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A Tótvázsonyi és Hidegkúti  
Önkormányzat lapja

A 2011-2012-es években az 
Országgyûlés több olyan tör-
vényt fogadott el, melyek egyes 
területeken jelentõs mértékben 
befolyásolják az önkormányzatok 
mûködését.

Az egyik ilyen jogszabály az új 
köznevelési törvény, mely többek 
között rendelkezik arról is, hogy 
2013 január 1-tõl az alap- és kö-
zépfokú iskolák állami fenntar-
tásba kerülnek. Tótvázsony és 
Hidegkút önkormányzatainak 
döntésével a helyi közös fenn-
tartású általános iskola 2012 
szeptember 1-tõl a Veszprémi 
Érsekség fenntartásába került, 
a Padányi iskola tagintézménye-
ként mûködik tovább. Ezzel az is-
kolánk elkerüli az állami fenntar-
tásba vételt. Szándékunk szerint 
így biztosítani tudjuk a hosszú 
távú, helyben történõ mûködés 
lehetõségét.

A másik a járások létrehozá-

sáról döntött. Magyarországon 
2013 január 1-tõl 175 járási hi-
vatal és 23 fõvárosi kerületi hi-
vatal jön létre. A járási hivatalok 
a polgármesteri hivataloktól és 
a körjegyzõségektõl vesznek át 
több államigazgatási feladatot. 
Ezek közé tartozik a személyi 
adat és - lakcím nyilvántartás, az 
okmányirodák, az építési hatósá-
gi jogkör, a gyermek és ifjúságvé-
delmi, gyámügyi és szociális igaz-
gatási feladatok. Tótvázsony és 
Hidegkút települések a Veszprém 
székhelyû, veszprémi járáshoz 
fognak tartozni. A törvény tar-
talmaz utalást arra vonatkozóan, 
hogy az ügyintézés lehetõségét 
helyben is biztosítani kell. En-
nek gyakorlati megvalósulásáról 
azonban jelenleg még semmilyen 
információnk nincs.

A harmadik lényeges változás 
az új önkormányzati törvénybõl 
adódik. Ez a törvény szabályozza 

az önkormányzatok mûködését. 
A korábbi önkormányzati tör-
vényhez képest nagyon sok vál-
tozást tartalmaz ez a jogszabály. 
Ezek egyike, hogy az eddigi 
körjegyzõségek és polgármesteri 
hivatalok helyett önkormányzati 
– és önkormányzati közös hivata-
lok létrehozását fogalmazza meg. 
A különbség a hivatalt létrehozó 
önkormányzatok számában van.

A törvény szabályozza azt is, 
hogy ilyen hivatalok csak azon 
településeken mûködhetnek, 
ahol a lakosságszám eléri a 2000 
fõt. Önkormányzati közös hivatal 
esetén az azt létrehozó önkor-
mányzatok együttes száma kell, 
hogy minimum 2000 fõ legyen. 

Tótvázsony és Hidegkút kö-
zségek együttes lakosságszáma 
nem éri el a 2000 fõt, így nem tu-
dunk közös hivatalt mûködtetni. 
Lehetõségünk van arra, hogy a 
fenti létszámelõíráshoz igazodva, 

más településhez csatlakozzunk. 
Errõl az önkormányzatoknak 
még az idei évben dönteniük kell. 
A törvény úgy rendelkezik, hogy 
2013 január 1 után, maximum 60 
napon belül létre kell hozni az ön-
kormányzati közös hivatalokat.

Természetesen mindez nem 
jelenti azt, hogy Tótvázsonyban 
teljesen megszûnik az ügyinté-
zés lehetõsége. Bármely telepü-
lés önkormányzati hivatalához 
is csatlakozunk, mindenképpen 
arra törekszünk, hogy a helyben 
történõ ügyintézés lehetõsége mi-
nél teljesebb legyen. Szeretnénk 
elérni, hogy ez a meglehetõsen 
jelentõs változás a Hidegkúton és 
Tótvázsonyban élõk számára ne 
okozzon elviselhetetlen többlet 
terhet, a továbbiakban is a már 
megszokott módon tudják az itt 
élõk ezt a „szolgáltatást” igénybe 
venni.

Magasi János polgármester

Önkormányzati közös hivatal

Pályázatok
A Leader  IV.-es tengely pályázati kiírá-

saira az önkormányzat több helyi civil szer-
vezettel együtt nyújtott be pályázatokat. 
Ezek mindegyike elnyerte az igényelt támo-
gatást. Az errõl szóló döntés kézhezvételét 
követõen el is kezdõdött a megvalósításuk.

Kövesgyûrpusztán a játszótér régi játé-
kait elbontottuk és egy új, 6 játékból álló 
játszóteret alakítottunk ki. A kivitelezés 
befejezõdött, a játszótér szabványossági 
felülvizsgálata is megtörtént. Az errõl szó-
ló dokumentumok kézhezvételét követõen 
tudjuk a kifizetési kérelmet benyújtani. 

