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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

A Nemzeti Mûvelôdési Intézet 
által, a Kulturális Közfoglalkoz-
tatási Program keretében /2014. 
szeptember hónaptól 2015. febru-
ár hónappal bezárólag/ 4 fô végzi 
tevékenységét a Tótvázsonyi Ifjú-
sági Egyesületnél. 

A kulturális közfoglalkoztatot-
tak feladata kiterjed a helyi érté-
kek feltérképezésére, kulturális 
és a településfejlesztésre irányuló 
adatgyûjtésre, a helyi közösségek 
aktivitásának segítésére, a helyi 
közösségi terek mûködtetésére, a 
helyi rendezvények szervezésére.

Ezeken felül, külön-külön  az 
alábbi tevékenységeket látják el :

1 fô a Tetôtérben mûködô 
könyvtár ügyfélszolgálati munká-
jában vesz részt, könyvtári admi-

nisztrációs tevékenységet lát el.
1 fô az önkormányzatnál heti 24 

órában, segíti az igazgatási ügy-
intézô tevékenységét.  Továbbá 
a közfoglalkoztatottakat érintô 
adminisztratív munkát látja el. 
Közremûködik a helyi civil szer-
vezetek tevékenységében, közös 
programokon vesz részt. 

1 fô részt vesz az idôs emberek 
látogatásában, gondozásásában. /
Bevásárlás, személyes gondolko-
dás/ Végzi az ezzel kapcsolatos 
háttér adminisztrációkat.

1 fô a Tetôtér ügyfélszolgálatát, 
adminisztrációját, fotódokumen-
táció rendezését látja el, fénymá-
solást, nyomtatást végez.

Ha lehetôség adódik, további 
személyeket is felvesz még a szer-

vezet. Az értékteremtô közfoglal-
koztatás elsôdleges céljaként se-
gíti, támogatja az álláskeresôket 
abban, hogy átmeneti munkale-
hetôség biztosításával visszake-
rüljenek az elsôdleges munkaerô 
piacra.

Örvendetes tény, hogy a 2013. 
december hónaptól 2014. április 
hónapig tartó közfoglalkoztatási 
programban szereplô 1 fô köz-
foglalkoztatott számára lehetôség 
nyílt, a helyi általános iskolában 
történô állandó foglalkoztatásá-
ra.

Nagy Gellértné
Tótvázsonyi  

Ifjúsági Egyesület

Köszönöm a bizalmat
Ez év október közepén lesz az önkormányzati választás. Ezen a választáson én már nem indulok.
Ilyen alkalmakkor szokás számadást készíteni. Felsorolni az adott idôszak történéseit – leginkább 

az elért eredményeket – sikerként értékelni az elvégzett munkát.
Én ezt most nem szeretném megtenni, nem akarom saját nézôpontomból értékelni az elmúlt 8 évet.
Azok, akik itt élnek Tótvázsonyban, vagy érdeklôdtek a település iránt, nyomon követhették az 

eseményeket. Annak eldöntését pedig, hogy az ebben az idôszakban történt változásokra az eredmé-
nyesség, vagy az eredménytelenség jellemzô leginkább, mindenkinek az egyéni megítélésére bízom. 
Hiszen egy-egy beruházást vagy felújítást az emberek egyik része hatalmas sikerként értékel, míg 
mások esetleg felesleges pénzkidobásnak tartanak.

Saját munkámról talán csak annyit, hogy minden esetben arra törekedtem, hogy az önkormányzat, 
a település számára a lehetô legjobb eredményt érjem el. Nem tartozom azok közé, akik határozottan 
kijelentik, hogy egy adott dologból a lehetô legtöbbet „hozták ki”. Inkább mindig azt kerestem, mi az, 
amit még el lehet érni, miként lehet tovább növelni az eredményt.

Köszönetet mondok mindenkinek, aki a 2006-os és a 2010-es választásokon szavazatával támoga-
tott.

Köszönetet mondok azoknak is, akik nyolc évi polgármesteri tevékenységemet segítették, támogat-
tak a munkámban. Azoktól pedig, akiket esetleg akaratomon kívül is megbántottam, elnézést kérek.

Magasi János

Író – olvasó találkozó

Egy hiteles nôi 
életút portréja
Beszélgetés becsületrôl, 
hagyományról, megmaradásról.

Gróf Nádasdy Borbála
lesz a tótvázsonyi  
könyvtár vendége, 
2014. október 10-én,  
pénteken délután 17 órakor.
Beszélgetôtársa Pardiné  
Mórocz Magdolna könyvtáros.
A grófnô a helyszínen  
dedikálja könyveit.
Szeretettel várunk  
minden érdeklôdôt!
A belépés díjtalan.

Kötetei:
Zagolni zabad?
A szabadság zaga.
Maradni zabad! 
Ízes élet - szakácskönyv
Isten fizesse meg! - interjúkötet 
Úton útfélen - útikönyv

Kulturális közfoglalkoztatottak 
Tótvázsonyban

Önkormányzati 
választások

2014. október 12.
Tájékoztató a 2. oldalon
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Önkormányzati választások
2014. október 12.

Bakonyi Zoltán
független jelölt

autószerelô, gimnáziumi érettségi
mezôgazdasági vállalkozó

nôs, 1 gyermeke van
8246 Tótvázsony,  
Napsugár utca 5.

Bakonyi Zoltán vagyok, mezôgazda-
sági vállalkozó. Az elmúlt ciklusban 
már tagja voltam a képviselô tes-
tületnek. Fontos számomra, hogy 
a megkezdett felújítások, beruhá-
zások folytatódjanak (járdaépítés, 
iskola-felújítás), valamit új fontos 
beruházások elinduljanak (csapa-
dékvíz elvezetés). Fontos továbbá 
a helyi vállalkozások és vállalkozók 
segítése.

Hauck Szabolcs
független jelölt
gépészmérnök 

gyártástámogató mérnök, ügyvezetô
nôs, 3 gyermeke van 

8246 Tótvázsony, Virág utca 35/1.
Hauck Szabolcs vagyok, 34 éves, 
nôs, három kislány édesapja. Fôál-
lásban Veszprémben dolgozom 
gyártástámogató mérnökként, 
mellékállásban autóalkatrész bol-
tot üzemeltetek Tótvázsonyban. 
Továbbra is támogatnám a tele-
pülés takarékos mûködtetését, 
az iskola és óvoda fenntartását, 
Kövesgyûrpuszta és Tótvázsony 
fejlôdését, a csapadékvíz elvezetési 
problémák megoldását, az utak kar-
bantartását, járdaépítést.

