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A Tótvázsonyi és Hidegkúti  
Önkormányzat lapja

2013. februárjában ismét megszerve-
zésre került a Linde Családi Farsang. 
A rendezvényen idén is sokan részt vet-
tek, kicsik, nagyok, szülôk, nagyszülôk. 
A Tótvázsonyi Modern Tánccsoport 
kedveskedett nekünk egy kis mûsorral, 
valamint az óvónôk a Kiskakas gyémánt 
félkrajcárja címû mesét adták elô a je-
lenlévôknek, nagy sikert aratva!

A program beszélgetéssel, teázással, 
forralt bor, sütemény fogyasztásával, 
gyermekeknek zsákbamacskával, tánc-
cal folytatódott.

Rendezvényünk a Jótékonysági Far-
sangi Retró Bulival zárult, ahol szülôk, 
nagyszülôk együtt mulattak a helyi fia-
talokkal.

Köszönjük mindazoknak a szülôknek 
és lakosoknak, akik bármilyen módon 
támogatták rendezvényünket!

Mekler Katalin Linde Alapítvány

VÍZIKÖZMÛ
A Tótvázsony és Térsége Csatornamû és Viziközmû Társulat a Tótvázsony, Hi-
degkút, Barnag és Pula településeken történô csatornahálózat kiépítésére jött 
létre 2003-ban.

A társulat az önkormányzatokkal 
szorosan együttmûködve bonyolította 
le a beruházást.

A beruházás fedezete volt az álla-
mi támogatás és az érintett lakosság 
anyagi hozzájárulása. Ez utóbbinak a 
teljesítésére lehetôség volt LTP szer-
zôdést kötni, ami lehetôvé tette, hogy 
a 260.000 Ft-os érdekeltségi egysé-
genkénti hozzájárulást 8 év alatt, ne-
gyedévi egyenlô részletekben, 163.296 
Ft befizetésével teljesítse. A közel 
100.000 Ft különbséget az LTP-hez 
kapcsolódó állami támogatás és a ka-
mat biztosította.

A társulat közel 195 millió forint 
hitelt vett fel a kivitelezés finanszí-
rozására, melynek fedezete az LTP 
szerzôdések szerint a megtakarítási 
számlákra befizetett összeg volt. 

Tervezetten az LTP szerzôdések 
lejártakor kiutalásra kerülô megta-
karításokból fizette volna vissza a 

hitelt a viziközmû társulat. Sajnos 
többen nem tettek eleget a fizetési 
kötelezettségüknek. Ezért a társulat 
a négy településen összesen 323 LTP 
szerzôdést volt kénytelen felmondani 
februárban.

Ez azt eredményezi, hogy az LTP 
megtakarításokból befolyó összeg 
nem fedezi a társulati hitel összegét. 
Az elôzetes számok szerint 26 M Ft-
ot kell az érintett önkormányzatnak 
– mint kézfizetô kezeseknek – kifizet-
ni, hogy a társulat a hitelt vissza tud-
ja fizetni a hitelezô pénzintézetnek. 
Ebbôl Tótvázsony önkormányzat kö-
telezettsége kb. 13 millió forint.

Ezt az összeget nekünk meg kell 
elôlegeznünk.

A pontos kimutatások elkészítése 
után minden érintettnek meg fogjuk 
küldeni, hogy milyen összegû fizetési 
kötelezettsége van. Azzal már most 
számolni kell, hogy nem az LTP szer-

zôdés szerinti 163.269 Ft és a tényle-
ges befizetés különbsége jelenik meg 
tartozásként, hanem az elmaradt ka-
mat és állami támogatás is.

Ez a tartozás adók módjára behajt-
ható követelés, amit az önkormány-
zatnak érvényesítenie  kell.

Itt szeretném felhívni a figyelmét 
mindazoknak, akik még nem kötöt-
tek rá a csatornahálózatra, hogy ezt 
mielôbb tegyék meg. Azon ingatlan 
tulajdonosnak, aki a kiépített csator-
nahálózatra nem köt rá, talajterhelési 
díjat kell fizetnie. Ennek az összege 
1200 Ft/m3, illetve mivel Tótvázsony 
nyitott karszton fekszik, ennek a há-
romszorosa, 3600 Ft/m3.

Mindannyiunknak kötelessége az 
ivóvizünk védelme. Ennek egyik na-
gyon lényeges formája a kiépített csa-
tornahálózatra történô rákötés.

Az önkormányzat élni fog a talajter-
helési díj megállapításának jogával, 
ami nagyon jelentôs költséget fog je-
lenteni mindazoknak, akik nem köt-
nek rá a csatornahálózatra.

Magasi János

Vízdíj-változás
Tájékoztatjuk Tótvázsony és 

Hidegkút települések lakóit, 
hogy az ivóvíz díjak 2013.03.01-
tôl az alábbiak szerint változnak:
Hidegkút 284,50 Ft+áfáról
 299,50 Ft +áfára
Tótvázsony 288,20 Ft+áfáról
 303,20 Ft+áfára

A vízdíj változás oka, hogy az új 
beruházással létrejött vagyontár-
gyakat bérüzemelésre átadtuk a 
Bakonykarszt Zrt-nek. Az általuk 
fizetett bérleti díj nyújt fedezetet 
a megvalósított mûszaki tartalom 
amortizálódását követôen az újra 
elôállításra.

Az így befolyt bevételt az ön-
kormányzatok elkülönített szám-
lán tartják, abból kizárólag a 
mûködtetés során esetlegesen 
jelentkezô felújítási szükséglet 
finanszírozható.

Tótvázsony Önkormányzata  
Hidegkút Önkormányzata

LINDE CSALÁDI FARSANG

Beszámoló az önkormányzati 
gazdálkodásról

Cikkünk a 2. oldalon Cikkeink a 8. oldalon

Cikkeink a 4-5. oldalon

Az iskola az óvoda  
és a tûzoltóság hírei
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A 2012-es év gazdálkodására a stabilitás volt a jellemzô. Az évek óta 
folytatott szigorú, költségtakarékos gazdálkodás valamint a folyama-
tosan növekvô helyi bevételek kiegyensúlyozott gazdálkodást tettek le-
hetôvé. Az elmúlt év sok változást hozott, az önkormányzatok mûködését 
jelentôs mértékben meghatározó törvényeket alkotott az országgyûlés. 
Ezek a jogszabályok részben már a 2012-es évben életbe léptek, de teljes 
körûen 2013-ban lesznek érzékelhetôek. 
Az elmúlt évben megvalósult  
beruházások, felújítások:

 · lezárult az ivóvíz beruházás, 
az év elsô felétôl minden 
elôírásnak megfelelô ivóvizet 
fogyaszthatnak  
a Tótvázsonyban  
és Hidegkúton élôk

 · aszfaltburkolatot kapott  
Köves gyûrön a fôútvonal,  
valamint Tótvázsonyban  
a Napsugár és Rózsa utcák

 · elkészült a véderdô sáv  
Tótvázsony északi részén  
pályázati támogatásból

 · teljesen megújítottuk  
a játszóteret Kövesgyûrön 
Leader pályázatból

 · elkészült a mezôgazdasági út  
a katolikus temetôtôl  
a hidegkúti bekötô útig  
pályázati támogatásból

 · felújítottuk a járdát a Napsugár 

utca és a Malom utca között
 · elkészült a Kereszt u. 23. sz. 
alatti szolgálati lakás fûtési 
rendszerének felújítása

 · az orvosi rendelô nyílászáróit  
ki tudtuk cserélni

 · a Tótvázsonyért Alapítvánnyal 
együttmûködve a Kultúrház 
belsô felújítása megtörtént 
pályázati támogatásból

 · a közösségi ház és a kultúrház 
között térburkolás készült  
a Tûzoltó Egyesülettel történt 
együttmûködés keretén belül, 
pályázati forrásból

Jelentôs változás volt a 2012-
es évben, hogy szeptembertôl a 
Katolikus Egyháznak adtuk át 
mûködtetésre az általános isko-
lát. Az önkormányzat vállalta az 
intézmény közüzemi költségeinek 
a finanszírozását, a fôzôkonyhát 
pedig saját mûködtetésbe vettük.