A Tótvázsonyért Alapítvány a kultúrház 
belsõ felújítására nyert támogatást, amibõl 
a színpad új hajópadló borítást kap, míg a 

(folytatás a 2. oldalon) A kövesgyûri játszótér
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Tótvázsonyi expedíció
Serestély Ada vagyok, jelenleg 

22 éves, a Tótvázsonyi Ífjusági 
Egyesület legfrissebb önkéntesé-
nek egyike. Az életem nagy része 
földrajzilag elrendezve három 
különbözõ városban, Erdélyben 
zajlott. Az elsõ városban megszü-
lettem, ez volt Kézdivásárhely, a 
másodikban, Sepsiszentgyörgyön 
felnõttem, és Kolozsváron végez-
tem egyetemi tanulmányaimat fi-
lozófia szakon. Ez az útvonal egy 
erdélyi magyar fiatal számára a 
leglogikusabb és a legátlagosabb, 
mivel a középiskola elvégzése után 
a diákok jelentõs hányada a ko-
lozsvári magyar egyetemek közül 
szelektál. Így Kolozsváron nagy-
jából ugyan az a közeg vett körül, 
amelyik otthon, és hol a bátyám, 
hol a barátaim biztonságában élvezhettem az egyetemi éveket.  Többnyire ez az 
oka annak, hogy el akartam jönni, kikeveredni abból a mechanizmusból, amibe 
az eddigi minták és az oktatási rendszer vezetett. Úgy gondolom, hogy, ha az em-
ber azt érzi, hogy külsõ tényezõk befolyásolták, és, hogy a körülötte lévõ emberek 
tartják össze, akkor odébb kell kicsit állni, és megpróbálni magunkat. Nem vagyok 
annyira naiv, hogy a puszta helyváltoztatásnak világmegváltó szerepet tulajdonít-
sak, de kétségtelenül ez is befolyásolt abban, hogy most itt vagyok. Ez persze nem 
magyarázat arra, hogy miért lettem pont önkéntes, pont Tótvázsonyban. És talán 
nem is lettem önkéntes, attól, hogy lett egy önkéntes kártyám. Három opcióm volt: 
tovább tanulni külföldön, dolgozni, vagy önkénteskedni. Majdhogynem az döntött, 
hogy a legjobb pillanatban kaptam egy körlevelet, amelyben a tótvázsonyi önkén-
tességi lehetõségrõl számoltak be. Az önkéntesség számomra nem azt jelenti, hogy 
altruisták leszünk, és mindent feláldozunk másokért, hanem, hogy önmagunkra 
is koncentrálva megpróbáljuk jól érezni magunkat és képesek vagyunk másokat 
is magunkkal sodorni(csak elsõ hallásra tûnik önzésnek). Másrészt, pedig lassan 
nevetségesnek tartom, hogy állandóan célcsoportokat szabunk meg, és nem vesz-
szük észre, hogy néha olyan emberekre hatunk, akik soha nem is voltak részesei 
ennek a csoportnak. Nekem kicsit azt is jelenti ez az egész, hogy megtaláljam az 
apróságoknak a végtelenét, a kis emberek nagy mosolyát vagy pont fordítva. Mind-
ezek mellett, pedig olyan kézzelfogható dolgokat is szeretnék itt elsajátítatni, mint 
a fényképezés és a filmezés, amelyekre itt bõven van lehetõségem. Jelenleg az egye-
sület Tetõterének könyvtárában lehet megtalálni, ami számomra az egyik legopti-
málisabb hely. Sartre-nak az Undor címû regényében van egy olyan figura, akit Au-
todidaktának hívnak, és azzal tölti az idejét, hogy a könyvtárban, ábécé sorrendben 
minden könyvet kiolvas. Ez lehetne egy komoly egy éves terv a számomra is, de nem 
lesz. Egyelõre nagyon jól érzem itt magam, szeretnék nyitottnak lenni a nyitottság-
ra, még sokat legurulni biciklivel a dombról, sok élményt kapni és szerezni.

Serestély Ada
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

A változás élménye
Mindenekelõtt be-

mutatkoznék - a ne-
vem Máté Loránd, 
21 éves múltam és 
Sepsiszentgyörgyrõl 
érkeztem az egyesü-
lethez idén augusz-
tusban.

Egy évig fogok itt 
tartózkodni Tótvá-
zsonyban a Fiatalok 
Lendületben nevû 
programnak és ter-
mészetesen a küldõ 
és fogadó szervezet-
nek köszönhetõen, 
EVS önkéntes beosztásban (EVS – Európai Önkéntes Szol-
gálat), elsõdleges munkaköröm pedig az egyesület munkájá-
nak a segítése. A Bakony Hotel egyik apartmanjában lakom 
másodmagammal – Ada, a lakótársam szintén ezen prog-
ramban tevékenykedik.

Nem szeretek magamról mesélni, szóval az önjellemzést rö-
vidre fognám. Nyugodt, kimért vagyok, aki nehezen vált élet-
stílust és a saját maga által kitaposott ösvényen szeret járni. 

Ezért is tekintettem kihívásként erre a lehetõségre, hiszen 
eddig nem nyílt arra alkalom, hogy hasonló munkakörben 
kipróbáljam magam, nem fotóztam, nem videóztam, vagy ha 
igen, akkor csak a magam szórakoztatására.

Mondhatni tehát, hogy nem csupán a környezet, amibe be-
lecsöppentem tért el a megszokottól, hanem a mindennapi 
feladataim is. Ez az elsõ néhány hétben okozott némi nehé-
zséget, de sikerült megszoknom a változást. 