Az idei évtôl 4 helyett 
5 évre választjuk a 
települések önkor-
mányzatait.
Szavazni 2014. ok-
tóber 12-én lehet, a 
tótvázsonyi Polgár-
mesteri Hivatalban 
reggel 6-órától este 
19-óráig.
Tótvázsonyban 2 fô 
polgármesterjelölt és 
7 fô képviselôjelölt 
indul az önkormány-
zati választáson. A 
megalakuló testület-
be 1 fô polgármester 
és 6 fô képviselô ke-
rül be. A választáson 
érvényes a szavazat, 
ha a jelölt neve mel-
lett lévô karikába 
tesznek x vagy + je-
let. A polgármester 
jelöltek közül maxi-
mum 1 fôre, a képvi-
selô jelöltek közül mi-
nimum 1 maximum 6 
fôre lehet érvényesen 
szavazni.

Mayer Károly
független jelölt

gázszerelô és lakatos mester 
Mayer Mûvek Kft. 

nôs, 2 gyermeke van 
8246 Tótvázsony Nagymezô utca 20.
1991-tôl vállalkozó vagyok, 1996-
ban alapítottam a Mayer Mûvek 
Épületgépészeti Kft-t, majd 2005-
ben a Vázsonyi Építô Kft-t. Két fiam 
van, akik velem együtt dolgoznak a 
cégekben, mint tulajdonosok. Több 
éve vagyok települési képviselô, il-
letve civil szervezetek munkájában 
részt veszek. 
Úgy gondolom, hogy ha a tótvá-
zsonyi lakosok megtisztelnek bizal-
mukkal, szívesen szolgálom a falu 
érdekeit, munkámmal és tapasztala-
tommal sokat tudom segíteni a falu 
fejlôdését.

Peresztegi Gábor
független jelölt

okleveles építészmérnök
PG Stúdió Kft.

nôs, 4 gyermeke van
8246 Tótvázsony, István u. 24/1.

14 éve élek itt feleségemmel és 
négy gyermekünkkel; 42 éves épí-
tész vagyok. A falu példamutató 
mûködését és a helyi közösségek 
aktivitását látva úgy érzem: itt az 
idô, hogy tevékeny részese legyek 
a község életének. Célom a pályá-
zati forrásokhoz való hozzáférés, 
a veszprémi önkormányzattal való 
együttmûködés és környezetünk 
védelmének elôsegítése. 

Sipos Ferenc
független jelölt

fôállású polgármesterjelölt
sportmenedzser 

kulturális szervezô
nôtlen 

8246 Tótvázsony, Kereszt utca 4.
Az elmúlt nyolc évben tagja voltam 
a képviselô testületnek, 2010-óta 
alpolgármesterként dolgozom a te-
lepülésért.
Célom a település gazdasági és tár-
sadalmi fenntarthatóságának bizto-
sítása. Az intézmények fenntartása, 
folyamatos fejlesztése. Közössé-
gépítés, a lakosság és a civil szer-
vezetek aktív bevonása a település 
mindennapjaiba. Fejlesztések elindí-
tása, folytatása: csapadékvíz elve-
zetés, iskola-felújítás, útfelújítások, 
járdaépítés, közterületek, játszóte-
rek felújítása, temetôk rendbetétele.

Sütô József  
Tamás

független jelölt
kertész és kertépítô technikus 

tótvázsonyi tanyagondnok 
nôs, 3 gyermek édesapja 

8246 Tótvázsony, Nagymezô u. 50/1
Sütô Tamás vagyok, 33 éves, 3 
gyermek édesapja, 7 éve dolgozom 
Tótvázsonyban tanyagondnokként. 
Munkámból adódóan belelátok és 
részben szervezem a település min-
dennapjait, ezért is szeretném a to-
vábbiakban képviselôként is segíteni 
Tótvázsonyt. Fontos számomra a 
település fejlôdése, az idôsek, nagy-
családosok, rászorulók segítése, a 
környezetvédelem és környezettu-
datosság ösztönzése.

Süveges Csaba
független jelölt

társadalmi megbízatású  
polgármesterjelölt

okleveles építômérnök 
útépítési tervezômérnök,  

a labdarúgó csapat edzôje  
és játékosa

nôs, 3 gyermek édesapja
8246 Tótvázsony, Magyar utca 34.

Céljaim: Stabilitás: Az önkormány-
zat és az egyén számára. Stabil 
pénzügyi gazdálkodás, munkale-
hetôségek megteremtése a tele-
pülésen. A munka becsületének 
fontossága.
Otthon: A helyi fiatalok számára 
alternatíva legyen Tótvázsonyban 
maradni.
Oktatás: A helyi oktatási intézmé-
nyek fenntartása és támogatása.
Nyugdíjasokat, gyermekes csalá-
dokat, civil szervezeteket kiemelt 
figyelemmel kísérném.
Tótvázsony az otthonom. Élhetô, 
virágzó, egységes településért sze-
retnék dolgozni.

Szabó Miklós
független jelölt

gazdasági agrármérnök 
mezôgazdasági vállalkozó

nôtlen 
8246 Tótvázsony, Magyar utca 97.

Szabó Miklós vagyok, 30 éves, két 
éve vagyok mezôgazdasági vállal-
kozó, 3 éve vagyok a helyi, a Tótvá-
zsony és Vidéke Gazdakör elnöke. 
Képviselôként céljaim: a település 
és az intézmények ésszerû gazdál-
kodásának és fenntartásának bizto-
sítása, a helyi termelés, és a helyi 
termékek elôállításának ösztönzése. 

Vancsa Péter
független jelölt

gimnáziumi érettségi
Help Desk munkatárs, 
UPC Magyarország Kft.

az U21-es labdarúgó csapat 
másodedzôje

nôs, 2 gyermek édesapja
8246 Tótvázsony, Kereszt utca 20/A

Céljaim:
-  A faluban lévô közutak állapotának 

felülvizsgálata; a balesetveszélyes 
szakaszok felújításának sürgetése

-  a fiatalok aktív sportolásra való 
ösztönzése

-  a rászoruló családok segítése, tá-
mogatása

-  programok, hírek folyamatos és 
naprakész elérhetôségének bizto-
sítása a falu weboldalán

KÉPVISELÔJELÖLTEK

KÉPVISELÔJELÖLTEKPOLGÁRMESTERJELÖLTEK
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Két év „csoda”
 Talán senki számára nem ismeretlen az „Ôrizd meg a csodát” címû 

projekt, aminek idén a második felvonása zárult. Mi csernátoni és a tót-
vázsonyi fiatalok, az elsô évhez hasonlóan ez évben is nagy lelkesedéssel 
vetettük bele magukat a hagyományok tengerébe. Voltak ismert dolgok, 
de mindenki sok élménnyel gazdagodott, sok újat tanult. A második év 
témája a hagyományos sváb és székely ételek valamint táncok megismeré-
se volt. Ezek mindenki számára hálás témák. Elôfordulhat ugyanis, hogy 
van olyan, aki nem szeret táncolni, de olyan még nem fordult elô, hogy 
valaki ne szeressen enni. Így, aki a táncban nem lelte örömét, a konyhába 
megtalálhatta a saját szájízének megfelelôt. A nyár folyamán a csernátoni 
fiatalok ellátogattak Tótvázsonyba és egy közös tábor keretén belül, meg-
ismerkedtek a helyi sváb ételekkel és táncokkal.

