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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Az Ifjúsági Egyesület által 
összeállított kérdôív összesí-
tése eljutott az Önkormány-
zathoz. Nagyon sok hasznos 
és fontos információt kap-
tunk arról, hogy az itt élôk 
mit gondolnak a településrôl, 
mit szeretnének fejleszteni, 
milyen ötleteik vannak, hogy 
vélekednek a helyi közössé-

Év eleji fogadás a településért dolgozóknak
Civil évnyitót tartottunk idén év elején is, idén már a 10-edik éve. A faluban aktív 

egyesületi, alapítványi tagok, helyi közéleti személyek, díjazottak közös estje, ahol 
visszatekintünk az elmúlt évre, és kicsit van idô beszélgetni, tervezni. Jó látni, hogy 
közel 100 fô volt jelen, akik mellett további majd 100 fô lehettet volna még velünk, 
mert ilyen sokan aktívak a településért. A helyi Hímzômûhely kiállítása tette még 
ünnepélyesebbé az estet.

Szendrei Szilárd

Kövesgyûri karácsonyi 
kézmûves nap

Idén karácsonykor is szerveztünk egy kis kézmûves napot a köves-
gyûrpusztai kultúrházban. Faragó Aranka családsegítô vezetésével 
lehetett a gyerekeknek néhány kézmûves technikát kipróbálni, és ké-
szülni a karácsonyra. 

Köszönjük mindenkinek a segítséget!

Szendrei Szilárd 
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Ani  
nyugdíjba ment

Nagy Gellértné Anna, vagy 
ahogy mi hívjuk Ani, idén év 
elején nyugdíjba ment. 4 éve dol-
gozott nálunk, és egyesületünk 
nagyon aktív munkatársa volt. 
Emellett a helyi Nyugdíjas klub 
és a helyi Hímzômûhely oszlopos 
tagja. A komatállal leginkább az 
ô levesét szoktuk vinni. Kívá-
nunk neki aktív és boldog nyug-
díjas éveket!

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tótvázsony kérdôív

gekrôl, miben vennének szí-
vesen részt.

Sajnos az éves Közmeghall-
gatásokon rendszeresen 10-
15 fô vesz részt, és ott nem 
merülnek fel azok az ötletek, 
vélemények, amiket ezek a 
kérdôívek tartalmaznak.

A kérdôívben leírt legalább 
100 ötlet közül nagyon sokat 
ismerünk, sok felmerült már 
a Képviselô testület év eleji 
fejlesztési terveinél. Termé-
szetesen jó lenne, ha sok meg-
valósulna közülük, a testület-
nek is ez a célja, de sok olyan 
akadály van, ami ezen tervek 
megvalósulását gátolja, vagy 
megnehezíti. Ennek ellenére 
nem lehetetlen küldetés, és 
közös összefogással biztosan 
sokat el tudnánk indítani a 
fejlesztések közül.

Szervezünk egy falugyûlést, 
amit minden felületen hirdetni 
fogunk, ahol át tudjuk beszélni 
ezeket az ötleteket. De nagyon 
fontos, hogy ne 10-15 fô, ha-
nem akár 150 fô vegyen részt 
ezen a gyûlésen, és fôleg azokat 
várjuk, akik a kérdôívben kifej-
tették a véleményüket, akiknek 
vannak ötleteik, akik aktívan is 

részt vennének a település fej-
lesztésében, ötletekkel és mun-
kával egyaránt.

Önkormányzat Tótvázsony
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2017. december 8-án rendeztük 
meg az egyik, számunkra nagyon 
kedvelt rendezvényünket. 

Az idôjárás nem volt kegyes hoz-
zánk, ezért a kézmûves foglalko-
zásokat a klubhelyiségekbe tettük 
be, a vásárt pedig a kultúrházba. 
Az árusok így kevesebb helyre 

Adventi 
kézmûves 
és vásár

tudtak kipakolni, de azt hiszem itt 
érvényesült az a mondás, hogy sok 
jó ember kis helyen is elfér. Az Is-
kolai Szülôi Munkaközösség tagjai 
palacsintával, teával, forralt borral, 
az Ifjúsági Egyesület munkatársai 
virslivel és kolbásszal várták az ér-
deklôdôket. A gyerekek süthettek 
mézeskalácsot és többféle techni-
kával készült ajándéktárgyakat vi-
hettek haza. A színpadon óránként 
léptek fel a helyi szereplôk. Én úgy 
gondolom, hogy a megszokottól el-
térôen megrendezett programunk 
jól sikerült és most már az idôjárás 
viszontagságainak is ellen tudunk 
állni.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Mindenki életében elérkezik egy 
olyan pillanat, mikor lezár egy fejezetet 
és újat is kezd. 

2016 júniusában lezártam a boldog, 
gondtalan gyermekévek  címû részt. 
De utána jött a kérdés, hogy hol fog 
elkezdôdni a következô fejezet. Már 
megvoltak a céljaim, ugyanúgy, ahogy 
most is megvannak, csak akkor nem 
tudtam volna kivitelezni. De hogyan 
tovább akkor? Erre a kérdésre adott 
választ az interneten felbukkanó érde-
kes kis poszt, miszerint Tótvázsonyba 
erdélyi önkéntest keresnek. Minden 
nagyon gyorsan történt, felvettem Szi-
lárddal a kapcsolatot, és elmondtam, 
hogy szeretnék idejönni önkéntesnek. 
Megbeszéltük a részleteket, majd pár 
nap múlva kiderült, hogy nem csak 
egyedül jövök ide önkéntesnek, hanem 
a falu másik végében lakó Vargha Gás-
párral. Tudni illik, Csernáton nem kis 
település, ezért nem nagyon ismertük 
egymást, csak látásból. Megvettük a 
jegyet, aztán az idô rohamosan elmúlt, 
kellet pakolni és indulni. Mikor megér-
keztünk Budapestre, már Adrienn és 
Szilárd várt minket, ami nagyszerû ér-
zés volt. Elhoztak minket az EVS ház-
ba, amibe már Merlin lakott. A német 
és az angol hiányos nyelvtudásom miatt 
nem nagyon tudtam vele kommunikál-
ni, de az nem zárta ki azt, hogy ne tud-
junk közösen együtt dolgozni. Közben 
meg megismertem az egyesület többi 
tagját, akik szintén itt dolgoztak. Min-
denkiben volt valami különlegesség, 
amivel hozzájárult az egyesület mun-
kájához. Volt, aki jó volt fôzésben, más 
a rendezvény lebonyolításában és még 
sorolhatnám tovább…Úgy érzem, hogy 
egy jó csapat tagja voltam, és remélem a 
csapatom tagjai is meg voltak elégedve 
a munkámmal, de nem csak ôk, hanem 
a település lakói is. Próbáltam mindig 
aktívan részt venni mindenben. Úgy a 
programok lebonyolításában, mint a 

Bemutatkozom
Oláh Bélának hívnak, Erdélybôl, Csernátonból érkeztem. 1993-ban születtem 

Kézdivásárhelyen. Azért jöttem Tótvázsonyba önkéntesnek, hogy világot lássak, 
önállóságot tanuljak, s több tapasztalatra tegyek szert: például megtanuljak fény-
képezni, videózni, videót vágni. 

