2018. április

Új telefonszámok
az intézményeknél!

XXVIII. évf. 2. szám

Közös Hivatal telefonszámai:
Jegyzô (Bárány Péter) 06 20/313-90-79
Adózás (Szilasi Erika) 06 20/314-64-15
Pénzügy (Egyed Klára, Boncz Szilvia, Törökné Inhof Ágota) 06 20/312-96-78
Szociális ügyek, anyakönyv (Miléné Varró Ildikó) 06 20/313-54-17
Igazgatás (Molnárné Mátyás Annamária, Nagyvári-Balta Adrienn,
Kovácsné Nagy Éva) 06 20/313-21-26

A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja
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Óvoda telefonszámai
Magasi Jánosné 06 20/316-22-23
Nevelôi szoba 06 20/315-54-74
Konyha (Kellerné Szüsz Mária) 06 20/316-79-31

Miben változtatna
a „Mi Újság?” c. faluújságon?

Ötletek, vélemények, amik
a fenti kérdésre érkeztek:
Tótvázsonyhoz kötôdô vállalkozások és lakossági hirdetések / hirdetésszervezôt
kellene alkalmazni / lakossági
fórum címszó alatt lehessen
kérdezni az illetékesektôl /
lényegesen kevesebbet kellene
írni az önkéntesekrôl / több
információ / gyakoribb megjelenés / fiatalabbaknak szóló
tartalom / civil szervezetek
bemutatása / cikk azokról az a
különleges emberekrôl, akik a
történelem folyamán falunkhoz kapcsolódnak / Savanyó
Jóska képregény / színesben
nyomtatnám / felkérném a falubelieket, hogy írjanak bele
/ jó lenne, ha legalább alkal-

manként megjelennének más
arcok is a megszokott apparátuson kívül / több fénykép kellene bele / a helyben született
gyermekek neveit és szüleik
nevét / rejtvény / helyi lakosokról cikk / információ arról,
hogy ki költözött a faluba /
mire megjelenik van amelyik
cikk nem aktuális / több információt írnék bele Kövesgyûrpusztáról / több személyt kérnék meg a cikkek írására
Jó lett volna, ha az április
10-i lakossági fórumon többen is megjelennek, akik a
kérdôívben leírták a véleményüket, ötleteiket. Sikerült
több ötletet is átbeszélnünk,
illetve vannak olyan felvetések, amiket elsô körben el-

A Te Jövôdért Alapítvány: 18207972-1-19
Az általános iskola alapítványa a helyi oktatás,
gyermekfejlesztés támogatására.
Linde Tótvázsony - Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítvány:
19382546-1-19
A helyi óvoda alapítványa a közösségfejlesztésért, kisgyermekek
boldog gyerekkoráért.
Nefelejcs Alapítvány a Szociális Partnerségért: 19381703-1-19
Szociális célokért, idôsekért, elesettekért, rászorulókért.
„Ôszidô” Nyugdíjasklub Egyesület 18275430-1-19
Idôsek klubját mûködteti a közösségépítésért, tartalmas idôskorért,
rászorulókért.
Tótvázsonyért Alapítvány: 19263645-1-19
Településünk szépítéséért, közösségi programok szervezéséért.
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: 18933039-1-19
Egyesületünk 2018-tól az adózók által felajánlott 1%-os bevételét
a Janka Tanya fejlesztésére, mûködésére ajánlja fel.
Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület: 18926150-1-19
A helyi biztonságért, térségünk védelméért, a kármentesítésért,
közösségépítésért.
Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület: 19381813-1-19
Fokozott odafigyeléssel a közbiztonságért, rendezvénybiztosításért.

vetettünk, pl. az újság színes
megjelenése, tekintve, hogy
költségben jelentôsen több, de
az olvasottságon nem biztos,
hogy sokat emel.
ÍRJON ÖN IS CIKKET
A HELYI ÚJSÁGBA!
HIRDESSEN
A HELYI ÚJSÁGBAN!
Várjuk azokat a cikkeket,
amelyek helyi emberekrôl,
eseményekrôl, érdekességekrôl szólnak, vagy akár ötleteket, hogy mirôl olvasnának
szívesen.
Továbbá várjuk a helyi hirdetéseket, eladó kacsákról,
bútorokról, munkalehetôségrôl, vagy akár vállalkozásokról, mesteremberekrôl.

A hirdetések ára: 1/1 oldal
16 000 Ft – 1/32 oldal 500 Ft.
Az információkat
a muvelodes@totvazsony.
hu, vagy a polgarmester@
totvazsony.hu címekre várjuk,
a lenti határidôk
figyelembe vételével.
2018. év további tervezett
megjelenései:
lapzárta május 24. –
megjelenés június 6.
lapzárta július 25. –
megjelenés augusztus 7.
lapzárta október 11. –
megjelenés október 24.
lapzárta november 30. –
megjelenés december 12.
(a megjelenés függ a határidôk
betartásától, és a nyomdától is)
Önkormányzat Tótvázsony

Ajánlja fel adója 1%-át a
helyi civil szervezeteknek!

Nemzeti ünnepi megemlékezés

A Nemzeti Ünnepi megemlékezésre sokan összegyûltek a hideg
és az enyhén szeles idôjárás ellenére is. A kultúrházban 10 órától

kezdôdött a rendezvény. Az iskolai elôadással kezdôdött a mûsor.
Utána 10 óra 30 perckor összegyûltünk a kultúrház elôtt, két sorban

nulást. 11 órától megemlékezés és
ünnepi beszéd hangzott el, a beszédet Szendrei Szilárd a Tótvázsonyi
Ifjúsági Egyesûlet elnöke tartotta.
Az ünnepi beszéd után Csernátonból érkezett két fiatal önkéntes,
Sandi Anna-Mária és Oláh Béla
koszorút helyezett el a kopjafánál.
A koszorúzás után közösen elénekeltük a Magyar Himnuszt. A rendezvény befejeztével pogácsával és
ásványvízzel kínáltuk meg a résztrendezôdtünk és felvonultunk a vevôket.
Nagymezô utcáig zászlókkal a keOláh Béla
zünkben. A helyi polgárôrség meg
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
a rendôrség biztosította a felvo-