Bevételek 2012 (e Ft) 2013 (e Ft)
Mûködési bevétel 5.150 22.200
Állami támogatás 72.786 65.339
SZJA bevétel 29.300 -
Gépjármû adó 14.850 5.800
Helyi adók 31.307 30.400
Átvett pénzeszköz 21.300 4.800
Pályázati támogatás 102.500 14.000
Egyéb bevétel 18.549 8.812
Értékpapír 61.400 -
Pénzmaradvány igénybevétel 7.700 15.233
Összesen: 364.842 166.584

Kiadások
Intézmények összesen 115.102 73.300
Szociális ellátás 8.400 8.500
Önkormányzati mûködés 35.100 31.400
Átadott pénzeszköz 16.640 35.184
Szociális kölcsön 2.300 2.500
Értékpapír 8.700
Beruházás, felújítás 139.800 7.000
Pénzügyi befizetések kiadásai 47.500 -
Összesen: 364.842 166.584

Jól látható a fenti számokból, 
hogy jelentôs mértékben csökkent, 
valamint ezen belül is átalakult az 
önkormányzat 2013 évi költség-

vetése. A mûködési bevétel nö-
vekménye abból származik, hogy 
2013-tól a konyha bevétele köz-
vetlenül az önkormányzat költség-
vetésében jelenik meg. Az állami 
támogatás csak 10%-al csökkent, 
viszont az összetétele jelentôsen 
átalakult. Az óvoda és az önkor-
mányzati közös hivatal támogatá-
sán kívül mindössze 15,5 M Ft az 
egyéb feladatok, az önkormányzat 
mûködésének támogatása. El-
marad az SZJA befizetésekbôl 
átadott támogatás. A befizetett 
gépjármûadó 60%-át tovább kell 
utalnunk a központi költségvetés-
be. Lényegesen csökken az átvett 
pénzeszköz, ami korábban a ki-
egészítô normatív támogatásokat 
tartalmazta. A 2013-as évben nem 
számolunk pályázati támogatásból 
beruházási, felújítási forrásra.

A kiadásoknál az intézmények 
mûködtetésére fordított összeg 
csökkent jelentôs mértékben az 
iskola átadásával és a körjegyzô-
ség megszûnésével. Az átadott 
pénzeszközök jelentôs növeke-
dése egyrészt az önkormányzati 
közös hivatal mûködtetéséhez tör-
ténô hozzájárulásból, valamint a 
viziközmû társulat részére átadan-
dó pénzeszközbôl adódott.

A beruházásra tervezett összeg 

csak a saját forrásainkból megva-
lósítható ilyen célú felhasználást 
tartalmazza.

A megváltozott tartalmú önkor-
mányzati finanszírozás számunkra 
nagyon kedvezôtlen. Az úgyne-
vezett feladat alapú támogatások 
csak az intézmények fenntartására 
nyújtanak fedezetet. A település 
üzemeltetése feladatokat, a ci-
vil szervezeti támogatásokat és a 
szociális kiadásokat szinte teljes 
egészében a saját bevételekbôl 
kell fedezni. Ezzel a beruházási 
lehetôségek szinte a nullára csök-
kentek. 

Így a 2013-as évben csak a járdák 
felújítását tudjuk folytatni, illetve 
az utak kátyúzását kívánjuk meg-
oldani. A 2012-es évben elnyert 
TÁMOP pályázat keretén belül 
közel 10 millió Ft-ot fordíthatunk 
óvodai dolgozók továbbképzésére, 
szülôkkel közös óvodai progra-
mokra, udvari játékok és játszó-
eszközök beszerzésére.

A Linde Alapítvány sikeres pá-
lyázatának eredményeként a csa-
padékvíz öntözési célú hasznosí-
tása is meg tud valósulni, melynek 
elôfinanszírozását, az önrészt és a 
kivitelezés koordinálását biztosítja 
az önkormányzat.

Magasi János

Önkormányzati gazdálkodás
2012 évi teljesülés és 2013 évi terv

Önkormányzati  
közös hivatal

Korábban már adtunk tájékoztatást arról, hogy az Önkormányzati 
Törvény változása miatt 2013-ban megszûnik a Hidegkúttal közösen 
1991-ben létrehozott körjegyzôség.

A 2000 fô alatti települések nem 
mûködtethetnek önállóan önkormány-
zati hivatalt. A két képviselô-testület 
közös döntésével Veszprém várost ke-
restük meg az önkormányzati közös 
hivatal létrehozásának szándékával.

Miért is Veszprém?
Elvi lehetôségként Nagyvázsony és 

Nemesvámos jöhetett szóba. Nagy-
vázsony a helyben és Hidegkúton 
élôk jellemzô közlekedési irányából, 
kapcsolatrendszerébôl nagyon kiesik. 
Nemesvámos ebbôl a szempontból 
kedvezôbb lett volna. Ami miatt mégis 
Veszprémet kerestük meg:

•	Itt található a kormányhivatal  
valamennyi szervével  
(okmányiroda, földhivatal stb.)

•	Veszprém járási székhely

•	Az esetleges önkormányzati hivatali 
ügyintézés összeköthetô  
a kormányhivatalnál vagy a járási 
hivatalban végzendô ügyintézéssel

•	Veszprém város polgármesteri 
hivatalának szakapparátusa minden 
szempontból megnyugtató hátteret 
biztosít a helyben maradó  
kirendeltségen végzendô munkához

•	A közös hivatal mûködtetési  
költségeihez biztosított állami 
támogatás lényegesen magasabb 
egy nagyobb településhez történô 
csatlakozás esetén

A fenti okok együttesen befolyásol-
ták ilyen módon a döntésünket. A kö-
zös hivatal 2013. 03. 01-tôl mûködik. 
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Tótvázsonyban egy kirendeltség marad 
4 illetve 5 fôvel. Két fô a pénzügyi terü-
let, 1 fô a szociális és 1 fô az igazgatási 
területen. Az adóügyintézésre hetente 
egy alkalommal csütörtökönként van 
lehetôség Tótvázsonyban. Egyéb na-
pokon Veszprémben lehet elérni az 
ügyintézôt.

A helyben maradó kirendeltséggel 
biztosítani kívánjuk azt, hogy a korábbi 
körjegyzôségen elérhetô szolgáltatá-
sok, ügyintézési lehetôségek a lehetô 
legteljesebb mértékben megmaradja-
nak.

Az indulás nem teljesen probléma-
mentes, komoly feladatot jelent a két 
település hivatali teendôinek integrá-
lása a nagyságrendekkel eltérô méretû 
Veszprém város hivatalába.

Adódhatnak olyan problémák, me-
lyekkel elôre nem számoltunk, amikre 
korábban nem gondoltunk.

