ellenére jó eredményeket sõt kiváló 
helyezéseket is elértek tanulóikkal. 

A LÉLEK 
ÜNNEPÉN
Az öreg diákok létszáma 54 fõ, tár-
saikkal együtt összesen 72 fõ.

A több mint 50 éves múlt emlékei 
oly érzéseket váltottak ki bennünk 
és a találkozások, melyek mély 
meghatódásokra adtak okot. Volt 
oly személy is aki 50 év után tért 
vissza egykori falujába, gyerme-
kéveinek helyszínére. A hosszú idõ 
utáni találkozások, örömöt, mo-
solyt, valamint könnyeket csaltak 
a résztvevõk arcára. Tanítónknak 
kántori hivatása is volt     kezdet-
ben, amit a rendszer késõbb tiltott. 
Most viszont gyakorolta a szent-
misén, ahol mindeni részt vett. 
Hallottuk újra érces hangját, a 
szép énekeket. Az egykori diákok 
elgondolkodva ültek a templom 

padjaiban. Emlékeztek bizonyára 
szüleikre, hiányzó testvéreikre, 
régi hitéletükre. A szentmise után 
kilátogattunk a közeli temetõbe. 
Tanítóink régi ismerõseik sírját ke-
resték fel. A séta közben csak em-
lékeztünk, emlékeztünk. Ezután, 
volt iskolánk elõtt fényképezked-
tünk osztályonként nagyon tisztelt 
tanítóinkkal.

Amikor e napon õsz fejjel, a 
sorsunk sok baját tudva, de lelki 
örömmel ünnepeltünk, jól éreztük 
magunkat.

A fényképezkedés után, gyalogo-
san végig mentünk a Fõ utcán em-
lékezve, tekintgelõdve. Következõ 
állomásunk a megújult szeszfõzde 
volt. A tulajdonos bemutatta a be-

rendezést és termelésük végered-
ményét. Megköszöntük Pintér Ba-
lázsnak a lehetõséget, hogy mindezt 
láthattuk. Befejezve körutunkat 
a Kultúrházba mentünk, ahol el-
fogyasztottuk ünnepi ebédünket. 
Létszámunk betöltötte a termet. 
Az egymással való beszélgetések 
pedig jó érzéssel lelkünket.

Köszöntõt mondtunk tanítóink-
nak, majd ajándékot és virágot 
adtunk át részükre. A múltra emlé-
kezve, névsor olvasásra került sor, 
amelyben jelentkeztünk, majd rövi-
den bemutatkoztunk a családtagja-
inkat is felsorolva és lakhelyünket. 
Ezután ez alkalomra írt dalocskát 
énekeltünk, tanítóink lelkiismere-
tes munkájuk elismeréséül. Vége-
zetül a búcsúzkodásig beszélget-
tünk, emlékeztünk.

S-s.

(folytatás a 12. oldalon)
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Önkormányzat lapja

Dalocska tanítóinknak

(Kislak áll a …… dallamára)

Akkor régen, itt iskolások voltunk,
Amit kellett, mindent megtanultunk.
Tanítóink, jól neveltek bennünk,
Már azóta, sorséretté lettünk.

Esztendõknek, sora áll mögöttünk,
Kis falunkba, emlékezni jöttünk.
Találkoztunk, tanár és tanítvány,
Úgy érezzük, ez jó bizonyítvány.

Bizonyítjuk, tisztelettel máma,
Minden szóban, van köszönet és hála.
Köszönjük, hogy fáradoztak értünk,
Ez egy régi, nem múló emlékünk.

S-s.

Közös emlékezés
Könnyû a szív, amikor virágzik a lélek,
Amikor igaz szóval, éljük az életünk.
Találkozáskor, egymás szemébe nézve,
Barátilag nyújtjuk a kezünk.
Kis falunkban nagy találkozó volt,
Találkozott két tanító és sok öreg diák.
Tíz évfolyam köszöntötte, éltes énjüket
És elhangzott számos, éltetõ szóvirág. 

Ötven-hatvan év, távollét után, 
Sok öreg diák, szinte bénultan hallgatott. 
De a testbeszéde mindent elárult, 
A figyelõ szem, arcáról kiválóan olvasott.

Az arcokon volt öröm, mosoly, s néha könny, 
Az emlékekben fürdött, sokféle érzelem.
A templom padjaiban ülve, hallgattuk
Tanítónk játékát, énekét, mely hála szerelem.

Kegyelettel csendben a temetõbe is mentünk, 
Majd körbejártuk gyalog kicsi falunk.
Elõtte persze, osztályonként fénykép készült, 
Mely õrzi a pillanatot, amely idõben vagyunk.

A Kultúrházban, mind összegyûltünk,
Itt volt az ünnepi ebéd, névsorolvasás, sok beszéd. 
Itt énekeltük a saját dalocskát,  
mindent megköszönve
És volt még tanítóinknak, egy kis ajándék. 

Pünkösd hétfõjén, történt e találkozó,
Tudvalévõen, a lélek nagy ünnepén.
Ez csodálatos volt, megismételhetetlen,
Az emlék nyomot hagy minden résztvevõ életén.

S-s.

A LÉLEK 
ÜNNEPÉN

(folytatás a 11. oldalról)