Megemlékezés a Tótvázsonyból
elûzöttek 70. évfordulóján
„Magyar vagyok svábnak születtem,
Sváb nótát dalolt dajkám felettem.
Svábul tanított imádkozni anyám,
És szeretni téged édes magyar
hazám.”
Tótvázsonyból 1948. február
10.-én 11 családból 29 személynek
kellett feladnia addigi életét, távol
az otthontól szembe kellett néznie
a bizonytalannal, az ismeretlen
messzeséggel. Azon a reggelen a
kitelepítésre kötelezetteket a községháza elôl 50 kg-os csomagjaikkal elôször lovas fogatok a jutasi
vasútállomásra vitték, majd onnan
a vagon Székesfehérvárra szállította ôket. Ott összeállítottak egy
nagy szerelvényt, majd a tehervonatok ajtaját kívülrôl bezárták.
Így vitték ôket az ismeretlenbe.
A szerelvény 8 nap után Drezdában állt meg. 3-4 hetet a wolfeni
barakktáborban töltöttek, innen
különbözô falusi és városi családokhoz irányították ôket. Különösen az idôsebbek reménykedtek
sokáig abban, hogy egyszer ismét
visszatérhetnek
szülôföldjükre.
Hiába reménykedtek! De tehetségük, szorgalmuk, munkabírásuk
révén az idegenben újra gyökeret
eresztettek. Az itthon maradottak
emberfeletti akarattal és állhatatossággal megôrizték svábságukat,
igyekeztek ápolni hagyományaikat, német értékeiket, és átadni
azokat a következô generációnak.
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A Nemzetiségi Önkormányzat
elhatározta, hogy emléktáblát
készíttet, és megemlékezést tart
mindazok emlékére, akik átélték
az otthon, a szülôföld elvesztését,
családok szétszakadását, életek
keresztbetörését. Mivel a templomkertben álló keresztet 2017 decemberére felújíttattuk, a kereszt
megáldását is erre az alkalomra
terveztük.
Tótvázsonyban elôször 70 év elteltével, 2018. február 10.-én került
sor megemlékezésre. A katolikus
templomban délután a 2 órakor
kezdôdô német nyelvû szentmisét
Tál Zoltán atya celebrálta, a miseénekeket a Légierô Zenekar kísérte. A program a templomkertben
folytatódott, ahol a Díszôrség és
a Pirgerek közremûködésével ünnepi megemlékezésre került sor.
A magyar, majd a magyarországi
németek himnusza után egy alkalomhoz illô verset hallhattunk
Varga Istvánné elôadásában. Az
emléktáblánál ünnepi beszédet
mondott Hauck Jánosné a Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Sipos Ferenc
Tótvázsony polgármestere, Heilig
Ferenc a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat elnöke, és Kontrát
Károly a Belügyminisztérium államtitkára. Ezt követôen az atya
megáldotta az emlékmûvet és a
keresztet. A program folytatásaként a megemlékezés virágainak
elhelyezésére került sor, majd a
tótvázsonyi énekkarok (Nemzetiségi Dalkör, Egyházi Kórus,
Nyugdíjas Énekkar) közös elôa-

dásában kettô, témához illô ének
hangzott el. A program ezután az
Általános Iskolában folytatódott.
Elsôként egy filmet tekinthették
meg a jelenlévôk, melyet a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület - Szendrei Szilárd irányításával - helyi
lakosokkal, ill. Németországban
élô tótvázsonyi és hidegkúti, az
elûzést megélôkkel, ill. azok leszármazottaival készített felvételek, fényképek alapján készített el.
Ezt követôen a Veszprém Megyei
Levéltár munkatársa, Márkusné
Vörös Hajnalka elôadása hangzott
el. A program zárásaként állófogadásra, beszélgetésre került sor.
A rendezvényt anyagilag támogatta az Emberi Erôforrások Minisztériuma - Támogatáskezelô,
és a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége.
A Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselô-testülete
köszönetet
szeretne mondani Hauck János-

nak, Heinbach Mihálynak, Nász
Antalnak és Veress Tibornak, akik
az emlékoszlop - tábla elkészítéséhez, a kereszt környékének rendbetételéhez anyaggal, társadalmi
munkával hozzájárultak! Köszönjük a támogatóknak: Helyôrségtámogató Parancsnokság Díszalegység és Zenekar; Veszprém Megyei
Levéltár; Veszprém Megyei Német Önkormányzat; Tótvázsony
Önkormányzata;
Nemzetiségi
Egyesület; Ifjúsági Egyesület;
Ôszidô Nyugdíjasklub; Molnár
Mariann; Tál Zoltán plébános; és
a szervezô munkában résztvevôknek, hogy segítségünkre voltak a
megemlékezés sikeres megvalósításában. Köszönetet mondunk
azoknak is, akik a rendezvényünkön megjelentek!
Tótvázsony Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Schönwald Mária Községi Könyvtár és Helyismereti Gyûjtemény
Új könyveink

David Lagercrantz:
Mint az árnyék
A Stockholmban élô David
Lagercrantz író, újságíró 1962ben született. Életrajzi könyvek írójaként vált hazájában
ismertté és népszerûvé. Olyan
emberek érdekelték - mint Gören Kropp, a híres hegymászó,
Hakan Lans feltaláló vagy Zlatan Ibrahimovic, a svéd válogatott világhíres jétákosa, akik
konokul és olykor rendhagyó
módon, környezetükkel nemegyszer ütközve mennek a maguk útján. Ezért is választotta
elsô regénye hôsének a legendás világháborús kódfejtôt és
matematikust, Alan Turingot,
és emiatt fogadta örömmel,
amikor a Millenium sorozat
kiadója felkérte a tragikus
hirtelenséggel elhunyt Stieg
Larsson mûvének folytatására.
Hiszen a fôhôsrôl, a rendkívüli képességû tetovált lányról
ugyancsak elmondható, hogy
nem hétköznapi személyiség.
Lisbeth Salander büntetését
tölti a Flodberga nôi börtönben, és mindent elkövet, hogy
kimaradjon a foglyok közötti
konfliktusokból. Ám a bajok
így is megtalálják. Védelmébe

vesz egy fiatal bangladesi nôt,
és emiatt egyenesen a börtönt
uraló maffia fejével, Benitóval
kerül összetûzésbe. Közben
meglátogatja ôt Holger Palmgren, akinek sikerült olyan dokumentumokhoz hozzájutnia,
amelyek más megvilágításba
helyezik a hatósági túlkapásokat, amelyeket Lisbethnek
gyerekkorában kellett elszenvednie. A lány megkéri Mikael
Blomkvistot, hogy járjon utána
a dolognak. A nyomok egy bizonyos Leo Mannheimerhez
vezetnek, aki egy tôzsdeügynökség társtulajdonosa. De hogyan függhet össze egy jómódú
pénzügyi szakember múltja
Lisbethével? És mit tehet a
lány az egyre agresszívebb Benitóval és bandájával szemben?

találni a két lánytestvér, Harper és Carson menyegzôjéhez.
Amikor azonban egy rejtélyes
idegen jelenik meg a színen,
úgy tûnik, hogy egy családi
titok meghiúsítja a várva várt
eseményt. A lányok és a nagyanyjuk élete egy szempillantás
alatt fenekestül felfordul: kitör
a botrány, a szerelmesek ös�szevesznek, még az is felmerül,
hogy felbontják az eljegyzést...
A Dél-Karolina varázslatos
tájain játszódó, bájos, ugyanakkor elgondolkodtató regény
szereplôi a nem mindennapi
eseményre készülôdve megtapasztalják, mit jelent az összetartozás, mennyire fontosak a
családi kötelékek, illetve hogy
a szeretet erejével minden akadályt legyôzhetnek.