Sok finomságot készítettünk a helyi „szakácsokkal” és fiatalokkal közö-
sen, melyeket helyben el is fogyasztottunk. Készítettünk gánicát Szendrei 
Lászlóné Erzsike néni segítségével. Hock Jóska bácsival ricsát fôztünk. 
Tósokiné Zsuzsa a káposztás hajtóka rejtelmeibe vezetett be minket. 
Hauck Jánosné, Vera néni irányításával hagyományos krumplis pogá-
csát és lekvárral töltött pogácsát készítettünk. Sipos Ferencné Kati néni 
közremûködésével zöldségleves és sztrapacska került terítékre. Végül, 
az édes ízek kedvelôi sem maradtak ki a jóból, Szebényi Éva és Varga 
Ildikó jóvoltából a smarni is az asztalra került, házi baracklekvárral. Szá-
munkra, csernátoni fiataloknak különleges ízek voltak ezek, melyek nagy 
népszerûségnek örvendtek. Nem kellett senkit kérni, hogy kóstolja meg 
az ételeket, legtöbbet melegen elkapkodtuk, sokszor alig bírtuk kivárni 
míg elkészülnek az étkek. Nem egy, személyes kedvencemmé is vált.

 A sok evés után kellett egy kis testmozgás, itt csatlakoztak be a tábor-
ba Hauck Veronika és Szakácsné Krepsz Adrienn, akiktôl sváb táncokat 
tanulhattunk. Jó volt egy számomra idegen kultúra táncát megismerni és 
észrevenni, hogy van némi hasonlóság a sváb és a székely polgári táncok 
között.

 A sok új étel és tánc megismerése közben jutott idô a pihenésre, ki-
kapcsolódásra is. Megismerkedtünk Tótvázsonnyal, meglátogattuk Bala-
tonfüredet és Tihanyt, egy nap erejéig Kapolcsot is útba ejtettük. Sok 
élményben volt részünk, sok új ismerettel gazdagodtunk, egy tartalmas 
hetet tudhattunk magunk mögött. Várjuk a folytatást, az „Ôrizd meg a 
csodát” következô felvonását.

Radu Viola
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Élményeink Erdélyben
Nem is tudom, hol kezdjem. Talán a közepén :) Életemben nem voltam 

még Erdélyben disznóvágáson ezelôtt. Itthon már láttam pár disznóölést, 
de így is rengeteg meglepetés ért. Ahogy kivezették, szalmával pörzsöl-
ték, nem forrázták, hátáról kezdve, a hasán fekve szedték szét, a diófa 
alatt dolgozták fel, mert oda nem szállnak a legyek- és tényleg nem! Hát 
még ami készült belôle: az agyas leves, a májas krém, a sokféle izgalmas 
étel. Mi finom volt. De mint említettem ez a közepe volt. Igazi nagy csa-
pattal indultunk augusztus végén Erdélybe, az Ôrizd meg a csodát prog-
ram kinti táborába. A székely és sváb ételek és táncok megismerésére, 
megismertetésére. Fôztünk többféle erdélyi ételt és táncoltunk többféle 
háromszéki táncot. Ami a legizgalmasabb volt, hogy mi itthoniak meg-
fôztük kinn a korábban tanult sváb ételeket: ricsát, smarnit, gárnicát. Mi 
fiatalok, akik egyszer megismerték itthon ezeket az ételeket, a videókat 
megnézve ott kinn bemutattuk a székelyeknek, hogy itthon mit esznek a 
svábok. Nagyon ízlett, alig hittük el, de minden elfogyott! Sikerült vala-
mit adnunk abból, amit mi kaptunk :) nem utolsó sorban ezzel már sokkal 
jobban meg is ismertük ezeket az ételeket, akár újra meg tudjuk fôzni.

Jutott idô egy kis szász idôutazásra is, Prázsmár és Brassó eddig álta-
lunk nem látott csodáit ismerhettük meg. Erdély címerében a hét szász 
erôd látható, ebbôl most egyet sikerült „bevenni” :) Ha most úgy érezzük, 
hogy Európában keverednek a népek, és összevissza kezdenek leteleped-
ni, munkát vállalni  a nemzetiségek, azt hihetjük valami új kezdôdik. Pe-
dig jobb ha belátjuk, hogy bizony régen is sokféle nyelven beszéltek, akár 
a mi falunkban akár kinn Erdélyben.

Az egész programot a Fiatalok Lendületben Program támogatta, mely 
magyarországi 13-30 évesek számára is sokféle lehetôséget biztosít. Az 
Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagálla-
mainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok 
Lendületben Program célja a nemformális nevelési programok felkaro-
lása a fiatalok számára. Ez azt jelenti, hogy olyan programokat finanszí-
roz, amelyben a fiatalok nem az iskolában megszokott elôadásos mód-
szerrel tanulhatnak, szerezhetnek új ismereteket, hanem a tapasztalás, 
a közösségi élmény által. A Program a 2007-tôl 2013-ig fut. A Program 
jelentôsen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcs-
fontosságú eszközt jelent a fiatalok nemformális tanulási lehetôségeinek 
biztosításában. Ez a program most új köntöst kapott Erasmus+ néven, de 
sok izgalmas lehetôséget rejt a mai fiataloknak!

www.yia.hu
Szendrei Szilárd

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Idén nem is tudom hogy csinál-
tuk, de az év 3 esômentes napját si-
került eltalálni. Pedig már nem volt 
ember a faluban, aki ne beszélt vol-
na le minket az augusztus második 
hétvégéjérôl. Hát ez bejött. No de 
nem akkora siker ez, voltak ennél 
sokkal jobb élmények is.

 A templomi koncert csendje és 
nyugalma magával ragadó volt. 
Mindenkinek jót tett a rohanásból 
kicsit kilépve visszatérni párszáz 
évet a zene által. Nem volt teltház, 
de ha nem haragszik meg érte sen-
ki, talán nem is baj. Élmény volt, 
személyes, tartalommal teli és 
mély.