2015-tôl járok ide Tótvázsonyba: 2015-ben itt szilvesztereztem és azóta jó ba-
rátságot ápolok az itteniekkel, és pár családdal örökre szóló barátságot kötöttem. 
Szívesen jöttem ide mindig, s amikor megtudtam, hogy önkéntest várnak, örömest 
jelentkeztem. 

Szeretek sportolni, legfôképpen focizni. Mondják, hogy jól rajzolok – terveim 
között szerepel a jobb agyféltekés rajzolás megismerése, elsajátítása. 

Kikapcsolódásként horgászni szoktam, vagy zenét hallgatni, filmet nézni. 

Oláh Béla , Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Liebe Gemeinde!
Ich heisse Felicitas und bin 18 Jah-

re alt. Ich komme aus Weimar, einer 
kleinen Stadt in der Mitte Deutsch-
lands. Von Februar bis September 
2018 mache ich hier in Tótvázsony 
einen Europäischen Freiwilligendi-
enst (EVS) beim Tótvázsonyi Ifjúsá-
gi Egyesület.

Mein Name „Felicitas” kommt aus 
dem Lateinischen und bedeutet „die 
Glückliche”. Und das ist auch mein 
Motto/ Ziel für das Leben: glückli-
ch sein und jeden Tag geniessen. Ich 
denke (fast) immer positiv. In Wei-
mar lebe ich bei meiner Mutter und 
meinem Vater. Ausserdem habe ich 
einen kleinen Bruder, er ist 10 Jahre 
alt. Mit ihm verstehe ich mich sehr 
gut! Meine Hobbys sind zum Beispi-
el Gitarre spielen und tanzen.

Bis Juli 2017 bin ich zur Schule 
gegangen und habe erfolgreich mein Abitur erworben. Ich weiss schon länger, 
dass ich Wirtschaftswissenschaften studieren möchte, aber nach insgesamt 12 Ja-
hren Schule brauchte ich ein Jahr „Pause” vom konventionellen Lernen. Dieses 
Jahr habe ich bisher genutzt, um mir über mein Studium klar zu werden, zu arbe-
iten, zu verreisen und mich ehrenamtlich/ freiwillig zu engagieren. Das alles passt 
auch sehr gut zu einem EVS, deshalb beschloss ich, einen zu machen. 

Warum ich Ungarn für meinen EVS ausgesucht habe? Ich war voher noch nie 
hier und möchte sowohl Land und Leute, als auch Natur, Essen, Bräuche und vie-
les mehr kennenlernen. Mein Ziel ist es, neue Erfahrungen zu sammeln und viele 
Menschen kennenzulernen. Ich bin sehr interessiert an der ungarischen Kultur 
und Sprache!

Wenn Sie mich im Dorf sehen können Sie mich gerne ansprechen und noch 
mehr über mich erfahren! 

Felicitas Daube
Jugenverein Tótvázsony

Egy éves önkéntes szolgálat

fotózásban, plakátkészítésben, inter-
júgépelésben, videó vágásban, de nem 
riadtam vissza a fizikai munkától sem, 
mivel megszokott volt már számomra.

Az önkéntes évem utolsó pár hó-
napjában újabb két német önkéntessel 
ismerkedtem meg, Till-el és Felicitas-
sal, akivel most sikerül megértetetnem 
magam. Majd jött Béla, akit ismertem 
már, hisz általánosban egy iskolában 
jártunk, és ô is felsôcsernátoni. Jó volt 
minden önkéntessel együtt dolgozni, 
lakni. 

Az itt töltött évem alatt megismer-
kedtem pár olyan személlyel, akivel 
sikerült mind a mai napig fenntartani a 
barátságot, és akik felajánlották segít-
ségüket, hogy szívesen segítenek bár-
mikor, bármiben. Ôszintén elmondva, 
jó érzés volt ezt megtapasztalni, hogy 
még megvan az itt élôkben az egymás-
ra odafigyelés egy kis szikrája és tenni 
akarás egy olyan emberért, akinek az 
itt élôk világa ismeretlen és furcsa volt, 
mert eddig nem volt távol ilyen hosszú 
ideig szülôfalujától. Elsô benyomás-
nak a legcsodálatosabb dolog volt.  A 
második legjobb dolog az volt, amikor 
a programokon részt vettek úgy picik, 
mint nagyok,  és nem kellett azt érezni, 
hogy a megszervezett program feles-
leges volt. Remélem, hogy az itt élôk 
közül egyre többen bekapcsolódnak a 
programokba, hisz ezek a programok 
mind értük vannak, nem a szervezô-
kért.

Itt a végén, pedig le szeretném zárni 
ezt a fejezetet is, mert ismét egy újabb 
következik. A fejezet végén kijelenthe-
tem, hogy érdemes volt ebbe belekez-
deni, mert amennyi rejtélyt tartogatott, 
annyi sok változást is hozott, amire 
nagyon nagy szükség volt az életemben. 
A jövôt illetôen, még itt maradok Tót-
vázsonyban, így még sokszor találkoz-
hatunk.

Sandi Anna Mária  
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Felicitasnak hívnak és 18 éves va-
gyok. Weimarból érkeztem, ez egy 
kisváros Közép-Németországban. 2018 
februártól, szeptemberig töltöm EVS 
szolgálatomat Tótvázsonyban, a Tótvá-
zsonyi Ifjúsági Egyesületnél.

A latin eredetû „Felicitas” név jelen-
tése: Vidámság! Ehhez is tartom ma-
gam, a mottóm és életcélom: Vidám-
nak lenni, és minden napot kiélvezni. 
Pozitívan gondolkodom (majdnem) 
mindig. Weimarban édesanyámmal és 
édesapámmal élek, valamint van egy 10 
éves öcsém, akivel nagyon jó testvérek 
vagyunk. A hobbijaim közt szerepel a 
gitározás és a tánc.