Marc Weissbluth:
Egészséges alvás,
boldog gyerek

Mary Alice Monroe:
Déli menyegzô
Nincs is annál romantikusabb, mint egy nyári esküvô
- vagy kettô! - Amerika legkeresettebb esküvôi helyszínén,
a Charleston környéki, festôi
lápvidéken. Több száz éves
ültetvények, egy mohos tölgyekkel övezett sétány, egy legendás bálterem, homokdûnék
az alkonyatban... Keresve sem
lehetne tökéletesebb díszletet

Mindnyájan
tapasztaltuk
már, milyen keserves tud lenni,
amikor éjjelente nem sikerül
kialudnunk magunkat. A nyugodt, pihentetô alvás mindenki számára nagyon fontos - de
még inkább az a csecsemôknek, hiszen egészséges testi-lelki fejlôdésük nagymértékben
függ tôle. De hogyan altassunk
el egy nyûgös, síró kisbabát,
amikor sokszor fogalmunk
sincs, mi baja? Éhes, szomjas,
fázik? Melege van? A hasa fáj?
Marc Weissbluth, az Egyesült
Államok egyik vezetô gyerekorvosa négy kiadást megért, tizenkét nyelven megjelent, több
mint egymillió példányban
eladott könyvében mindent
elárul a pici babák alvási problémáiról és megoldásukról. A
szerzô sok évtizedes szakmai

tapasztalatára és a legújabb
tudományos kutatások eredményeire támaszkodva dolgozta ki módszerét a kisbabakori
alvási zavarok megelôzésére,
illetve megoldására. Az Egészséges alvás, boldog gyerek
ma már alapmûnek számít,
amelyben Weissbluth számtalan nézôpontból vizsgálja a
következô témákat: - Az alvási
problémák megelôzése és kezelése - Az altatás során leg�gyakrabban elkövetett szülôi
hibák - A baba belsô órájának
megfelelô alvási szokások kialakítása természetes úton
- A nehezen elalvó gyerek,
az alvásra nevelés - Az éjszakai és nappali alvás fontosság
- Az apa szerepe a gyerek nyugtatása során - A közös ágyban alvás elônyei és hátrányai
A világszerte kipróbált és
elterjedt
módszert
lépésrôl lépésre alkalmazhatják a
szülôk, és így egészséges alvási szokásokat alakíthatnak ki
az újszülöttkortól az egyéves
korig tartó, alapvetô fontosságú idôszakban. Weissbluth
minden szülôt megtanít arra,
hogyan altassa el a gyerekét!
MARC WEISSBLUTH 1973
óta dolgozik gyerekorvosként.
Az alvás és a gyerekkor kutatójaként ô alapította a chicagói
Memorial Gyerekkórház elsô
Alvási Rendellenesség Központját. A nevéhez fûzôdik az
alvás és az alaptermészet, valamint az alvási nehézségek és a
korai hasfájás összefüggésének
a feltárása, az „alvásra szoktatás” módszerének a kidolgozása. Weissbluth feleségével,
Lindával Chicagóban él. Négy
fiuk és nyolc unokájuk van - és
mindannyian jól alszanak!
Felhoffer Antónia
Schönwald Mária
Községi Könyvtár
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ÓVODAI HÍREK

„Nincs szebb a virágnál, szép
szál katonánál…”- és a sok
ügyesen masírozó óvodásnál.
Március 15-e megünneplésére nemzeti színû zászlók, kokárdák, párták készítésével,
alkalomhoz kapcsolódó mondókákkal, versekkel, dalokkal,
játékokkal készültek a csoportok. A gyermekek életkorának
megfelelôen beszélgettünk e
szép ünnep történelmi hátterérôl. A játékokhoz együtt barkácsoltunk lovakat, kardokat.
A nagycsoportos fiúknak nagy
élményt nyújtott a katonás játék, amelyben kipróbálhatták
testi képességeiket, a szabályokhoz való alkalmazkodást,
megtapasztalhatták a kudarc
„élményét”. E személyiségjegyek kialakulását a játékon keresztül tudatosan támogatjuk,
mert fontos szerepük lesz az
iskolai élethez való alkalmazkodásban. Nemzeti ünnepünket hagyományosan az óvoda
udvarán lévô magyar zászló
felvonásával kezdtük. E rövid
megemlékezés részeként ellátogattunk a kopjafához, ahol
együtt énekeltünk s elhelyeztük a megemlékezés virágait,
majd csoportonként egy-egy
verset, dalt mutattunk be. Fontos számunkra, hogy a nemzethez tartozás, a hazaszeretet
érzésének magját már óvodáskorban elültessük a gyermeki
szívekben.
Legszebb tavaszi ünnepünkre, a Húsvétra együtt készülôdtünk. A hagyományos motívumok ábrázolása megjelent e
gyermeki alkotásokban (tojás,
tyúk, csibe, nyuszi). Minden
csoport életkori sajátosságokat
figyelembe véve beszélt ezen
ünnep szokásairól, locsoló
verseket, mondókákat, énekeket tanultak. Nagy élményt
jelentett a gyermekeknek az
élô nyuszik simogatása és a tojáskeresés az udvaron. Ezúton
is köszönjük az óvodai Szülôi
Munkaközösség hozzájárulását és munkáját az csomagok
elkészítésében!
A nagycsoportos gyermekek
idén is részt vettek a Német
Nemzetiségi Találkozón, amely
az Egry Úti Körzeti Óvodában
került megrendezésre. Lelkesen készültek erre a napra
német nyelvû mondókákkal
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és tánccal. A helyszínen nagy
örömmel és ügyesen adták elô
kis mûsorukat. Köszönjük szépen a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását!
Óvodánkban
másodszorra
rendeztük meg a Vidám Hajnal
Napokat, melynek keretében
idén is sok élményben volt része a gyermekeknek. Elsô nap
(Rendôr nap): Lehetôségünk
adódott kipróbálni a rendôrautót, ujjlenyomatot készítettünk.
Interaktív elôadás keretében a
gyermekek életkorának megfelelôen megismerkedtünk a
helyes közlekedés szabályaival.
Az udvaron felállított ügyességi pályán pedig a hallottakat
alkalmazhatták a gyerekek

futóbiciklikkel, rendôri irányítással. Köszönjük szépen a
kiérkezett rendôröknek a lehetôséget!
Második napon a mozgásé
volt a fôszerep. Így közösen elsétáltunk a közeli golfpályára,
ahol kipróbálhattuk a golfautót és különbözô szabadtéri
játékokat is játszhattunk a jó
levegôn. (kötélhúzás, zsákban ugrálás, labdafogó) Nagyon fontos számunkra hogy
a gyermekeket az egészséges
életmódra neveljük. Ennek
fontos része a személyi higiéné
és az egészséges táplálkozás is.

A rendezvényünk harmadik
napján, a délelôtt folyamán
Kertész Eleonóra védônô elôadásában ismerkedhettek meg
játékosan a gyermekek a helyes
tisztálkodás fontosságával és
szabályaival.
Barnagról érkezett hozzánk Kalán Gréta, aki néhány
gyógynövénnyel
(gyömbér,
édeskömény, ibolya, citromfû)
ismertetett meg bennünket,
amiket a gyermekek megtapinthattak, megszagolhattak
illetve a belôlük készült szörpöket meg is ízlelhették. Délután a szülôkkel közös játszóházat és kóstolót szerveztünk.
A gyermekek az óvó nénik
segítségével különbözô figurákat készíthettek (hajó, autó, kígyó, teknôs) gyümölcsökbôl és
zöldségekbôl. Köszönjük szépen Bárányos Lászlónak az Interspartól kapott támogatást!
Aki megéhezett vagy megszomjazott, kóstolhatott Bárányos-Svéda Zsanett házi készítésû Svéba sajtjából, valamint
szörpöket, szendvicskrémeket
(hal-, padlizsánkrém, medvehagymás- répás vajat). Gyógynövényes érzékszervi játékokat
is kipróbálhattak a gyermekek.
Két párosítós játékkal készültünk: illat- és hallás alapján
kellett megtalálni a zsákok és
mûanyagtojások párjait, amikben gyógy- és fûszernövények
részei voltak (magok, levelek)
A szülôk és a gyermekek egy
vidám, ízekben, illatokban gazdag délutánt töltöttek el.
Véleményünk
szerint
a
gyermekek sok élménnyel,
tapasztalattal, ismerettel gazdagodhattak e három nap alkalmával. Hálásan köszönjük
a támogatást, a segítséget mindenkinek!
Magasi Jánosné
intézményvezetô

