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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Az önkormányzati választás 
eredménye Tótvázsonyban:
polgármester lett:  
Sipos Ferenc (független)
képviselôk lettek:  
Horváth Ildikó  
Hauck Szabolcs  
Peresztegi Gábor  
Veressné Szabó Adrienn Diána 
Kajtár Jenô 
Bakonyi Zoltán 
(mindannyian függetlenek)
Az alakuló ülés során alpolgár-
mesterré Hauck Szabolcsot vá-
lasztották.

Kisurranó kutyák 
– azaz állatot csak 
felelôsséggel tartsunk

Örök téma, hogy a nem megfe-
lelô ebtartás rengeteg problémát 
okoz. Most, hogy már sokan sö-
tétben érnek haza a munkából, 
még gyakoribb probléma, hogy a 
kapu nyitásakor a kutyák kisur-
rannak, talán a gazda nem is veszi 
azonnal észre. Jobban figyeljünk 
oda, mert nincs olyan kutya ame-
lyik nem bánt, vagy nem harap, 

hiszen, ha veszélyt érez bárkire 
rátámadhat a legkisebb kutya is.

Elnyert  
támogatások

A 2019-es évben két pályázaton 
is sikeresen szerepelt az önkor-
mányzat, 15 millió Ft támogatást 
nyertünk útfelújításra, és közel 
5 millió Ft támogatást nyertünk 
a Magyar Falu programban, a 
katolikus temetô kerítésének a 
felújítására. Mindkét fejlesztés a 
jövô év folyamán valósulhat meg. 
Hogy melyik utca kerül felújítás-
ra, arról az új testület fog dönteni.

Az idei évben terveinknek megfelelôen 
rendbe tettük falunk egyik igen tartalmas 
információs csatornáját, a Tótvázsony Tv-
t. Idén februártól már jobb minôségben 
nézhetôek mûsoraink a PR telecom digi-
tális Tv csomagjaiban. Sajnos ez nem elér-
hetô az új utcákban és Kövesgyûrpusztán. 
A mindennapos képújságunkban helyi 
és térségi rendezvények ajánlói mellett 
hasznos és aktuális információkat talál-
nak. Kedden és csütörtökön 17:00- tôl és 
19:00-tôl jelentkezünk filmes anyagokkal 
a helyi közösségi és kulturális élet felvéte-
leibôl. Ezeket szerdán és pénteken ismé-
teljük meg. A hétvégén is változatos mûso-
rokat láthatnak szintén 17:00, és 19.00 órai 
kezdettel.

Sikerült az elmúlt idôszakban folyama-
tosan fejleszteni az adások minôségét, tar-
talmi sokszínûségét, sokakkal beszélget-
tünk stúdiónkban, amelybôl informatív 
és tartalmas mûsorok készültek. Képúj-
ságunk is sok hasznos tartalommal lett 
feltöltve. Abban bízok, hogy nézôink is 

láthatták lelkesedésünket, reméljük szíve-
sen és gyakran kapcsolnak csatornánkra.

Várjuk hirdetéseiket a képújságunkba! 
Eladó termény, állat, vállalt szolgáltatá-
sok, céges reklámok, álláshirdetések vagy 
bármi fontos információt megjelentetünk. 
Közérdekû híreik ingyenesen, lakossági 
hirdetéseiket 1000 Ft/hét, céges hirde-
téseiket 2000 Ft/hét áron tudjuk közzé 
tenni.

Amivel még szeretnénk fejleszteni a 
Tótvázsony TV mûködését, hogy a face-
book-on is megjelenjenek a képújság fon-
tos anyagai, és egyes felvételek az inter-
neten is nézhetôek legyenek. Emellett a 
felvételekbôl DVD-t szeretnénk csinálni, 
hogy bárki számára hozzáférhetô legyen 
1-1 szép mûsor videója.

Önökért dolgozunk, várjuk önöket a ké-
pernyô elé!