A munkám végzése során máris számos érdekes és hasznos 
tapasztalatot szereztem, a napjaim pedig meglehetõsen moz-
galmasan telnek. A másfél hónap itt tartózkodásom alatt volt 
alkalmam bekapcsolódni a civil szervezetek munkájába, de 
szórakozni, sportolni is futotta az idõbõl.

A családom és a barátaim távollétét már sokkal nehezeb-
ben viselem, folyamatosan küzdök a honvággyal és napról 
napra jobban hiányolom azokat, akiket egy idõre magam 
mögött hagytam, de szerencsémre itt is leltem barátokra, 
akik enyhíthetik ezt a hiányérzetet és a szabadidõm jelentõs 
részét kitöltik.

Örülök annak, hogy a tótvázsonyi közösség ilyen ha-
mar és ennyire nagylelkûen befogadott, remélem, hogy a 
következõ idõszakban jelentõs mértékben hozzájárulhatok 
az eseményei(n)k sikeres szervezéséhez, lebonyolításához és 
azok megörökítéséhez!

Máté Lóránd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

többi járófelület hidegburkolása 
készül el. Ezzel együtt a belsõ fes-
tés is megtörténik.

A Tûzoltó Egyesület a kultúrház 
és a közösségi ház közötti terület 
térburkolására nyert támogatást. 
A kivitelezés a kultúr belsõ mun-
kálatainak a befejezése után fog 
megkezdõdni. Ezt a munkát is 

szeretnénk szeptember végéig be-
fejezni.

A Linde Alapítvány az óvodában 
a  csapadékvíz  összegyûjtésére és 
öntözõ rendszer kiépítésére pályá-
zott és kapott támogatást. Ennek 
a megvalósítását is még az idei év-
ben tervezzük.

A négy pályázat együttes összege 
12 MFt. A civil szervezeteknek 10 
%-os önrészt kellett vállalni, míg 
az önkormányzat a kövesgyûri ját-
szótér költségébõl az ÁFÁ-t fizeti.

A civil szervezetek anyagi 
lehetõségei, valamint a pályázati 
célok figyelembevételével az ön-
kormányzat az önrészt támoga-

tásként átadja részükre, valamint 
biztosítja az elõfinanszírozást.

A fenti pályázatokon elnyert 
támogatásból megvalósuló beru-
házások az egész települést gaz-
dagítják.

Köszönjük mindazok munkáját, 

akik a pályázatok elkészítésében, 
megvalósításában, elszámolásában 
részt vettek, ill. rész fognak venni.

Magasi János
Polgármester

Pályázatok
(folytatás az 1. oldalról)
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CIVIL IRODA FEJLESZTÉS 
TÓTVÁZSONYBAN

Egyesületünk sikeresem pályázott a LEADER támogatások közül a 
Közösségi terek fejlesztése és a Megújuló energiaforrások használata ki-
írásokra. Mindkét pályázat az egyesület által mûködtetett Tetõtér fejlesz-
téséhez járult hozzá. A 90%-os támogatási intenzitást jelentõ pályázatok 
egyesületünk mûködési költségeit csökkenti az ebbõl felszerelt  napele-
mekkel megtermelt áram által, illetve új szolgáltatásokat, jobb eszköz-
hátteret ad a mindennapi munkánknak.

A napelemes rendszerünk 2,3 kW teljesítménnyel tud áramot termelni, 
mely az évi közel 200.000 Ft-os áramfogyasztásunkat tudjuk csökkente-
ni. A rendszer akár 2-3 év alatt is megtérülhet , fõként a 90%-os támo-
gatásnak köszönhetõen. A rendszer átadását követõen bemutató napot 
szervezünk melyre szeretettel várjuk majd az érdeklõdõket!

Civil irodánkat közel 10 tótvázsonyi és a 2 hidegkúti szervezet használ-
hatja. Így már igazán jelentõs eredmény az ide fejlesztésünk, hiszen olyan 
eszközökkel tudunk a szolgáltatásainkat bõvíteni  mely sok közösség és a 
két település lakói számára hasznos lesz!

4 fõ szakterületen sikerült jelentõs fejlesztést végrehajtani: hangtech-
nika, kameratechnika, irodatechnika mellett a gyakori gyermekprog-
ramunkhoz fejlesztõ játékokat tudtunk vásárolni. Hangtechnikánk a 
korábbi eszközök bõvítésével most már egy komolyabb rendezvényen is 
megállja a helyét, profi hangkeverõt sikerült venni, melyhez a jelenlegi 
hangfalaink mellé 2 további aktív hangfalat tudunk csatlakoztatni.  Igen 
sok rendezvényen hasznos lehet a most megvett mobil hangrendszer, mely 
akár áramforrás nélkül 6-8 órán át tudja hangosítani a benne lejátszható 
CD-t, vagy a beleépített mikrofon hangját. Kameratechnikánk egy komp-
lett vállkamera szettel bõvült, így már akár egyszerre két helyszínen is tu-
dunk felvételeket készíteni- akár két párhuzamosan zajló rendezvényen. 
Irodatechnikánk egy színes nyomtatóval. Laminálóval bõvült. Ezekkel 
lakossági igényeket is kielégítünk térítés ellenében.