Ruharaktár

HIRDETMÉNY

Ruharaktárunk áprilistól minden hónap utolsó péntekén várja
az érdeklôdôket 10.00-tól 12.00-ig a kultúrház mögötti garázsban. Nyitvatartási idôben bárki vihet a készletbôl, a környezô településekrôl is várjuk az érdeklôdôket! Ruhaadományt csak elôre egyeztetett idôpontokban tudunk átvenni, kérem keressenek
a megadott telefonszámon! Kérjük a garázs elé ne helyezzenek
zsákokat, csak tiszta, ép, hordható ruhákat adományozzanak. A
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig szállításban tudunk segíteni!
Nefelejcs Alapítvány
betöltik
Király- Piltman Katalin
legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülô vagy törvényes képviselô, aki a szülôi felügyelete vagy gyámsága alatt
06 20/583-94-24
Értesítjük a Tisztelt Szülôket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
Tótvázsony Községben
a következô idôpontokban történik:
2018. május 3-án (csütörtök) 08.00 - 17.00 óráig,
2018. május 4-én (pénteken) 08.00 - 16.00 óráig.

álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellô idôben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrôl szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülôje, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját
követô tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzôt.
Kérjük a Tisztelt Szülôket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis elôfelvételis jelentkezôk)
is a fenti idôpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
A jelentkezéskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
-a szülô személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi
igazolványt és lakcímkártyát).
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésôbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követô huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezetô írásbeli döntése ellen a szülôi felügyeleti jogot gyakorló szülô a
közléstôl számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzôhöz) címezve az óvoda
vezetôjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Az egyes óvodák körzethatárait az óvoda kapuin elhelyezett hirdetményben, valamint
Tótvázsony Község honlapján, a www.totvazsony.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.
TÁJÉKOZTATÁS
Az Óvoda biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelkedô sajátos nevelési igényû
gyermek nevelését is.
Felelôs kiadó: Bárány Péter jegyzô

BÖLCSÔDEI BEIRATÁS
Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselô-testülete értesíti
a kedves szülôket, hogy a Hajnal Óvoda és Bölcsôde intézményben a
2018/2019-es nevelési évre az óvodai beíratással együtt bölcsôdei beíratást is tart.
2018. május 4 –én csütörtökön 8.00 - 17.00 óráig
2018. május 5 –én pénteken 8.00 - 16.00 óráig
A beíratás helye: Hajnal Óvoda és Bölcsôde, Tótvázsony, Hajnal u. 1.
Felvételi körzete:
Tótvázsony és Hidegkút községek közigazgatási területe
A bölcsôdei beíratás során, azok a szülôk akik 2018/19-as nevelési évben bölcsôdébe kívánják íratni gyermeküket, szándékukat jelezhetik, elôzetes igényfelmérés
céljából. A bölcsôdébe 20 hetes kortól vesszük fel a gyermeket. A nevelési év
során folyamatos felvételt biztosítunk a 12 férôhely feltöltéséig.
A beíratásokhoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek személyi azonosítója vagy anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája,
TAJ- száma,
- a szülô (törvényes képviselô) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
- sajátos nevelésû igényû gyermek esetében: szakértôi vélemény
Az intézményvezetô a gyermek felvételérôl hozott döntésérôl legkésôbb 2018.
június 1-ig tájékoztatja a szülôket.
A szülô a döntés közlésétôl számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel
fordulhat a Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzôjéhez. A kérelmet
írásban kell benyújtani.

Magasi Jánosné
intézményvezetô

ÁLLÁSHIRDETÉS
Tótvázsony Község Önkormányzata a „Közalkalmazotti jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet

falugondnok
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô
A munkavégzés helye: Veszprém Megye 8246 Tótvázsony Magyar u. 101.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A Szociális törvény és végrehajtási rendeleteiben meghatározott falugondnoki feladatok ellátása a
fenntartó által jóváhagyott szakmai programban leírtak szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 Általános, B kategóriás jogosítvány, Magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet, falugondnoki tanfolyam
elvégzésének vállalása
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: gépjármûvezetôi gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, mûszaki ismeret – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Elônyt jelentô kompetenciák: kommunikációs és kapcsolatteremtô képesség, alkalmazkodó képesség, mobilitás, precizitás, jó szintû rugalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz,
30 napnál nem régebbi, büntetlen elôéletet gazoló erkölcsi bizonyítvány
vagy ennek megkérést igazoló postai feladóvevény, nyilatkozat, hogy a
pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggô
kezeléséhez
A munkakör letölthetôségének idôpontja: 2018. május 14.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 2.
A pályázattal kapcsolatos további információt Sipos Ferenc polgármester
nyújt a 06-20/269-2017-es telefonszámon
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton Tótvázsony Község Önkormányzata címére történô megküldésével (8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.)
Személyesen Sipos Ferenc polgármesternek 8246 Tótvázsony Magyar u.
101.
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A tótvázsonyi „Forest Gump”
Fehér Tamás terepfutó élménybeszámolója
Kedves Mindenki!
Fehér Tamás vagyok, 33 éves hobbi
sportoló. 15 éve élek Tótvázsonyban.
Gyerekkoromban már érdekelt a futás, de 14 km-nél többet nem futottam.
Csodáltam a tv-ben az ultramaratonistákat és titokban szerettem volna, ha
egyszer én is az leszek. 20 évesen abbahagytam a sportot. Aztán 30 évesen
jött egy kósza gondolat, hogy mi lenne,
ha elkezdenék újra futni. 31 évesen
(2016 márciusában ) jött az elsô kisebb
versenyem, 6,5 km 550 m pozitív szinttel. Több félmaraton után belekóstoltam a spartan race (terep akadályfutó
verseny) sorozatba is. Igazából maximum a maraton volt a célom, hogy talán le tudjak futni egyet. Egy véletlen
folytán „belerángattak” egy Spartan
Race Ultra Beast versenybe, melyen
49 km-t teljesítettünk 60 akadállyal.
Ezen felbuzdulva jött tavaly májusban
elsô terep ultramaratonom, az Icebug
Vértes terepmaraton 52 km –rel. Majd
egy sikertelen 112 km-es próbálkozás
az Ultra Trail Hungaryn. Augusztusban egy 81 km-es verseny sikeres
teljesítése volt az eddigi legnagyobb
teljesített távom.
Ekkor döntöttem el, hogy komolyabb
célt tûzök ki, melyhez edzônek barátomat és versenytársamat Muladi Piros
Gabriellát (korábbi kétszeres duatlon
világbajnok, jelenleg edzô és tanácsadó) kértem meg, hogy készítsen fel.
Tavaly október óta csak erre a versenyre készültem. 100 Miles of Istria,
168 km +6539 -6818m. Az Ultra Trail
World Tour („terepfutó világkupasorozat”) egy állomása mintegy négyszáz versenyzôvel több mint negyven
országból. Horvátországban Labinból
Umagba kellett eljutni, keresztül az
isztriai-félszigeten. Két nappal korábban már kimentünk a családdal, hogy
szokjam a környezetet. Rajt elôtti nap
már felvettem a rajtcsomagom, ehhez
be kellett mutatni a kötelezô felszerelést, mely nélkül nem lehet elindulni.
A verseny során 12 ellenôrzôpontot
kell érinteni, a megadott útvonalon,
ebbôl három illetve a cél idôkorláttal
„ellátott”. Az ellenôrzôpontok úgynevezett aid station-ök, ahol frissítés és
orvosi segítség várja a versenyzôket.
Április 6. 17:00-kor rajtoltunk. Kicsit
ideges voltam, mert rajt elôtt szétment
az ivótasakom, de helyette tettem be
palackos vizet, amivel csak kényelmi
szempontból vannak gondok eleinte.
15,6 km Plomin Luka az elsô Checkpoint (CP), melyet nagyon jó tempóban sikerült megközelíteni, különösebben nem volt gond és nehézség a
terepben.
25,1 km Prodol: Idáig már a többség
nehezebben jutott el, sokan lassultak,
a terep kezd gonosszá válni, egyre
technikásabb, egyre kövesebb. Sziklaszirten is futunk, ilyet korábban csak
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filmekben láttam. A szél egyre erôsödik, a levegô hûl le.
41,1 km Poklon: 10,5 óra alatt, aki
nem ér el ide, az nem folytathatja.
Ahhoz, hogy ezt a pontot elérjük, le
kell gyôzni a Vojak csúcsot, ami 1401
m magas. Rendkívül nehéz, meredek
és köves a terep. Fent -3 fok és metszô
hideg szél fogad minket, majd fokozatosan jelentkezô hófoltok olvadnak
egybefüggô hótakaróvá. A nadrágom
nem volt jó választás, de ilyen hosszú
ideig, ilyen körülmények között nem
volt még lehetôségem használni, így
csak itt derült ki. Kicsit merevedik
a lábam, lassulok, de tudok haladni.
Elindulunk lefelé, nagyon veszélyes
és meredek, kétszer el is esek. Egyik
alkalommal odavágom a sarkam egy
kônek, ami miatt horzsolásom lesz az
akhillesz-mentén... Végre elérjük Poklont, ahol melegedek egy kicsit és azon
morfondírozok, milyen sok van még
hátra és tovább menjek-e? Meddig
lesz ilyen hideg? Mikor kezdi ki a cipô
nagyon a lábam a horzsolás mentén?
Végülis körbenéztem és elindultam
tovább. Megjegyzem, itt kezdôdött el a
mezôny jelentôs lemorzsolódása.
55,6 km Brgudac: Hideg van, lassan
haladok, egyre többen jelennek meg
körülöttem a rövidebb 110 km-es táv
versenyzôi közül. Itt találkozok honfitársakkal is, akik bíztatnak és erôt ön-