Szendrei Szilárd
Tótvázsony TV

Tótvázsony TV

Önkormányzati hírek

Választás 2019

Ruharaktár
Ruharaktárunk tavasz óta minden hónap utolsó 

péntekén nyitva tart. Havonta 15-20 fô jön el adomá-
nyért. Októberi nyitvatartásunk után télre bezárunk, 
mert a helyiség nem alkalmas a nagy hidegben való 
válogatásra. 

Október 7-én Kövesgyûrpusztán ruhabörzét tartot-
tunk. Nagy volt az érdeklôdés, terveink szerint tavasz-
szal megismételjük, hogy a falu ezen részén lakók is 
igénybe tudják venni ezt a szolgáltatásunkat. Ruha-
adományt korlátozott mennyiségben tudunk átvenni 
a téli idôszakban, ehhez kérem telefonon egyeztes-
sünk! Ne helyezzenek el zsákokat a raktárunk elé! 
Mindig problémát jelent, ha szó nélkül valaki 2-3 zsák 
ruhát csak letesz a gyûjtôpont elé. Van, hogy csak heti 
egyszer járunk arra, és nem mutat túl jól a szemétnek 
kinézô csomag a falu egyik központi helyén. Kérem, 
csak válogatott, tiszta utcai ruhákat adományozza-
nak! Sajnos a régi kosztümöket, bundákat, öltönyöket 
nem tudjuk tárolni, és nincs igény ezek adományozá-
sára. Kérem az alábbi elérhetôségen jelezze adomá-
nyozási szándékát.

Király-Piltman Katalin
06 20/583-9424
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Az idei évben a megszokottól 
eltérôen egy héttel késôbb kezdô-
dött a település legnagyobb ren-
dezvénye, mivel a megszokott hét-
végén a szombat munkanap volt.

Csütörtökön a katolikus temp-
lomban Borsos Dominika és 
Kovács Bálint adott teltházas 
koncertet. Akik ott voltak, soká-
ig emlékezni fognak annak az es-
tének a hangulatára. A két fiatal 
harmonika játéka megmutatta, 
hogy egy összeszokott, nagy tudá-
sú párosról van szó. Még egyszer 
köszönjük nekik a fellépést és bí-
zunk abban, hogy még fogjuk lát-
ni-hallani ôket.

Pénteken a Tó Party Akkordok 
fellépôje a Well Brass Zenekar 
volt. Én úgy gondolom, hogy na-
gyon jó zenét játszottak. A Nefe-
lejcs Alapítvány készítette a büfét, 
ahol fánkot és hûsítôket lehetett 
kapni.

Szombaton már délelôtt meg-
kezdôdtek a gyerekprogramok, 
volt lufi bohóc, kézmûveskedés, 
tetoválás, ugráló vár, biztonsági öv 
szimulátor, szekerezés, tûzoltó be-
mutató, maci kórház, hímzô sátor, 

arcfestés foci, tenisz és betyár 5 
próba. Külön öröm volt számunk-
ra, hogy a fôzôversenyre idén 9 
csapat nevezett be.

Az ebédet Sipos Ferencné Kati 
irányításával fôzték az asszonyok. 
400 adag sertéspörkölt készült 
burgonyával és tarhonyával. Olyan 
finom volt, hogy másnapra nem 
kellett a hûtôbe rakni belôle, mind 
elfogyott.

16 órakor kezdôdött Polgármes-
ter Úr köszöntôjével a kulturális 
blokk. Elsônek, természetesen 

a helyi nyugdíjas klub lépett fel, 
énekkel, aztán a Hófehérke és hét 
törpe színdarabbal. Mai napig is 
mosolyt csal az arcomra Varga 
Pista bácsi alakítása. Fellépett 
még a Kiss család, Lenthár Balázs, 
Dávid Roland, Schmidt Zoltán, a 
Szereprôl érkezett Hamvas Nép-
dalkör és Kovács Kati. A báli ze-
nét az SMS Együttes szolgáltatta.