Kérem Önöket, legyenek megértéssel 
és türelemmel az új szervezeti struktú-
ra kialakulása, mûködésének megindí-
tása során.

Amennyiben észrevételük, javasla-
tuk, problémájuk van a kirendeltség 
mûködésével kapcsolatban kérem, 
keressenek a hivatali fogadóórán vagy 
telefonon (266-159; + 36 20 323 90 99).

Magasi János

Február 9-én a tótvázsonyi 
könyvtár szervezésében került sor 
az elôzô számban meghirdetett 
Irodalmi estre, a két fiatal erdélyi 
költôvel, Visky Zsolttal és  Seres-
tély Zalánnal, akikkel Németh Bá-
lint Budapesten élô költô beszélge-
tett. A szombat esti eseményt egy 
Veszprémben lezajló felolvasás 
elôzte meg, február 8-án az Utas és 
holdvilág antikváriumban. 

A szombati találkozóra a há-
romfôs kis csapat, már egymás-
ra hangolódva mutatkozott be a 
tótvázsonyiaknak, akik a költôk 
meglepetésére egy meglehetôsen 
kíváncsi és érdeklôdô közönségnek 
bizonyultak, spontán kérdéseikkel 
tették izgalmassá és interaktívvá 
a beszélgetést. Zsolt és Zalán elsô 
nekifutásra önmagukról beszéltek, 
arról honnan jöttek, mivel fog-
lalkoznak és arról, hogy hogyan 
indultak el ezen a pályán. Zalán 
esetében ez egy ôt felkavaró szitu-
ációnak tudható be, egy sötét ut-
cában, sötét alakok üldözésének a 
következményeként próbálta kiírni 
magából ezt a nyomasztó emléket. 
Zsolt a következôt mondta a pálya-
kezdéssel kapcsolatba: „Szerintem 
mindig is írtam. Vannak ilyen 7 
éves emlékeim, hogy ülök és írok 
és mutatom édesapámnak, hogy 
ez szerinte jó-e. És valahogy így 
maradtam.” A két fiatal költôrôl 
kiderült, hogy már évek óta ba-

Piltman Antal

Látszat 
Úgy véled, hogy ismersz másokat, 
ránézésbôl olvasod az írást, rovásokat 
az arcokon, amikre vésték idôtlen kezek, 
feltárva, elôtted hagyva, ezen jelek 
alapján majd képet alkotsz róluk te is 
és mikor elemezve ezeket, aztán mégis 
elôbukkannak olyan rejtett sorok, 
amelyeket nem is láttál, hisz ott  
nem látszott, hogy még rejthet valamit. 
Milyen érdekes, hogy a látszat, amit 
sokszor, sokan a jelenség lényegének vélnek  
nem más, mint a felszín, csak kéreg. 
Amin belül ott van a lényeg, az élet 
által gyûjtött tudás, érték és tartalom, 
mert ez mind, ami valós kincs és hatalom. 
A látens dolgokban sokszor több a szín, 
a forma, az egyedi, már-már ösztöni, 
amit csak ott találsz meg, ahová 
fejlôdött, ami vagy aki azt tovább  
nem adva rejti a szemek elôl mélyre –  
hogy aztán valaki idôt nem sajnálva, végre 
lehánthassa róla a burkot és miután rálel, 
visszahôkölve, felismeréssel 
nyugtázva önnön tudatlanságát, 
elismeréssel, bôrpírben úszó arcát  
mosollyal fordítsa azon arc felé ismét, 
és csak int, és ott elismeri vétkét.

Fehér Tamás

Kirakósdi…
Fejem fölött az égbolt 
Mozaikként hullik széjjel. 
Szétporlik minden mi szép volt, 
így alszom el késô éjjel.
Minden darab emléket rejt, 
régmúlt képeket kutatva 
egy árny furcsa táncot lejt, 
emlékeim közt játszik mulatva.
Tág Szakadék, mély s meredek 
nem is rejt más egyebet, 
csak egy Kirakós darabkáit, 
mi volt, részben van már itt.
Szemem elôtt kicsiny fátyol, 
elmém köd borítja. 
Rémülten kutatok mindenhol, 
a legszebb darabokat kutatva.

Költészetrôl költôkkel
rátok, pár hónapja közös térben 
mozognak, azaz lakótársak, ugyan 
azon a szakon kezdték el tanulmá-
nyaikat (magyar-finn szakon) és 
közös szenvedélyük a biciklizés. 
A beszélgetés és a verseik felolva-
sása közben egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy ôk ketten mégiscsak 
inkább különböznek, mint hason-
lítanak egymásra. Egyikük szereti, 
ha verseiben vagy novelláiban egy 
megfejthetô történetet ír le, ezzel 
szemben a másiknak nem szándé-

ka a történetek kódolása, inkább 
egy-egy hozzá közelálló embernek/
emberrôl, általa megértet vagy 
megsejtett helyzetrôl ír. A bicikli-
zéshez is különbözôen viszonyul-
nak, Zalán szereti, ha ismétlôdnek 
a bejárt helyek, ha tudja, hogy hol 
vár rá a szellô, Zsolt ezzel szemben 
szereti, az új, spontán utakat. 

A eseményt egy oldottabb beszél-
getés követte, amely még inkább 
elmosta a meghívottak és a közön-
ség közötti szakadékot, lehetôsé-
get adott a közvetlenségre és arra, 
hogy tulajdonképpeni találkozások 
jöjjenek létre. A visszajelzések arra 
engednek következtetni, hogy az 
este különös hatással volt mind a fi-
atalokra mind a tótvázsonyi érdek-
lôdôkre, és egy olyan élménnyel 
gazdagodtak, amelyet mindenki 
sokáig szeretne elraktározni.  Fel-
merült az az ötlet is, hogy további 
hasonló eseményre is sort kellene 
keríteni, annál is inkább, hogy a 
tótvázsonyi fiatalok is kedvet kap-
tak a szárnybontogatásra, és arra 
hogy a nyilvánosság elôtt is kipró-
bálják magukat, verseiket. 

„Az irodalom közösségi ügy, azt 
hiszem, ezt a közösséget éltük meg, 
minden készen áll hát, hogy újabb 
meg újabb emberekkel történjen 
meg hasonló „ez”.” Többek között 
ezekkel a szavakkal búcsúzott el 
Zalán Tótvázsonytól. Zsolt, pe-
dig a következôképpen: „S ezt ne 
vegyétek fenyegetésnek, de úgy 
hiszem, még visszajövök ”. Ezúton 
is szeretnénk mind hármójuknak 
megköszönni, hogy itt voltak és új 
kapukat feszegettek.  

