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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és Egyesület, 2013. jú-
nius 09-én rendezte meg, a már 
hagyományos Nemzetiségi Talál-
kozót. Az idei, XVII. rendezvé-
nyünkre vendégeket is hívtunk: 
Wágenhoffer Kornéliát a Veszp-
rémi Regionális Iroda vezetôjét, 
valamint dr. Albert Vendelt, a 
Veszprém Megyei Német Önkor-
mányzat elnökét. 

A délutáni program, a Bala-
tonfüredi Fúvószenekarral az 
élen, a Nagymezô utcából zenés 
felvonulással kezdôdött, majd a 
tornaterembe érkezve, a zenekar 
folytatta mûsorát. Csincsi Ferenc 
karnagy mellett most Roland 
Ferder, Karlsruhe város karna-
gya is vezényelt. A magyar és a 
sváb himnuszok elhangzása után 
Bakonyi József a Tótvázsonyi 
Német Nemzetiségi Egyesület 
elnöke köszöntötte a megjelent 
vendégeket. A kultúrmûsort az 
iskola énekkara indította, akik 
német népdalcsokrot adtak elô. A 

csoportot Zsilinszky Cecília ké-
szítette fel. Ôket az óvoda nagy-
csoportosainak német mûsora 
követte, Hauck Jánosné irányítá-
sával. Heilig Zoltánné furulyásai, 
német- és helyi sváb dalokat ad-
tak elô. Az iskolai harmonikatrió 
nemzetiségi népdalokkal készült, 
ôket Némethy Kornélia tanította 
be. A Gyulafirátóti Német Nem-
zetiségi Egyesület Tánccsoportja 
az idôsebb korosztályt képviseli, 
ennek ellenére fiatalosan, vidá-
man adták elô a magyarországi 
német táncokat. A veszprémfaj-
szi Dalkör szép dalait, a herendi 
Tánccsoport fergeteges tánca 
követte. A Gyulafirátóti Német 
Nemzetiségi Kulturális Egye-
sület Dalköre, magyarországi 
német dalokat adott elô. A Peidl-
Tokolics Duo szívet melengetô 
városlôdi népdalait, Magasházi 
János bácsi kísérte gombhar-
monikán. A Tótvázsonyi Német 
Nemzetiségi Dalkör magyar és 
német énekei után, a program 

zárásaként, a Városlôdi Pergô-
Rozmaring Tánccsoport mûsora 
következett. Kellemes délutánt 
töltöttünk el együtt.

A mûsor után a szereplôk a 
helyszínen fogyasztották el a fi-
nom, üstökben fôzött vacsorát. 
Így a jó hangulat, a beszélgetés 
a mûsor után is folytatódott. 
Köszönjük a szakácsoknak a 
közremûködést, a mûsoron meg-

jelenteknek az érdeklôdést, és 
mindazok munkáját, akik a szer-
vezésben, a program lebonyolítá-
sában a segítségünkre voltak. 

Hauck Jánosné
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat

Nemzetiségi Találkozó

Veszprém 
Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal

Települési ügysegédi feladatok 
ellátására

ügyfélszolgálatot tart 
a Tótvázsonyi Polgármesteri 

Hivatalban
minden kedden 

10.00-12.00-óráig.
Ügyek, amelyeket 

az ügyfélfogadáson lehet 
intézni pl.: közgyógy 

igazolvány, ápolási díj, 
egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság.

Veszprémi Járási Hivatal

Erdélyi Nap
Cikkünk a 2. oldalon Cikkünk a 4. oldalon

Cikkünk a 6-7. oldalon

Az óvoda  
és a bölcsôde  hírei

Mi újság 
a rendelô 
tájékán?
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Május 25-én, a tótvázsonyi isko-
la aulájában került sor az Erdélyi 
Napra, amelyet - bár átesett né-
hány névváltoztatáson - immár 
ötödik éve szervezi meg az Ifjúsá-
gi Egyesület. A rendezvény csak 
átvitt értelemben kapcsolódik 
Erdélyhez, tulajdonképpen mi ma-
gunk hozzuk erdélyi jellegét. Az 
Ifjúsági Egyesület évente fogad 
külföldi önkénteseket, többnyire 
Erdélybôl, de elôfordult már hogy 
német és francia anyanyelvû fiata-
lok vehettek részt a programban. 
Máté Loránd és jómagam 2012. 
augusztus elején kezdtük önkén-
tes szolgálatunkat Tótvázsony-
ban. Mindketten Erdélybôl, sôt 
mindketten Sepsiszentgyörgyrôl 
jöttünk. A rendezvény megszer-
vezésében az egyesület teljes mér-
tékben szabad kezet adott nekünk, 
így állíthattuk össze mi magunk 
azokat az ételeket, amelyek jel-
legzetesek hazánkra, bemutat-
hattunk saját fotókiállításunkat 
és elhívhattunk olyan fellépôket, 
akik a mi nyelvünkön, sokszor a 
mi gondolatainkat közvetíthették 
a közönség felé.

Az Erdélyi Nap a fennebb emlí-
tett három programmal készült az 
érdeklôdôknek. Elsôként Szendrei 
Szilárd beszélt az esemény lénye-
gérôl, magáról az önkéntességrôl, 
az önkéntesek tevékenységeirôl. 
Ezt követôen mindenki megkóstol-
hatta az erdélyi különlegességeket. 
A menüben szerepelt a zakuszka, 
vinete (padlizsánkrém), töltött ká-
poszta (Köszönjük Emma Néni), 
böff saláta, vegyes sütemény. A 

jó ételek mellé csatlakoztak a jó 
italok, egy kis vörösbort, áfonya 
pálinkát és házi szörpöt kóstolhat-
tak meg a részvevôk. Említettem 
már, hogy Lorival szabadságot él-
veztünk azon a téren is, hogy mi 
kerülhet az asztalra. Néha viszont 
elôfordul, hogy a szabadsággal 
nem tudunk mit kezdeni. Csak oda 
akarok kilyukadni, hogy mind az 
ételek kitalálásában, mind elôállí-
tásában sok segítséget kaptunk, és 
osztoznunk kell az érdemben min-
den segítônkkel. Köszönjük.

Az ételek elfogyasztása közben 
volt idô a fényképeink megtekin-
tésére. A kiállításon 32 fotót sike-
rült kiakasztani, amelyek fele-fele 
arányban a Lori meg az én mun-
káim. Mosolyognom kell a saját 
kifejezésemen, ugyanis ezeknek 
a képeknek távolról sincs közük 
a munkához, és remélem, hogy 
Lori nevében is mondhatom, hogy 
sokkal inkább jelent számunkra 
szórakozást és szenvedélyt a fény-
képezés. Mindketten az itteni te-
vékenységünk során ismerkedtünk 
jobban meg a fényképezéssel, ame-
lyet másképpen kamatoztattunk, 
viszont mindketten megvettük sa-
ját fényképezôgépünket, úgyhogy 
mondhatom, hogy becsületesen el 
vagyunk bolondítva.  Aki elsza-
lasztotta a kiállítás megtekintését, 
annak felhívom a figyelmét, hogy a 
Tetôtér elôterében a fotók jelentôs 
része jelenleg is megtekinthetô.

Az evészet, ivászat, nézegetés 
után sor került a sepsiszentgyör-
gyi slam poetry csapat bemutat-
kozására. Még mindig gondba 
vagyok, mikor le kell írnom, hogy 
a slam poetry mûfaj mibôl is áll. 
Kicsit a költészetbôl, kicsit elôadó 
mûvészetbôl, igényli a ritmust, az 
utcanyelvet, kritikát. A fellépôk 

Az önkéntességem utolsó lépései
Már azt reméltem, hogy talán valamilyen mó-

don megúszhatom ennek a cikknek a megírá-
sát, de kicsit bántam volna is, hogy nem éltem 
az utolsó szó jogával. Össze kell állítano szûkre 
szabott keretek között, az egy éves leltáram, 
ami nemcsak, hogy nehéz, de még a nehéznél 
is nehezebb, fôleg azért, mert ha már összeállt, 
akkor látni fogom, hogy mit kell nemsokára itt 
hagynom.