Szerintem egy nagyon jó hangu-
latú, tartalmas, élvezhetô 3 napot 

sikerült összerakni. Itt szeretném 
megköszönni minden segítô mun-
káját. Nagyon szépen köszönjük 
nekik.

Jövôre jubilál a Savanyó Jóska 
Napok. Várjuk a megvalósítható 
ötleteket ennek kapcsán.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi 

Ifjúsági Egyesület

Savanyó Jóska Napok  Alapítványunk igen tevékeny volt az elmúlt idôszakban. 
Nyáron a Nagymezô utcai „Utcazenén” hot-dogot 
készítettünk a résztvevôknek. Augusztusban a Tóparti-
akkordok rendezvényen frissen sült fánkkal készültünk a 
koncertre látogatóknak. Ezen rendezvények bevételét az 
Idôsek napjára, palántázásra fordítjuk. A helyi szüreti mu-
latságon a tavalyi évhez hasonlóan vacsorát készítettünk a 
megjelenteknek. A gulyásleves pogácsával több, mint 100 fôre 
készült. Alapítványunk az aznapi bevételt egy balatonfüredi 
kétgyermekes apukának ajánlotta fel, aki feleségét pár hete 
elvesztette egy betegségben, és a 6 hetes es 22 hónapos gyer-
mekeivel egyedül maradt. A felajánlásokat alapítványunk 
krízisszámlájáról utaltuk át az édesapának. Mindenkinek 
köszönjük, aki az ételt megvásárolva hozzájárult a család 
megsegítéséhez. Terveink közt szerepel, hogy bevételeink egy 
részét adományozásra, rászorultak megsegítésére fordítjuk a 
jövôben, ezzel is erôsítve alapítványunk szociális tevékenysé-
geit.

Ezúton köszönném meg segítôink munkáját, akik kérésre 
nagy szívvel kapcsolódnak be a tevékenységeinkbe, akikkel 
mindig nagyon jó együtt dolgozni, akikkel jókat nevetünk a 
sütések-fôzések alatt. Köszönjük a vacsorához készített finom 
pogácsákat! 

Következô saját rendezvényünk a november 9-én megren-
dezésre kerülô Idôsek napja, amire mindig nagy szeretettel 
készülünk. 

Király-Piltman Katalin

2018 októberében kerestem fel 
Sipos Ferenc polgármester urat, 
miután rácsodálkoztam, hogy a 
faluban mennyi közösség van, és 
szinte mindegyiknek van saját he-
lye, ahol összeülnek, ugyanakkor 
ebben az alkotó kedvû faluban 
még sincs olyan közösségi tér, ahol 
szabadon lehetne alkotni. Grafi-
kus mûvészként, illetve rajz, és 
-vizuális kommunikáció szakos ta-
nárként, de elsô sorban édesanya-
ként felmerült bennem az igény, 
hogy gyermekeim járjanak mûvé-
szeti szakkörre. Egy olyan helyre, 
ahol a szabad alkotás, a gyermeki 
fantázia és kreativitás van a kö-
zéppontban, és nem a megfelelés, 
a kényszeres sablonkövetés. Ahol 
rácsodálkozhatnak a teremtett és 
az ember által alkotott világra, rá-
csodálkozhatnak mûvészek megol-
dásaira, problémafelvetéseire.

Ebben az évben költözött fa-
lunkba Réthy Orsolya keramikus, 
aki szintén édesanya. Ô szintén 
foglalkozásokat szeretettet vol-
na szervezni gyermekeknek és 
felnôtteknek egyaránt. Karöltve, 
örömmel fogadtuk polgármes-
ter úr felajánlását, hogy az iskola 
pincéjében rendezzük be ezt az 
alkotó teret, mely korábban tech-
nikateremként funkcionált, mely 

helyiség már korábban is sok szép 
alkotást látott. Önkormányzati 
dolgozók segítségével alkotó mun-
kára alkalmas teret rendeztük 
be. Így jött létre a Pince Mûhely. 
Ugyanebben az évben, november-
ben beléptünk a Hímzô mûhellyel 
együtt az Alkotó Kulturális Kör 
Tótvázsony Egyesületbe ( Röviden 
AKT Egyesület). Mely ekkor meg-
újult, új célokat tûzött ki maga elé.