Várjuk Önöket a Tetõtérben, vegyék igénybe szolgáltatásainkat!

Szendrei Szilárd  
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

A nyár során sikerült két útsza-
kasz aszfaltozását megvalósítani.

A Napsugár és a Rózsa utcák 
lakói annak idején összközmûves 
telkeket vásároltak, amibe a szilárd 
burkolatú út is beletartozik. Mos-
tanra az utcák beépítettsége elérte 
azt a mértéket, ami idõszerûvé tet-
te az aszfaltozás elvégzését.

Kövesgyûrpusztán a buszforduló-
tól a településrész északi, beépített 
részéig aszfaltoztattuk le az utat  2 
000 m2 –es felületen, melynek a 
költsége közel 3 MFt volt.

Szándékunk  mindkét esetben az 
volt, hogy az érintett utcákban élõk 
komfortérzetét növeljük.

MJ

Véderdõsáv
Még az elmúlt évben nyújtottunk 

be pályázatot a település északi 
részére tervezett véderdõ sáv te-
lepítésére. Pályázatunk sikeres 
volt. Az MVH támogatási hatá-
rozatának a birtokában elkezdtük 
az elõkészítését. A szakirányítást 
végzõ erdész közremûködésével 
kiválasztottuk a kivitelezõt, aki a 
talaj-elõkészítési munkákat  na-
pokon belül megkezdi. A telepítés 
október végéig befejezõdik.

Hosszú távon ez az erdõsítés vé-
delmet nyújt – elsõsorban a Napsu-
gár utca lakóinak – az idõnként na-
gyon zord északi széllel szemben.

MJ

Badacsonyi kirándulás
Nyár búcsúztató  kirándulást szerveztünk augusztus 24.-re. A kirán-

dulásra bár ki jelentkezhetett, gyerekek, felnõttek, családok. A gyere-
kek utazási költségeit és az útközben elfogyasztott fagyit az alapítvány 
fizette. Az útra 14 gyermekkel és 4 felnõttel indultunk. Balatonfüredrõl 
vonattal utaztunk Badacsonyba, a gyerekeknek nagy élmény volt az uta-
zás a „zöld szúnyog” támadás ellenére. A vasútállomásról egyenesen a 
kikötõbe mentünk, ahol rögtön fel is szállhattunk egy Fonyódra induló 
hajóra. Néhány kisgyerek nem bánta volna ha egy kicsit jobban mozog 
alattunk a hajó ( fõleg ha csak a felnõttek alatt ) és ízelítõt kapunk a „ten-
geri betegségbõl”. Fonyódon egy sétát akartunk tenni a faluba, de a nagy 
melegre való tekintettel elõször pancsolni indultunk a  strandra, ahol a 
sekély víz láttán a gyerekek egybõl térdig rohantak a vízbe, ami kb150m 
távolságot jelentett. 1-2 órás fürdés után mikor a ránk rakódó homoktól 
is megszabadultunk, elfogyasztottunk egy hûsítõ fagylaltot, és visszain-
dultunk Badacsonyba. Elõzetes tervünk az volt, hogy felsétálunk a Sze-
gedi Róza házig, de a nagy hõséget sem a gyerekek sem mi felnõttek nem 
bírtuk, így csak egy kis sétát tettünk az elsõ játszótérig, ahol  megvártuk 
a hazafelé induló vonatot. Mire haza értünk mindannyian elfáradtunk , 
bár lehet ,hogy mi felnõttek jobban mint a kicsik. A 40 fokos hõség elle-
nére mindenki jól érezte magát, és már a következõ utazást szerveztük.                                                                                                                                      
Egy– egy ilyen kirándulás nem csak azért jó mert olyan helyekre jutha-
tunk el ahol még nem jártunk, de az együtt töltött idõ a gyerekeket, és 
minket felnõtteket is sok mindenre megtanít, türelemre, toleranciára, 
arra, hogy a mai rohanó világban lassítsunk egy kicsit.

Tósoki Zoltánné 
 Nefelejcs Alapítvány

Aszfaltozások
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XII. Savanyó Jóska Napok

Idén nagyon sok változás történt a Savanyó Jóska Napok programjában. Ez egyrészt a korábbi ötle-
tek megvalósításán és az idei pályázati lehetõségeken múlt. 

Legfõbb változás volt, hogy idén 4 napon várták programok az érdeklõdõket. A csütörtök esti be-
szélgetés és néptánc igazi megalapozója volt a rendezvénynek. Pénteken a Tóparti Akkordok má-
sodik eseményén a country volt a fõ kulturális irány. Ismét bebizonyította a Tó-park, hogy nagyon 
hangulatos rendezvényhelyszín, sõt falunk legideálisabb pontja egy nyár esti koncerthez. Köszönjük 
a Tótvázsonyért Alapítványnak, hogy pénteki napunk teljes szervezését és megvalósítását átvállalták, 
és erre a napra tették rendezvényüket.

Szombaton –akár a korábbi években- reggeltõl estig vártuk az érdeklõdõket közösségi, sport és 
kulturális programokkal. Sikerült talán érdekesebb délutáni, esti fellépõket meghívnunk. Természe-
tesen azért az idõjárás idén sem volt tökéletes, de talán már megszoktuk az évek alatt. Vasárnap új 
kezdeményezésként fotókiállítással és templomi koncerttel vártunk mindenkit. 