Úgy jöttem Tótvázsonyba tavaly nyáron, hogy 
alig voltak elképzeléseim és elvárásaim, pont 
ezért tudott sok újat hozni számomra az önkén-
tesség. Otthon mindig azt mondtam minden-
kinek, hogy olyan ez nekem, mint egy nagyon 
hosszú tábor, ahol nem gyötröm magam túl sok 
felelôsséggel (pedig néha még az is volt), próbálom csak jól érezni magam, ilyen 
egyszerûen és közhelyesen. Ha mégis ez lett volna az egyetlen elvárásom, akkor 
mindenképpen összejött.

Amikor nagyon sokat gondolkodom ezen az egy éven, akkor elsô sorban mindig 
embereket sorakoztatok fel, melléjük sorakoztatom a közös történeteinket, vagy  
a mindig visszatérô rítust (pl. kávézás), néha csak egy nézést, sokszor sokkal töb-
bet. Ezeket az embereket kaptam ettôl az évtôl. Persze felsorolásba nem megyek 
bele, mert roppant kényelmetlen lenne bárkit is kifelejteni, akiket meg soha ki 
nem felejtenék, azoknak fölösleges, mert úgy is tudják.

Ha még többet gondolkodom, akkor az itt szerzett tapasztalatok, a számomra 
elsajátítható dolgok jutnak eszembe. Például a kamera és Ada története, vagy a 
fotózás, a faxolás, amit még mindig nem sajátítottam el. Tegnap óta a gyerekek 
közé is odavetetôdtem a nyári napközi keretén belül. Ez is egy olyan új tapaszta-
lat, amitôl kár volt ennyit parázni, és amibôl sok újat tanulhatok (a gyerekektôl 
tanulni egyébként is sokak által ajánlott).

Lenne pár dolog, amit visszagondolva, másképpen csináltam volna, vannak 
olyan helyzetek, amikbôl többet ki lehetett volna hozni, kicsit több lendülettel. 
De ez az, amire most egyáltalán nem szeretnék gondolni. Szeretek Tótvázsonyra 
gondolni, és ez a gondolat, azt hiszem üldözni fog még nagyon-nagyon sokáig.

A jövôbeli terveim és elképzeléseim ugyan olyan bizonytalanok, mint tavaly jú-
niusban. Megpróbálom folytatni az egyetemista életet, amíg tehetem. A nem túl 
precíz tervek között Tótvázsony meglátogatása is visszatérô motívum.

Mikor a cikk megírásának problémáit ecseteltem egy tótvázsonyi barátomnak, 
a következô tanáccsal látott el : „írd azt, hogy nagyon jó volt”. Mi tagadás, minden 
benne van.

Serestély Ada

ERDÉLYI 
NAP

állítása szerint kocsmamûfaj. Ez 
az új mûfaj most bontogatja a 
szárnyait, mind Erdélyben, mind 
Magyarországon gyerekkorát éli, 
és minden irányból megosztja 
hallgatóságát. Sok kritika éri az 
irodalom hagyományos mûvelôi és 
az underground mûfajok kedvelôi 
részérôl egyaránt. Talán ez a nagy 
felháborodás hozza számára a leg-
nagyobb reklámot. Úgy gondoltuk, 
hogy mindezek ellenére mi szeret-
nénk megismertetni a tótvázsonyi-
akkal, mert talán mindkettônkhöz 
közel áll, mivel érdekeltek vagyunk 
a költészetben és mindketten ta-
gadhatatlanul ebben a generáció-
ban nôttünk fel, és hasonló felhá-
borodások lakoznak bennünk.  A 
meghívott csapat mára már egy 6 

tagú összeszokott társaság, sajnos 
közülük végül csak hárman tudtak 
eljönni. Müller Henrietta, Bartha 
Lóránd és Kocsis István képvi-
selte a csapatot, akiknek érzésem 
szerint sikerült jó hangulatot te-
remteniük és átadni valamit abból, 
ahogyan látják saját kisebbségi mi-
voltukat, ahogy megélik minden-
napjaikat.

Én részemrôl pozitívan könyve-
lem el ezt a napot, jó érzés volt, 
szinte egy év itt töltött önkéntesség 
után, még többet mutatni magunk-
ból és látni, hogy még mindig kí-
váncsi ránk Tótvázsony.  Köszön-
jük a részvételt és a sok irányból 
érkezô segítséget.

Serestély Ada
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Búcsú
Ha valami igazán nehéz az életben, 

az a búcsúzkodás. Tudni, hogy valami 
véget ért, lezárult egy ‚korszak’, ami 
nem ismétlôdik/ismétlôdhet meg soha 
többé; egy bátortalan lépést tenni az 
ismeretlen felé és próbálni leküzdeni a 
visszavágyódást... Talán utoljára rázni 
kezet, vagy ölelni meg embereket, meg-
próbálni megjegyezni az arcvonásokat 
és megfogni a pillanatot, hogy mindig 
is úgy emlékezzünk rájuk, ahogyan el-
váltunk egymástól. Ezért nem szeretem 
a búcsúzkodást.

Az én idôm is lejáróban, elrepült 
ez az esztendô (na nem úgy, mint egy 
ólomszárnyú betonbagoly, hanem aho-
gyan az álmok szoktak) -  de a jó hír 
az, hogy egy nagyszerû évet tölthettem 
el itt, Tótvázsonyban. Nemcsak remek 
munkatársakat ismertem meg, amit 
nem lehet elégszer hangsúlyozni, ha-
nem megannyi barátra is leltem, akik 
elsô pillanattól kezdve barátságosak 
és befogadóak voltak. Figyelmességük 
és gondoskodásuk megindító volt és 
ôszinte.

Meglátszik a településen, hogy évek 
óta külföldi önkénteseket fogad az 

egyesület, senki sem fogadta zavaró új-
donságként, hogy tizenkét hónapig két 
mindaddig idegen személy részt vesz a 
falu mindennapjaiban.

Lényegében csak pozitív élményekrôl 
tudok beszámolni, az apró bosszúságo-
kat pedig amúgy is elfelejtjük, így csak 
azt viszem magammal, ami igazán fon-
tos - a szép emlékeket.

Most csak úgy kavarognak ezek a bi-
zonyos markáns emlékek bennem, és 
nem is igazán tudom, hogy mit emel-
hetnék ki. Új embereket megismerni 
mindig egy élmény, mint ahogyan 27 
órát utazni Pest és Tótvázsony között, 
hóviharban és fagyban, vagy éppen haj-
nalban stoppolni Veszprémbôl, na az is 
kalandszámba ment. Az apró sikerek 
öröme, amit egy-egy feladat elvégzése 
szerzett, a kerekasztalos beszélgetések 
és hangos, jókedvû nevetések nagyon 
hiányozni fognak az életembôl.

Nehezemre esik elszakadni ebbôl a 
nagyszerû közösségbôl, búcsúzni azok-
tól a kedves barátoktól és ismerôsöktôl, 
akik az itt tartózkodásom színesítették 
és értelmet szabtak a mindennapja-
imnak. Nekik üzenném – szívbôl kö-
szönöm a figyelmüket, barátságukat, 
szeretetüket! Soha nem felejtem ôket 
és visszatérek még egyszer ide, Tótvá-
zsonyba. Isten engem úgy segéljen!

Máté Lóránd

Tótvázsony, 2013. augusztus 8-11. csütörtök, pén-
tek, szombat,

A tavalyi évben elindított változások - hogy 4 napra 
szervezzünk programok- osztatlan sikert aratott. Ne-
künk, szervezôknek is nagyon megtetszett ez a for-
máció, igazán csak a vasárnapi programunk megva-
lósítása volt nehéz, az egész napos elpakolás közepén 
kellett a csapatot kettéválasztani, és míg egyesek a 
sátrakat pakolták, mások a templomi és tetôtéri prog-
ramot vezényelték le. Ezt szeretnénk idén azzal orvo-
solni, hogy a vasárnapra szervezett tavalyi templomi 
koncertet csütörtökre tesszük, és a vasárnap csak az 
elpakolásé lesz.

A csütörtöki koncertet a református templomba 
tervezzük, várhatóan egy fúvószenekar ad változatos 
mûsort a komolyzenétôl a ragtime-ig.

A pénteki program a tavaly elindított, és rögtön na-
gyon népszerû Tóparti Akkordok folytatása lesz. A 
Tótvázsonyért Alapítvány rendezi. Így PÉNTEKEN a 
Millennium Parkban NEM LESZ RENDEZVÉNY!