A péntek hozta a papírformát: 
imádom azt a tó-parkot a maga 
hangulatával, a víz jelenlétével, 
a belakható, élettel és ételillattal 
megtölthetô völgyével. Sokan így 
érezhették, és ezt csak fokozta a 
zenekar elôadásmódja. Voltak fé-
lelmeink, hogy csak hangszerek-
kel, ének nélkül unalmassá válik 
a „trottyos zenekar”. Rácáfoltak 
a javából. Sokkal több ülôhelyet 
vittünk, mint korábban, szükség is 
volt rá. Nagyon jó volt a Tótvázso-
nyért Alapítvánnyal és a Nefelejcs 
Alapítvánnyal közösen ilyen szu-
per estet összehozni. Ha csak ennyi 
lett volna a falunap, akkor is öröm-
mel emlékeznénk vissza rá. De még 
jött a szombat...

Sok újdonságot nem tudtunk fel-
mutatni az idei szombati program-
ban, de talán nem is ez a legfôbb 

Savanyó Jóska Napok

célunk. Amiben igazán fejlôdni 
tudtunk az a délelôtti gyerekprog-
ramok, a helyi termék vásár és a 
pontosság:) Nagyon erôs volt a 
délelôtt a gyermekprogram válasz-
ték által, ez sok családot ki is csalt 
már délelôttre. Érdemes volt több 
energiát fektetni ebbe. A vásár 
igazi hangulatos lett, választékban 
is bôvültünk, jó az irány, remélem 
egyre nagyobb választék és keres-
let lesz a következô években is. A 
színpadon összeállított programok 
végre jól tervezve, pontosan kez-
dôdtek, nem csúszott a bál sem 
este. A nap további jó pillanatai kö-
zött a hangulatos, családias fôzô-

versenyünket is kiemelném, me-
lyen sokan elindultak, sokan estére 
is ott maradtak a saját fájuk alatt. 
Sportból egész sokfélét sikerült a 
helyszínre hozni, de kedvelt volt a 
egészségsátor is. Sok fiatal segített, 
jó látni a közösség összefogását, 
összetartását.

Nagy öröm, hogy sok helyi tá-
mogatót találunk évek óta, akik 
önként, önzetlenül támogatják fa-

lunk közösségi programját, a helyi 
önkormányzat mellett az MC Bau-
chemie Kft., INTERSPAR, Agro-
beszt 2000 Bt, Kiskakas Vendéglô 
és Élelmiszerbolt, Bakonyi Zoltán, 
Farkas András, Hauck János, Var-
ga István, Szabó Péter. Köszönjük 
segítségüket.

Jövôre újra találkozzunk!
Szendrei Szilárd 

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

3 felvonás naplementével
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„Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

(Birtalan Ferenc)

Elsôsök az iskolában
Szeptember elsején megkezdô-

dött a 2014/2015-ös tanév. Becsen-
gettek a mi iskolánkban is: immár 
19 új, kis iskolapolgárnak is, akik 
idén kezdték az elsô osztályt: Am-
rein Patrik, Dobos Máté, Farkas 
Anita, Fodor Anna, Grám Vanda, 
Horváth Blanka, Lakos Balázs, 
Mile Balázs, Molnár Luca, Pich-
ner Richárd, Pongrácz Vencel, 
Scmidt Zoltán, Steierlein Mátyás, 
Steiner Anna, Strenner Zétény, 
Sütô Levente, Szilasi Vanda, Ughy 
Benedek, Visegrádi Dominika.

Az ô számukra nagyon fontos 
idôszak vette kezdetét: a játék 
helyére a tanulás lép. Itt már nin-

csenek egész délelôttbe nyúló ud-
vari bolondozások, már nem azon 
megy a harc, hogy ki játsszon a le-
góval vagy a babával, és nem a jól 
megszokott arcok várják ôket nap 
mint nap. Komoly tanulás kezdô-
dik, új élmények, új tapasztalatok, 
és ez jelentôs változás az óvodához 
képest.

Elsô benyomásom szerint a leg-
több kisgyermek izgatottan várta 
már, hogy a játszással teli ovis évek 
után végre beköszöntsön az iskola, 
ahol az írás-olvasás megismerésé-
vel még jobban kitáruljon elôttük 
a világ. Ám, amilyen izgalmas be-
kerülni egy új közösségbe, „kato-

násabb” szokásrendszerbe, olyany-
nyira félelmetes lehet ez az elsô 
napokban, hetekben. Igyekszünk 
játékosan, sok mesével, mondóká-
val, mozgással megkönnyíteni ezt 
az átmenetet, hogy valóban rutin 
legyen: becsengetésre készen állni 
a tanórára, kézfeltartással jelezni, 

ha mondani szeretnének valamit, 
türelmesebbnek lenni.

Úgy érzem jó úton haladunk, 
már sok közös élményünk van, 
ami a tanév során tovább fog gya-
rapodni.

Koronczai Éva tanító

A nyári takarítás után elkezd-
tük a 2014-2015-ös nevelési évet. 
Az óvoda személyi állományában 
változás nem történt. A három 
óvodai csoportban 7 óvónô foglal-
kozik a gyermekekkel, 3 dajka, és 
egy pedagógiai asszisztens segíti 
munkánkat Az óvodába maximá-
lisan felvehetô gyermekek száma 
80 fô. A 2014. szeptemberi indu-
ló gyermeklétszámunk 77, ehhez 
még a nevelési év végéig 3 gyermek 
érkezése várható. Ôk folyamato-
san töltik be 3. életévüket, a kis 
csoportba kerülnek, a jelenlegi 17 
kisgyermek mellé. A középsô cso-
portba 30, a nagycsoportba szin-

tén 30 óvodás jár. A kiscsoportos 
korúak száma 22 fô, a középsôs 
korúak száma 21. A tanköteles 
gyermekek száma 34, így várha-
tóan ennyi kisgyermek kezdi meg 
tanulmányait 2015 ôszén az elsô 
osztályban. Az összlétszámból 14 
hidegkúti, és 6 kövesgyûrpusztai 
kisgyermekünk van. A bejáró 
gyermekek szállítását az önkor-
mányzat kisbusszal biztosítja.

A bölcsôdébôl az idei szeptem-
beri kezdéssel újra nagyobb szám-
ban kerültek át gyerekek az óvodá-
ba, akik könnyen beilleszkedtek a 
csoportokba. Mivel a bölcsôdések 
napi szinten találkoznak az óvo-

dásokkal, az óvodában dolgozó 
felnôttekkel, a váltás nem jelen-
tett nagyobb gondot számukra. A 
családból érkezô új gyermekek be-
szoktatása még folyamatban van.

Szeptemberben a Nevelési Ta-
nácsadó szakemberei felmérést 
végeznek a nagycsoportosok kör-
ében, és szükség szerint fejlesz-
tô foglalkozásokat javasolnak a 
rászoruló gyermekek számára. A 
tankötelesek közül, vizsgálatot kö-
vetôen logopédiai foglalkozást fog 
javasolni a logopédusunk. A kö-
zépsôs és a nagycsoportos óvodá-
sok szülei katolikus vagy reformá-
tus hittanra, Madarász Ovira, és 

Bozsik focira járat-
hatják gyermekeiket.