Serestély Ada
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Iskolánk 2012. szeptemberétôl 
a Veszprémi Érsekség fenntar-
tásában a Padányi Katolikus 
Gyakorlóiskola tagintézménye-
ként mûködik. Fél év eltelte után 
összegezhetjük, mit is jelent ez 
számunkra. A legfontosabb válto-
zás az, hogy egyházi fenntartású 
iskolaként a hitélet megjelent a 
mindennapjainkban. Nevelôtes-
tületünk jelentôs része eddig is 
magáénak érezte a keresztény 
értékeket és eszerint éli életét. 
Mindig fontosnak tartottuk, hogy 
diákjainknak maradandó értéke-
ket, erkölcsi tartást közvetítsünk. 
Életünkkel is példát mutatva, 
mutassuk meg keresztény gyöke-
reinket, melyek ápolása, tudatos 
vállalása nélkül a mai világ sem 
mehet jó irányba. S mivel diákja-
ink és a szülôk is elfogadták ezt a 
változást, nem jelentett problémát 
a heti két hittanóra sem. Minden 
reggelünket áhítattal kezdjük. El-
csendesedést, Istenhez fordulást 
jelent ez énekekkel, imádsággal 
fûszerezve, ami segít abban is, 
hogy a munkánkra rá tudjunk 
hangolódni. Hiszen minden nap-
nak értelme van, nem hiábavaló 
egyetlen nap sem. Örömmel lát-
juk, hogy a gyerekek komolyan 
veszik az áhítatokat, fegyelmezet-
ten vesznek részt, s remélhetjük, 
hogy néhányukat megérintenek 
az igék és megerôsödik hitük. A 
hittanórákat lelkészek, hitoktatók 
végzik a református és evangélikus 
tanulóknak is. Ebben az évben ün-
nepeljük a hit évét. Az októberig 
tartó idôszakban sok programot 
szervezünk. Pius atya vezetésé-
vel keresztény hitvallásunkról 
beszélgetünk minden hónapban. 
Az alkalmakat külön hirdetjük 
és minden érdeklôdôt várunk. A 
gondolatokat Pius atya szentföldi 
útján készült felvételekkel színe-
sítjük. Március 21-én 17.30-kor 
tartjuk a következô beszélgetést, 
mely különleges lesz, hiszen elôt-
te Keresztúton címmel volt kollé-
ganônk, Nagy Katalin grafikáiból 
kiállítás nyílik az aulában. A gye-
rekek számára - ebben a nagy Pa-
dányi is részt vesz - keresztkészítô 
pályázatot hirdetünk. A nagyböjti 
idôszakban ezzel is készülünk az 
ünnepre. 

Természetesen a hitélet mellett 
a hagyományos iskolai munka 
is folyik. Nemrég érkezett két új 
tanuló, így most 117 fôs létszám-
mal dolgozunk. A legtöbb tanuló 

tehetségének megfelelôen dolgo-
zik, tükrözte ezt a félévi eredmé-
nye is, de mindenhol, így nálunk 
is vannak, akiknek javítaniuk 
kell. Részünkrôl minden segít-
séget megadunk, bevezettük az 
egyéni korrepetálásokat minden 
tantárgyból. Nagyon népszerûek 
sportprogramjaink is. A közel-
múltban teremlabdarúgó kupát, 
pingpong versenyt és magasugró 
versenyt szervezett testnevelônk. 
A gyerekek szeretnek mozogni, 
örömmel sportolnak. Nagy elôny, 
hogy iskolánk nyugodt, tiszta 
levegôjû környezetben van. Ha 
lehet, kint vagyunk az udvaron és 
nagyszerû, hogy az iskola mellett 
játszótér is található. Emiatt sok 
városi iskola irigyel minket, hiszen 
ott néha az ablakot sem tanácsos 
kinyitni a zaj és rossz levegô miatt. 
S hogy a környezet, a nyugalom 
milyen fontos, erre jó példa a más 
iskolából, más településrôl érkezô 
gyerekek és szülôk elégedettsége. 
Hiszen nagyon fontos az, hogy a 
gyerekek a szó minden értelmében 
jó helyen vannak. Idén 17 nyolca-
dikos tanulónk vág neki a tovább-
tanulásnak. A felvételik részben 
megvoltak, a szóbeli meghallgatá-
sok most zajlanak. Reméljük, hogy 
mindenki bejut a kívánt helyek 
valamelyikébe. Nagyon örültem 
annak, hogy megnôtt a fogadó 
órák látogatottsága. Sok szülô ér-
deklôdik gyermeke iskolai mun-
kája után, s természetesen egyéb 

idôpontban is elérhetôk vagyunk. 
Ahol probléma van, magunk kez-
deményezzük a találkozót, mert 
csak a szülôkkel együtt lehet ered-
ményt elérni a nevelô munkában.

Márciusban a következô prog-
ramjaink voltak, lesznek. Várunk 
minden érdeklôdôt:

március 15-én 14 órától a 7. osz-
tályosok mûsorával emlékezünk 
az 1848-as forradalomra. Felkészí-
tô tanár : Dienes Gábor osztályfô-
nök.

március 18-án az alsó tagozato-
sok lelki napja lesz. A hitmélyítô 
beszélgetéseket filmek, rajzok se-
gítik. Délután a napközit és min-
den szakkört megtartunk.

március 19-én az alsó tagozaton 
nyílt nap lesz. 8 órától minden tan-
óra látogatható.

március 20-án a felsô tagozaton 
nyílt nap lesz. Minden óra látogat-
ható.

március 21-én 17.30-tól a Ke-

resztúton c. kiállítás megnyitójára 
kerül sor az aulában, majd  Pius 
atya folytatja elôadását a hitval-
lásról.

március 22-én kézmûves és sport 
délelôttre várjuk az óvodásokat. A 
nagycsoportos gyerekek nem elô-
ször járnak nálunk, ismerkednek 
az iskolásokkal, együtt játszanak, 
dolgoznak.

március 27-én német témanapot 
tartunk a felsôsöknek. A német 
nyelvvel ill. Németországgal kap-
csolatos vetélkedôn sok új ismere-
tet szerezhetnek a gyerekek.

március 28-április 2-ig húsvéti 
szünet lesz. Elsô tanítási nap: áp-
rilis 3. szerda.

Programjainkon szeretettel vá-
runk mindenkit. Minden olva-
sónak áldott húsvéti ünnepeket 
kívánok! 

Somogyi Veronika Zsuzsanna 
 tagintézmény vezetô

Referenciaintézmény Tótvázsonyban
A tótvázsonyi általános iskola, mint elôminôsített referencia in-

tézmény a TÁMOP 3.1.7-11/2 pályázaton 2.999.615 Ft támogatást 
nyert. A támogatásból eszközöket és továbbképzéseket finanszírozott 
az intézmény. Sikerült egy tárgyaló helyiséget is berendezni és több 
irodai eszközzel gyarapodott az iskola. A továbbképzéseken a háló-
zati együttmûködés elveivel és gyakorlatával, a mentori feladatokkal, 
változásmenedzseléssel ismerkedtek meg a pedagógusok. A pályázat 
segítségével az iskola felkészült az új feladatokra, a jó gyakorlatok 
átadására, a szolgáltató profil vállalására. A projekt megvalósítási 
szakasza 2012.12.31-én ért véget.  

Tavaszi iskolás hírek

Tótvázsonyi Modern Tánccsoport

Engedjék meg, hogy bemutat-
kozzam, Erki Eszter vagyok a 
Tótvázsonyi Modern Tánccsoport 
vezetôje. Szeretném bemutatni 
önöknek a csoportot és egyben be-
számolni a december 22-én meg-
rendezett Karácsonyi Táncbemu-
tató és I. Házi Bajnokságon elért 
tótvázsonyi sikerekrôl.

A versenyen felhôtlen sikert 
arattak a tótvázsonyiak, hiszen 
nem csak a közönség által leadott 
szavazatok alapján kiosztott „Kö-

zönség díj” büszke tulajdonosai 
lehettek, de modern tánc kategó-
riában is a legjobbnak bizonyul-
tak. Nem másról beszélek, mint 
az Eufória csapatáról, név szerint: 
Szabó Viktória, Utczás Dorottya, 
Bognár Brigitta, Farkas Lúcia, 
Horváth Bianka, Straub Laura, 
Göller Fanni és Mayer Fanni. 