Nagy örömmel tapasztaltuk idén is a civil szervezetek segítõ és aktív részvételét, köszönjük mun-
kájukat. Jelentõs támogatást kaptunk a településhez kötõdõ több vállalkozástól, mely nagy segítség 
minden évben, köszönjük támogatásukat. Rendezvényünk nem lehetne ilyen színes, tartalmas és csa-
ládias a sok önkéntes segítõ munkája nélkül, köszönjük mindenkinek, aki munkájával segítette idei 
rendezvényünket!

Várjuk véleményeiket, ötleteiket és találkozzunk jövõre is az augusztus 8-11 között tervezett XIII. 
Savanyó Jóska Napokon!

Szendrei Szilárd Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Írásomat egy rövid, személyes történettel kezdem. Szeptember elsõ hétfõjén, az 
elsõ rendelési napon, kezdés elõtt több, mint másfél órával érkeztem a rendelõbe. 
Belépve látom, hogy asszisztensnõm, Hajnalka egy idõsebb hölggyel beszélget 
az ajtóban. Elsõ gondolatom a bosszankodásé volt, hogy már ilyen korán jönnek 
az elsõ páciensek. De mint kiderült, nem errõl volt szó! Fogadtatásképpen, az 
„új doktornõ” kapott egy csokor virágot! Nagyon jól esett ez a figyelmesség, ez a 
vendégszeretetrõl tanúskodó kedvesség. Azóta is tapasztalom, hogy ismeretlenül 
is milyen nagy bizalommal és szeretettel fogadnak az itt lakók. Szeretném ezt a 
bizalmat és pozitív fogadtatást kellõképpen megbecsülni és meghálálni. 

Gazda Gábor doktor úr sok évtizedes munka után nyugdíjba vonult, és átadta a 
Tótvázsony–Barnag–Hidegkút–Vöröstó településeket magába foglaló háziorvo-
si körzetet. A váltással sok változás is jár. Aki megfordult azóta a rendelõben, 
láthatta, hogy annak berendezése más lett. Változott a rendelési idõ, a telefon-
számok, a gyógyszertár mûködése is, és – mivel más lett az orvos személye is – a 
rendelés stílusa is különbözõ. Remélem, hogy a késõbbiekben a változásoknak 
csak az elõnyeit fogják érezni. 

Rendelési idõ
A szórólapokból értesülhetett a lakosság az új rendelési idõrõl,  
mely a következõképp változott: 
Tótvázsony hétfõ 8.30 – 11.00 (Vöröstó 9.30-tól 10.00-ig)
 kedd 13.00 – 18.00 (Hidegkút 13.00-tól 14.30)
 szerda 8.30 – 11.00 (Vöröstó 9.30-tól 10.00-ig)
 csütörtök 13.00 – 16.00
 péntek 8.30 – 11.00  (Hidegkút 9.30-tól 10.30-ig) 
terhestanácsadás csütörtök 11.00 – 12.00
csecsemõtanácsadás csütörtök 12.00 – 13.00
Barnag hétfõ 11.30 – 12.00
 szerda 11.30 – 12.00

Itt szeretném kiemelni, hogy mivel Hidegkúton és Vöröstón nincs engedéllyel 
rendelkezõ orvosi rendelõ, külön önkormányzati szervezésben is lehetõség van a 
tótvázsonyi rendelõbe eljutni. Hétfõi és szerdai napokon fél 10-tõl a vöröstói pá-
cienseket, kedden 13 órától, illetve pénteken fél 10-tõl pedig a hidegkúti pácien-
seket fogadjuk a tótvázsonyi rendelõben. Ezen fent megjelölt idõszakokban a fa-
lugondnoki szolgálattal érkezõket látjuk el. Kérjük a tótvázsonyi lakosokat, hogy 
vegyék figyelembe ezeket, és lehetõség szerint ne ilyenkor jöjjenek a rendelésre. 

Idõpontadás
Hogy a betegek ellátása minél gördülékenyebben valósulhasson meg, szeret-

nénk minél inkább gyakorlattá tenni, hogy a páciensek kérjenek idõpontot. Itt 
három dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik nagyon fontos tudnivaló, hogy 
hirtelen fellépõ betegség, állapotrosszabbodás esetén nem kell idõpontot kérni, 
hanem jönni kell a rendelésre. Bizonyos esetekben pedig rendelési idõn kívül is 
segítséget kell kérni, például erõs mellkasi fájdalom, féloldali bénulás, beszédza-
var, hirtelen fellépõ nehézlégzés stb. eseteiben! A másik hangsúlyozandó tudni-
való, hogy az idõpont tájékoztató jellegû, az egészségügyi ellátás jellegébõl adó-
dóan nem tervezhetõ teljes biztonsággal. Azaz, ha valaki olyan panasszal érkezik, 
melyet nem lehet tíz perc alatt elrendezni, vagy sürgõs hívás jön közbe, akkor 
értelemszerûen csúszni fogunk a rendeléssel, akár egy órát vagy ennél többet is. 
Ezért kérjük a várakozók türelmét és szíves elnézését! A harmadik, hogy a falu-
gondnoki szolgálattal érkezõktõl is kérjük, hogy amennyiben módjuk van erre, 
kérjenek õk is idõpontot, hogy jobban tudjuk tervezni a rendelést, hiszen nem 
mindegy, hogy a busszal nyolcan vagy hárman érkeznek. 