2017 júliusáig jártam iskolába, ezt 
követôen szerencsés érettségi vizsgát 
tettem. Régen eldöntöttem már, hogy 
közgazdaságtant szeretnék tanulni, 
viszont 12 év iskolapadban töltött év 
után úgy éreztem szükségem van egy év 
kihagyásra. Szeretnék ebben az évben 
megbizonyosodni afelôl, hogy ez irány-
ba menjek továbbtanulni, szerettem 
volna mindenképp dolgozni, s önkéntes 
munkát vállalni. Az EVS programot 
úgy érzem pont nekem találták ki, így 
belevágtam.

S miért pont Magyarország? Koráb-
ban még sosem jártam itt, szeretném 
megismerni az országot, az embereket, 
a természetet, az ételeket, a szokásokat 
s még sok minden mást. A célom, hogy 
minél több tapasztalatot gyûjtsek, mi-
nél több embert megismerjek.

Nagyon érdekel a magyar kultúra és 
a nyelv is!

Ha találkoznak velem a faluban, na-
gyon szívesen beszélgetek mindenkivel, 

és akár még többet is elárulok magam-
ról! 

Felicitas Daube
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

fordította: Hamar Zsóka

Kedves Lakosok!
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A 2017. volt az elsô év, amely során az év teljes egészében 
önállóan beavatkozóként mûködött az egyesület. Egy másik 
írásban részletesebben is bemutatom az önállóan beavat-
kozó tevékenységet. Az év során az egyesületünk 4 500 óra 
készenlétet vállalt, amely idô alatt, a tûzoltóautó, 4 fôvel, 
15 percen belül megkezdi a vonulást a kárhelyre. Ennek a 
készenlétnek a biztosítását, 16 fô beavatkozásra jogosult 
tûzoltóval oldjuk meg.

Már az év elején, január 13-án mûszaki mentést hajtot-
tunk végre a tapolcai úton. Az év elsô felében készültünk 
a kisgépkezelôi és a szivattyúkezelôi vizsgákra. Elméleti és 
gyakorlati oktatások voltak. Mindenki sikeres vizsgát tett 
február 11-én.

Április elejéig folyamatosan az új tûzoltóautónk átalakí-
tását végeztük, hogy minden felszerelést, ami szükséges, fel 
tudjunk rakni a gépkocsira. A málházás befejeztével ápri-
lis elejétôl már az IVECO állt készenlétben, a szertárban, 
hogy azzal vonuljunk riasztás esetén. Április elején favágást 
végeztünk a Telep utcában, a Kereszt utcában és István 
utcában. Erre már az IVECO gépjármûfecskendôvel vo-
nultunk. Április 22-én ellenôrzô gyakorlaton vettünk részt 
Veszprémben, amelyet a HTP parancsnoka szervezett. A 
gyakorlatot megfelelôre értékelte a parancsnok Úr.

Május elsején májusfát állítottunk az I. Civil Majálison, 
amelyet késôbb a Fúvószenei Találkozó keretében döntöt-
tünk ki, 6-án Pilisszentivánra látogattunk, a tûzoltó börzén 
értékesítettünk néhány felszerelést, amelyre már az egyesü-
letnek nem volt szüksége. 

Május 20-án, a szokásos tûzoltóversenyét rendezte meg 
Csabrendeken, a helyi egyesület. A 11. verseny különleges-
sége is az volt, hogy éjszaka került megrendezésre. Az osz-
tottsugár szerelést megnyertük.

Június 4-én a Katasztrófavédelmi Mûveleti Szolgálat el-
lenôrzést tartott, hogy miként teljesítjük a szintidôt riasztás 
esetén. Az ellenôrzés jó eredménnyel zárult. A gépjármû 
fecskendô, az elôírt 4 fô helyett 6 fôvel elhagyta a szertárt. 
13 perc alatt. Szemben a vállalt 15 perces idôvel.

Június 10-én a Veszprém Megyei Tûzoltószövetség ren-
dezte meg a szokásos, megyei tûzoltóversenyét, amelyen 2 
versenyszámban indultunk. Elsôk lettünk a férfi 800 l/perc 
kismotorfecskendô szerelésben és a férfi osztottsugár szere-
lésben is. A Tûzoltószövetség a rendezvényen, a következô 
elismeréseket adta át az egyesület tagjainak. Veszprém me-
gye tûzvédelméért BRONZ fokozat: Báder Ádám, Veszp-
rém megye tûzvédelméért EZÜST fokozat: Mayer Ákos és 
Báder Tamás, Veszprém megye tûzvédelméért ARANY 
fokozat: Puskás Ferenc

Június 23-26-án ellátogattunk Aschaffenburgban, ahol 
város tûzoltóságának 155 éves évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepségen vettünk részt.

Július 1-én, Hidegkúton, a falunapon vettünk részt. A Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett vetélkedôben 
mûködtünk közre. Valamint a tûzoltó autót és a felszere-
léseket mutattuk be az érdeklôdôknek, 15-én, Kövesgyûr-
pusztán a falunap vettünk részt, ahol az érdeklôdôk meg-
ismerkedhettek a tûzoltó felszerelésekkel és az autóval is.

Október 14-én, Csopakon rendezte meg a Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, az önkéntes tûzoltók, megyei 
szakmai versenyt. Jól szerepelt a csapat minden verseny-
számban.

Az ôsz során, herendi diákok felkészítését hajtottuk végre, 
2018. évi ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre. Ennek ke-
retében két alkalommal három tevékenységet gyakoroltunk 
velük. Árvízvédelmi feladatot, tálcatûz oltását és puttony-
fecskendôvel történô tûzoltást végeztettünk velük. Az iskola 
kérte fel Egyesületünket a gyakorlatok megtartására, mely-
hez felszerelést, eszközöket biztosított a Veszprémi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség.

Novemberben veszélyes fák kivágását végeztük az István 
utcában és a Virág utcában 2-2 helyen, valamint a Magyar 
utcában.

December 15-én, közös gyakorlaton vettünk részt a 
Veszprém HTP állományával. A gyakorlatra Kövesgyûr 
pusztán került sor. A feltételezés szerint kigyulladt egy asz-

talosmûhely. Az éjjeli ôrt nem találták. Feltételezés szerint 
a mûhelyben rekedt. A két Tûzoltóság állománya közösen 
végezte a mentési és oltási feladatokat.

December utolsó napjaiban, az autók mûszaki hibája mi-
att nem voltunk riaszthatóak, de egyesületi tagunk saját 
gépkocsijával ment a 77-es útra egy balesethez. A baleset-
ben személyi sérülés nem történt, tûzoltói beavatkozásra 
nem volt szükség.

Minden negyedévben tartottunk tovább képzéseket. Pél-
dául a III. negyedéves tovább képzésünk keretében a lég-
zôkészülékeinkkel kapcsolatos ismereteket elevenítettük fel 
és gyakoroltuk a használatát. Ezt a képzést megtekintette a 
Veszprém HTP állománya.