A lányok nagyon sok erôt és 
energiát fektettek a gyakorlásba, 
önszorgalomból hétköznaponként 
összejártak próbálni, így méltán 

érdemelték meg ezt az elismerést. 
A kisebbek is szépen helytáll-

tak a Karácsonyi Táncbemutatón. 
Korosztályukat meghaladó össze-
szedettséggel és fegyelmezettség-
gel táncolták a koreográfiájukat, 
ezzel kiérdemelve a tapsvihart.

Név szerint: Darvas Noémi, 
Nyári Zsófia, Rajhona Lili, Szilasi 
Vanda, Nagy Jázmin, Papp Dorka, 
Molnár Kitti, Budai Virág, Budai 
Bendegúz, Grám Fanni, Grám 
Vanda, Erôs Eszter, Sütô Doroty-
tya és Sütô Levente.

Valtner Tamás, Buzás Bence és 
Varga Bence nemrég csatlakoztak 
a tánccsoporthoz. A nagy lányok 
sikerein felbuzdulva nagy célokat 
tûztek ki maguk elé: a következô 
házi bajnokságon hasonlóan jó 
eredményeket szeretnének elérni 
táncpartnereikkel. 

Köszönöm mindenkinek, aki ed-
dig bármiben segítette a csoport 
munkáját.

Erki Eszter
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Óvodai, bölcsôdei hírek
A növekvô gyermeklétszámnak 

köszönhetôen 2012. szeptemberétôl 
egy kisebb létszámú óvodai csoport 
kialakítására került sor, 2013. janu-
ártól lehetôség nyílt még egy óvónô - 
Tóth Annamária- alkalmazására is. 
Jelenleg a három óvodai csoportban 
6 óvónô foglalkozik a gyerekekkel, 
és 3 dajka segíti munkánkat.

Az óvoda nyitott, fontosnak tartjuk 
a szülôkkel való jó kapcsolattartást 
és együttmûködést. Január végén 
nyílt napot tartottunk a nagycso-
portban, ahol az érdeklôdô szülôk 
betekintést nyertek munkánkba. A 
fogadóórán egyéni beszélgetésre, 
tájékozódásra biztosítottunk lehetô-
séget mindhárom csoportba járó 
gyermekek szüleinek. 

Az óvoda-iskola kapcsolatában 
a gyermekek érdekében szük-
séges a folyamatos, eredményes 
együttmûködés. A leendô elsôsök 
szüleinek szülôi értekezletet tartot-
tunk. Vendégünk Somogyi Veroni-
ka igazgatónô az iskoláról, az iskolai 
feladatokról, programokról szólt. 
Róth Renáta leendô elsôs tanító 
néni tájékoztatta a szülôket az is-
kolakezdéssel kapcsolatban, továb-
bi tájékoztatótatást a májusi szülôi 
értekezleten ad. A tavasz folyamán 
ellátogat az óvodába, és ismerkedik 
a leendô elsôsökkel. Nagyné Barna 
Erzsébet logopédus a megváltozott 
törvényrôl, az iskolaérettségrôl tájé-
koztatta a szülôket. A tavasz folya-
mán a nagycsoportos gyerekekkel 
ellátogatunk az elsô osztályba, ahol 
az iskolával, az órai munkával ismer-
kednek a gyerekek.

Programjaink voltak ebben az idô-
szakban:

Január végén egy téli erdei kirán-
dulásra hívtuk a szülôket és a gyere-
keket. Sajnos a hideg miatt kevesen 
jöttek el, de reméljük, a tavaszra 
tervezett kirándulásra többen el 
tudnak majd jönni. 

Február 8.-án tartottuk az óvodá-
sok farsangját. A közös tízórai után 
kezdôdött a táncmulatság, szebbnél 
szebb jelmezekben. A farsangi han-
gulatot Kisteleki Zoltán „A három 
kismalac” címû meseelôadásával 
tette teljessé, aki az elôadásba a 
gyerekeket is bevonta. Jól éreztük 
magunkat, ismét szép élményekkel 
lettünk gazdagabbak. A farsangi 
mulatságot zártkörûen tartottuk a 
bölcsôdéseknek is, akik jelmezbe 
bújva „buliztak”, kedvükre táncol-
tak. Köszönjük a szülôknek az ötle-
tes jelmezeket, és hozzájárulásukat 
a farsangi mulatsághoz. 

A Linde Alapítvány által rende-
zett családi farsangon az óvó nénik 
a „Kiskakas gyémánt félkrajcárja” 
c. mesét adták elô a gyerekek nagy 
örömére.

Február 15.-én a középsô és a 
nagycsoportosok Veszprémben a 
Pegazus Bábszínház elôadásában a 
„Rózsa és Ibolya” c. elôadást néz-

ték meg. A darab nagyon tetszett a 
gyerekeknek, élményeiket rajzban is 
megörökítették.

Március 15.-rôl csoportonként 
emlékeztük meg, versekkel, éne-
kekkel készültünk az alkalomra. A 
hagyományokhoz híven az idén is 

tervezzük, hogy valamennyi óvo-
dással ellátogattunk a Kopjafához, 
ahol énekelünk és szavalunk, majd 
elhelyezzük a nemzeti színû zászlót 
és szalagot.

Március végén húsvéti játszóházba 
hívjuk az alkotni vágyó óvodás, és 

bölcsôdés szülôket és gyermekeket. 
A húsvétot a hagyományok felele-

venítésével, ünnepi készülôdéssel 
várjuk. Természetesen nem marad-
hat el a fészeképítés, majd az aján-
dékkeresés sem. Reméljük, hogy 
március 27.-én délelôtt megérkezik 
hozzánk a nyuszi! 

A bölcsôde 14 férôhelyen fogadja a 
2. évet betöltött gyermekeket. 2012. 
szeptemberében 12 gyermekkel 
kezdtük a nevelési évet. A jelenlegi 
csoportlétszám 16 fô. A bölcsôde új 
orvosa is Ferentzi Zsófia, aki heti 
rendszerességgel végzi tevékenysé-
gét. Jelenlegi segítônk és takarítónk 
Grámné Buzás Júlia. 2013. január-
tól 3 gyermek került át az óvodába, 
kiknek - mindannyiunk örömére - a 
váltás nem jelentett nehézséget. A 
következô éves elôjegyzésre várha-
tóan május hónapban kerül sor. 

Az Önkormányzat sikeres TÁ-
MOP pályázatának köszönhetôen 
óvodafejlesztésre van lehetôségünk: 
eszközök beszerzésére, továbbkép-
zéseken való részvételre, programok 
megszervezésére. A szülôknek az 
óvodában 4 alkalommal 17 órakor 
kezdôdô fórumot szervezünk, az 
elôadásokra minden érdeklôdôt sze-
retettel várunk! Témák: 
Március 12. (kedd) Antal Judit: 
Gyermeknevelés, fegyelmezés mo-
dernkori felfogásban
Március 27. (szerda) Boldizsár Il-
dikó: Meseterápia, a mesében rejlô 
lehetôségek
Április 11. (csütörtök) Roboz Zsóka: 
Gyermekrajzok elemzése
Április.23. (kedd) Kulcsár Mihály-
né: A szülô szerepe a gyermek sze-
mélyiség fejlôdésében

Az óvoda 50. évfordulójának meg-
ünneplését június 6-7-8.-án tartjuk. 
A három napban tervezünk szakmai 
napot, ünnepséget, családi prog-
ramot, kézmûves foglalkozást. A 
szakmai napot június 7.-én pénte-
ken tartjuk, ezen a napon az óvoda 
és a bölcsôde zárva tart. Kiállítást 
készítünk rajzokból, régi gyermek-
játékokból, könyvekbôl, óvodáskori 
képekbôl, emlékekbôl. A kiállítás 
idejére köszönettel várunk minden-
kitôl óvodával kapcsolatos anyagot. 
Kérjük, hogy azt névvel ellátva, ápri-
lis 30.-ig juttassák el az intézménybe.