Szombaton a szokásos napot tervezzük sporttal, 
fôzôversennyel, bábelôadással, bemutatókkal, kultu-
rális mûsorral, humoristával, operettel és utcabállal. 
A korábbi - egyre kisebb - népmûvészeti vásár helyett 
a helyi és térségi ôs- és kistermelôk részvételével He-
lyi Termék Vásárt tartunk, melyre várjuk az árusítani 
akaró termelôk jelentkezését. Fedett helyett ingyen 
biztosítunk!

Várjuk a fôzôversenyen indulni szándékozók jelent-
kezését! Várjuk a falunk és Hidegkút civil szerveze-
teinek megjelenési/bemutatkozási terveit, vagy saját 
programötleteiket!

Várjuk a helyi fiatalokat - 12-30 év közöttieket - ön-
kéntesnek az 5 napos pakolás/szervezés munkájához, 
akiket várunk az egyesület tagjai közé is!

További információk a plakátokon, szórólapokon, 
honlapon és a facebookon!

Várunk mindenkit!
Szendrei Szilárd

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Az idei évben néhány újítással 
várjuk a július 6-ai napon vendé-
geinket a hatodik Pusztán 1 napra. 

Tervezzük, hogy fôzôversenyen 
mérethetik meg magukat a helyi és 
környékbeli szakácsjelöltek. Fel-
lépôk között tervezünk dalkört, 
kendobemutatót és még további 
mûsorokat.

Részletes programot keresse pla-
kátjainkon!

Legyen idén július 6-án a vidám-
ság szigete Kövesgyûr!

Kövesgyûri Ifjúsági Klub

XIII. Savanyó Jóska Napok

PUSZTÁN 1 NAP!  
- kicsit újragondolva
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Az elmúlt idôszak tapasztalatai alapján, az orvoshoz fordulás okairól 
szeretnék néhány szót írni. Természetesen elsôdlegesen valamilyen gyöt-
rô panasz miatt jönnek a rendelôbe a páciensek. Amennyiben gondozást, 
gyógyszerszedést igénylô probléma merül fel, rendszeres idôközönként 
kell felkeresni az orvost. Az elsô találkozáskor gyakran találkozom azzal 
a kijelentéssel, hogy „Én nem vagyok az az orvoshoz járó típus.” „Ritkán 
jövök ide.” és „Nem szeretek ide jönni.” Mintegy mentegetôzésként is 
hangzik, de büszkeség is van benne, hogy „nekem nincs szükségem ilyes-
mire”. Megértem ezt a hozzáállást, hiszen orvoshoz menni nem jó, kelle-
metlen helyzetek adódhatnak, az embert megvizsgálják, le kell vetkôzni, 
kiderülhet valami rossz dolog stb.

Az egészségügy, különösen a háziorvosi ellátás azonban akkor tölthet-
né be leghatékonyabban a feladatát, ha az emberek akkor fordulnának 
orvoshoz, amikor semmi, de semmi panaszuk nincs. Még nincs. A pre-
venció, azaz a megelôzés során különbözô szûrôvizsgálatokat kellene 
elvégezni, valamint a pácienseket rá kellene vezetni az egészségtudatos 
életmód fontosságára. Számtalan súlyos betegség lenne ezáltal megelôz-
hetô, illetve idejekorán felismerhetô és gyógyítható. Tudjuk, hogy ma 
Magyarországon az egészségtudatos életmód sokkal kevésbé elterjedt, 
mint tôlünk nyugatabbra. Ennek számtalan okát lehetne felsorolni, és 
mintegy saját magunk mentségére felhozni (mint például az „elmúlt 40 
év”, az alacsonyabb életszínvonal). Szembe kell azonban néznünk azzal, 
hogy az egészségünk jórészt a saját kezünkben van. Nekünk kell elmenni 
szûrôvizsgálatokra, nekünk kell odafigyelni az étkezésünkre, a mozgá-
sunkra, a lelki egészségünk fenntartására.

Nem elrettentés céljából adom közre az alábbi táblázatot, hanem, hogy 
ismerkedjünk vele, hogy tudjuk a lehetôségeinket, hogy ne dugjuk ho-
mokba a fejünket. Bizonyára sokan vagyunk úgy, hogy a környezetünk-
ben valakinek, netalántán saját magunknak az alábbi betegségek már 
súlyos tüneteket, panaszokat okozva bukkantak fel. Az elôrehaladott 
állapotok lennének megelôzhetôek a szûréseken való részvétellel. 

SZÛRÉS IRÁNYA MÓDSZER GYAKORISÁG JELENTÔSÉG

Szív-érrendszeri 
betegségek 

Kórtörténet, 
kockázati tényezôk 
áttekintése, orvosi 
vizsgálat, vér-  
és  vizeletvizsgálat, 
vérnyomásmérés, 
EKG

Kis kockázat esetén 
5 évente, közepes 
vagy nagy kockázat 
esetén 2 évente, ismert 
betegség esetén  
a szövôdmények 
szûrése évente.

Minden második ember 
ilyen betegségben hal 
meg Magyarországon. 

Ajak és szájüregi 
daganatok

Fül-orr-gégészeti 
vizsgálat (x) 

2 évente, fôleg 
dohányzók és 
rendszeres alkohol-
fogyasztók számára

Magyarországon  
a legrosszabb a helyzet 
a világon.

Tüdôbetegségek 
(daganat, 
tbc, krónikus 
obstruktív 
tüdôbetegség)

Röntgen, esetleg 
légzésfunkció

40 év alatti nem 
dohányosoknak  
2 évente,  
a többieknek évente

A tüdôrák  
a leggyakoribb 
rosszindulatú daganat, 
évente  
8000 halálozást okoz.

Gyomor-
bélrendszeri 
daganatok

Vér kimutatása 
székletbôl

50 év felett évente A második 
leggyakoribb 
rosszindulatú daganat, 
évi 5000 halálozást 
okoz. 

Prosztatarák Urológia (x) 50 év feletti férfiaknak 
évente

Évente 1500 halál oka. 

Mellrák Mammográfia 40 év feletti nôknek 
2 évente. Az emlôk 
tapintásos önvizsgálata 
havonta javasolt. 

Évente 7500 új eset. 

Méhnyakrák Nôgyógyászati 
vizsgálat (x)

20 év feletti nôknek 
2 évente 

Évente 1200 új eset, 
korai felismerés esetén 
100% gyógyulás

csontritkulás csontsûrûség-
vizsgálat

Menopauza után 
nôknek 2 évente. 
Férfiaknak magas 
kockázat (fôleg 
dohányzás) esetén

Idôskori csonttörések 
leggyakoribb oka. 

Érzékszervi 
betegségek 

Látás, hallás 
vizsgálata (x) 

2 évente Életvitel korlátozódik 
tôlük. 

(x) -szel jelölt vizsgálatokra beuta-
ló nélkül lehet menni. 

(Forrás: dreorsidaniel.hu)

(Megjegyzés: jelenleg szakmai-kormányzati egyeztetés folyik egy 
nemzeti szûrôprogram bevezetésérôl, mely a fentieket pontosabb szabá-
lyozás alá vonná.) 

A fenti szakmai gondolatok után a rendeléssel kapcsolatos tudni-
valókról szeretnék tájékoztatni. Az elmúlt idôszakban rendszeres gya-
korlattá vált, hogy az idôpontot nem kérôk nem sokkal a rendelési idô 
vége elôtt érkeznek. Valószínû, úgy gondolkozhatnak, hogy addigra „el-
fogynak a betegek”. Az a probléma, hogy ezt sokan vélik így, ezért rend-
szeres, hogy rendelési idô vége elôtt telik meg a váró. Sajnos, ez egy igen 
bosszantó jelenség, a rendelés színvonalát nagyban csökkenti. Szomszé-
dos településeken ennek kivédésére rendelési idô vége elôtt fél órával be-
zárják a váró ajtaját. Ez utóbbi gyakorlatot egyelôre nem szeretném be-
vezetni, de kérem a tisztelt pácienseket, ne a rendelés végére érkezzenek!