A Pince Mûhely jelenleg két 
szakkörvezetôvel mûködik, két 
területen.

Az általam vezettet szak-
kör az Alkotó Mûhely. Jelenleg 
3 csoportban 9-2 éves korú 
gyermekek járnak heti 
szinten alkotni. Festünk, 
rajzolunk, térben építünk. 
Célom a vizuális önbizalom 
kialakítása, megerôsítése a 
gyermekekben. Biztatom a saját 
problémamegoldás felé ôket. 
Célom, hogy az alkotás öröm és 
játék legyen, az önkifejezésnek 
egy természetes módja. Szeretném 
megismertetni ôket különféle 
grafikai és festészeti eljárásokkal. 
Figyelemmel kísérem a Gyík 
módszertani mûhely munkáját, 
egyéb szakmai fórumokat, 
igyekszem továbbképzéseken 
részt venni, minél felkészültebben 

várjam hétrôl hétre a gyermekeket.
Kerámia szakkör vezetôje Réthy 

Orsolya keramikus.
Orsi fôként a nagyobb gyereke-

ket és a felnôtteket célozta meg 
a szakkörével. Az alsós gyerekek 
szakköri keretek közt irányított 
foglalkozáson, a felsôsök és a fel-
nôttek egésznapos nyitott mûhe-
lyen, önálló alkotóként szakmai 
írányítással ismerkedhetnek meg 
az agyagozással. 

A cél, hogy kellemes, oldott 
hangulatban töltsünk értékes idôt 
igy észre sem véve hogy a kézmû-
veskedéssel hogyan fejlôdik a tü-
relem, figyelem, koncentráció, a 
kudarcok kezelése.

Az elmúlt nyáron családi alkotó 
napokat rendeztük, ahol kicsik és 
nagyok együtt alkothattak. Bízunk 
benne , hogy több ilyen alkalmat 
szervezhetünk még. Szerveztünk 
júniusban egy kiállítást, melyen 
bemutatkozhattak a szakkörök 
ifjú alkotói.Szeretnénk a jövôben 
szorosabb kapcsolatot kiépíteni 
a település oktatási és nevelési 
intézményeivel, más közösségek-
kel. Szeretnénk olyan eszközöket 
beszerezni, mely hozzá segítenek 
egy magas szintû képzômûvésze-
ti munka megalapozásához, népi 

kismesterségek alapszintû elsajá-
tításához. Szeretnénk kiállításo-
kat, valamint szakmai táborokat, 
napokat szervezni. S mindezt itt, 
helyben, ebben a kis faluban. Vár-
juk új tagok jelentkezését az egye-
sületbe, olyan embereket, akik 
szívesen gondolkodnának, dol-
goznának kulturális téren együtt, 
legyen szó színjátszásról, zenérôl, 
táncról, környezetkultúráról, kép-
zômûvészetrôl, iparmûvészetrôl, 
népmûvészetrôl.

Ha kívánja támogatni az egyesü-
let munkáját ezen a számlaszámon 
teheti meg: 7320002416015113 
Alkotó Kulturális Kör Tótvázsony 
Egyesület

Ha célirányosan szeretné egyik 
vagy másik csoportot támogatni, 
kérjük, tüntesse fel a megjegy-
zés rovatba a támogatni kívánt 
csoportot. (pl.: Hímzô Mûhely, 
Pince Mûhely). Felajánlhatja 
az adó 1%-át is az alábbi szá-
mon:18282735-1-19. Köszönjük.

Bemutatkozik a Pince Mûhely, 
az AKT Egyesület tagja

Nefelejcs Alapítvány hírei
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Visszatérve a nyári szünetrôl, 69 
óvodás és 14 bölcsôdés gyermek 
boldog zsivaja tölti be az intéz-
mény udvarát.