tenek belém. Ellépnek tôlem, hiszen
frissebbek, de a ponton még találkozunk és váltunk pár szót. Viszonylag
hamar indulok tovább
73,2 km Trstenik: Elég komoly fel-le,
fel-le, fel-le kezdôdik, de legalább lassan kivilágosodik, amitôl kicsit jobb a
kedvem. Ez a szakasz a maga 17,6 kmes hosszával, igencsak lélekgyilkos. De
örülök, megvan Trstenik. Sokan itt
már alig bírnak menni, nekem is egyre
jobban fáj a sarkam, 5 percet nyújtok,
húznak picit a combjaim. Miközben a
térképet nézem, ismerôsökkel találkozom. Pacsizunk, indulok tovább.
88,2 km Buzet: 23 óra a szint. Egy
komolyabb roham, két csúcsra fel, az
idô melegszik nagyon. A csúcsról viszont durván 900 m szint lefelé. Sietek,
mert ez már a fél táv lesz és a család is
vár. Meglátom ôket, nagyon örülünk.
Egy fotó aztán regisztrálok a ponton.
Eszek egy jót, kb. fél órát frissítek,
pihenek, beszélek a családdal, aztán
indulok is tovább.

100,3 km Hum: Ezt a települést a
világ legkisebb városának is nevezik,
viszonylag sokat haladtunk aszfalton,
ami sokakat megviselt. Lélektanilag
érdekes volt ezt a pontot elérni. Egyrészt elértem a 100 km-t, ami fantasztikus érzés, másrészt egy srác komolyan kínlódott a csípôjével, látszott
rajta, hogy kûzd, de az ô versenyének
vége.

117 km Butoniga: Ez a szakasz nem
is volt igazán nehéz, hanem inkább
csak hosszú, valahogy új erôre kaptam
a vége felé, a tenger gyönyörû, a nap
bukik lassan lefele, minden gyönyörû.
Szinte el se hiszem, hogy idáig eljutottam. Ezen a ponton kezdek ismét beöltözni, lassan ismét lehûl az idô, jön a
második éjszaka.
128,4 km Motovun: Ezen a szakaszon fáradtan már, nagyon alattomos
és meredek a következô hegy, ami sokat kivesz belôlem. A lejtôn lefelé sem
könnyû, sok a sár. Egy-két pillanatra
kihagyok, szenvedve jutok el Motovunba. Megváltás volt beérni. Képtelen lennék folytatni, kérek egy pokrócot és megkérem az egyik önkéntest,
hogy fél óra múlva ébresszen. Érzem
a vállamon az önkéntes kezét, riadtan
felugrok, táska fel, picit kapkodom a
fejem merre is, de megvan a jel, nyargalok tovább.
136,3 km Oprtalj: 38 óra a szint,
vagy nincs tovább. Nagyon hideg van, a
szintidô miatt nem aggódom, de egyre
tompábbnak érzem magam. Amikor
ideérek, nagy a fennforgás egy srác
lába miatt, az önkéntes csaj majdnem
elfelejtett beregisztrálni, kicsit ingerült leszek, mikor már harmadjára kell
szólnom. Se fûtés, se pokróc, gyorsan
indulok tovább.
147,6 km Groznjan: Ez a szakasz
borzasztóan nem akart menni, már
szédelegtem helyenként, amiért többször félreálltam, csak az az egy tartotta bennem a lelket, hogy ez az utolsó
emelkedôs komoly szakasz és ha
Groznjanba beérek talán megint tudok pihenni fél órát. Így lett. Megvan
ez a pont is, telefonáltam a családnak,
hogy hívjanak fél óra múlva... . Azzal
a tudattal ébredtem, hogy már csak 20
km van vissza. Jó érzés volt.
155,2 km Buje: Világos van, de a
kövek egyre rosszabbak, nagyon kezd
fájni a talpam, hiába rövid szakasz,
nehezen haladok. Verôfényes napsütés van, mire a városba érek. Leülök,
s miközben iszom a kólát, csak az jár a
fejemben, hogy az utolsó szakaszt kezdem meg, mikor felállok. Útra keltem
a „végsô rohamra”.
168,0 km Umag: Pár km borzasztó
köves szakasz után, amolyan talpkímélô rét jött. Viszont mentálisan
sokakat megviselt az alattomos vége.
Körülbelül ötször haladtunk a város
irányába azt gondolva, hogy mindjárt
ott leszünk, de mindig elvittek még
valamerre egy másik irányba. Aztán
egyszer csak tényleg a város szélén találtuk magunkat, innen már csak egy
kilométer a városban a célig. Közben
mindenki tapsol, pacsizik, gratulál és
egyszer csak már a célvonal túloldalán
találom magam. Letérdelek a fáradtságtól, de gyorsan felpattanok, a család vár hiszen.
Köszönöm mindenkinek, aki szurkolt és izgult! Remélem még sokszor
és messze tudom vinni Tótvázsony
hírét.