Problémát okoz még a rendelésre való bejutási sorrend is, amely sok-
szor feszültség forrása a várakozók közt. Számos szempontot kell figy-
elembe vennünk: hogy ne kelljen sokat várnia a csecsemôknek, a kis-
gyerekeseknek, a várandósoknak, a nagyon idôseknek, a falubusszal 
érkezôknek – akiknek egyébként is többet kell várniuk, mert együtt jön-
nek-mennek –, az akut betegségben szenvedônek és nem utolsó sorban 
az idôponttal rendelkezônek se kelljen sokat ülnie a váróban. Ezen fenti 
szempontokat nem lehet maradéktalanul figyelembe venni, különösen 
úgy, hogy a háziorvosi ellátás során gyakran elôadódnak váratlan hely-
zetek, kiderülhetnek olyan problémák, melyeket nem lehet tíz perc alatt 
megoldani. Kérem ezért szíves türelmüket. De mindez azt is jelenti, hogy 
ha valakinek az egészségi állapota azt indokolja, biztos lehet abban, hogy 
megkapja a kellô idôt és figyelmet.

Végül figyelmükbe ajánlom a nyári szabadságom miatt szükségessé 
váló helyettesítést. Az alábbiakban megtalálják napra lebontva, hogy ki 
és mikor (valamint hol) rendel, július 1. és 19. között. 

Külön fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy július elseje Sem-
melweis-nap, néhány éve munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók 
számára. Ezen a napon nem csupán a háziorvosi szolgálatok nem dol-
goznak, hanem a kórházak is csak ügyeleti ellátást nyújtanak, a szakren-
delések szünetelnek. 

Szabadságom alatt Kapai Hajnalka asszisztens elérhetô 8 és 16 óra kö-
zött a (70) 676-7085-ös számon és hívható a tótvázsonyi rendelô is rende-
lési idôben, a (88) 266-333-as számon.

A kézi gyógyszertár helyettesítés alatt nem mûködik.
A nagyvázsonyi rendelô telefonszáma: (88) 264-205.
Ügyeleti ellátás elérhetô Veszprémben a Cserhát lakótelep 1. szám 

alatt. Felnôtt ügyelet telefonszáma (88) 329-650, gyermek ügyelet tele-
fonszáma (88) 425-685

Július 1. (hétfô) Semmelweis-nap, a rendelés szünetel, 
ügyeleti ellátás vehetô igénybe

Július 2. (kedd) Tótvázsony 13:00–18:00 Dr. Ferentzi Zsófia

Július 3. (szerda) Tótvázsony 8:30–11:00 Dr. Ferentzi Zsófia

Barnag 11:30–12:00

Július 4. (csütörtök) Tótvázsony 11:00-14:00 Dr. Ferentzi Zsófia 
(rövidített rendelés)

Július 5. (péntek) Tótvázsony 10:30 – 12:30 Dr. Kisvarga Magdolna

Július 8. (hétfô) Tótvázsony 8:30–11:00 Dr. Mészáros Adél

Barnag 11:30–12:00

Július 9. (kedd) Tótvázsony 13:00–18:00 Dr. Mészáros Adél

Július 10. (szerda) Tótvázsony 8:30–11:00 Dr. Mészáros Adél

Barnag 11:30–12:00

Július 11. (csütörtök) Tótvázsony 8:30–11:00 Dr. Mészáros Adél

Július 12. (péntek) Tótvázsony 8:30–11:00 Dr. Mészáros Adél

Július 15. (hétfô) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula

Július 16. (kedd) Tótvázsony 
 

8:00–10:00 Dr. Sebestyén Gyula

Július 17. (szerda) Nagyvázsony 9: 00–11:00 Dr. Sebestyén Gyula

Július 18. (csütörtök) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula

Július 19. (péntek) Tótvázsony 8:00–10:00 Dr. Sebestyén Gyula

Mi újság a rendelô tájékán?
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Köszönet
nyilvánítás 
a segítség
nyújtásért

Szeretnék köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik ebben a 
nehéz idôszakban segítettek raj-
tam, és a transzplantáció óta is 
segítenek.

Külön megköszönném mind-
azoknak, akik aggódtak és ér-
deklôdtek utánam. Kiemelném 
a Tótvázsonyi Önkormány-
zatot, a Nefelejcs alapítványt, 
a Református gyülekezetet, 
mindennemû segítségükért.

Ô rajtuk kívül: Kila Józsefet 
és nejét (Vilma nénit), Bognár 
Dezsônét (Rózsi nénit). Nem 
utolsó sorban a sok-sok segítsé-
get családomnak: nagymamám-
nak, keresztszüleimnek, Bara-
nyai Zsoltnak és családjának, 
szomszédasszonyomnak (Mag-
dolnának).

Utoljára, akiknek a legnagyobb 
köszönet és hála jár, a mai napig 
tartó segítségért, gondoskodá-
sért, az testvérem és családja: 
(Gábor, Anikó, Jenni)!!!   Még 
egyszer mindenkinek szeretném 
ôszintén megköszönni, amit ér-
tem tettek!

Amrein György

Idén márciusban immár 5. al-
kalommal ismét megrendezésre 
került a Húsvéti Locsoló Bál az 
Iskolai-, Óvodai Szülôi Munka-
közösségek és a Linde Alapítvány 
közremûködésével, ahol felléptek 
a Tótvázsonyi Modern táncosok 
és az ajkai Bahar Hastánc Egye-
sület. A bálon részt vevôk hajnalig 
mulattak Mészáros Gyula zenéjé-
re.

Az idei Gyereknapon a borús, 
esôs idô ellenére is nagyon sokan 
részt vettek az Iskola tornater-
mében. Jól szórakoztak kicsik, 
nagyok, szülôk, nagyszülôk. 
Lehetôség volt kézmûveskedni, 
különbözô játékokat kipróbálni, 
volt trambulin, arcfestés, csillám-
tetkó, „kincs keresés”, fegyver 
bemutató, az udvaron rendôr- és 
tûzoltóautó, lovaglás és még sok 
minden más. A gyerekek min-
denféle finomságot kaptak, a Ne-
felejcs Alapítvány palacsintával 
kedveskedett mindenkinek.

A programon szintén mûsort 
adott a Tótvázsonyi Modern 
Tánccsoport, zárásként pedig 

Határon innen-határon túl
Iskolánk 7. osztálya az idei évben a Határtalanul pályázat keretében 

fárasztó, de tapasztalatokban gazdag utazásban vett részt. A pályázat 
célja az volt, hogy a diákok eljussanak határon túli területekre és megis-
merkedjenek a táj történelmi, néprajzi, kulturális emlékeivel. Utazásunk 
célja a felvidéki magyarlakta tájak meglátogatása volt. A korai indulást 
követôen utunk elôször a komáromi Eötvös Utcai iskolába vezetett. Az 
igazgató úr kedvesen körbevezetett minket az épületben, majd egy közös 
ismerkedô játék következett.

Továbbhaladva meglátogattuk a három legpatinásabb bányavárost, 
Selmecbányát, Körmöcbányát és Besztercebányát. Rengeteg látnivaló-
val ismerkedtünk meg, megnéztük a Bányászat Múzeumot, a sajnálatos 
módon romos líceum épületét, ahol Petôfi Sándor és Mikszáth Kálmán 
is tanultak. A híres pénzverdét, amely 700 éve nyomja a magyar királyi 
érméket. Megnéztünk számos gyönyörû középületet ill. egykori magán-
házat. Késô este értünk szállásunka, egy festôi szépségû környezetben 
fekvô kicsiny hotelbe, ahol a vacsorát követôen közös táncházon vettünk 
részt, majd fáradtan nyugovóra tértünk.

Másnap sem volt idônk lustálkodni, hiszen hosszú út állt még elôt-
tünk. Technikai nehézségek miatt több órát elvesztegettünk, de mivel 
a programból elhagyni semmit nem lehetett, ennek a napnak a további 
része kissé sietôsen alakult. Elsô megállónk Szepesváralja volt, ahol a 
még romjaiban is csodálatos egykori várkastélyból valóban feledhetet-
len panorámában gyönyörködhettünk. Lôcse városa következett, ahol a 
Szent Jakab templomot és a jól ismert városházát tekintettük meg. Ezt 
követôen a Magas Tátra legrégebbi és talán legvadregényesebb üdülôhe-
lyére, Ótátrafüredre vitt utunk. Szomorúan láttuk, hogy az erdô máig 
nem tudta kiheverni a néhány évvel ezelôtti vihar pusztítását, bár a he-
lyi erôk szemmel láthatóan mindent megtettek az erdô újratelepítésére. 
Tekintettel a nap alacsony állására sietôsen hazafelé vettük utunkat, de 
így is öreg este volt már mire a szálláshelyre értünk, így az esti kézmûves 
programot másnap reggelre kellett halasztanunk.