Az esôvíz-gyûjtô rendszer épí-
tésének munkálatai folyamatban 
vannak, végeztével udvarrendezésre 
lesz szükségünk, melyhez szülôi se-
gítséget kérünk. 

A közelgô húsvét alkalmából kel-
lemes ünnepeket kívánok az intéz-
mény dolgozói nevében.

Hauck Jánosné

A havazásról
Erôs havazás kezdôdött március 14-én, amelyhez orkán erejû szél párosult. 

Ez az idô nagyon sok problémát okozott mindenkinek, de különösen a közle-
kedôknek. Sokan segítettek a bajba jutottaknak. Köztük a tótvázsonyi önkéntes 
tûzoltók is. Március 14-én délelôtt a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ri-
asztott bennünket. A feladat forgalomirányítás volt a tapolcai úton. Délután fél 
háromkor újból a tapolcai útra vonultak a fiúk. Ekkor sok elakadt autót húztak 
ki a hóból. Egy idô után már olyan mennyiségû hó volt az úton, hogy képtelenség 
volt a jármûveket kimenteni. Ekkor az autókat úgy helyezték el az úton, hogy majd 
a hótolók el tudják végezni a munkájukat. Az embereket pedig a helyi óvodában 
berendezett melegedôbe szállították. Kisebb megszakításokkal éjjel fél kettôig 
kint voltak a mi tûzoltóink a viharban. A nap zárásaként még egy elakadt kami-
onost és a szintén kint szolgálatot teljesítô rendôröket hozták be a faluba traktor 
segítségével. 

Március 15-én délelôtt a melegedô helyen levôk ellátásában segédkeztünk. Dél-
után pedig a Balatonfüreden rekedt tótvázsonyiak hazajutását segítettük. Ebben 
nagy segítségünkre volt egy traktor és a vezetôje. Este több autót szabadítottunk 
ki a hó fogságából a tapolcai és a hidegkúti úton.

Ez úton is szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget.
Puskás Ferenc

Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnök

TÛZOLTÓ HÍREK
Az elmúlt évben együttmûködési megállapo-

dást kötöttünk a Veszprémi Hivatásos Tûzoltó 
Parancsnoksággal. E megállapodás keretében 
vonulhat az egyesületünk tûzoltásra és mûszaki 
mentésre a HTP irányításával. Az idei évtôl 
kezdve részesei vagyunk az országos riasztási 
rendszernek. Ennek következtében már több 
alkalommal riasztották az egyesületet mûszaki 
mentéshez. Ez az egyesület felkészültségének 
elismerése. A feladat ellátása további szakmai 
képzést és nagyobb anyagi ráfordítást igényel.

A tél folyamán hat alkalommal vettünk részt 
szakmai elôadásokon, elméleti képzésen. A kö-
vetkezô idôszakban gyakorlati képzéseken veszünk részt, hogy felkészüljünk a 
további bevetésekre. Ennek elsô állomásai lesznek március 14-én és 21-én tartan-
dó gyakorlatok, ahol a Veszprémi HTP egységeivel közösen fogunk dolgozni. A 
végrehajtandó feladat során egy mélygarázsban égô autót kell eloltani, illetve a 
megakadályozni a tûz tovább terjedését.

Az idén 15 éves az egyesület, melyet egy kis megemlékezéssel fogunk megün-
nepelni. Erre meghívjuk német tûzoltó bajtársainkat is Dobelból és Aschaffen-
burgból.

A szokásainkhoz híven ebben az évben is indulunk a megyei, valamint a Csab-
rendeken rendezendô tûzoltóversenyeken. 

A télen sok csapadék esett, melynek következtében számos helyen végeztünk 
vízszivattyúzást az elmúlt hetekben. 

Kérek minden Tótvázsony-it támogassa az egyesület munkáját. Aki teheti 
ajánlja fel adója  1 százalékát részünkre. Adószámunk: 18926150-1-19
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A helyi  Védônôi Szolgálatról
A szolgálat Tótvázsony községen 

kívül, Barnag, Hidegkút, Vöröstó 
településeken végez védônôi fel-
adatokat.

A fôállású területi védônô, Ker-
tész Eleonóra 2009 június 1 óta.

A területi munka során jelenleg 
133 családdal foglalkozik a szol-
gálat.
Az ellátásnak fô területei:
1.  A családgondozás,  

melynek részfeladatai:
Várandósgondozás:

A tavalyi év folyamán 38 kis-
mama volt nyilvántartásban. Mi-
vel a gyermekvállalások kezdete 
napjainkban a fiatalok 30 éves 
korára tehetô, ezért a 2012-ben 
az elôzô évhez képest duplájára 
nôtt az egészségügyi veszélyezte-
tettség, ami a kismamák életkor 
növekedésének  is köszönhetô A 
körzetben a káros szenvedélyek 
közül, csak a dohányzás jelenik 
meg kis mértékben. A cigarettázó 
kismamák száma évrôl-évre csök-
ken. Jelenleg például egy anyuka 
sem dohányzik, a tavalyi év során 
pedig csak egy cigizett, de ô is 
teljes mértékben tisztában volt a 
dohányzás egészségkárosító hatá-
sával és jócskán lecsökkentette az 
elszívott cigaretta mennyiségét az 
idô elôrehaladtával.  A szociálisan 
veszélyeztetettek száma is örven-
detesen lecsökkent, ráadásul az 
egy szem kismama, beköltözô volt.
Csecsemôgondozás:

2012-ben Tótvázsonyban 18, Hi-
degkúton 7, Barnagon 3, Vöröstón 
1 gyermek jött a világra. Koraszü-
lött nem volt. Két gyermek szüle-
tett kezelhetô fejlôdési rendelle-
nességgel, ma már mind a ketten 
jól vannak. Egy csecsemô fejlôdé-
se nem éri el az átlagos szintet, ô 
rendszeresen jár fejlesztésre és 
szakorvosi ellenôrzésekre. Szoci-
álisan 2 gyermek igényelt kiemelt 
gondozást, ami, talán a bizalmas, 
elfogadó légkör miatt nem jelen-
tett nehézséget.
Kisdedgondozás:

Az évben 45 kisdedet (12-35 
hónapos) tartottunk nyilván. Kö-
zülük 2 egészségügyi, 4 szociális, 
1 pedig szociális és egészségügyi 
okból is veszélyeztetet volt. Ezek 
kiemelt gondozásban részesültek, 
ami gyakoribb családlátogatást  és 
tanácsadási alkalmat jelent.