Idõpontot Kapai Hajnalka asszisztensnõ ad rendelési idõben illetve rendelési 
idõ elõtt 8 órától. Elérhetõ a rendelõi telefonszámon illetve mobiltelefonján.

 
Elérhetõségek
Tótvázsonyi orvosi rendelõ (Tótvázsony, Hajnal utca 9.):  
(88)266-333 (rendelési idõben)
Dr. Ferentzi Zsófia háziorvos: (70) 676 7084 (hétköznap 8 és 16 óra között)
Kapai Hajnalka asszisztens: (70) 676 7085 (hétköznap 8 és 16 óra között)
Lehetõség van elektronikus levél küldésére is  
a totvazsonyirendelo@gmail.com  címre. 

Gyógyszertár 
Szeptember 1-jétõl ismét a lakosság rendelkezésére áll rendelési idõ alatt a ké-

zigyógyszertár. A kézigyógyszertárban kizárólag a háziorvos által felírt, valamint 
a vény nélkül kapható  gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök vásárol-
hatók meg. Újdonság, hogy egészségpénztári kártyával és bankkártyával is lehet 
fizetni. A készlet feltöltése folyamatos, így egyre több gyógyszerhez lehet helyben 
hozzájutni. 

Remélem, az indulással járó, kezdeti nehézségek elmúltával mindnyájuk meg-
elégedésére mûködhet a háziorvosi ellátás. Kérem, amennyiben kérdésük, kéré-
sük, javaslatuk, netalán panaszuk van, forduljanak bizalommal hozzám ímélben 
vagy személyesen!

Dr. Ferentzi Zsófia
háziorvos

Szép eredmények a helyi 
civilek az 1% gyûjtésében

A helyi civil szervezetek az idei évben is jelentõs támogatást kaptak az 
adófizetõ állampolgárok által felajánlott 1%-okból. Az idei évben orszá-
gos viszonylatban is kevesebb bevételt kaptak a civilek és egyházak, mivel 
az „egy kulcsos” adózás miatt a magasabb keresetûek kevesebb adót fizet-
tek, mint korábban, így az általuk felajánlható rész is kisebb volt. Ennek 
ellenére érdemes volt az idei évben is „kampányolni” a szervezeteknek, 
hiszen az idei évben talán még a korábbi éveknél is bizonytalanabb volt az 
év elején a várható pályázatok száma, eredményessége.

A  2012-es évben 7 tótvázsonyi  szervezet gyûjtött 1%-ot, melyeknek 
fõ bázisa a helyi lakosság. Természetesen mindig lehet jobban szervezni 
ezt a munkát, de azt gondolom, eredményesnek és végösszegét tekintve 
is jelentõsnek tekinthetõ a szervezetek gyûjtõ munkája és a helyi lakosok 
hozzáállása.

Idei évben kapott támogatások:
Linde Alapítvány:  .......................................................................... 48.108 Ft 
Nefelejcs Alapítvány:  ..................................................................... 13.905 Ft 
Tótvázsonyért Alapítvány:  .......................................................... 263.797 Ft 
Ifjúsági Egyesület:  ......................................................................... 71.868 Ft 
Tûzoltó Egyesület:  ....................................................................... 132.653 Ft 
Polgárõr Egyesület:  ..........................................................................2.887 Ft 
Sportegyesület:  ............................................................................... 23.424 Ft 
Összesen:  ......................................................................................556.542 Ft
Hidegkúti szervezetek is szép eredményeket értek el:
Hidegkútért Alapítvány:  ...............................................................88.526 Ft 
Hidegkuti Mihály Kulturális Egyesület:  ..................................... 57.806 Ft 
Összesen:  ......................................................................................146.332 Ft

Kérem a települések lakóit, hogy ezután is támogatassák adójuk 1%-
ával a helyi szervezeteket, és bíztassák erre ismerõseiket, családtagjaikat 
a településrõl elszármazott, vagy ide szívesen járó barátaikat! Sok kicsi 
sokra megy!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Mi újság a tótvázsonyi rendelõ tájékán?
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Szeptember 23-án rétes sütést szerveztünk az Ál-
talános Iskola aulájába, az „Õszidõ” Nyugdíjas Klub 
Egyesület részvételével. Segítségüket itt az újságban 
is szeretnénk megköszönni, hiszen a hagyományos 
rétes készítését nem lehet szakácskönyvbõl megta-
nulni, azt látni, tapintani kell. A sok érdeklõdõ kö-
zött volt gyakorló háziasszony, majdani háziasszony, 
és profi szakács is. Az iskola konyhájának és a sok 
szorgos kéznek köszönhetõen a munka gyorsan ha-
ladt, így a résztvevõk el is fogyaszthatták munkájuk 
eredményét. A délutáni Szüreti Mulatságon pedig az 
is megkóstolhatta, aki kisétált a rendezvényre.

Gasztronómiai barangolásunkat – melyet töltött ká-
posztával kezdtük és kürtös kaláccsal folytattuk- egy-
re nagyobb érdeklõdés övezi, mostani rétessütésünk 
jelentõs érdeklõdés mellett zajlott. Karácsony elõtt 
terveink szerint a kalács és a bejgli készítését fogjuk 
körbejárni!