Utazásunk utolsó napja az elôzô estérôl elmaradt programmal folytató-
dott, amit a gyerekek nagyon élveztek. Sietôs pakolást követôen a távoli 
Kassa felé vettük utunkat. Elôször az Andrássy cukrászdába mentünk, 
ahol finom süteményekkel, fagylalttal frissítettük fel magunkat. A ze-
nélô szökôkút mellett elhaladva megnéztük a híres 72 mázsás összetört 
harangot. Ezután a Szent Erzsébet székesegyház következett, amely a 
Kárpát medence legnagyobb, mindmáig megmaradt gótikus székesegy-
háza. Imre bácsi legendásan szakavatott idegenvezetônk a dóm belsejét 
körüljárva szinte minden sarokról tudott mesélni valami érdekeset. Vé-
gezetül meglátogattuk a Rákóczi kriptát is, ahol elhelyeztük a kegyelet 
és a megemlékezés koszorúját. Folytatva utunkat következô, egyben 
utolsó állomásunk a Kassa határában elterülô repülôgép múzeum volt. 
Az itt kiállított közlekedési eszközök lenyûgözôek voltak, de tekintettel 
a hosszúnak ígérkezô hazaútra, itt sem idôzhettünk sokáig. A hazafelé 
buszozás egyhangúságát Székesfehérvár határában egy kiadós vihar tette 
változatosabbá. Késô este volt már, mire fáradtan hazaértünk. 

A feledhetetlen élményekkel gazdagodtunk, amit szívünkben megôr-
zünk.

Dienes Gábor, Somogyi Vera

Hatni 
a világra
Indirekt módon hatni a világra,
Kötélként kapaszkodni, egy lógó liánba.
Orkánnak érezni a szellôt,
Viharnak látni, egy úszó felhôt.

Fogni azt, ami foghatatlan,
Öregbíteni, ami kortalan.
Látni azt, ami látens,
Hallgatni, ami pusztán a csend.

Mi minden, ami semmi,
Végtelen, vagy cseppnyi?
Gazdag ritmusú monotonitás,
Közkézbe adott szuverenitás.

Szimmetrikusan oválist,
Helyben ôrzött globálist,
Embertelenül emberit,
Közkincsé téve rejteni.

Piltman Antal

Világi játék
Egyest dobtál megszülettél
gratulálok néked,
jutalmad egy szem cseresznye
mi megfullaszt téged.

Dobásod most kettôt ért,
de peched van és véged
egy bankrabláskor lelônek
és kifolyik a véred.

Hármast dobsz, hát mily jó neked
gondolhattad volna,
ha egy elmebeteg nem lône le
víg nótát dalolva.

Négyest dobsz és reménykedsz,
így majd nem jársz rosszul,
de más asszonyát szeretted
és a férj megbosszul.

Ötöst dobsz és jutalmul
lépjél vissza kettôt,
agyoncsap egy villám,
mert szidtad a teremtôt.

Végezetül dobj egy hatost,
a játékmester megszivat,
hosszú lesz az életed
egy lassan múló pillanat.

Fehér Tamás

A Linde Alapítvány hírei

Mutyi Bohóc mûsorára szórakoz-
hattak a jelenlévôk.

Nagyon szépen köszönjük mind-
azoknak, akik bármiféle módon 

hozzájárultak, segítettek, hogy 
programjaink megvalósuljanak!

Mekler Katalin
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A tavaszi idôszakban újra sok 
program várt óvodásainkra, és 
bölcsôdéseinkre. 

Március 22-én a nagycsoporto-
sok újra ovi-sulin vettek részt, ahol 
az iskolai élettel ismerkedhettek. 

A húsvét elôtti napokban az óvo-
dai és a bölcsôdei játszóházban az 
ünnepre készültünk. Az idei évben 
március 27-én a hó miatt elmaradt 
a fészeképítés, a nyuszi azért meg-
találta a megfelelô helyet az épü-
let bejáratánál, ahol a gyerekek 
a meglelt ajándéknak örültek, és 
még élô nyulat is simogathattak. 

Április 26-án Nagyvázsonyban, 
a Nemzetiségi Óvodák Találkozó-
ján vettünk részt a nagycsoportos 
gyerekekkel. Lelkesen készültünk, 
és az óvodások örömmel adták elô 
táncos mûsorukat. Külön busszal 
utaztunk, vendéglátásban része-
sültünk, ajándéktárgyat kaptunk. 
Bár a 8 csoport fellépése miatt a 
délelôtt hosszú és fárasztó volt, 
nagy élményt jelentett a gyerekek-
nek, amit az egyik kisfiú így fo-
galmazott meg: ”ez volt a legjobb 
napom”. 

Május 5-én a Baba-Mama Klub 
tóparti rendezvényén a nagyok, 
anyák napi versekkel, énekekkel 
köszöntötték a megjelenteket.

Május 6-án a középsô-nagy cso-
portosok ajándékkal, versekkel, 
énekekkel köszöntöttük az Édes-
anyákat és a Nagymamákat. 

Május 8-án Biztonsági Napot 
szerveztünk. A gyerekek beülhet-
tek a rendôrautóba, közlekedtek az 
ideiglenesen felállított közlekedési 

pályán, ismerkedtek a közlekedés 
szabályaival, táblákkal, mindenki 
készített magának jogosítványt, 
amit az ujjlenyomatával „hitelesí-
tett”. Köszönjük Norbi bácsinak, 
hogy megszervezte nekünk ezt a 
felejthetetlen napot.

A kis és a kis-középsô csoport-
ban május 9-én, ill. 10-én az év-

záróval együtt tartottuk meg az 
anyák napi köszöntô mûsorokat.

A Madarász Ovi tervezett 8 fog-
lalkozásából 4 valósult meg. Az 
utolsó, május 15-i foglalkozáson a 
közeli erdôbe kirándultunk. Éva 
néni a gyerekekkel sok növényt, 
állatot ismertetett meg. A távcsô 
használata nagyon érdekes játék-

nak bizonyult. A legjobb mégis az 
erdei nassolás volt. Kellemesen el-
töltött délelôttünk volt!

A május 27-i Pegazus Bábszín-
ház „Brémai muzsikusok” címû 
elôadása újra nagy élményt nyúj-
tott a gyerekeknek. 

A május 31-én megtartott évzá-
ró ünnepélyünkön elbúcsúztattuk 
az iskolába menô nagycsoportos 
gyerekeket. Óvodánkból szeptem-
berben 20 kisgyermek kezdi meg 
iskolai tanulmányait: 10-en a helyi 
Általános Iskolában, 9-en Veszp-
rémben, 1 kisgyermek elköltözik. 

A leendô elsôsök név szerint:
 
Budai  
Virág Dorottya  Tótvázsony

Kovács Bertalan Hidegkút

Görföl  
Etele Bendegúz  Hidegkút

Kovács Dávid Hidegkút

Hegyi Barnabás  Hidegkút

Kovács Hanna Tótvázsony

Horváth  
Elôd András Tótvázsony

Mayer András Tótvázsony

Horváth  
Johanna Flóra Tótvázsony

Mészáros Ivett Hidegkút

Keglovics Bence Tótvázsony

Nagy Jázmin Tótvázsony

Kenderes Nóra Tótvázsony

Németh Zsanett Kíra Tótvázsony

Kerék Dániel Tótvázsony

Straszner Botond Hidegkút

Kiss Álmos Kövesgyûrpuszta

Óvodai, bölcsôdei hírek
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Szanyi  
Liliána Hanna Tótvázsony

Kiss Tas Kövesgyûrpuszta

Ugray Alexa Mária Tótvázsony

Kívánjuk a búcsúzó gyerekek-
nek, hogy érezzék jól magukat 
iskolájukban, sok örömben, siker-
ben legyen részük, és szeretettel 
gondoljanak vissza óvodájukra! 