Fehér Tamás

E

zt a cikket én szerettem volna
megírni az újságba kisfiam lelkesedése miatt, ugyanis annyira tetszett
neki az egész nap, a csapatokban
való munka, a szervezés, az ennivaló és a rendezvény végeredménye
/ a rengeteg összeszedett szemét /,
hogy az élményét még aznap este
papírra vetette. Ezen nagyon meglepôdtem és ôszinte öröm töltött el.
Egy jól sikerült program annyira
inspirálta harmadikos létére, hogy
leült este és írt!

Kövesgyûrpusztán 12 fô vett részt a település megszépítésében. Több, mint 10 zsák
szemét gyûlt össze, emellett rendbe tettük
a közterületek virágágyait, és további virágok kerültek elültetésre. A munka után jól
esett a kemencében készült ebéd. Reméljük a késôbbiek folyamán is sikerül közös
erôvel tenni Kövegyûrpuszta fejlôdéséért.
Kövesgyûrpusztai Ifjúsági Klub

Falutakarítás

„ 2018.4.7. szombat Mai napom:
Voltam falutakarításon. Az esô
esett. A csapatom jó volt: Barnus,
Dani, Béla, Zsóka, Csabi. Találtunk három vasszûrôt. A végén
csak én és Béla maradtunk. An�nyi szemét volt, hogy három zsák
telt meg. Közben nevettünk, beszélgettünk. A legrosszabb az volt,
hogy tele volt minden tövissel és ott
volt a rengeteg szemét. Egy másik
csapatban Beni és Felicitas volt,
amikor végeztünk, átmentünk segíteni nekik. Szilárd elvitt minket
a kemencéhez, ott ettünk, ittunk,
fociztunk, majd haza mentünk.”
Veress Csaba Tibor
3. osztály
Én úgy gondolom, hogy ennek a
szombati napnak nagyon sokféle
eredménye volt. Közösségépítés,
motiválás, az együttlét, a hovatartozás és mindezek mellett jól éreztük magunkat saját környezetünk
tisztasága érdekében.
Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

2018. május 1-én, a tavalyi
évhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül Civil Majális
programunk, a helyi civil szervezetek összefogásának köszönhetôen.
A programok közt szerepel az
akadályverseny, melyre várjuk
az érdeklôdô családokat, gyermekeket, már délelôtt 9:30-tól.
Kolbász, virsli, sör és sok más
finomság várja az éhes, szomjas
érdeklôdôket a kultúrháznál,
ahol májusfát is fogunk állítani. A gyermekek sem fognak
unatkozni, népi fa játszótérrel
készülünk számukra. A rendezvény vidám hangulatáról a
Borkômoszat együttes gondoskodik.
A részletes programot hamarosan megtekinthetik a www.
totvazsony.hu oldalon, valamint a tótvázsonyi hirdetô tábláinkon.
Várunk mindenkit szeretettel!
Tótvázsonyért Alapítvány

Tótvázsonyi Civil Majális
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Produktionen
des Tótvázsonyi Ifjusági Egyesület
Die Arbeiten des Jugendvereins von Tótvázsony sind vor allem
bei Veranstaltungen im Dorf sichtbar. Neben Videobeiträgen
über die Geschehnisse in Tótvázsony führen wir außerdem noch
andere Projekte:
Unser bis jetzt wahrscheinlich Größtes war die Dokumentation
über die Vertreibung der Ungarndeutschen aus unserem Dorf.
Dazu machten wir allerlei Recherchen und Interviews mit Zeitzeugen, unter anderem mehrere Reisen nach Deutschland. Die
fertiggestellte Dokumentation wurde im Februar, anlässlich des
70. Jahrestages der Vertreibung, präsentiert.
Besonders atemberaubende Bilder können wir auch mit unserer
Drohne anfertigen.
Unsere Videos sind entweder über unseren Fernsehsender TTV
oder das Internet abrufbar (auf Facebook oder YouTube, Stichwort Tótvázsonyi Ifjusági Egyesület).
Mit der Zeit wuchs das Equipment so weit, dass wir nicht nur
Fotos und Videomitschnitte machen, sondern auch in der Lage
sind, semiprofessionelle Audioaufnahmen, zum Beispiel von lokalen Musikern anzufertigen. Diese Werke werden dann nicht
über unseren Fernsehsender TTV oder das Internet veröffentlicht, sondern als CD oder DVD.
Till Pfaff
Tótwaschoner Jugendverein

Az Ifjúsági Egyesület tevékenysége
A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület munkája mindenekelôtt a falusi rendezvényeken látszik meg.
A tótvázsonyi eseményekrôl szóló videofelvételek mellett más
projektek is vannak: valószínûleg az eddigi legnagyobb volt a
falubéli német nemzetiségûek kitelepítésének dokumentációja.
Ehhez mindenféle kutatást végeztünk és interjúkat készítettünk
kortárs tanúkkal több németországi utunk során.
A kész dokumentációt a kitelepítés 70. évfordulóján mutatták
be. Különösen lenyûgözô felvételeket tudunk készíteni a drónunk
segítségével. A videóink vagy a helyi televízióban vagy pedig az
interneten (Facebook vagyYoutube – TIE-re keresve) érhetôek el.
Az idô elôrehaladtával bôvült a felszerelésünk, s így már nemcsak
fényképeket és videofelvételeket tudunk készíteni, hanem félprofi
hangfelvételeket, például helyi zenei elôadókat.
Ezek a mûsorok nem a helyi tévén vagy interneten kerülnek
megosztásra, hanem CD-n és DVD-n.