Nefelejcs Alapítvány

RÉTESSÜTÉS
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Õszi események  
az óvodában

A nyári takarítás, és a 2012. szeptember 1.-én induló óvodai fél csoport 
szervezésének teendõi után újra elérkezett az õsz, és elkezdtük a 2012-
2013-as nevelési évet.

Az óvoda személyi állományában változás történt. Jelenleg 5 óvónõ 
foglalkozik a gyermekekkel, és 3 dajka segíti munkánkat. Az újonnan 
indított Kis csoport 2013. június 30.-ig mûködik. A 14 gyermekkel Anita 
óvó néni foglalkozik, - aki Veszprémbõl jár hozzánk - Andi dajka néni 
segítségével. 

Az óvodába maximálisan felvehetõ gyermekek száma 80. A 2012 szep-
temberi induló gyermeklétszámunk 74, ehhez még a nevelési év végéig né-
hány gyermek érkezése várható. Õk folyamatosan töltik be 3. életévüket. 
A Kis - középsõ csoportba 27, a Középsõ - nagycsoportba pedig 33 óvo-
dás jár. A kiscsoportos korúak összlétszáma 28, a középsõsök létszáma 
20, a tanköteles gyermekeké pedig 26. Az összlétszámból 18 hidegkúti, és 
3 kövesgyûrpusztai kisgyermekünk van. A bejáró gyermekek szállítását a 
két önkormányzat a kisbuszaival biztosítja. 

A bölcsõdébõl az idei szeptemberi kezdéssel kerültek át hozzánk na-
gyobb számban gyerekek, akik könnyen megszokták az óvodai életet. Õk 
az év során már több alkalommal ismerkedtek leendõ csoportjukkal, az 
új környezettel. Mivel napi szinten látnak bennünket felnõtteket, és az 
óvodásokat is, a váltás mindannyiunk örömére nem jelentett nagyobb 
gondot. 

Logopédusunk Böbe néni a gyermekek beszédállapotának felmérése 
alapján javasolja a logopédiai foglalkozásokon való részvételt. Szeptem-
ber 18.-án a Nevelési Tanácsadó szakemberei szûrõvizsgálatot végeztek 
a nagycsoportosok körében, és szükség esetén fejlesztõ foglalkozásokat 
javasolnak a rászoruló gyermekek részére.

A középsõs és a nagycsoportos szülõk az idei nevelési évben is katoli-
kus, ill. református hittanra járathatják gyermekeiket.

Szeretnénk minél több élményhez juttatni kis óvodásainkat, így több 
alkalommal elõadómûvész érkezik hozzánk. A nagycsoportosokkal 
október elején a helyi könyvtárba látogatunk el, a Pegazus Bábszínház 
elõadásában pedig 3 bábelõadást megtekintését tervezzük. 

A bölcsõde személyi állományában is változás történt. A bölcsõdés 
gondozónõk munkáját, és a takarítást jelen pillanatban Kovácsné Nagy 
Éva közhasznú alkalmazott segíti. A bölcsõdei csoport szeptemberi indu-
ló létszáma 11 fõ. Az év során két éves kortól a bölcsõdések is folyamato-
san érkeznek, és ismerkednek a bölcsõdei élettel. 

Fontosnak tartjuk, hogy közösségünk valamennyi tagja felelõsséget 
vállaljon a kitûzött céljaink és feladataink megvalósításáért. Szeretnénk, 
ha kisgyermekeink az idei nevelési évben is örömmel tevékenykednének, 
szívesen jönnének intézményünkbe. 

Hauck Jánosné
intézményvezetõ

Tisztelt Hidegkúti Lakosság, az õszi hírlevél most a Mi Újságban jelenik meg.
A nyári rendezvények – Falunap és a Hidegkúti Mûvészeti Napok 2012 – na-

gyon jól sikerültek, sokan jöttek el mind a két rendezvényre és az idõjárás is ked-
vezett. Ezúton szeretnénk megköszönni minden rendezõnek és a szervezésben 
résztvevõnek az önzetlen segítségnyújtását. A Hidegkúti Mûvészeti Napok 2012 
programját idén teljes egészében pályázati forrásból tudtuk megvalósítani (Nem-
zeti Kulturális Alap) és a Kinizsi Bank is támogató volt.

A Hidegkútért Közalapítványt Schalbert Tibor vállalkozó 50 ezer forinttal tá-
mogatta, amit szintén ezúton köszönünk.

Az õsz folyamán lesz falugyûlés, ahol már közelebbit is tudunk mondani a 
közelgõ nagy változásokról, amelyek a települési rendszert érintik (járások, tele-
pülési közös hivatalok stb.). Októberben megbeszéléseket folytat a körjegyzõség 
két önkormányzata a további lehetõségekrõl, október végén – november elején 
várható errõl eredmény.