A 2019/2020-as tanévben az új 
gyermekek mellett, két új munka-
társat köszönthetünk körünkben, 
Erdei-Iván Ildikó óvodapedagó-
gust a Süni csoportban, és Deákné 
Petró Nikolett kisgyermeknevelôt 
a bölcsôdében.

A nyár folyamán szinte teljesen 
elkészült a Honlapunk, melyet a 
www.hajnalovi-bolcsi.hu webol-
dalon tudnak megtekinteni. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni 
Sebestyén Péter László szülô 
informatika tanár munkáját, aki 
magára vállalta mind a grafikai 
feladatokat, mind a kivitelezést. 
A késôbbiekben folyamatosan fel-
töltjük, frissítjük a felületet, ezzel 
is lehetôséget biztosítva, hogy a 
szülôk még több csatornán keresz-
tül tájékozódhassanak minden-
napjainkról.

Ebben az évben is igyekszünk 
a pedagógiai programunkban 
megfogalmazott elvárásoknak 
megfelelôen szakszerû nevelést, 
élményekben gazdag programo-
kat biztosítani. Jelen helyzetünk-
ben, a több szervezést, pontosabb 
idôbeosztást szívesen felvállalta 
nevelôtestületünk annak érdeké-
ben, hogy a gyermekek zökkenô-
mentesen, és harmonikusan él-
hessék meg a mindennapjaikat 
az intézményben. Köszönjük az 
iskola együttmûködését, hogy át-
menetileg szabad férôhelyet bizto-
sított számunkra a tornatermében. 
Örömmel vettük, hogy a település 

szükség esetén rendelkezésünkre 
bocsájtja a kultúrházat programja-
ink megvalósítására.

Intézményünkben az idei be-
szoktatás is a gyermekek igé-
nyeinek megfelelôen zajlott.  A 
szülôtôl való elválás természe-
tesen egyénileg változott, kinek 
könnyebb, kinek nehezebb volt.

Az ôsz beköszöntével elkezdô-
dött az „óvodás, bölcsôdés élet”. 
Számos program várt és vár kis 
közösségünkre. Szeptemberben 
tartottuk a szôlôszüretet, ahol a 
gyermekek egy délelôtt folyamán 
megtapasztalhatták, hogyan lesz 
a finom szôlôszemekbôl mézédes 
must, milyen hangulatos lehet egy 
szüretelés.

Szeptember 30. a népmese nap-
ja. Óvodánkban már hagyomány-
nyá vált, hogy az óvó nénik ezen a 
napon – a gyermekek bevonásával 
– elôadnak egy magyar népme-
sét. Idén „Az aranyszôrû bárány” 
címû mesére esett a választás. 

Ezen a napon a gyermekek olyan 
interaktív feladatokban vehettek 
részt, melyek szorosan kapcsolód-
nak népmesei elemekhez. Kipró-
bálhatták a mérföldlépô csízmát, a 
várépítést a teraszon, a sárkányos 
célbadobót, a mocsárjárást.

Az október is számos jeles napot 
tartogat. Az állatok világnapján 
pedagógiai programunknak meg-
felelôen környezetünk szeretetére, 
védelmére emlékeztetjük a gyer-
mekeket. Állatokhoz kapcsolódó 
játékokat, beszélgetéseket szer-
veztünk.

Az egészséges életmódra neve-
lést kiemelt fontosságúnak tart-
juk, október 15-én a helyes és 
rendszeres kézmosás fontosságára 
külön is felhívjuk a figyelmet.

A szôlô után a dió is lassan be-
érik. A diószüreten az ovisok se-
gítenek a lehullott diók összegyûj-
tésében, majd megtörésében. 
Közben mondókázunk, énekelünk 
és beszélgetünk.