A Szülôi Szervezetek által szer-
vezett Gyermeknapot az idei év-
ben, a rossz idô miatt az Iskola 
tornatermében tartották meg. A 
gyerekek nevében is köszönjük a 
tartalmas programot, valamint, 
hogy a Szülôi Szervezet segítette 
az intézmény programjainak meg-
valósulását.

2013. június 6.-8. között ünnepel-
tük óvodánk, a Tótvázsony és Hi-
degkút Önkormányzatok Óvodája 
fennállásának 50. évfordulóját. 
Három napon át tartó ünnepség-
sorozatot rendeztünk, hogy együtt 
emlékezzünk az óvoda fél évszáza-
da alatt történt eseményekre, hogy 
együtt ünnepeljünk a mostani és 
egykori óvodás gyermekekkel, és 
dolgozókkal.

Június 6-án csütörtökön a 
délelôtti ünneplést közös ének-
léssel, verseléssel, tortaevéssel, 
lufi felengedéssel indítottuk. Az 
óvónôk ”A kiskakas gyémánt félk-
rajcárja” c. meseelôadását az isko-
lások mûsora követte: két jelenet, 
furulyások, harmonikások, versek 
keretében. Tamás bácsi a búcsúzó 
nagyok segítségével egy fát ültetett 
el az óvoda udvarán. A meghir-
detett rajzkiállításra beérkezett 
munkák is jelzik, hogy a jelenlegi 
óvodások, és az iskolába került 
gyerekek is kedves emlékeket ôriz-
nek óvodájukról. Egyéni és osztá-
lyonkénti rajzokban gyönyörköd-
hettek a kiállítást megtekintôk. 
A délutáni díjátadón a beérkezett 
rajzokért minden alkotást beküldô 
kisgyerek emléklapot, kis aján-
dékot kapott. Ezen a délutánon 
lehetôséget biztosítottunk az ér-

deklôdôk számára a rajz, fénykép, 
és a játékkiállítás megtekintésére. 
Köszönjük mindenkinek, aki a ki-
állításhoz anyagot biztosított, és a 
kiállítást megtekintette.

7-én pénteken délelôtt két szak-
mai elôadáson vettünk részt a 
környezô óvodákból érkezett kol-
léganôkkel együtt. A délutáni, 
óvodaudvaron megtartott nyílt 
ünnepségre meghívtuk az óvoda 
egykori dolgozóit is. A nagyvázso-
nyi fúvószenekar játékát követôen, 
és a beszédek közben az óvoda 
nagy csoportosai adtak elô kö-
szöntô verseket, énekeket, mesét 
és német táncot. A köszöntô be-
szédeket Magasi János polgármes-
ter, dr Kontrát Károly államtitkár 
és Hauck Jánosné intézményve-
zetô mondta el. Mekler Katalin, 
a Linde Alapítvány elnöke vá-
sárlási utalványt ajándékozott az 
intézménynek, melyet a gyerekek 
nevében ezúton is köszönünk! Az 

ünnepség zárásaként emlékfa ülte-
tésre került sor. Az állófogadáson 
kötetlen beszélgetésre, a régmúlt 
felidézésére adódott lehetôség.

A szombat délelôtti Családi na-
pon a Ramazuri Bábszínház és 
a Póker együttes szórakoztatta a 
jelenlévôket. Az állatsimogató, a 
„Kincskeresô” játék, a trambuli-
nozás, az agyagozás, nemezelés 
nagy élményt nyújtott a gyerekek-
nek. A bográcsban készített finom 
ebéd elfogyasztása után a köze-
ledô vihar miatt gyors rendrakásra 
került sor. Köszönjük mindenki-
nek, aki bármilyen módon hozzá-
járult az ünnepség megszervezésé-
hez, lebonyolításához, sikeréhez. 
Ezek a napok mindannyiunk szá-
mára olyan élményekkel teli pilla-
natok voltak, melyekre szeretettel, 
örömmel emlékszünk majd vissza.

Nagy lelkesedéssel vonultak a 
nagycsoportos gyerekek a június 
9-én megrendezett Nemzetiségi 
Találkozón, ahol a Nagymezô ut-
cától az Iskola tornaterméig tartó 
zenés vonulás után lelkesen adták 
elô mûsorukat. 

Az önkormányzat TÁMOP 
pályázatának köszönhetôen a 
szülôknek márciusban és ápri-
lisban 4 alkalommal szakmai 
fórumot szerveztünk, udvari és 
csoportszobai játékeszközöket 
szereztünk be, a dolgozók tovább-
képzéseken vesznek részt. Az Ifjú-
sági Egyesület TÁMOP pályázatá-
nak köszönhetôen foglalkozásokat 
szervezünk a gyerekeknek.

Az óvoda-iskola kapcsolatában 
a gyermekek érdekében szük-
séges a folyamatos, eredményes 
együttmûködés. Szülôi értekez-
leten a leendô elsôsök szülei tájé-

koztatást kaptak az iskolai életrôl, 
feladatokról. Bertalanné Róth 
Renáta tanító néni ismerkedett az 
iskolába készülôkkel. 

A középsô és nagycsoportos 
gyermekek szívesen alkotnak, 
rajzolnak. A Veszprém Megyei 
Önkormányzat által meghirdetett 
„Utazz álom utakon”, és ”Óvd a 
környezeted”, rajzpályázatra 13 
db, a Rendôrség által meghirde-
tett „Közlekedésbiztonság Gye-
rekszemmel” rajzpályázatra 10 db 
alkotást küldtünk be. Rendôrség 
munkájával kapcsolatos rajzokat is 
(25 db-ot) készítettek a gyerekek.   

Május elején megtartottuk a böl-
csôdei és az óvodai beíratást. A 
2013-2014-es nevelési évben újra 
magas gyermeklétszámmal dolgo-
zunk.

Az esôvíz-gyûjtô rendszer épí-
tésének munkálatai befejezôdtek, 
reméljük, a tartályunk állandóan 
telt lesz, hogy növényeinket egész 
nyáron öntözni tudjuk esôvízzel. 

Köszönjük az óvoda szép kör-
nyezete érdekében végzett tár-
sadalmi munkát, minden szülôi 
támogatást, segítséget, mellyel az 
egész nevelési év folyamán segítet-
ték munkánkat.

A nyári nagytakarítási munkála-
tokat július 22-tôl augusztus 19-ig 
végezzük. A szünidôre kellemes 
nyaralást, jó pihenést kívánunk 
mindenkinek.

Hauck Jánosné
intézményvezetô
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Tisztelt tótvászonyi és kövesgyürpusztai lakosok!

Rendszeresen 2008. januárjától járôrözünk. A jelenlegi létszám mel-
lett, mely 12 aktív fô, a tagok által vállalt szolgálatok számát figyelembe 
véve, majdnem minden nap van szolgálatot teljesítô polgárôr a falu ut-
cáin. 2011.októberében vásárolt az egyesület egy Opel Corsa típusú sze-
mélygépkocsit, amivel nagyobb hatékonysággal tudtunk járôrözni. Idén 
májusban sikerült egy LADA NIVÁ-t vásárolni, amivel nagyobb terüle-
tet tudunk bejárni, és a hasonló idôjárásban, mint ami idén télen is volt, 
részt tudunk vállalni a mentési, biztositási munkálatokban. A szolgálatok 
beosztását minden hónap végén közösen osszuk be egymás között (saj-
nos egyre kevesebb aktív tagunk van). A járôrözéseket mindig párosan 
végezzük, általában a kora esti óráktól, amikor már mindenki nyugovóra 
tér. A Körzeti Megbízottal napi kapcsolatban vagyunk és jó az összhang 
köztünk. Szolgálati idônk alatt a teljes települést bejárjuk: nemcsak Tót-
vázsony utcáit, hanem az ipari területeket, a településhez közeli szôlôte-
rületeket és Kövesgyûrpuszta településrészt is figyelmesen végig járjuk. 
Tervünk, hogy az itt élôk nyugodt, békés környezetben élhessenek. 2012-
es évben összesen 646 órát voltunk szolgálatban.

2011-ben arra az elhatározásra jutottunk, hogy a közeli szôlôhegy 
Nagy-Gella területére is kiterjesszük a járôrözést, mivel a betörések szá-
ma megsokszorosódott az utóbbi években ezen a területen. 2012 máso-
dik felében már a Kis-Gellához tartozó szôlôterületre is kijárunk heti 
2-3-szor járôrözni. Szeretnénk ezt a területet a szomszédos pincékre is 
kiterjeszteni. Ezúton várjuk azon pince tulajdonosok jelentkezését, akik 
igénybe vennék ezen szolgáltatásunkat.