Hosszas tárgyalások után a T-Mobile mobiltelefon-szolgáltató úgy döntött, be-
ruház egy erõsítõre, amellyel a hidegkúti lakosság térerõhöz jut. Mivel az erõsítõ 
a templomban lesz, elõször a római katolikus egyházzal kellett szerzõdést kötni, 
amely nyáron megtörtént. Utána kezdték el a tervezési munkákat, amely eredmé-
nyeképpen szeptember elején beadták az erõsítõre az építési engedélykérelmet a 
veszprémi építésügyi hivatalba. A hivatal tájékoztatása szerint nem lesz akadálya 
az erõsítõ megépítésének, ezért ahogy az építési engedély jogerõs lesz, megkezdik 
a kivitelezést. Ez azt jelenti, hogy még idén lesz térerõ a faluban – de csak T-Mo-
bile-os. A többi szolgáltató elzárkózott a fejlesztéstõl a közeljövõben, velük nem 
tudunk egyezségre jutni.

2012. április 12. óta a szabálysértésekkel már nem a jegyzõ, hanem a Kormány-
hivatal Hatósági Fõosztálya foglalkozik. Minden szabálysértéssel kapcsolat-
ban – beleértve a helyi rendeletek be nem tartását is – ez a hivatal illetékes. A 
körjegyzõségen is lehet bejelentést tenni, de jegyzõ úr továbbra is szívesen segít 
a panaszok továbbításában. Az Önkormányzat nem hatóság, csak bejelentést tud 
tenni, amely után az illetékes hatóság (Kormányhivatal) jár el. Azon vagyunk, 
hogy a feljelentéseket lehetõleg elkerülve, a lakókat inkább figyelmeztetve járjunk 
el, ezért ment ki a közelmúltban önkormányzati levél egyes kutyatartóknak és 
szórólap az égetés szabályairól és a polgármester is sok személyes kérést meg-
tesz. Természetesen ha nincs foganatja a figyelmeztetésnek, akkor feljelentést kell 
tennünk. Intézkedni akkor tud az Önkormányzat, ha bejelentés érkezik, ezért to-
vábbra is bátran mondják el problémáikat, hogy segíteni tudjunk rajtuk.

A Hidegkutak találkozóján a rendezõkön látott világoskék, Hidegkút feliratú 
és a hidegkúti címerre nyomott pólókból lehet vásárolni önköltségi áron. A pó-
lók nagyon jó minõségûek. Férfi és nõi szabású pólókból, nõi M, L, XL, XXL-es 
méretbõl és férfi L, XL, XXL, XXXL-es méretbõl lehet választani. Érdeklõdni 
a Pénzes Erzsébetnél, Hegyi Róbertnél és Bélafi Károlynál lehet. A pólók ára 
egységesen 2600 Ft.

A kerti hulladék égetésérõl október 8-án kiküldött szórólapot kérjük mindenki 
figyelmesen olvassa el.

Pályázatból megvalósuló fejlesztési és rendezvényi tervek a közeljövõben (meg-
nyert pályázatok):
Pihenõhely kialakítása a forrásnál és az Ötvályúnál (tereprendezés, padok, 
asztalok, tûzrakóhely, esõbeálló, lépcsõk, információs tábla),
sváb lakodalom megrendezése
hidegkúti sváb receptkönyv képekkel
kultúrház központi fûtési rendszerének kialakítása
 orvosi rendelõ kialakítása
helytörténeti gyûjtemény berendezése a faluház földszintjén.
Tervezett rendezvénynaptár 2013. tavaszig:
Adventi ünnepség és Betlehem-avatás: december 2.
Karácsonyi ünnepség a kultúrházban: december 22.
Idõsek farsangja: 2013. február 2.
Gyerekfarsang: 2013. február 9.
Banyabál: 2013. február 23.
Sváb lakodalom: május

Mindenkinek békés õszi betakarítást, kellemes idõtöltést kíván:

Pénzes Erzsébet
polgármester
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Felelõs kiadók: 
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és Pénzes Erzsébet  
polgármesterek
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Nyomja  
az OOK-Press Kft.,Veszprém

A Tótvázsonyi 
és Hidegkúti  

Önkormányzat lapja

Szüreti felvonulás Hidegkúton

A meleg és száraz nyár miatt 
idén mindenki hamarabb 

szüretelt, ezért a szüreti felvonu-
lást Mihály nap környékén, 2012. 
szeptember 29-én, egy szép napos 
szombaton rendeztük meg Hideg-
kúton.

8 szekérbõl és 7 lovasból állt a 
menet, a hidegkúti dalkör harmo-
nikaszó mellett végignótázta falut. 
A szekerek bort és idei mustot, 
pogácsát vittek a ház elõtt vára-
kozóknak, de volt, hogy a falube-

liek vendégelték meg a szekeret. A 
felvonulás után mûsor kezdõdött 
a kultúrháznál. Elõször az eladó 
menyecskét házasította ki az alkal-
mi kisbíró, aztán egy bábelõadást 
következett, amelyben Juliska és 
Mariska megbeszélték a szüret 
környékén történteket, majd a hi-
degkúti dalkör szüreti dalcsokra 
zárta a sort.

A mûsor után nagyon finom 
gulyásleves és a helyi asszonyok 
által sütött sütemények várták a 
vendégeket, akik aztán harmo-
nikakísérettel dalra is fakadtak. 
Köszönjük minden segítõnek és 
közremûködõnek a rendezvény 
sikerét! A rendezvény LEADER 
pályázatból valósult meg.

Pénzes Erzsébet