3-6 éves gyermekek gondozása:
A korosztály létszáma 107 fô, 

18-al több mint tavaly. Közülük 
5 gyermek szorul szociális  és 4 

egészségügyi gondozásra. Esetük-
ben régebb óta ismert körülmény 
követésérôl van szó, ami az elmúlt 
évben is kezelhetô volt, kiemelt 
gondozási munkával.
2. Védônôi tanácsadás csak Tótvá-
zsonyban zajlik, minden héten egy 
alkalommal. A tanácsadási idô 
igény szerint bôvül, az ellátandó 
feladatokhoz rugalmasan hozzá-
igazodva. Továbbra is nagy igény 
van a késô délutáni tanácsadási 
lehetôségekre. A szülôk egyre ne-
hezebben tudják megoldani, hogy 
gyermeküket elkísérjék az éven-
kénti, védônôi szûrôvizsgálatokra. 
Ezeket az érzékszervi-, mozgász-
szervi- a szocializációs- és lelki-
fejlôdés megfigyelésére irányuló 
vizsgálatokat a szülôk és a gyer-
mekek is szeretik és egyre inkább 
számon is tartják.  Ami nagyon 
örvendetes új jelenség, az apák 
jelenléte a vizsgálatokon, továbbá, 
hogy egyre több család tart igényt 
a teljes körû családlátogatásra, 

beszélgetésre /minden családtag 
jelenlétében/.
3.  A terület egész lakosságának 

egészségügyi támogatása:
A családlátogatás során a gon-

dozottakon kívül, más család-
tagokkal is tartja a szolgálat a 
kapcsolatot, egészségügyi és men-
tális tanácsok révén. A változókor, 

idôskor, krízis helyzet, családi 
konfliktus és más életviteli problé-
mák témakörében. 

A kiscsoportok is szívesen fo-
gadják a védônô felvilágosító te-
vékenységét: Baba-mama klub és a 
nyugdíjas klubok.

Kertész Eleonóra

Tizenöt éves az „Ôszidô” Nyugdíjasklub
Ez év február 10-én vasárnap 

délután a szépen felújított Kul-
túrotthonba ünnepelni jöttünk 
össze, mégpedig kettôs ünnepet is 
ültünk, hisz farsangi mûsorunkat 
megelôzôen elôször a Nyugdíjas-
klub megalakulásának 15 évfor-
dulójára tekintettünk vissza, majd 
ezt követôen a vidám farsangi 
mûsorral búcsúztattuk a telet.

Elsôként Weinhardt Ferencné 
klubvezetô köszöntötte a megje-
lenteket, meghívott vendégeinket: 
hidegkúti nyugdíjasklub tagjait, 
Magasi János polgármester Urat, 
a német nemzetiségi dalkör tagja-
it, akik több éven keresztül része-
sei, szereplôi voltak a nyugdíjasok 
farsangjának. 

Az „Ôszidô” Nyugdíjasklub 
1998. január 5-én alakult. A tagok 
vezetônek Zsár Ferencné Erzsikét 
választották meg. A klub vezetését 
2011. májusában Weinhardt Fe-
rencné vette át. A 15 év alatt sok 
színes, tartalmas és hasznos elôa-
dás hangzott el az összejövetele-
ken. Programjaikat gazdagították 
a kiállítások, múzeumok, közin-
tézmények (Büntetést Végrehaj-
tó Intézet, naplószerkesztôség, 
levéltár, herendi majolika gyár, 
stb.) megtekintése. A sok szép. 
érdekes kiállítás közül kiemelném 
a karácsonyi fények, vasútmodell, 
kézimunka kiállítás, a Csíkász Ga-
lériában kiállított Munkácsi képek 
megtekintését, melyek mind emlé-
kezetes élményt nyújtottak nyug-

díjasaink számára. A szervezett 
programok elengedhetetlen része 
a kirándulások szervezése. Az el-
telt idô alatt megismerkedhettek 
nyugdíjasaink hazánk közelebbi 
és távolabbi városaival, tájaival, 
megismerhették azok néprajzát, 
helytörténetét, kultúráját.

A szórakozás sem maradhatott 
el a klub életébôl. Rendezvénye-
ink sikeresek, változatosak. A 
farsangot, a nônapot, névnapok 
megünneplését a vidámság, kará-
csonyi ünnepünket a meghittség 
jellemezte.  Születésnapokat külön 
nem ünnepeltük, de klubtagjain-
kat a 80. születésnapjukon bensô-
séges keretek között köszöntöttük 
fel és igyekeztünk örök emlékû 
ajándékkal kedveskedni nekik.

Az idôsebbek is mindig a figye-
lem középpontjában voltak, hisz 
az önkormányzat anyagi támoga-
tásának köszönhetôen karácsony 
elôtti napokban meglátogattunk 
minden 75 év feletti idôs embert. 
Az ajándékcsomag átadásával és 
jókívánságainkkal meghittebbé 
szerettük volna számukra tenni az 
ünnepet.

A nyugdíjasklub megalakulásá-
val szinte egy idôben (1998) ala-
kult meg a népdalkör, az éneklés 
iránt érdeklôdést mutató tagok 
hozták létre, mely öt évig sike-
resen mûködött, de betegség és 
egyéb okok miatt megszûnt. 2011 
ôszén újra szerveztük, jelenleg 18 
tagból áll. A népdalkör vezetô-

je jelenleg is Zsár Ferencné. Az 
énekkar szívesen részt vesz a falu 
bármely kulturális rendezvénye-
in, de szeretnénk messzebbre is 
kitekinteni. Beléptünk az „Életet 
az Éveknek” Veszprém Megyei 
Egyesület tagságába. Programjaik 
között több kulturális rendezvény 
is szerepel, így lehetôségünk adó-
dik más nyugdíjas csoportok elôtt 
is bemutatkozni.

A visszatekintés és a klubtársak 
munkáját megköszönve ünne-
pi délutánunkat vidám farsangi 
mûsorral folytattuk. Elsôként a 
népdalkör vidám balatoni népda-
lokat énekelt.  Elhangzott Petôfi 
Sándor: Falu végén kurta kocsma 
c. verse, melyet Fodor Istvánné, 
eszperente nyelven Hajmási Gyu-
láné adott elô. Krepsz Antalné 
vidám hangulatú dalcsokorral 
emelte az ünnepi hangulatot, har-
monikán Molnár Tibor kísérte. A 
vidám jelenet nagy derültséget vál-
tott ki a nézôk soraiban.  Hajmási 
Gyuláné Keresem a párom c. jele-
nete, szintén nevetésre késztette a 
közönséget. A mûsor zárásaként 
a nemzetiségi dalkör egy vidám 
hangulatú dalcsokorral zárta a 
mûsort.

Egy kis eszem-iszomra, táncra, 
mulatozásra Horváth Antalné in-
vitálta a résztvevôket.

Weinhardt  Ferencné
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Az ôsz folyamán indult be újra a Tótvázsonyi If-
júsági Egyesület szervezésében egy program, amely 
az Ifjúsági Klub nevet viseli. A kéthetente tartott 
rendezvénynek a helyi Közösségi Ház ad otthont és 
minden második hét péntekén 19-órától veszi kezde-
tét a nagyjából négy órás program. A kezdeményezés 
elsôsorban a fiatal, 14-30 év közötti generációt célozza 
meg.

Belépô, vagy bármilyen egyéb elnevezés alatt futó 
részvéti díj nincs, mint ahogyan más település fiataljai 
számára is nyitott a program, egyszóval bárkit szíve-
sen látunk, akinek van kedve tartalmasan és közössé-
gi élményekkel gazdagodva tölteni a péntek estéket.