Biztosítottuk az idén júniusban megrendezett Fúvószenei Találkozót és 
az Úr napi körmenetet. Tavaly augusztusban a Savanyó Jóska Napokon 
felállított értékes tárgyakra egész éjjel vigyáztunk 2-3 órás váltásokkal, 

A ló és a lovaglás már kis gyermekkorom óta az életem része volt. 
Mindig is fontosnak tartottam az állatokkal, esetemben a lovakkal való 
foglalkozást és munkát. Miután saját lovam lett, egyértelmûvé vált szá-
momra, az utamat lóháton kell végigjárnom. A sok tapasztalatszerzés va-
lamint a bábolnai szakiskola és a keszthelyi egyetem ménesgazda szaká-
nak elvégzése után szerettem volna egy saját oktató központot létrehozni 
és minél több embert arra buzdítani, hogy lovagoljon, tartson saját lovat 
és ismerje meg ennek az életnek a szépségeit.

A Patanyom Lovas Sport Egyesület létrehozásának ötlete ebbôl indult 
ki. Kell egy közösség, ami összefogja a helyi és környékbeli lovasokat, 
lótartókat. Az egyesület célja, hogy támogassuk egymást, vegyünk részt 
közös rendezvényeken, tegyük népszerûbbé a lovassportot, felvonuláso-
kat, lovas rendezvényeket, ôrizzük a lovas hagyományokat.

A fiatal korosztályban különösen fontosnak tartom a lovaglás 
népszerûsítését. A mai világ gyermekét nehéz kimozdítani a képernyôk 

A Polgárôr Egyesület hírei

a falunapi fôzôversenyre idén is készülünk. A ”Balaton Bike” Tótvá-
zsonyon áthaladó kerékpáros verseny biztosításában is részt vállaltunk. 
Mindenszentekkor öt egymást követô napon a késô délutáni, esti órák-
ban fokozott járôrözést végeztünk a Katolikus- és a Református temetô 
környékén. Temetésekkor ügyelünk az autókra. Munkánk anyagi bizton-
ságát évrôl-évre Tótvázsony Község Önkormányzata,a Veszprém Megye 
Polgárôr Szövetség, az Emberi Erôforrás Minisztériuma és nem utolsó 
sorban lakossági felajánlásokkal tartjuk fenn. 

Mindenkit szívesen látunk a tagjaink között, aki szeretné segíteni a te-
lepülés nyugalmának megôrzését, vannak roma tagjaink és a hölgyeket is 
szívesen látjuk. Sôt fontosnak tartjuk, hogy több korosztályból és társa-
dalmi rétegbôl legyenek tagjaink, ezzel is növelve a munkánk presztízsét 
és minôségét.

Elérhetôség: Sütô J. Tamás elnök (falugondnok)
Tel.:06/70/3747578
Email.: sutotom@vipmail.hu

Sütô J. Tamás
Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület elnöke

elôl, de a ló egy olyan vonzóerô, amely képes erre. A lovaglás számos jó 
hatással bír. Kiváló egyensúly- és tartásjavító hatása van. Olyan izmo-
kat mozgat meg a testben, amelyekrôl fogalmunk sincs. Nem kis részben 
alakformáló hatása is van. Önbizalmat és bátorságot ad. Mert mi más kell 
ahhoz, hogy egy ekkora állatra bízzuk magunkat és képesek legyünk ôt 
irányítani, uralni. Lélektani hatásairól sem szabad megfeledkeznünk. A 
ló nyugalmat és békét sugároz magából, közelében az ember megtanulja 
milyen az állatok iránti tisztelet, szeretet és alázat.

Ahhoz, hogy ezeket megértsük, közelebb kell kerülnünk a lovakhoz, 
meg kell ôket ismernünk. Az egyesület ebben segítséget nyújt. Egy olyan 
közösség, amelyben hasonló érdeklôdésû emberek, lótartók és lovasok 
gyûlnek össze. Ezen kívül minden ló és lovaglás iránt érdeklôdôt szere-
tettel fogadunk és igyekszünk minden kérdésére választ adni. Aki komo-
lyabban szeretne ezzel foglalkozni, képzéseket, iskolákat keres annak is 
tudunk segítséget nyújtani.

Amennyiben az egyesület sikeresen mûködik és lehetôség van fejleszté-
sekre, a haladó lovasok számára versenyzési lehetôséget is tudunk bizto-
sítani. Ez motivációt jelent a lovasnak arra, hogy gyakoroljon, lovagoljon 
minél többet és fejlessze tudását, hogy majd a versenyen ezt bemutat-
hassa. 

A nyári lovas táborok fôként a gyermekeknek szólnak és tartalmazzák a 
kezdeti lépéseket: ismerkedés a lóval, ápolás, nyergelés, kantározás, fôbb 
lószínek és fajták megismerése, gyakorlati rutin feladatok ellátása, vala-
mint lovaglás alapszinten (lovaglás futószáron, patanyom figurák meg-
tanulása, a három alap jármód elsajátítása). Amennyiben igény van rá 
haladó lovasoknak tartunk edzôtábort, amely egy intenzív lovas hét, napi 
lovaglásokkal és komolyabb feladatok (ugrás, díjlovas feladatok, terepen 
való lovaglás) megtanulása, gyakorlása. Hosszabb túrákon való részvé-
telre is lehetôség van, hiszen a Balaton környéke gyönyörû és érdemes 
bejárni lóháton. 

Az egyesület néhány hónapja mûködik, egyenlôre kevés taggal, de sze-
retnénk ha a késôbbiekben ez bôvülne és fellendülne az érdeklôdés eb-
ben a témában. Ha felkeltettük figyelmedet és szeretnél egy lovas csapat 
tagja lenni, keress meg minket bátran!

Elérhetôségeink az alábbiak:
E-mail cím: patanyom88@gmail.com
Honlap: http://patanyom-lovasegyesulet-hu.webnode.hu/
Telefon: 06-70-529-6008 (Madár Kata, az egyesület elnöke)
Az egyesület székhelye: Tótvázsony, Magyar utca 102.

Madár Kata

A Patanyom 
Lovas Sport 
Egyesület 
indulásáról
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Az idei tavasz a versenyekre 
való felkészülés jegyében tellett a 
Tûzoltó Egyesületnél. Május 11-
én, Csabrendeken került megren-
dezésre, a helyi Tûzoltó Egyesület 
szervezésében, a Polgármester 
Úr vándorserlegéért kiírt tûzoltó 
verseny. A verseny elôtt megko-
szorúztuk, Szent Flóriánnak, a 
tûzoltók védôszentjének szobrát. 
A koszorúzás után a résztvevôk 
tûzoltóautókkal felvonultak a 
faluban. Jó hangulatú, küzdel-
mes versenyen mérhettük fel, 
hogy állnak csapataink a megyei 
tûzoltóversenyre való felkészülés-
ben. Technikai hibának köszön-
hetôen a kismotorfecskendô sze-
relésben az ötödik helyezést érte 
el a csapatunk. Az osztott sugár 
szerelésben elért elsô helyezéssel, 
az idén ismét megkaptuk a ván-
dorserleget.

A verseny után sem pihentünk, 
hanem tovább folytattuk a gya-
korlásokat. Készültünk a megyei 
tûzoltóversenyre, melyet Deve-
cserben rendeztek meg, május 25-
én. Jeles esemény kapcsán került 
megrendezésre ebben a városban 
a versengés. A helyi önkéntes 
tûzoltóság 140 éves fennállását 
ünnepelte a város és a résztvevô 
csapatok. Sajnos a technika ördö-
ge ezen a versenyen is áthúzta a 
számításainkat. A kismotorfecs-
kendô szerelésben nem sikerült 
a várt jó eredményt elérnünk. 
A Csabrendek-i versenyhez ha-
sonlóan az osztott sugár szerelés 
versenyszámot Devecserben is a 
Tótvázsony-i csapat nyerte meg. 
A megyei Tûzoltószövetség két 
tagunkat is kitüntette Veszprém 
Megye tûzvédelméért végzett 
munkájáért. Török Attilát bronz 
fokozattal, Szántó Pétert ezüst fo-
kozattal.