A megváltozott körülmények el-
lenére szeretnénk minél színeseb-
bé tenni a gyermekek hétköznap-
jait. A bábszínházi elôadásokra 
Veszprémben kerül sor, melynek 
elsô idôpontja október 17-e. A 
gyermekeket külön autóbusz-
szal visszük a helyszínre. / Agóra 
Veszprém /

Környezeti nevelésünket ebben 
a tanévben a „Lépten-Nyomon” 
Mobil Környezeti Nevelô prog-
ramcsomag teszi még érdekeseb-
bé. Az elsô alkalom október 25-én 
lesz.

A dobeli 25 éves jubileumi ta-
lálkozás alkalmával a nagycso-
portosok tánccal köszöntötték a 
jelenlévô vendégeket. Az évfordu-
ló alkalmából a képviselô testü-
lettôl 500 eurót kaptunk az óvoda 
– bölcsôde bôvítéséhez, továbbá 
a dobeli óvodától kenyérlisztet és 
áfonyalekvárt. Az egészséges élet-
módra nevelô projektünkben így 
alkalmunk nyílik, hogy a hónap 
második felében kenyeret süssünk, 
megismertessük a gyerekeket ez-
zel a tevékenységgel is.

Idén november 11- én tartjuk a 
Márton-napi lámpás készítô játék-
délutánunkat, melyet a hagyomá-
nyos felvonulással, zsíros kenyeres 
beszélgetéssel zárunk. 

A Linde Alapítvány november 
16-án tartja a Márton-napi bált, 
melyre szeretnénk, ha minél töb-
ben eljönnének, hiszen ez egy 
jó alkalom arra, hogy kötetlen 
formában jó hangulatú estét tölt-
hessünk együtt. Azonban, akik 
személyesen nem tudnak részt 
venni, támogatói jegy vásárlásával 
támogathatják az alapítványon ke-
resztül a tótvázsonyi és hidegkúti 
gyermekeket. 

Elôre is köszönjük!

Magasi Jánosné

Óvodai hírek A nyugdíjasklub tagjainak a nyá-
ri és ôszi idôszakban is változatos 
programokban volt részük.

Június végén a Cuha völgyi ki-
rándulásunkat már második al-
kalommal szerveztük meg. A gya-
logtúrán klubtagok, túrázni vágyó 
nyugdíjasok és unokák vettek 
részt. Vinyére vonattal utaztunk, 
majd gyalog tettük meg az elôttünk 
álló kb. 5 km-t Porva-Csesznekig. 
Esôs napok után érkeztünk gya-
logtúránk helyszínére, a látvány 
minket is megdöbbentett. A meg-
áradt patak sodrása vitte a kidôlt 
fatörzseket, köveket. Mivel nem 
volt más választásunk, neki indul-
tunk az útnak. A Cuha patakon a 
megszokott öt-hat átkelô helyett 
kb. tíz helyen kellett átgázol-
ni a térdig érô vízben, köveken, 
fatörzseken. Az elsô átkelônél 
még volt bennünk egy kis félelem, 
de utána már rutinosan le a cipô, 
fel a nadrágszár és az unokák se-
gítségével átkelés. Egy-két pihenô 
után egy kissé elfáradva érkez-
tünk Porva-Csesznekre, ahonnan 
vonattal mentünk Veszprémbe. A 
vonaton már úgy gondoltunk az 
egész útra, mint egy jó kalandra. 
A mi kis történetünkkel senkinek 
sem szeretném elvenni a kedvét a 
túrázástól. A Cuha völgy gyönyörû 
kiránduló hely, ezt feltétlenül látni 
kell minden természetjárónak.

Augusztusban, mint minden 
évben részt vettünk a Savanyó 
Jóska falunapon. Nagy sikerrel 
szerepeltünk a kulturális mûso-
ron. Hófehérke és a hét törpe c. 
meseparódiát adtuk elô, mely nagy 
sikert aratott mind a gyermekek, 
mind a felnôttek körében. Sikerrel 
szerepelt népdalkörünk is. A fôzô-

versenyre is beneveztünk. Kajtár 
Emma és segítôi nagyon finom 
gulyáslevessel várták ebédre klub-
tagjainkat. Legnagyobb megle-
petésünkre az Ôszidô Nyugdíjas-
klub nyerte el a fôszakács díjat. 
Gratulálunk Kajtár Emmának és 
segítôinek.