Annak érdekében, hogy a tartalmasság változatos-
sággal is párosuljon, kicsit színesítettük a programot, 
felváltva tartunk Ifjúsági Klubot illetve Filmklubot.

Elôbbi esetében csocsózni, dartsozni, sakkozni, il-

letve kártyajátékokat és különbözô társasjátékokkal 
játszani van lehetôség, míg az utóbbi értelemszerûen 
egy egész estés közös moziélményt jelent. A filmek 
mûfajára nézve nincs megkötöttség, ezért a drámától 
a kalandfilmig bármi mûsorra kerülhet, feltéve, hogy 
a fiatalkorúak által is nézhetô alkotásról van szó. 

Ropit, üdítôt szabad hozni és fogyasztani, viszont 
alkohol fogyasztása a program ideje alatt szigorúan 
tilos!

Az eddigi visszajelzések pozitívak, a fiatalok szí-
vesen jönnek szórakozni és jó úton halad a program 
afelé, hogy egy találkozóhely legyen a helyi, vagy ép-
pen a környékbeli fiatalok számára, ahol kellemesen 
és egymás társaságát élvezve tölthetik a péntek estét. 

Várunk minden lelkes, kikapcsolódni vágyó fiatalt 
sok szeretettel!

Máté Lóránd

K Ö Z L E M É N Y
Segítség bajba jutott 

hiteleseknek és eladósodott 
családoknak

HA belekerült az adósságcsapdba,   
ha nem tudja fizetni hiteleit,   HA 
közüzemi tartozásai miatt már 
végrehajtási eljárás indult Ön el-
len HA otthonának elvesztése reá-
lis veszélyt jelent,  HA vitás ügyei 
vannak bankkal, végrehajtóval,  
HA jogi képviseletre van szüksége: 
Vegye igénybe ingyenes tanácsadá-
sunkat az új kormányzati intézke-
désekrôl, az Eszközkezelôrôl és az 
adósság mérséklési lehetôségek-
rôl. Banki elszámolások szakirá-

nyú ellenôrzése

Pertársaság  
„a tiszta lappal 

történô kezdés”  érdekében
Banki és Végrehajtási 

Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Információk +36 70 253 2910
 valsagkezeles2008@gmail.com

 www.bankikarosultak.hu

Újra beindult az Ifjúsági Klub
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A Tótvázsonyi 
és Hidegkúti  

Önkormányzat lapja

„Örökifjak” Nyugdíjas Klub beszámolója
A 2013. év vidámságokkal kez-

dôdött. Január 7-én tartottuk a 
pótszilvesztert, ami igen jó han-
gulatban telt el. Kicsit kisebb 
létszámmal, mert páran megbe-
tegedtek, de 3 új nyugdíjast kö-
szönthettünk, aminek nagyon 
örültünk.

Február 2-án volt az Önkor-
mányzat, már hagyományossá 
vált Öregek Farsangja. Az Önkor-
mányzat az idén is igazán kitett 
magáért. Köszönjük a szervezôk-
nek, és mindazoknak akik hozzá-
járultak segítettek abban, hogy jól 
érezzük magunkat. Köszönjük a 
színvonalas mûsort, a finom vacso-
rát, amit a Jegyzô Úrnak, szaká-
csunknak köszönhettünk. A finom 
ízeket szinte most is a számban 
érzem, és látom a nagy szelet hú-
sokat, alig fértek el a tányérunkon. 

Köszönjük a vállalkozóknak a 
sok szép és értékes ajándékokat. 
Kevés faluban van ilyen szép szo-
kás.

Február 10-én Tótvázsonyba 
voltunk vendégségbe hivatalosak. 
Nagyon jól éreztük magunkat. 
Már az ajtóban nótaszóval fogad-

tak. A felújított, szépen feldíszített 
kultúrházban ízléses asztalterítés 
fogadott bennünket. A sok szend-
vics, pogácsák, fánkok, finomabb-
nál-finomabb sütik, akár egy la-
kodalomban. A vidám mûsorok, a 
szép dalok, nóták, igen jó hangula-
tot teremtettek, még táncoltunk is. 
Igazán csak gratulálni tudok a szé-
pen megszervezett délutánért. Az 
idô nagyon gyorsan eltelt, a buszra 
kellett mennünk. Hazainduláskor 
is nótaszóval búcsúztattak. Kö-
szönjük a felejthetetlen szép dél-
utánt a viszontlátásig.

Február 18-án a körzeti 
rendôrünket Komlós Norber-
tet, valamint Hegyi Róbertet és 
Tótvázsonyból Sütô Tamást a 
Polgárôrség vezetôket köszöntöt-
tük. Tanulságos elôadásban volt 

részünk. A körzeti rendôrünk 
felhívta a figyelmünket a trükkös 
betörôkre, csalókra. Több példá-
val is ismertette a szokásaikat, vi-
selkedésüket. Elhangzott hogyan 
védekezzünk (pl. mindig zárt ajtó, 
idegent ne engedjünk be a laká-
sunkba) mit érdemes ilyen hely-
zetben megfigyelni, megjegyezni, 
hogy szükség esetén segíthessük a 
rendôr munkáját.

Elôadás végén minden nyugdíjas 
kapott egy falinaptárt, amelyen 
sok hasznos tanács olvasható, 
nagy számokkal vannak feltüntet-
ve a fontosabb telefonszámok. Kö-
szönjük a naptárt és a tanulságos 
elôadást.

Minden olvasónak kívánok szép 
napokat.

Fodor Györgyné

Az idôsek farsangjával kezdôdött 
az idei farsangi idôszak, majd a 
gyerekfarsanggal folytatódott és a 
végét megint a Batyus Banya Bál 
zárta. Az idôsek és gyermekek far-
sangját a szokásos rendezôcsapat 
szervezte, köszönet nekik és min-
denkinek, aki eljött és akár süte-
ménnyel, akár a részvételével hoz-
zájárult a rendezvények sikeréhez. 
A gyerekfarsanggal egy idôben 
forraltbor-fôzés is volt a kultúr-
ház udvarán, amelynek bevételét 
a további gyermekprogramokra 
használjuk majd fel. A Batyus Ba-
nya Bál jelmezei között évrôl-évre 
remek ötletek vannak, és egyre 
többen készülnek kisebb mûsorral 
is a beöltözés mellett. Az idei gyôz-
tes is egy olyan csoport volt, akik 
nemcsak jelmezben jelentek meg, 
hanem mûsort is adtak. Azt hiszem 

Hidegkúti bormustra
Úgy néz ki, 

hogy a -2012es 
év bár nem 
sok, de igen 
jó minôségû 
borokat mutat. 
Ezt a meghívott 
borszakértôk is 
megerôsítették 
a január -19én, 
a hidegkúti 
f a l u h á z b a n 
m e g t a r t o t t 
bormustrán. Csakúgy, mint eddig, mindenki elhozta a borait, amelyeknek 
Englert Dezsô elôzetesen megmérte a savát és a kéntartalmát. A meghívott 
borszakértôk, akik már ötödik éve jönnek a bormustrára, egyértelmûen 
azt mondták, hogy egyre jobb borok készülnek Hidegkúton. Bízunk 
benne, hogy a jó tendencia folytatódik.

Pénzes Erzsébet

mindenki emlékezni fog sokáig a 
Néma Levente jelenetére, vagy Ka-
rádi Katalinra, meg a 70-es évek 
zenéire vagy a csoda kecsesen rep-
kedô légikisasszonyokra.

Pénzes Erzsébet

Farsangok Hidegkúton