A Dunán és a mellékfolyóin ha-

talmas árvíz vonult le az elmúlt 
napokban. A védekezésben sok 
önkéntes vett részt. Köztük a Tót-
vázsonyi ÖTE kilenc tagja. Rövid 
szervezés után állt össze a csapat, 
amely Koroncónál erôsítette a gá-
tat, hogy a Bakony-ér ne öntse el 
a települést. Biztosan sokan moso-
lyognak most, mikor azt olvassák, 
hogy egy érnél védekeztünk az ár 
ellen. Nos, ez a patak június 6-án 
30 cm-es vízállással csordogált. 
Viszont a Dunán levonuló árhul-
lám nem engedte lefolyni a vizet 
az érbôl. Ennek következtében 
június 8-án, mikor a tótvázsonyi 
tûzoltók a gáton serénykedtek, a 
patak vize visszafelé folyt, mond-
hatni „hegynek”. Ez a víz kitöltöt-
te a gátak közötti területet és már 
4 méter magasan állt, és több víz 
volt a mederben, mint a Rábában. 
Név szerint is köszönetet mondok 
azoknak, akik részt vettek az ár-
vízi védekezésben. A csapat tagja 
volt: Mayer András, Mayer Ákos, 
Báder Tamás, Kajtár Jenô, Pitt-
ner Antal, Kalán Ferenc, Sánta 
Kornél, Weinhardt Tamás és a 
legifjabb Báder Ádám. Köszönöm 
Polgármester Úrnak is a segítsé-
gét, hogy a helyszínre jutásunkat 
támogatta.

Úgy gondolom, hogy a tótvázso-
nyi tûzoltók által végzett munka 
elismerése az is, hogy a Gyôr-
Moson-Sopron Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság kérte a 
segítségünket a gátak bontásá-
hoz. Terveink szerint június 22-én 
megy egy csoport ismét a gátakra, 
segíteni.

Puskás Ferenc
Tótvázsonyi 
ÖTE elnök

Tûzoltó hírek
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Felelõs kiadó: 
Magasi János  
polgármester

Tipográfia: Dobszay Csaba  

Nyomja  
az OOK-Press Kft.,Veszprém

A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Bepillantás az „Ôszidô” Nyugdíjasklub életébe

Nyári napközi 
Idén nyáron immár 8-dik éve 

elindult a nyári napközink, me-
lyet a Nefelejcs Alapítvánnyal és 
a helyi iskolával közösen szer-
vezünk. 5 héten át, napi 17-20 
gyermek számára nyújtunk reggel 
8.00-tól délután 16.00-óráig elfog-
laltságot, és biztosítunk étkezést. 
A gyerekek nagy része alsós, de 
azért a felsôsök közül is vannak 
páran. Az öt hét alatt - június 17 
- július 19  között -, kirándulunk, 
kézmûveskedünk, sportolunk, 
vagy csak éppen lazítunk. Minden 
Hidegkúton, Tótvázsonyban és 
Kövesgyûrpusztán lakó gyermek 
számára nyitott a napközink. Gye-
rekenként heti 3500 Ft-ért lehet 
nálunk teljes ellátást és élménye-
ket szerezni. 

A gyerekekre tanárok, és fiatalok 

felügyelnek. Munkájukat önkénte-
sen végzik, ezúton köszönöm áldá-
sos tevékenységüket.

Programunkhoz az Általános Is-
kola biztosít ingyenesen termet,  és 
az itt tanító tanárok nagyon sokat 
segítenek a napi gyermekfelügye-
letben. A Nefelejcs Alapítvány 
tagjai is segítik a napközi minden-
napjait, támogatásukkal valósul 
meg minden pénteken kirándulás. 
A gyermekjóléti szolgálat is segíti 

1-1 napon a gyermekfelügyeletet. 
Az étkezést a Tótvázsonyi és a 
Hidegkúti Önkormányzatok tá-
mogatják.

Köszönjük a napi felügyelôk segít-
ségét, és reméljük, mindenki jól érzi 
magát a következô hetekben is.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

A tavaszi idôszakban több vál-
tozatos program megszervezésére 
került sor a nyugdíjasklubban. 

Március 8-án a klub férfi tagjai 
köszöntötték nônap alkalmából a 
hölgyeket. Az ünnepi mûsort kö-
vetôen virággal kedveskedtek. A fi-
nom ebéd után, melyet a Közösségi 
Ház udvarán bográcsban készítet-
tünk, a sütemény sem maradhatott 
el. Beszélgetéssel, közös énekléssel 
fejeztük be ezt a szép napot.

Márciusban Magasi János pol-
gármester úr volt a vendégünk, aki 
az iskolánál és az önkormányzatnál 
végbe ment változásokról tájékoz-
tatott bennünket.

Április elején látogatást tettünk a 
Megyei Könyvtárba. Sajnos az idô-
járás nem kedvezett a programnak, 
így alacsony létszámmal vettünk 
részt a látogatáson.

Szintén áprilisban két gyalogtú-
rát is tettünk. A Pécselyi hegyre 
kirándultunk, ahol a túrázás mel-
lett medvehagymát is gyûjtöttünk.  
A Cuha völgybe pedig a túra egy 
részét vonattal tettük meg. Öt km-
es szakaszt pedig gyalogosan, egy 
csodálatosan szép turista útvona-
lon. Hazafelé ismételten vonatra 
szálltunk és utaztunk Veszprémig, 
majd autóbusszal Tótvázsonyig. 
Kellemesen elfáradva, szép élmé-
nyekkel tértünk haza.

Májusban a nagykirándulásunk 
úti célja a Jeli arborétum, Kör-
mend, Zalaegerszeg volt. A Jeli 
arborétumban megcsodálhattuk a 
gyönyörûen nyíló rododendrono-

kat, elsétáltunk egészen a hét for-
rásig, ahol kristálytiszta forrásvíz-
zel hûtöttük szomjunkat. 

Körmenden a barokk stílusban 
épült Batthyány kastélyt tekintet-
tük meg, ahol idegenvezetô kalau-
zolt bennünket. 

Zalaegerszegen rövid idôt töltöt-
tünk, a legforgalmasabb utcáján, a 
Kossuth utcán sétáltunk végig, és 
az ott található Taverna étterem-
ben fogyasztottuk el az ebédet. 

A Göcseji Falumúzeum 1968-
ban nyílt meg, a várost átszelô Zala 
folyó holtága mellett kapott helyet, 
mely 40 épületbôl áll. A falumúze-
um mellett Finnugor néprajzi park 
is épült, itt többek között finn, han-
ti és manysi portákra is kaptunk 
betekintést.

Május 20.-án pünkösdhétfôn a 
hidegkúti nyugdíjasklub vendégei 
voltunk. Megérkezésünkkor szí-
vélyes fogadtatásban volt részünk. 
Házigazdáink mûsorral kedves-
kedtek, melyet természetesen mi 
is viszonoztunk.  A vacsora nagyon 
finom volt, a süteményekrôl nem is 
beszélve. A finom borocska, a kö-
zös éneklés és a tánc tetôzte a jó 
hangulatot. Nagyon kellemes és 
szép délutánt töltöttünk el együtt 
Hidegkúton, ehhez csak gratulálni 
lehet. Köszönjük szépen.

Június elején a veszprémi vár 
egyik ékességét, a késô barokk 
stílusban épült Érseki Palotát láto-
gattuk meg. Idegenvezetô vezetett 
bennünket végig a termeken, és 
mindenre kiterjedô tájékoztatást 

adott a berendezésekrôl, festmé-
nyekrôl, tárgyakról. A palota lát-
ványossága, az Erzsébet királyné 
fogadására Párizsban készített 
gyöngyházintarziás ülôgarnitúra. 
Szintén idegenvezetéssel néztük 
meg a palota közvetlen közelében 
található Gizella és Szent György 

kápolnát, a múzeumot és a Székes-
egyházat. Csodálatos élményben 
volt részünk.

A tavasz folyamán klubtagjaink 
közül Varga Istvánné részt vett 
Gyulafirátóton egy vers és próza-
mondó versenyen, ahol zsûri dicsé-
retben részesítette.

Szép nyarat és jó pihenést kívánok 
mindenkinek  
a Nyugdíjasklub nevében.

Weinhardt Ferencné