Ostermarkt in Tótvázsony
23. und 24. März

In Tótvazsony und Kövesgyürpuszta fand am 23. und 24. März
wieder der alljährliche Ostermarkt statt. Am Freitagnachmittag konnten Groß und Klein im Kulturhaus Tótvázsony liebevoll handgemachte Ostergeschenke kaufen, malen und basteln,
leckere Hotdogs, Wein, sowie köstliches Gebäck genießen. Es
wurde sogar mit den Kindern zusammen vor Ort gebacken. Am
Samstagnachmittag fand das Osterfest im Kulturhaus von Kövesgyürpuszta statt. Bei leckerem Gebäck und Getränken waren
Babys, Kinder und Erwachsene beisammen und bastelten niedliche Osterdekoration zum Verschenken oder selbst aufhängen.
Es wurden Osterhäschen ausgeschnitten und mit Wasserfarbe in
lustigen Farben bemalt, gestempelt, und selbst die Erwachsenen
waren von den Ausmalbildern begeistert. Die Kinder hatten viele
Till Pfaff unterschiedliche Ideen zum Gestalten der Osterdekoration, soTótvázsonyi Ifjúsági Egyesület dass viele verschiedene Ergebnisse entstanden.
Fordította: Turcsányi András
Felicitas Daube - Tótwaschoner Jugendverein

Húsvéti vásár Tótvázsonyban Március 23-24.
Március 23-án Tótvázsonyban, március 24-én pedig Kövesgyûpusztán tartottuk meg a minden évben megrendezésre kerülô Húsvéti kézmûves és vásárt. Péntek délután a kultúrházban
gyûltek össze kicsik és nagyok, kézmûves ajándékokat vásároltak,
festettek, barkácsoltak, finom hotdogot, süteményt és bort kóstolhattak. A gyerekek a helyszínen pogácsát is készíthettek.
Szombaton délután Kövesgyûrpusztán, a kultúrházban folytatódott a húsvéti program. Finom süteményekkel, italokkal várták a
babákat, gyermekeket és a felnôtteket is. Mindenki készíthetett
húsvéti dekorációt, akár ajándékozás céljából, akár saját részre.
Nyuszi figurákat vágtak ki, képeket festettek különféle vidám színekkel, sôt a felnôttek is szívesen színeztek.
A gyerekeknek rengeteg jó ötletük volt a húsvéti dekorációhoz,
így sok különbözô alkotás született.
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Felicitas Daube
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
(fordította: Hamar Zsóka)

Janka Tanya hírei
Megérkezett a Tavasz! A tavaszi szünetben kipihentük magunkat és újult erôvel megkezdtük kerti munkáinkat. A szépen
megrotált kertben elkezdjük a
veteményezést. A fûnyírókat
elôvettük és a parkgondozói
feladatok is megkezdôdnek.
A kora tavasszal húsvéti vásáron is részt vettünk, ahol szép
számmal adtunk el termékeinkbôl.
Március 27-én lehetôséget
kaptunk Janka Tanyát bemutatni Az én világom- Tapolca,
Tapolca és környéki autista
gyermekekért egyesület rendezvényén. A bemutatkozás
során nagyon sok érdeklôdô
kérdést kaptunk. Ott is bemutathattuk készített termékeinket, melybôl sokat megvásárolt
a közönség.
Április 6-án nyílt napot tartottunk Janka Tanyán, ahol a
lelkes érdeklôdök még be is segítettek munkáinkba.
A NIOK Alapítvány a Civil
Díj program keretében kiírt
Civil Díj 2018 pályázatán Janka
Tanya bejutott döntôbe. A Civil
Díj idén 7 kategóriában kerül
díjazásra. Janka Tanya „a legjobb együttmûködés” kategóriában döntôs. A nyerteseket
a közönség szavazata alapján
választják ki. A díjátadó gálára minden döntôbe bejutott
szervezetet meghívtak. Mi az
együttmûködô
szervezetek
képviselôivel és foglalkoztatott

munkatársainkkal közösen veszünk rész a díjátadó gálán, a
tótvázsony önkormányzattól Sipos Ferenc polgármester urat,
a veszprémi INTERSPAR-tól
Bárányos Lászlót, a SPAR
Magyarországtól Kiripolszki
Ágnest, a Tótvázsonyi Ifjúsági
Egyesülettôl Szendrei Szilárdot
és a Hotel Bakony üzemeltetôjét, Mayerné Cseh Bernadettet
is meghívtuk a gálára. Már az
is nagy siker számunkra, hogy
bekerültünk a döntôbe, mert
így sokan megismerhetik Janka Tanya célját és a szuper jó
együttmûködést az itt említett
szervezetekel. Ezt ünnepeljük,
függetlenül attól, hogy nyerünk
vagy sem.

Egyik foglalkoztatott
munkatársunk
bemutatkozik
Molnár Patríciának hívnak. 25 éves vagyok. Mencshelyen élek
szüleimmel és bátyámmal. Janka Tanyára 2015 óta be vagyok
iratkozva és az iskolai tanulmányaim mellett minden szünidôben
itt dolgoztam. 2017 júniusában elballagtam az iskolából és azóta
minden nap Janka Tanyán dolgozom. Nagyon szeretek ide járni.
Szeretek szórólapozni, kertészkedni, csiszolni, festeni. Ügyesen
tudok diót törni és pucolni. Szabadidômben szeretek számítógépezni, pihenni, rajzolni, de legjobban zenét hallgatni szeretek.
Nagyon szeretem a rokonaimat és a családomat, de mindenkinél
jobban az édesanyámat.
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Húsvéti

kézmûves és vásár
Akárcsak a karácsonyi idôszakra, a húsvéti ünnepekre is a gyerekekkel együtt jó elkezdeni a hangolódást. Erre adott lehetôséget a március 23-án megrendezett Húsvéti kézmûves és vásár. Az idôjárás
viszontagságaitól tartva bevittük a kultúrházba a
vásári standokat és az eszem-iszom asztal sort. Az
óvodai szülôi munkaközösség hot dogot készített és
a szülôk által felajánlott süteményeket árulta, melynek bevételébôl az óvodások kirándulását kívánják
segíteni.
A színpadon ifjú mûvészeink harmónika játékát
hallhattuk.
Különbözô húsvéti dekorációkat lehetett készíteni a
Horgoló Kör, Himmerné Dóri, Felicitas Daube irányítása alatt. A szorgos kis kezek pogácsa nyuszit is
készíthettek.
Remélem mindenki jól érezte magát a rendezvényen és köszönöm szépen az önzetlen segítségeket!
Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Beszámoló az Ôszidô Nyugdíjas
Klub 2018. elsô negyedévérôl
Márciusban Somlai Balázs
a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park oktatási referense vetítéssel egybekötött elôadást
tartott a Kis – Balaton élô- és
növényvilágáról. A tartalmas
és érdekes elôadás méltó befejezéseként Fodor Istvánné saját versét mondta el, a témához
kapcsolódva
Szintén márciusban a KulturPorta civil szervezettôl
Bakonyi Nyugdíjas Találkozóra kaptunk meghívást, mely
Herenden került megrendezésre. Kistérségi falvak vettek

részt rajta, több mint 200 fô
jött össze. Minden csoport kapott lehetôséget bemutatkozásra, szereplésre. Varga Istvánné
az Alkudozás c. verset mondta
el , melyért nagy tapsot kapott.
Április elején köszöntöttük
fel az elsô negyedévben névnapjukat ünneplô klubtársainkat. Kedves tavaszi versekkel
és énekekkel kedveskedtünk az
ünnepelteknek.
Április 06.-án került sor
Veszprémben,
a
Megyei
Könyvtárban a Megyei Nyugdíjas Szövetség által megrende-

zett Szavalók és prózamondók
versenyére. Varga Istvánné
Fekete István: Kuka Júli c.
elbeszélésével indult. Immár
negyedik alkalommal elsô helyezést ért el. Gratulálunk, és
további sikereket kívánunk!
Az Országos Nyugdíjas Fesztivál megrendezésére szintén
áprilisban kerül sor Balatonfüreden a Hotel Annabellában.
A nyugdíjasklub népdalköre
ápr. 16-án lép fel Bakonyi népdalokkal.
Április 23.-án a Janka Tanyára teszünk látogatást, ahol

a gyerekekkel együtt fogunk
tevékenykedni és egy közös
uzsonnára is sor kerül.
Május elején (május 03. idôjárás függvénye) gyalogtúrát
szervezünk Veszprémben Benedek-hegy, Margit romokhoz
Papp Attiláné vezetésével.
Május 12.-én szombaton Pilisbe (Pilisszántó, Piliskereszt,
Dobogókô,
Pilisszentlélek)
szervezzük az évi nagy kirándulásunk idegenvezetô részvételével, melyen gyalogtúrákra is
sort kerítünk.
Weinhardt Ferencné
elnök
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Tótvázsonyi
Hímzô Mûhely hírei