Szeretnénk mi-
nél több élmény-
hez juttatni kis 
óvodásainkat, így 
ebben a nevelési 
évben is tervezzük 
elôadómûvészek meg-
hívását. Valamennyi 
óvodás lehetôséget 
kap a helyi tornaszo-
bában 3 bábelôadás 
megtekintésére, a 
Pegazus Bábszínház 
elôadásában. A nagy-
csoportosok az idei 
nevelési évben is több 
rendezvényen fellép-
nek. Szeptemberben 
már két felkérést is 
kaptunk: a Dobel - 
Tótvázsony 20 éves 

jubileumán szeptember elején, az 
Egészségfejlesztô programon pe-
dig a hónap közepén szerepelnek 
a helyben lakó nagycsoportosok.

A bölcsôde személyi állomá-
nyában nem történt változás. A 
bölcsôdébe beíratott gyermekek 
száma 14, a csoport szeptemberi 
induló létszáma 12 fô. A maximá-
lisan felvehetô létszámot novem-
berre érjük el, így az év során több 
gyermeket nem tudunk fogadni. 
A bölcsôdei élet megalapozza az 
óvodás éveket. A két gondozónô 
a gondozási feladatok mellett napi 
szinten kezdeményez a gyerekek-
nek különbözô tevékenységeket, 
játékokat az életkori sajátossá-
gukhoz igazodva. Ezeken a kez-
deményezéseken a gyerekek saját 
érdeklôdésüknek megfelelôen 
vesznek részt.

Fontosnak tartjuk, hogy közös-
ségünk valamennyi tagja felelôs-
séget vállaljon a kitûzött céljaink 
és feladataink megvalósításáért. 
Szeretnénk, ha kisgyermekeink 
az idei nevelési évben is örömmel 
tevékenykednének, szívesen jön-
nének intézményünkbe.

Hauck Jánosné
intézményvezetô

ÓVODAI HÍREK
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Sosem fogom elfelejteni! Elsô 
gyermekünket vártuk, mikor édes-
anyám megkérdezett, hogy mikor 
jöjjön majd a picihez segíteni. 
Vérig sértôdtem… Mit is gondol 
rólam?? Hát anyuka leszek, tu-
dom mi a dolgom, elolvastam Dr. 
Spock tanácsait, az összes baba 
magazin megjelent számát, még 
visszamenôleg is… Mibe is kéne 
segíteni??? Etetek, altatok, pelust 
cserélek, büfiztetek, szóval babá-
zom. Hát ebbe semmi nehézség 
nincs, és nem is lehet. Valahogy 
így láttam. Nagy Hatalmas Önbi-
zalommal álltam a feladat elôtt. 
Tudtam, menni fog.

Aztán…..
Megszületett a Kis Csodánk! 

Mondhatnám azt is, hogy csoda 
volt, hogy megszületett. Tizenhat 
hosszú óra! 

Akkor már kezdtem gondolni, 
hogy ennek a fele se tréfa és talán 
nem a teljes igazságot tudom az 
Anyaságról. Talán valamit kifelej-
tettek a szakirodalomból. 

A korházban még minden rend-
ben. Fáradtan és éhesen, de ha-
talmas eufória és büszkeség kö-
zepette teltek a napok, hogy igen 
megcsináltuk, a karjaimban tar-
tom.

Elindultunk haza. Apa, Anya 
és a Kisfiam. Elôször egy család-
ként. Már más a nevünk. Eltûntek 
a segítô kezek, ápolónôk, nôgyó-
gyászok, gyermekorvosok, meg-
nyugtató közelsége megszûnt. Ott 
akkor, azon a napsütéses októberi 
napon az autóban, nem tudtam 
mosolyogni. Megtelt a szívem ha-
talmas aggodalommal, félelem-
mel. Már a múlt héten 140 km/h 
sebességgel bevett kanyar is ször-
nyen félelmetesnek tûnt, a kelle-
mes fuvallat is zavaró volt nehogy 
megfázzon a pici füle. Éreztem, 
hogy a kis Csoda mellettem, a 
hátsó ülésen csak rám számít, ben-
nem bízik, tôlem kér. Akkor, ott 
elôször megéreztem, hogy Anya 
lettem.

Elkezdôdtek a mindennapok.
Jött az egyik csoda a másik után. 

Csoda volt, ha melegen ittam a ká-
vét, csoda lett, ha kisfiam nélkül 
ettem az ebédet, ha egyáltalán el-
készítettem ebédidôre. Csoda lett 
a házimunka, mert az én Kisfiam 
szeretett a karjaimban…. Meg-
éreztem, hogy 5kg milyen nagyon 

nehéz tud lenni, ha egész nap viszi 
az ember…. De mi sem számított, 
ott az autóban, a hátsó ülésen el-
dôlt minden…. Tudtam, hogy ezt 
nekem meg kell adnom! Én ezt 
meg akarom adni! 

És igen rájöttem, hogy az Édes-
anyaság elôre nem tanulható. Dip-
loma sem lesz belôle. És sosem 
lehet kitûnôre vizsgázni! 

Az Anya a gyermekkel születik, 
elôbb biztosan nem. Ezt tapasztal-
nunk kell, minden nap új helyzet 
felismerés és tanulás. Állandó vál-
tozás.  Csak remélni tudjuk, hogy 
elég az, ha a legjobbat akarjuk. De 
azt hiszem, hogy a legjobb, amit 
tehetünk, ha hiszünk a mi kis Cso-
dánkban. 

Közösséget építünk a kisbabás 
családoknak

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesü-
let is örülni szeretne minden Tót-
vázsonyban születô, ide költözô 
gyermeknek. 

Szeretnénk megköszönteni a 
szülôket és gyermeküket, szeret-
nénk együtt örülni érkezésüknek. 
Ezért a születendô gyermekeket 
Tótvázsony közössége nevében 
egy köszöntô, köszönô tállal vár-
nánk haza, ami jó lesz a babának 
és a mamának, na meg Apukák-
nak is J

Mert van mit megköszönni!!!
Tótvázsony kiemelkedô telepü-

lés ebben a tekintetben is. Készí-
tettünk egy kis kimutatást, 2009. 
évtôl mutatja Tótvázsonyban és 
Országosan születendô gyerme-
kek számát. Megfigyelhetô, hogy 
amíg országos szinten csökken a 
születések száma, itt Tótvázsony-
ban az ellenkezôje történik! Tót-
vázsonyban 1350 körüli lélekszá-
mú településen, az elmúlt években 
éves szinten 14-22 gyermek szüle-
tett. 