Sajnálatos módon ebben az évben, két esetben, 06. 8-án és 
07. 27-én, tévesen riasztottak bennünket tûzesetekhez.

Ebben az évben is követtük azon célunkat, hogy minden 
beavatkozó tûzoltónknak legyen saját védôfelszerelése, 
ezért 6 db használt sisakot, 6 db tûzoltó védôkesztyût, va-
lamint fejlámpákat és tartókat vásároltunk 8 darab sisakra.

2017-ben az elsôdleges célunk az volt, hogy biztosítsuk az 
önállóan beavatkozás feltételeit. A felszerelések bevizsgálá-
sa megtörténjen, a felszerelés korszerûsítése, valamint az, 
hogy minden beavatkozó tûzoltónknak legyen saját védôfel-
szerelése.

Kérem, támogassák a Tûzoltó Egyesület mûködését, fej-
lesztéseit adójuk 1 százalékának felajánlásával az Egyesület 
javára.

Adószámunk: 18926150-1-19
Aki kíváncsi a tótvázsonyi tûzoltók életére, munkájára, 

Facebook oldalunkon megnézheti a legfrissebb történéseket 
és a régebben történteket egyaránt.

Várjuk jelentkezését mindazoknak, akik részt vennének 
ennek az elhivatott és lelkes közösségnek a tevékenységé-
ben.

Elérhetôségek: totvazsony.ote@gmail.com, 70/579-57-77
 

Puskás Ferenc elnök

Tótvázsonyban bizonyára sokan tud-
ják már, hogy 2016. május 1-tôl, a Tót-
vázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület, 
önállóan beavatkozó egyesületként lát 
el tûzoltási, és mûszaki mentési fel-
adatokat, ami azt jelenti, hogy bizo-
nyos esetek felszámolásához hivatásos 
tûzoltó egység nem kerül riasztásra. 
Valamint a Veszprém Megyei Fôügye-
let utasítására más településekre is 
vonul az egyesület, a hivatásos tûzol-
tó egységeknek segítségnyújtásra. Pár 
mondatban bôvebben kifejtem, hogy 
ez mit jelent az egyesület tagjainak és 
a település lakóinak.

Aki tûzoltók segítségét kéri, az a kö-
vetkezô számokon teheti meg. 

A központi 105 vagy 112 segélyhí-
vó számon kérhet segítséget, a nap 
24 órájában. Mindkét szám hívása 
esetén, a Szombathelyen és Miskol-
con mûködô általános hívásfogadó 
központ fog jelentkezni és a jelzést 
felvenni. Egy jelzés felvétele kb 90-
120 másodperc, ennyi idô szükséges 
az ügyeletesnek ahhoz, hogy minden 
olyan információhoz hozzájusson, 
ami alapján tudja értékelni a jelzés 
tartalmát. Ezt követôen a hívásfogadó 
ügyeleten dolgozó kolléga átadja az es-
tet annak a megyei fôügyeletnek, ame-
lyikhez a jelzésben szereplô település, 
vagy helyszín tartozik. Esetünkben 
a Veszprém Megyei Fôügyelet kapja 
meg. A Veszprém Megyei Fôügyele-
ten szolgálatot teljesítô fôügyeletes és 
mûveletirányítók a megkapott jelzést 
tûzoltói szempontból értékelik, szük-
ség esetén további információkat kér-
nek a bejelentôtôl, ezzel egy idôben 
intézkednek a szükséges tûzoltó, erôk 
eszközök riasztásáról. Az önkéntes 
tûzoltó egyesületek részére a riasztást 
két módon tudja a Fôügyelet eljuttatni: 
1. Az önállóan beavatkozó egyesü-
let (Tótvázsony) riasztása esetén, a 
Veszprém Megyei Fôügyelet EDR rá-
dión keresztül küld értesítést, ameny-
nyiben az egyesület be van jelentkezve 
az ügyeleti rendszerbe tehát önállóan 
tud és képes vonulni. 

2. Ezzel egy idôben, amikor a fôügye-
let hozzárendeli (riasztja) a szert az 
esethez, az OKF által mûködtetd SMS 
szerveren keresztül a tagok automati-
kusan értesítést kapnak SMS-ben az 
adott esetrôl. Ez a lehetô leggyorsabb 
módja, hogy a készenlétben levô 6 tag 
értesüljön róla, hogy az egyesület ri-
asztásra került, hiszen az elsô és utol-
só, az SMS szerver által küldött SMS 
között maximum 90 másodperc telik 
el.

Ebben az esetben az egyesületnek 
kötelessége 4 fôvel megkezdeni a vo-
nulást 15 percen belül, a Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tósággal (VMKI) kötött, és az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2017
Önállóan 

beavatkozó
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Örökség díj Tótvázsonyban
A Tótvázsonyi Hímzô Mûhely 2017. szeptember 27-én hozta létre az Örökség díjat. Kezdeményezô Szuper 

Miklósné gránátalma díjas népi iparmûvész.
A díj azon intézményeknek, civil szervezeteknek, és egyéneknek adható, akik nagyon sokat tesznek hagyomá-

nyainkért, a kultúráért, a településünkért, és munkájuk magas színvonalú, példamutató mindenki számára.
A díjazott jelöltre  bárki tehet javaslatot. A döntést a Tótvázsonyi Hímzô Mûhely hozza meg.
Az Örökség díjat  évente,  a Tótvázsonyi  Hímzô Mûhely   képviselôi  a civil évnyitón adják át.  A díj nem jár 

pénzjutalommal. Oklevél, valamint egy mûhelymunka átadására  kerül sor.
Az elsô díjazott Szendrei Szilárd, a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elnöke.

(OKF) által jóváhagyott szerzôdés 
alapján.

Hívja közvetlenül a helyi egyesületet 
a +36/70/5795-777 telefonszámon. Eb-
ben az esetben az eseményrôl értesített 
személy gondoskodik az egyesület tag-
jainak riasztásról, valamint az esetet 
ugyan úgy telefonon, vagy rádión to-
vábbítanunk kell a Veszprém Megyei 
Fôügyelet felé, hiszen a fôügyeletnek 
van joga az esetet jóváhagyni, valamint 
további erôket, eszközöket a helyszín-
re riasztani. Az itt leírtakból látható, 
hogy ez a folyamat hosszabb idôt vehet 
igénybe, mint a fent leírtak, melynek az 
lehet a következménye, hogy nem tud-
ja az egyesület tartani a szerzôdésben 
vállat 15 perces riasztási idôt. Aminek 
következménye lehet, hogy az adott 
helyszínen a tûz vagy egyéb tényezô 
által okozott kár növekedhet. Ebben 
az esetben is megkezdi a vonulást 15 
percen belül, az egyesület gépjármûve, 
4 fôvel. 