Tûzoltó hírek 2018.
2018-ban már az elsô napok is nagyon mozgalmasan teltek. Az IVECO gépjármûfecskendô javítását elvégezte a szerelô és január 10-én visszakaptuk, friss
mûszaki vizsgával. A bevizsgálás során két olyan hibát talált, amelyeket szükséges javítani. Mire elkészül, a javítások és a mûszaki vizsgáztatás a felkészítéssel
együtt, kb. 1 000 000 Ft-ba fog kerülni. Jelenleg még két gépjármûfecskendôvel
rendelkezik az Egyesület, így 2018. január 2-tól ismét tudtuk vállalni az önállóan
beavatkozó mûködéshez szükséges készenléteket és most is, a javítás ideje alatt,
a régi szerrel, a Mercedes gépjármûfecskendôvel vonulunk. Remélhetôleg ebben
az évben sem akadályoz bennünket, sem személyi, sem mûszaki probléma, hogy
teljesíteni tudjuk a vállalt 4 500 óra készenlétet. A 2017-es évben 5 876 óra készenlétet teljesítettünk, a vállat óraszám helyett.
Január 13-án 16 fô tett sikeres vizsgát kisgépek kezelésébôl. Január 27-én lecseréltük a gépjármûfecskendô hátsó lámpáit, mert többségük tönkre ment. A
régieket, korszerû, LED-es lámpákra cseréltük. Valamint az autó hátuljába, a
szivattyúhoz, felszereltük a gépkocsi rádió második kezelôjét. Így, a gépkocsivezetôvel is tudnak kommunikálni a beavatkozást végzô tûzoltók. Az idei elsô
vonulásunkra március 23-án került sor. Az István utcában kellet kiszivattyúzni a
vizet egy elöntött pincébôl.
Március 24-én, a Veszprém HTP parancsnoka megtartotta részünkre, az ez
évi minôsítô gyakorlatot, amely feltétele, hogy önállóan beavatkozhasson az
egyesület. A gyakorlat során egy kigyulladt raktárhoz vonultunk. A helyszínen
megtudtuk, hogy az egyik dolgozó eltûnt. Az eltûnt személyt az égô, füsttel telt
helyiségben megtaláltuk és kimentettük. A tûz tovább terjedését megakadályoztuk és eloltottuk a tüzet. A gyakorlatot megfeleltre értékelte a parancsnok Úr.
Részletesebben a Facebookon lehet olvasni a gyakorlatról, ahol számos kép is
megtekinthetô.
A 2018-as évben az elsôdleges célunk, hogy biztosítsuk az egyesület mûködését.
A vállalt önállóan beavatkozás feltételeinek biztosítása az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásából lesz biztosítva. Ez jelentôs összegbe fog
kerülni ebben az évben is, mert az eszközök felülvizsgálata, orvosi vizsgálatok,
üzemanyagok vásárlása, kötelezôbiztosítás az autóra, a mûszaki vizsga, valamint
az eszközök javítása, üzemeltetése az elôzô évek tapasztalata alapján, elérik majd
a 1,5 millió forintot.
A sisakok és a légzôkészülékek bevizsgálása megtörtént. Több mint 100 000
Forintba kerültek ezek a vizsgálatok. A mentôkötelek és a létrák bevizsgálását
magunk végeztük Veszprémben, hivatásos tûzoltók segítségével. Hamarosan a
tûzoltó tömlôk bevizsgálását csináljuk meg.
Célunk, hogy minden beavatkozó tûzoltónknak legyen saját védôfelszerelése.
Tervezünk eszköz beszerzést és a felszerelések korszerûsítését pl. légzôkészülékek. Az újabb eszközök miatt tanfolyamokat kell végeznünk a szükséges képesítések megszerzése érdekében.
Az IVECO gépjármûfecskendônek szûk a szerállás. A használatához, a kipufogógáz elszívó rendszert is át kell majd alakítani. Ennek elsô lépéseként egy új,
nagyobb teljesítményû kompresszort szereztünk be Veszprémben, a Bozsi Kft.nél. Az egyesületet támogatva, nagyon jó áron, amely egyedileg az Egyesületnek
lett kialakítva. Szeretnénk, ha a jövôben két gépjármûfecskendônk lenne. Ezért
tervezzük egy új szerállás építését, a szertár bôvítését. Ennek a költségét az egyesület önerôbôl nem tudja biztosítani. Szükség lesz hozzá az önkormányzat és az
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatására.
Kérem, támogassák a Tûzoltó Egyesület mûködését, fejlesztéseit adójuk 1 százalékának felajánlásával az Egyesület javára. Adószámunk: 18926150-1-19

A XVI. Országos Textiles
Konferencia
Békéscsaba,
2018. március 9-11.
Népi textíliák a Kárpát-medencébôl –Partium és Erdély,
Délvidék, Felvidék, Kárpátalja címû országos pályázati
kiállítás.
A kiállítás szakami védnökei: Magyar Tudományos
Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, A
Népmûvészeti
Egyesületek
Szövetsége, Hímzô-, Szövô-,
Nemez-, Csipke- és Viseletkészítô Szakmai Bizottsága.
A pályázati alkotások száma
1261, amelybôl a zsûri 816 dbot javasolt bemutatni kiállításokon. Ezek között szerepelt
a Tótvázsonyi Hímzô Mûhely
által készített Székelyszenterzsébeti gyapjú hímzés együttese.
Tervezô: Szuperné Bohus Judit
Kivitelezôk: Hauck Jánosné asztalterítô, Koczor Anita pénzeszsák, Szántó Istvánné párna, Weinhardt Ferencné futó
Nagy Gellértné
hímzô

Kedves Kertészkedôk!
Talán mára elmondhatjuk, hogy
alapítványunkra évrôl-évre számíthatnak a palántát ültetni szándékozók.
Ez idén sem lesz másképp. Vetettünk paradicsom, paprika, padlizsán, zeller, karalábé valamint
nagyon sok fûszernövény magot.
Szórólapon tájékoztatjuk majd
Önöket az átadás pontos idôpontjáról, ami május 15. körül várható.
Helye változatlanul az Önkormányzat udvara lesz.
Már nagyon közel az adóbevalAki kíváncsi a tótvázsonyi tûzoltók életére, munkájára, Facebook oldalunkon lás, elôre is hálásan megköszönjük
megnézheti a legfrissebb történéseket és a régebben történteket egyaránt.
ha kedvezményezettként rendelVárjuk jelentkezését mindazoknak, akik részt vennének ennek az elhivatott és kezô nyilatkozatában a befizetett
lelkes közösségnek a tevékenységében.
adója 1 %-val alapítványunkat táElérhetôségek: totvazsony.ote@gmail.com
mogatja.
+36 70/579-57-77
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