Azt gondolom, hogy ez a közös-
ség nagyon büszke lehet erre is. 
És nagyon sokat köszönhetünk a 
Bölcsödének, Óvodának, Iskolá-
nak és mindenkinek, aki részt vett 
az Óvoda felújításában, bölcsôde 
létrehozásában, illetve akik most 
részt vesznek a mûködtetésükben. 
Mert szülôként is úgy gondolom, 
hogy nagy ereje van ezeknek az 
intézményeknek. Tervezhetôséget 
és biztonságot adnak a családok 
mindennapjainak.

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
céljai közé tartozik, hogy a felso-
rolt intézmények mellé társuljon 
és élvezhetô, tartalmas szabad-
idôs tevékenységeket biztosítson 
egészen 0 éves kortól. Szeretnénk 
egy csokorba foglalni, hogy milyen 
programokon, rendezvényeken 
lehet részt venni. A legkisebb kor-
osztálytól indulva egészen a legna-
gyobbakig.

Közösségi élet
A legkisebbek szórakoztatásá-

ra, fejlesztésére évekkel ezelôtt 
a Mini-Manó Klub alakult meg, 
aminek az idei ôsztôl a Tótvázso-
nyi Ifjúsági Egyesület vette át a 
szervezési és háttér munkáinak 
intézését. Ezt a korábbi években 
lelkes anyukák nagy energiával, 
odaadással végezték és köszönjük 
a klub eddigi mûködtetését.

Egy hónapos kortól 7 hónapos 
korig a baba masszázsra invitáljuk 
a piciket, amit Kertész Eleonóra 
védônônk tart, október 3.-tól pén-
tekenként kilenc órai kezdettel. A 
baba masszázs jótékony hatásai 
miatt több kultúrában a babaápo-
lás természetes része, évezredek 
óta, anyáról leányára száll a ha-
gyománya.

A szülô által otthon, rendszere-
sen végzett babamasszázs minden 

egészséges kisbabának nagyon 
hasznos, segíti az ellazulást, a 
mozgásfejlôdést, az idegrend-
szeri fejlôdést, és erôsíti az im-
munrendszert. A masszázs során 
felszabaduló hormonok segítik a 
szoptatást és az emésztést is. A 
szeretetteljes érintés megnyugtat-
ja a kisbabát, az egymásra figye-
léssel a szülô-gyermek kapcsolat 
erôsödik, bensôségesebbé válik, 
a kötôdés mélyül. A masszírozott 
kisbabák “stresszkezelô rendsze-
re” javul, ami jó hatással van a 
nyugodt alvásra is.

Vannak kifejezetten a hasfájás 
enyhítésére, elmulasztására ki-
dolgozott mozdulatok. Különösen 
jótékony hatású a babamasszázs 
izomtónus problémák (túl kötött, 
vagy túl laza izomzat) esetén, hi-
szen a hidegen sajtolt növényi olaj 
segít beállítani a szövetek elasztin 
– kollagén egyensúlyát.

Októbertôl minden szerdán 
kilenc órától várjuk a Manókat, 
péntekenként a baba masszázsra a 
még kisebbeket az önkormányzat 
feletti Tetôtérbe, Tótvázsonyban!

Következô újságban folytatás kö-
vetkezik, mert minden korosztály 
sorra kerül! J

Bárányos-Svéda Zsanett
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Mini Manó Klub Tótvázsony

Anyának lenni...

Nyisson üzletet  
a Tetôtérben
Tótvázsonyban, a Polgármesteri 
Hivatal tetôterében kialakított 5 
m2-es, bebútorozott üzletpult bér-
beadó.
Ajánlatokat írásban a Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület elérhetôségei-
re várunk- tie@etotvazsony.hu, 
8246 Tótvázsony, Magyar utca 
27/A - melyben szerepeljen:
•  a bérlô adatai- név/cégnév, 
•  a hasznosítás tervezett formája- 

milyen típusú árucikkeket forgal-
mazna, 

•  a tervezett nyitvatartás,- heti 
hány órában, várhatóan mely na-
pokon

•  a bérleti díj mértéke- havi elszá-
molással

•  elérhetôségek-mobil, email,
•  pozitív döntés esetén a nyitás vár-

ható idôpontja.

További kérdésekkel keresse 
Szendrei Szilárdot  
06-20/621-0631.
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Rendelôi hírek
Az elmúlt hetekben kezdôdött a rendelô épületének felújítása. Nagy 

örömünkre szolgál, hogy szigetelést, új tetôt kap és megszépül a ház, 
korszerû lesz a fûtés és tágasabb, szebb az orvosi rendelô. A munkála-
tok ideje alatt is változatlan idôben folyik a rendelés, ám néhány hétig 
a védônôi rendelôben dolgozunk. A felújítás óhatatlanul nehézségek-
kel is jár: zajjal, kosszal, kerülgetendô törmelékkupacokkal. Kérem 
megértésüket és türelmüket.

Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy augusztus 1-tôl Veszprémben, 
a Rendelôintézetben történô laborvizsgálatokra is idôpontot kell kér-
ni. Az idôpontkérés vonatkozik gyermekekre, kismamákra, valamint, 
sürgôs laborbeutalókra is. Elôjegyzés kérhetô hétfôtôl csütörtökig 12 
és 18 óra között, pénteken 11 és 15 óra között a következô telefonszá-
mokon: (88) 593 050, (88) 556 410, (70) 935 4549. Leletkiadás 11 és 16 
óra között történik. 

Végül személyesebb jellegû hírt szükséges elmondanom. Várható-
an decembertôl néhány hónapig helyettesítô orvos dolgozik a ren-
delôben, mivel várjuk következô gyermekünket. Reménység szerint 
változatlan rendelési idôben és rendben, valamint a már megszokott 
gyógyszertári mûködéssel folytatódik az ellátás. 

Dr. Ferentzi Zsófia

A Támogatott Foglalkoztatás 
olyan speciális munkaerô-piaci 
szolgáltatás, amely mind az ügyfél, 
mind az ôt foglalkoztató munkál-
tató részére teljes körû segítséget 
nyújt a sikeres, hosszantartó fog-
lalkoztatás érdekében. 

A Támogatott Foglalkozta-
tás célja, hogy az értelmi sérült, 
megváltozott munkaképességû 
emberek emberi méltóságuk 
megtartásával – egyéni szükség-
leteiknek megfelelô, személyre 
szóló segítség mellett – „normál” 
munkahelyen, az elvégzett munka 
értékének megfelelô fizetésért dol-
gozhassanak.