Az egyesület tagjai vállalták, hogy 
éves szinten 4 500 óra készenlétet ad-
nak. Ezért hétfôtôl péntekig 17 órától, 
másnap reggel 6 óráig adunk készenlé-
tet. Szombaton és vasárnap, illetve ün-
nepnapokon a készenlét idôtartama 24 
óra. Egyszerre 6 fô van készenlétben. 
Az eseményekrôl értesítést egyszerre 
6 fônek tud küldeni a PAJZS rendszer. 
Továbbá, a tûzoltóság ügyelete rádión 
keresztül riasztja a tótvázsonyi egyesü-
let ügyeletes rádióst. A riasztás után, a 
helyi tûzoltóraj, a lehetô legrövidebb 
idôn belül elhagyja a szertárt. Így a 
hivatásos tûzoltók elôtt érhet a káreset 
helyszínére. A megállapodásunk, Tót-
vázsony közigazgatási területére szól. 

Mivel a vonulásaink alkalmával már 
hangzottak el negatív megjegyzések, 
ezért fontosnak tartom az alábbiakat 
közölni a Tisztelt Lakossággal!

Tótvázsonyban nincs Hivatásos 
Tûzoltóság! Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület mûködik, amely önállóan beavat-
kozó jogosultsággal rendelkezik. Tehát, 
bizonyos esetekben beavatkozhatunk 
hivatásos tûzoltó egység jelenléte nél-
kül is! 

Mindegyik tótvázsonyi tûzoltó dol-
gozik napközben és többségünknek 
nem a településen van a munkahelye. 
Ezért, kérem, vegyék figyelembe, hogy 
a vállalt készenléti idôn kívül ritkán 
tudunk segíteni Önöknek. Valamint 
azt is, hogy a készenlét helye az ottho-
nunk, vagy más közeli helyszín és nem 
a tûzoltószertár! Ezért 15 percünk van 
arra, hogy a riasztás után megkezdjük 
a vonulást, így lehetnek esetek, mikor 
nem érünk a hivatásos tûzoltók elôtt a 
helyszínre!

Tótvázsonyi 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület

önkéntes 
tûzoltó 
egyesület

Szendrei Szilárd
1979. január 22.-én, Veszprémben 

született. Általános iskolai tanulmá-
nyait szülôfalujában, Tótvázsonyban 
végezte. A veszprémi Vetési Albert 
Gimnáziumban érettségizett infor-
matika szakon, majd a Pannon Egye-
temen szerzett kémia tanári diplomát. 
Házasságkötés után a településen ma-
radt, két kisfiú boldog édesapja!

Szilárd igazi közösségi ember. Fon-
tosnak érzi a közösségben végzett 
munkát, az egyházi és a civil közösségi 
életben való tevékenykedést. A falu 
társadalmi és kulturális életében je-
lentôs szerepet vállal. 

2006-2008. között önkormányzati 
képviselô volt. Jelenleg a helyi Érték-
tár Bizottság tagja, az Éltetô Bala-
ton-felvidékért Egyesület- LEADER 
Vidékfejlesztési Egyesület- elnökségi 
tagja és a Református Egyházközség 
presbitere. 

2002-ben alakult meg az Ifjúsági 
Egyesület, melynek - rövid kihagyással 
- azóta is elnöke. 2005-ben Tótvázsony 
Község Önkormányzata közfoglalkoz-
tatásban civil segítôként alkalmazta ôt 
1 évre. Szilárd 2006 óta alkalmazottja 
is a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesületnek. 
Az egyesület 2006 óta foglalkozik ak-
tívan a többi civil szervezet, közösség 
segítésével, felkarolásával, összefogá-
sával, és jelenleg is aktívan tevékeny-
kedik közösségi, szociális és kulturális 
programok szervezésében. Szilárd az 

egyesületet hatékonyan, eredménye-
sen vezeti, a médiatevékenységet a 
civil szervezetek segítése, a kulturális, 
ifjúsági célok elérése, a helyi lakosság 
tájékoztatása érdekében végzi. 

Az egyesület 2005 óta nemzetközi 
kapcsolatot ápol a németországi test-
vértelepüléssel, Dobellel, és az erdélyi 
Csernátonnal. Dobel önkormányzata 
elismerô oklevéllel jutalmazta Szilárd 
kapcsolatépítô munkáját a két telepü-
lés fiataljai között.
Szilárd az Ifjúsági Egyesület élén, a 
munkatársai, és az önkéntesek segít-
ségével számos sikeres, színvonalas, 
nagyszabású programot valósított 
meg:
- Savanyó Jóska falunapok megszer-
vezése
- A szüreti felvonulás és mulatság ha-
gyományának újraélesztése
-  A Tótvázsonyi komatál hagyományá-

nak beindítása, annak szervezése, 
bonyolítása

- Kolbász- és rétes fesztivál megszer-
vezése 
- Falukirándulás megszervezése
- A Közösségi Kemence építésének 
kezdeményezôje, megépítésének szer-
vezôje
-  Riportfilmeket készített Tótvázsony 

díszpolgáraival, munkásságuk, élet-
útjuk bemutatásával

-  Aktív szerepet vállal a tótvázsonyi 
svábok kitelepítésével kapcsolatosan. 
Kutató munkát kezdett munkatársai 
bevonásával, a Veszprém megyei le-

véltárban. Riportfilmeket készített a 
kitelepítettek hozzátartozóival, Ma-
gyarországon és Németországban.

- A Tótvázsony Értéktárba felvett helyi 
értékeket dokumentálta.
-  Megszervezte a helyi termelôk por-

tékáinak kivitelét Dobel testvértele-
pülésünkre, reklámozva ezzel a helyi 
termelôket, bemutatkozó filmet is 
készítve róluk.

-  Segítette a Tótvázsonyi Hímzô Mû-
hely megalakulását. Az Ifjúsági 
Egyesület erkölcsi és anyagi támo-
gatással segítette az eddigi mûhely-
munkát. Dokumentálta az eseménye-
ket, a mûhely hímzéseit is bemutató 
neves országos kiállításokon.

Eddigi élete és munkássága példamu-
tató mindenki számára. Képes arra, 
hogy olyan megoldásokat alkalmaz-
zon, amelyeket az adott közösség elfo-
gad, támogat, magáénak tud.

A Tótvázsonyi Hímzô Mûhely az ál-
tala létrehozott örökségi díjat elsôként 
Szendrei Szilárdnak adja át.
Tótvázsony, 2018. január 18. 

Nagy Gellértné
Hauck Jánosné

Tótvázsonyi Hímzô Mûhely
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Utazás Dobelbe,  
falunk új kezdeményezése

ÓVODAI HÍREK
A, A, A,  
A farsangi napokba….
A farsangi napokba,
leszünk mi is vígabban….

Címû daltól és az ehhez hasonló farsangi daloktól volt hangos 
az óvoda minden csoportja. Folyamatosan készültek az álarcok, 
izgatottan mesélték a kicsik és nagyok, hogy milyen jelmezbe öl-
töznek majd a „nagy” napon. Az idei évben olyan korán volt a 
farsang, hogy a gyerekekkel alig zártuk a Medve projektet, máris 
lázas készülôdésbe, tervezgetésbe, vers- és daltanulásba, jelmez-
válogatásba kezdtünk. Az elôzô évi tapasztalat alapján ebben az 
évben is az iskola tornatermében tartottuk a rendezvényt.

Farsang napján az óvodában a tetôfokára hágott a hangulat. A 
nagycsoportosok számára külön izgalmat jelentett, hogy mindkét 
óvónôjük betegsége miatt Ildikó, és Anikó óvó néni vette át a cso-
portot. Egész délelôtt gyakoroltak. A váratlan szituáció jó példája 
volt annak, hogy közösen megtapasztaljuk azt, hogy amit a gyere-
kek szeretnek, szívbôl csinálnak, azért képesek áldozatot hozni. 
Megtapasztaltuk azt is, hogy az iskolába készülô gyermekek már 
képesek a váratlan helyzetekkel megbirkózni, problémamegoldó 
kreatív gondolkodásukat alkalmazni, figyelmüket a helyzetnek 
megfelelôen összpontosítani. 

A délután folyamán a gyerekek alig várták, hogy hazamehesse-
nek és megérkezhessenek a bálterembe, mint „hercegnôk, sárká-
nyok, bohócok, batman-nek, tûzoltók”, és  számtalan ötletes jel-
mezbe bújt óvodások.

Hagyományainkhoz híven az óvónôk meséje nyitotta meg a ren-
dezvényt, akik az idei évben a Szállást kérô róka címû mesét adták 
elô. Jó volt látni, hogy a mese helytôl és szituációtól függetlenül 
most is lekötötte a gyermekek figyelmét. 

A csoportok bemutatkozója egy rövid kis mûsor keretében való-
sult meg.  A bemutatkozó alkalmával megtapasztalhattuk, hogy 
amíg a kicsik esetében az is nagy eredménynek mondható, hogy 
kiállnak a közönség elé, a középsô és nagycsoportosok már élve-
zettel adják elô mûsorukat.

A farsang nagyon jó lehetôség arra, hogy a gyermekek feszte-
lenül kiálljanak a nagyközönség, és a szüleik elé, hiszen ezen a 
napon ôk az általuk választott jelmez szereplôiként élik meg a 
pillanatot. A bemutatkozó után a büfé széles kínálata várta az ap-
róságokat. 

Sajnos Zita néni betegsége miatt elmaradt a táncház. Az óvónôk 
igyekeztek táncba hívni a gyerekeket, de ôk az általuk választott 
jelmeznek megfelelôen fôként sok mozgással töltötték az idejü-
ket. A fiúk vidám hancúrozással, a kislányok spontán jókedvû 
szoknyapergetô táncolással. A szülôk és a gyerekek egy vidám 
délutánt töltöttek el, miközben lehetôségük nyílt más szülôkkel 
beszélgetni, megismerkedni. Amikor megszomjaztak, megéhez-
tek a gyerekek, elfogyasztották az anyukák által készített szend-
vicseket, süteményeket. Ennek bevételébôl egy farsangi színházi 
elôadást tudunk finanszírozni a  gyermekek számára. 

Minden óvodásnak jutott zsákbamacska, (kinder és plüss figura) 
amit örömmel vittek haza. Ezeket a jelképes ajándékokat is szülôi 
felajánlásból biztosítottuk. 

Köszönjük a rengeteg finomságot és a segítséget a szülôknek, 
melyet a rendezvény megvalósítása során nyújtottak. A bepakolás 
és az elpakolás is nagyon gyorsan és gördülékenyen zajlott. Büsz-
kén mondhatjuk együtt egymásért, a gyermekeinkért mûködött 
az összefogás.

Ez a rendezvény két szempontból is nagyon jelentôs esemény az 
óvoda számára. Egyrészt a gyermekek örömteli alakoskodó ünne-
pe, vágyaik beteljesülésének színtere.

Másrészt az intézmény, a Linde alapítvány és a szülôi munkakö-
zösség olyan rendezvénye, mely során lehetôség adódik számunk-
ra, hogy a gyermekek egyéb programjaihoz támogatást gyûjthes-
sünk oly módon, hogy közben kötetlen formában találkozhatunk 
a szülôkkel, nagyszülôkkel, és egy közös programot valósíthatunk 
meg, erôsítve ezáltal jó kapcsolatunkat.

Hálásan köszönjük a támogatást, a segítséget mindenkinek, és 
külön köszönet az Ifjúsági Egyesületnek és önkénteseinek.

Magasi Jánosné  intézményvezetô  

Egyesületünk a 
helyi Német Nem-
zetiségi Önkor-
mányzat, az Emberi 
Erôforrás Támogatás-
kezelô támogatásából 
és saját forrásaiból 
delegációt szervezett 
a Baden-Würtenberg 
régióban lévô Dobel 
testvértelepülésünkre. 
Egyébként is volt arra-
felé dolgunk a nemze-
tiségi gyûjtômunkáink 
miatt, így az idôpontot 
a kinti adventi vásár-
hoz idôzítve, 6 fôvel 
utaztunk ki Németországba. 14 
termelô termékét, illetve Tótvá-
zsonyt bemutató és népszerûsítô 
termékeket vittünk magunkkal, és 
a 2 napos vásárban egy nagyon vál-
tozatos standot építettünk falunk 
bemutatására. A termelôk nagyon 
lelkesen segítették munkánkat, kö-
szönjük aktív részvételüket ebben a 
programban.

A termékek eltérô mértékben 
fogytak, nagyon sok mindent haza-
hoztunk, de azért sikerült többféle 
termékbôl szépen eladnunk. 