Az Életet Segítô Alapítvány  
munkatársaiként vállaljuk:

a kapcsolatfelvételt az ügyféllel, 
a szolgáltatás részletes ismerteté-
sét, az ügyfél képességeinek, le-
hetôségeinek felmérését, egyénre 
szabott stratégia kidolgozását, az 
ügyfél felkészítését a munkára, 
munkahelyfeltárást, munkaközve-
títést, kapcsolattartást az ügyfél és 
a munkáltató között, betanítást a 
munkára, az ügyfél beilleszkedé-
sének segítését a munkahelyi kö-
zösségbe utókövetést, munkahely-
megtartást.

A program célcsoportja:
Veszprémben és vonzáskör-

zetében élô, 18 éven felüli, bi-
zonyos mértékben önálló (önki-
szolgálási tevékenységek, önálló 
közlekedés, megtanult feladat el-
végzése)

értelmileg akadályozott em-
berek, autizmussal élôk, kezelt 
epilepsziával élô értelmi sérül-
tek, halmozottan sérült emberek, 
akiknek vezetô fogyatékossága az 
értelmi fogyatékosság, megválto-
zott munkaképességû emberek, 
akik képességeiknek megfelelôen 
önálló munkavégzésre alkalma-
sak, ezáltal a nyílt munkaerô-pia-
con elhelyezhetôk, valamint azok 
a tanulásban akadályozott felnôt-
tek, akik önállóan nem képesek 
elhelyezkedni, de alkalmasak a 

nyílt munkaerô-piacon való mun-
kavégzésre.

Mit nyer az ügyfél és családja a 
szolgáltatással?

az ügyfél a munkavállalás által 
bekapcsolódik a társadalmi élet-
be, a munkavégzés segíti önálló-
ságát és felnôtté válását, tapasz-
talatokat szerez, ismeretségeket, 
barátságokat köt, a szülôk speciá-
lis segítséget kapnak.

A speciális szakiskolákból kike-
rülô fiatalok – pályakezdô társaik-
hoz hasonlóan – nehezen szerzik 
meg elsô munkahelyüket. Ennek 
oka elsôsorban a gyakorlat hiánya, 
a tájékozatlanság a képességeikkel 
kapcsolatban és az önálló érdekér-
vényesítés nehézségei. A városban 
és vonzáskörzetében több – szá-
mukra potenciális munkaadó van. 

Több helyen találhatók olyan 
munkakörök, amelyeket megfe-
lelôen és nagy lelkesedéssel el tud-
nak végezni. 

Munkakörök, melyekben  
már dolgoznak:

futószalag melletti munkák, ud-
varosi, kertészeti munkák, takarí-
tás, mosodai feladatok

konyhai kisegítés, ételhordás, 

irodai kisegítés, adatrögzítés, cso-
magolás, árufeltöltés, rakodómun-
kák

Az együttmûködés lehetôségei:
Ügyfelünk alkalmazásán kívül 

más módon is kapcsolódhatnak a 
munkáltatók a Támogatott Foglal-
koztatás Programhoz.

A munkapróba célja, hogy ügy-
felünk megismerje saját képes-
ségeit, munkabírását, változatos 
munkakörökben kipróbálhassa 
magát. Az Alapítvány tanácsadója 
a munkapróba ideje alatt együtt 
dolgozik ügyfelével, így megismeri 
képességeit. Jelenléte azért is fon-
tos, hogy ne a Munkáltatót vagy 
alkalmazottját terhelje az ügyfél 
irányítása. Egy ügyfél, egy munka-
körben általában egy alkalommal 
dolgozik. Tevékenységéért ellen-
szolgáltatásra nem jogosult.

Amennyiben a Munkáltató le-
hetôvé teszi valamely munkakör-
ben a munkapróbát, kötelezettség 
nélkül tapasztalatot szerezhet 
a speciális szakiskolát végzett 
munkavállaló alkalmazásával 
kapcsolatban, jelentôs mértékben 
elôsegíti az alapítvány munkáját. 
Emellett segítjük a munkavégzést, 
és a Munkáltató hasznára válunk a 
munkapróba alatt.

Életet Segítô Alapítvány
Speciális Munkaerô – Közvetítés
Támogatott Foglalkoztatás© Szolgáltatás 
200 Veszprém Kossuth L. u. 10. IV/401.
Telefon: 06/ 88/ 422 - 495, 06/70/943 - 68 - 24  
E - mail: eletetsegito@gmail.com  www.eletetsegito.hu

TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS© SZOLGÁLTATÁS

KÖSZÖNET!
Adománygyûjtés  

Fábián Györgyinek és gyermekeinek
A családot ért tragédia nagyságát sajnos nem tudjuk csökkenteni, de 

segíteni abban, hogy érezzék mások segítô és együtt érzô szándékát igen. 
A Nefelejcs Alapítvány a család nevében is köszöni, hogy részvétüket 
anyagi támogatással is kifejezték.

Nefelejcs Alapítvány

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Elôször is szeretnék elnézést kérni a sok zaklatásért, mivel többször is 

szóltam, hogy a csapadékvíz befolyik az udvarunkba, de a járda elkészül-
tével a kérdés mostanra megoldódott, így legalább nem kellett „csónak-
kal közlekedni” az elmúlt nagy esôzések alkalmával. Sok szidást kaptam, 
hogy csak én akartam ezt a járdát, sokan kinevettek, ahelyett hogy segí-
tettek volna. Szeretném megköszönni Magasi Jánosnak és Sipos Ferenc-
nek, és azoknak is, akik a járdát építették. Igaz volt egy kis gond az elején, 
de mára az is megoldódott. 

Még egyszer köszönöm.

Tisztelettel
özv. Pap Józsefné
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

2014. szeptember 20-án került 
sor a kerékpártúrára, melyet Fel-
hoffer Antónia a Schönwald Mária 
Könyvtár szakmai vezetôje álmo-
dott meg és a Tótvázsonyi Ifjúsági 
Egyesület valamint a Tótvázsonyi 
Polgárôrség közös szervezésében 
jött létre. A lakosságot a helyi tv-
ben és a közösségi portálon tájé-
koztattuk az eseményrôl.

Sokat gondoltunk az égiekre, 
hogy vajon kegyesek lesznek-e hoz-
zánk, vagy jön az erre az idôszakra 
jellemzô kiszámíthatatlan „nem 
tetszik„ idôjárás. Mintha megren-
delésre alakult volna, gyönyörû 
napsütéses szép napra ébredtünk.

A gyülekezô a Kele Cukrászdá-
nál volt 10 órakor. Végül is 24-en 

TÛZOLTÓ HÍREK
Elnézést kérek minden olvasótól, mert az újság elôzô számában két évvel ko-

rábbi hírek jelentek meg tévedésbôl. Rossz dokumentumot küldtem el a szerkesz-
tônek.