Standunk nem az eladásról szólt 
kizárólag, vittünk kóstolni való pá-
linkát, készítettünk ott tojásos bort, 
vittünk a kolbásztöltésrôl füstölt 
kolbászt, pörkölt fahéjas diót, mé-
zet, mézeskalácsot. Nagyon kedvel-
ték a magyar ízeket, sokan vettek 
is volna egyik másik kóstolóból.  
Sokat beszélgettünk, minden vá-
sárló kapott egy szép papírtáskát 
-Szeretettel készült Tótvázsony-
ban- felirattal, és egy Tótvázsony 

falinaptárt németül. 
Dobelben szép havas volt a táj, 

sokan jöttek a vásárba más telepü-
lésrôl, hogy a gyerekek szánkózza-
nak, síeljenek a dombon közben. 
Mindenki a standunk elôtt kellett 
elmenjen, és mi rögtön meg is ál-
lítottuk: Elfogad egy kis pálinkát? 
kérdéssel.

Standunkon mindenki jól beszélt 
németül, így az eladás mellett a 
beszélgetés is fontos cél volt, hogy 
terjedjen még jobban a két tele-
pülés közötti kapcsolat. A tótvá-
zsonyi ovisok készítettek a dobeli 
ovisoknak karácsonyi ajándékot, 
melyet az ünnepségen át is adott 
Rosta Katalin óvónô. A települé-
sünk Hímzômûhelye egy szép Házi 
áldást hímzett német nyelven, me-
lyet egyesületünk bekereteztetett 
és  Dobel önkormányzatának adott 
ajándékba.

Idén is készülünk, nagyon sok 
szép élménnyel gazdagodtunk. 

Köszönöm mindenkinek a mun-
káját, segítségét, támogatását!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Steierlein Adriennek hívnak, 41 
éves vagyok és Tótvázsonyban élek 
a szüleimmel.

Megnyitása óta járok Janka Ta-
nyára. Jelenleg hetente három 
délutánt töltök itt. Janka Tanyán 
szeretek festeni, képeslapot készí-
teni, szórólapozni, a munkatársak-
kal és más emberekkel beszélgetni. 
Otthon is sokat festek, és segítek 
a házimunkák elvégzésében édes-
anyámnak. Nagyon érdekelnek 
a tótvázsonyi események, ezért 
gyakran nézem a Tótvázsony TV-t 
és rendszeresen olvasom a Tetôté-
ri Híreket, valamint a Mi újságot, 
amit gyûjtök is.

Korábban szívesen részt vettem a 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat által szervezett rendezvényeken 
és a Német Nemzetiségi Dalkör 
próbáin, fellépésein. Ma már in-
kább csak a TV mûsorokon és az 
újságcikkeken keresztül követem 
ezeket az eseményeket.

Steierlein Adrienn
Janka Tanya

Az új évet kipihenten és 
nagyon jó egyeztetéssekkel 
kezdtük. Sipos Ferenc pol-
gármester úrral egyeztettünk 
a közös együttmûködések le-
hetôségérôl. Több feladatot 
is kaptunk, amik közül azzal 
kezdhetünk, hogy Tótvázsony 
és Kövesgyûrpuszta területén 
álló padokat lefesthetjük. Az 
önkormányzat dolgozói behoz-
zák a padokat Janka Tanyára. 
Mikor elkészültek, akkor visz-
szaszállítják helyükre. A padok 
csiszolásában, festésében min-
den munkatársunk részt vesz 
valamilyen formában. 

A Hotel Bakonnyal megbízá-
si szerzôdést kötöttünk, mely 
szerint 2024-ig parkgondozói 
feladatokat végezhetünk a park 
területén. Jól esik, és örülünk a 
bizalomnak. 

Nagyon kellemes meglepetés 
volt számunkra, mikor Szend-
rei Szilárd azzal az ötlettel ke-
resett meg bennünket, hogy a 
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
idén Janka Tanyának szeretné 
felajánlani a náluk összegyûlt 
adók 1%-át. Mi több, segíteni 
szeretnének promóciós reklá-
manyag készítésében, hogy mi-
nél többen ajànlják fel adójuk 
1%-át Janka Tanyának. Nagyon 
örülünk ennek a felajánlásnak. 

Egyik munkatársunk bemutatkozik

A téli idöszakban is dolgozunk 
a mûhelyben. Jó pár szép tálcát, 
ajándék tárgyat, mécsestartót 
készítettünk raklapból, vala-
mint a képeslapok is készülnek 
folyamatosan. 

Február 5-én a SPAR Ma-
gyarország és INTERSPAR 
Veszprém kapcsolattartóival 
egyeztetést tartottunk az egy 
év közös együttmûködésrôl. 
Azt mondták, hogy várakozá-
son felül teljesítettünk. Az IN-
TERSPAR meg van elégedve 
munkánkkal. Nagyon jó meg-
bízásokat kínáltak fel, illetve 
a jövôbeni együttmûködés, 
munkatársaink támogatása 

fejlesztésében több új ötletet 
beszéltünk át. A sok támogatás 
nagyon jól esik és sok erôt ad. 
A téli mindennapokban ez kü-
lönösen nagyon jól esik. 

Be kell vallanunk ôszintén, 
hogy nem mindennap vagyunk 
telve energiával. A változatos 
feladatok ellenére, a téli na-
pokban akarva, akaratlanul 
a mi mozgásterünk is szûkül. 
Az idôjárásra való tekintettel 
sokkal többet dolgozunk bent. 
A munkára való motiváltság 
nehezebb, gyakoribb a nem kí-
vánatos viselkedés. A minden-

Janka Tanya hírei
át ad. Ami nagyon jó hír,hogy 
munkatársainknak fejlesztô 
foglalkoztatási órabére díja 
duplájára emelkedik idén. 
Szóval munkatársaink fizeté-
se nô. Az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma Janka Tanyát a 
Fejlesztô Foglalkoztatási támo-
gatásra 3 évre befogadta.  

Ami szintén pozitív. Janka Ta-
nya sok lehetôséget kap! Sokan 
sokféle módon támogatják!A 
téli „szürke hétköznapokon” 
annyi sok pozitív dolog ad új 
energiát nap mint nap. A pozi-
tív dolgokra öszpontosítunk és 
a lehetôségekre. Munkatársa-
ink tehetségére és a jó felada-
tokra! Együtt egy csapatként! 

Kérünk támogassa adója 1%-
val Janka Tanya munkáját. A 
Tótvázsonyi Ifjùsági Egyesület 
adataira kitöltött felhatalma-
zással ezt megteheti. 

napi életben való részvételben 
ilyenkor elengedhetetlen a sze-
retetteljes, de határozott visel-
kedés korrigálás. Motiválunk, 
dícsérünk, de ha a helyzet kí-
vánja akkor korrigálunk, hogy 
munkatársainkat ez által tá-
mogassuk. Janka Tanya foglal-
koztató pedagógusainak célja 
a foglalkoztatott munkatársak 
optimális támogatása a társa-
dalomba való beilleszkedésben. 
A midennapi élet megéléséhez 
hozzá tartozik a lelkesedés, de 
a kevésbé motiváltság érzésé-
nek megélése is. A „szürke hét-
köznapokon” megesik, hogy ke-
vesebb a lelkesedés,....de ekkor 
is munkatársainkkal közösen 
próbálunk új energiára találni, 
hogy lelkesedésünk felfrissül-
jön. Ez a felfrissülés és pozitív 
hozzáállás az elmúlt napokban, 
folyamatosan jó irányban ha-
lad.

 Az együttmûködô szerveze-
tek és támogatók sok pozitív 
támogatása nagyon sok energi-
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Településünkön sajnos gyakori, 
hogy a közterületen az elszökött 
kutyák sétálnak. Vannak renitens 
kóborlók, akik rendszeresen az ut-
cán vannak, veszélyeztetve ezzel a 
gyalogos és a közúti közlekedôket.

Nincs veszélytelen kutya, még a 
legkisebb eb is meg tud ijeszteni, 
fel tud lökni egy kisgyermeket, 
vagy a kocsik elé szaladva balesetet 
okozhat.

A kóborló kutyákról fotó készül 
és a Veszprémi Kormányhivatal 
illetékes osztálya el fog járni a tu-
lajdonossal szemben.

Nem célunk, hogy a véletlenül 
kiszökött kutya gazdáit büntessük, 
de az nem megengedhetô, hogy 
van, akinek rendszeresen az utcán 
van a háziállata.

Legyünk felelôs állattartók, fi-
gyeljünk oda az állatok tartási kö-
rülményeire, egészségi állapotára, 
de mindezt a „kerítésen belül”.

Tájékoztató 
a kutyatartás 
szabályairól
Az ebtartás szabályait az alábbi 
jogszabályok írják elô:
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a 
kedvtelésbôl tartott állatok tartá-
sáról és forgalmazásáról
Szabálysértést akkor követ el a ku-
tyatartó, ha: a felügyelete alatt álló 
kutyát
a)  a település belterületén felügye-

let nélkül bocsátja közterületre, 
vagy kóborolni hagyja,

b)  természeti és védett természeti 
területen póráz nélkül elengedi 
vagy kóborolni hagyja,

c)  szájkosár és póráz nélkül köz-
forgalmú közlekedési eszközön 
– vakvezetô, illetve mozgáskor-
látozottakat segítô kutya kivéte-
lével – szállítja,

d)  élelmiszer-elárusító üzletbe, 
közfürdô területére vagy játszó-
térre – vakvezetô, illetve moz-
gáskorlátozottakat segítô kutya 
kivételével – beengedi, illetôleg 
beviszi.

Aki veszélyes ebét nem zárt helyen 
tartja, vagy nem helyez el a ház (la-
kás) bejáratán a veszélyes ebre uta-
ló megfelelô figyelmeztetô táblát, 
szabálysértést követ el.

A 2012. évi II. törvény (sza-
bálysértésekrôl, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerrôl) fenti szaka-
szainak megszegésével, az ebtartó 
a „Veszélyeztetés kutyával” tényál-
lását valósítja meg. A szabálysértés 
elkövetése szankciót vonhat maga 
után, az elkövetô szabálysérté-
si bírság kiszabására számíthat. 

A 2018. év elsô 
beszámolója terveinkrôl

Elôször Január 22-én tartottunk összejövetelt, melyen a szoká-
sos év végi beszámolókat tartották meg tisztségviselôink. Elnök 
asszonyunk, Weinhardt Ferencné, Marika szerint az elmúlt év si-
keresnek mondható, pénzügyileg és a vállalt feladatok elvégzését 
figyelembe véve is. A pénzügyi beszámolót a tagság tudomásul 
vette és elfogadta. 2018 elsô felének programjait beszéltük meg 
ezután. 

Februárban Komlós Norbert látogatott el hozzánk. Elmondása 
szerint a környéken ismét mozgolódnak a bûnözôk, néhány jó ta-
nácsot kaptunk a védekezéshez.

A farsangi rendezvényünket megtartottuk, igen jól sikerült, 
„színészeink” igen színvonalas mûsorral lepték meg a tagjainkat. 
Várjuk még ebben a hónapban a Német Nemzetiségiek Önkor-
mányzatának elnökét, Hauck Jánosné Rózsikát.

Márciusban két programunk lesz, nônap, és egy elôadás Somlai 
Szilárd részérôl, aki a Balaton állat és növényvilágáról tart elôa-
dást. Ugyanebben a hónapban kerül sor az elsô ízben megrende-
zésre kerülô  Bakonyi Nyugdíjas Találkozóra, melyre meghívást 
kaptunk.

Áprilisban a szokásos névnaposokat köszöntjük, a hónap má-
sodik felében viszontlátogatást tervezünk a Janka Tanyára. E hó-
napban tervbe van még egy Pilisi kirándulás is. A Balatonfüredi 
Országos Nyugdíjas Fesztiválon az énekkarunk szerepel majd.

Májusban két összejövetelt terveztünk, majd ismét névnapo-
zunk.

Örömmel vettük egy új tagunk, Schönwald Antalné Marika je-
lentkezését. Már az énekkarunk is gyarapodott személyével. 

Készülünk még a nyugdíjas klubunk megalakulásának 20. év-
fordulójára.

Mint látható, lesz programunk és tenni valónk bôven.

Pázmándi Attila
Ôszidô Nyugdíjas Klub

Helyszíni bírság esetén 5.000 Ft-tól 
50.000 Ft-ig, egyéb esetben pedig 
5.000 Ft-tól 150.00 Ft-ig terjedhet 
a bírság összege.

Póráz és szájkosár
Belterület közterületén ebet csak 

pórázon lehet vezetni. Közterüle-
ten ebet csak olyan személy vezet-
het, aki az eb irányítására, kezelé-
sére és féken tartására képes.

Szájkosár használata csak akkor 
kötelezô belterületi közterületen 
való sétáltatáskor, ha másként nem 
tudjuk biztosítani, hogy ebünk ne 
veszélyeztessen másokat, illetô-
leg tisztában vagyunk azzal, hogy 
kutyánk agresszív viselkedésre 
hajlamos, vagy ebünk “veszélyes 
ebként” van nyilvántartva, illetôleg 
ha más jogszabály azt kötelezôvé 
teszi egyéb jellemzôk miatt.

Önkormányzat Tótvázsony

A kóbor kutyák gazdái 
büntetésre számíthatnak