Most az idei évben a tûzoltókkal történteket olvashatják. Az év eddigi rész-
ében az idôjárás következtében nem kellett komolyabban beavatkoznunk hava-
zás, esôzés és szélvihar miatt. Több alkalommal közúti balesetnél nyújtottunk 
mûszaki segítséget.  A téli idôszakban elméleti és gyakorlati oktatáson vettünk 
részt. Az egyik legfontosabb tevékenységünk a felszerelések karbantartása volt. 
Az autót és a szivattyút javítottuk. A tavasz beálltával elkezdtük a felkészülést a 
tûzoltóversenyekre.

Május utolsó hétvégéje igen mozgalmas volt számunkra. Május 30-án, pén-
teken az eplényi Síarénában, a járási mentôcsoport tagjaként, rendszerbeállító 
gyakorlaton vettünk részt nyolc fôvel. Itt két egymásnak ütközött autót kellett el-
oltanunk, amelyek az ütközés következtében kigyulladtak. Az egyik gépkocsira 
rádôlt egy fa, amelyet feldaraboltunk és eltávolítottuk, hogy az út újra járható 
legyen. Valamint eltûnt személy keresésében segítettünk és a sérült szállításában 
is részt vettünk. A roncsokat el kellett távolítanunk az útról, hogy közlekedni le-
hessen. Június 27-én ugyanezen a helyszínen, szintén a járási mentôcsoport tag-
jaként minôsítô gyakorlaton vettek részt az egyesület tagjai. A feladatok az elôzô 
gyakorlathoz hasonlóak voltak, de itt már komolyabb, összetettebb feladatokat 
oldottunk meg sikeresen. Egy gépkocsi a patakba csúszott és a sérült személyek 
beszorultak a jármûbe. A sérülteket kimentettük és átadtuk az egészségügyiek-
nek, akik ellátták a sebesülteket. Ezek után a kigyulladt autót el kellett oltani 
és a vízbôl kiemeltük. Gratulálok a gyakorlaton részt vevôknek a sikeres feladat 
végrehajtáshoz!

Május 31-én rendezte a Megyei Tûzoltószövetség a hagyományos 
tûzoltóversenyt. Az idén Sümegen rendezték a versenyt, abból az alkalomból, 
hogy a helyi tûzoltók a fennállásuk 125. évfordulóját ünnepelték. Ennek alkal-
mából megkoszorúztuk Szent Flórián szobrát. Számos külföldi csapat vett részt 
a vetélkedésen. A szép számú induló csapat között, az idén elsô alkalommal, há-
rom tótvázsonyi csapat indult különbözô versenyszámokban. A 800 l/perc-es és 
az 1200 l/perc-es kismotorfecskendô szerelés, valamint az osztottsugár szerelés 
versenyszámok felnôtt férfi kategóriájában mértük össze tudásunkat. Mind a há-
rom csapatunk 1. helyezést szerzett.

Az idôjárás miatt halasztani kellett a másik szokásos tûzoltóversenyt. Ezért jú-
nius 14-én rendezte meg azt, Csabrendeken a helyi egyesület. Szokásos módon 
az ünnepélyes megnyitó keretében megkoszorúztuk Szent Flórián szobrát. Két 
külföldi csapat is indult a versengésben. A szép számú csapat között, a 800 l/perc-
es kismotorfecskendô szerelésben a második helyezést érte el a tótvázsonyi csa-
pat, valamint az osztottsugár szerelésben elsô helyezést értünk el, a felnôtt férfi 
kategóriában. mértük össze tudásunkat. Gratulálok a versenyzôknek, valamint a 
felkészülést irányító Horváth Zoltánnak!

Szeptember elsô hétvégéjén Dobelbôl jöttek vendégek Tótvázsonyba, hogy a 
partnerkapcsolat 20 éves jubileumát együtt ünnepeljük meg. Ennek keretében a 
vasárnapi vacsorához 80 fôre vadpörköltet fôztünk Horváth Csaba vezetésével. 
Aki kicsit késôbb érkezett, annak már nem jutott belôle, annyira finom lett. A 
vacsora a tûzoltó szertár és a kultúrház közötti részen volt. Nem csak a fôzésbôl 
vettük ki a részünket, hanem az „ebédlô” berendezésébôl, a kiszolgálásból is. Az 
éjszakai elpakolást szinte teljesen egészében mi végeztük. A hétvége alatt több 
alkalommal is meglátogatták Dobel-i vendégek a szertárt, ahol az általuk ado-
mányozott tûzoltóautót nézték meg. Örömmel vették, hogy milyen jó állapotban 
van az. 

Szeptember 14-15-én a sok esô következtében komoly veszély alakult ki a sok 
víz miatt. A tótvázsonyi tûzoltók. A két nap során 17 fô, 10 órán keresztül szivaty-
tyúzta a vizet, illetve segített, hogy további károk ne keletkezzenek. Összesen 17 
helyszínen kellett beavatkozniuk az esôzés következtében kialakult helyzetben.

Puskás Ferenc
Tótvázsonyi Önkéntes 

Tûzoltó Egyesület elnök

Kerékpártúra Tótvázsonyban

vágtunk neki az útnak szigorú Pol-
gárôr biztosítás mellett. A társaság 
élén Rádu Viola ment, akivel cb rá-
dión tartottam a kapcsolatot.

Kényelmes tempóban, gyerekek-
nek is megfelelôen haladtunk. Út-
közben akadt egy kis probléma, de 
ebbôl is levontuk a tanulságot: csak 
jól átnézett kerékpárral szabad út-
nak indulni. Barnagon megálltunk 
egy rövid pihenôre, elôkerült a há-
tizsákból Sütôné Éva nagyon finom 
pogácsája.

Tovább kerekeztünk, az úti cé-
lunk Vöröstó Kálvária-domb volt. 
A Kápolnához vezetô út két szélét 
7-7 szimmetrikusan felállított stá-
ció övezi, melybe mázas kerámia 
dombormûvek kerültek.

Miután megpihentünk, kipakol-
tuk a batyukból az otthonról ho-
zott finomságokat.

Csodaszép környezetben, tiszta 

levegôn Krause Ilu tartott kis csa-
patunknak levezetô, izomlazító 
tornát.

A nyújtó gyakorlatok után volt, 
aki gombát szedett, mezei virágot 
gyûjtött, napozott vagy csak élvez-
te a természet adta látnivalókat.

Hazafelé már nem együtt jöt-
tünk, de mindenki élményekkel 
gazdagon, épségben hazaért.

Többen jelezték már felénk, hogy 
legyen folytatása az ilyen jellegû 
kezdeményezésnek.

Rajtunk nem múlik, állunk elébe. 
Reméljük minél többen csatlakoz-
tok hozzánk!

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsony, Polgárôrség