Augusztus végén Budapestre 
kirándultunk, ahol elsôként meg-
tekintettük a Dohány utcai Zsi-
nagógát, mely Európa legnagyobb 
zsinagógája. Jelentôs idegenfor-
galmi látványosság. Nem csak ima-
házként üzemel, itt található a ma-
gyar Zsidó Múzeum is. Gyönyörû 
az épület, a vendéglátók segítôké-
szek, udvariasak. Az idegenvezetô 
felkészült volt, minden részletre 
kiterjedô információkkal látott el 
bennünket. Mindenkinek aján-
lom megtekinteni, ha Budapestre 
látogat. A Leonardo Da Vinci 15. 
századi zseni több festményének 

reprodukciója, valamint közel 60 
mûszaki találmányának makettje 
érkezett Budapestre. A kiállítás 
nem csak Mona Lisa festôjeként 
mutatta be Leonardot, hanem 
ezerarcú tudósként is. A kiállítást 
mi is megtekintettük, idegenve-
zetô segítségével gyönyörködhet-
tünk a képekben. Találmányainak 
mûködését számítógépes szimu-
láció segítségével is megismerhet-
tük.

Délutáni program a Terror Há-
zának a megtekintése volt. Kiváló-
an berendezett, az adott történel-
mi idôszakot korhûen bemutató 
múzeum, bôséges tárgyi eszkö-
zökkel és többnyelvû segédanya-
gokkal felszerelve. Tárlatvezetés-
sel tekintettük meg a múzeumot, 
több mint két óra alatt rengeteg 
információt kaptunk.

Szeptemberben néhányan részt 
vettünk Utczás Gábor klubtagunk 

Mozaik c. fotókiállításának meg-
nyitóján Veszprémben. Nagyon 
szép fotókat csodálhattunk meg. 
Gábornak gratulálunk és további 
sikeres munkát kívánunk.

Október 1-jén a hidegkúti nyug-
díjasok voltak vendégeink. Kö-
zös gyalogtúrát szerveztünk a 
Nagy-Gellára. Útba ejtettük a 
Cseri kastélyt is, ahol egy rövid 
kis pihenôt tartottunk. A követ-
kezô pihenônk Scheer Jóskának 
köszönhetôen egy borospincénél 
volt. Nagyon szép látványban volt 
részünk, hisz elénk tárult az egész 
csodálatos Balatoni panoráma. 
Azok a klubtagok, akik otthon 
maradtak, nagyon finom ebéddel 
és szépen megterített asztallal vár-
tak bennünket. Kellemes, jó han-
gulatú napot töltöttünk el együtt a 
hidegkúti nyugdíjasokkal.

Népdalkörünk is több alkalom-
mal szerepelt. A Savanyú Jóska 
falunapon léptünk fel, valamint 
a Balatonfüredi borhetekre is 
kaptunk meghívást. A helyi és a 
Balatonfüredi szüreti felvonulá-
son is részt vettünk. A Táborállás 
népdalkör „Rózsa, rózsa bazsa-
rózsa” c. katonadalos találkozót 
szervezett. A találkozóra mi is 
jelentkeztünk, hisz nagyon szép 
katonadalokat tanultunk és éne-
keltünk. Egy szépen összeállított, 
színvonalas mûsoron vettünk 
részt, melyhez a mi népdalkörünk 
is hozzájárult.

Weinhardt Ferencné

Nyári, ôszeleji programok a Nyugdíjasklubban
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„Végigkopognak velünk  
az utakon a lovak,
A napsütés a nyárból,  
kora ôszbe tolat,
Szüretnek érkezett el most az ideje,
Szavamat mindenki erôsen figyelje”

 – a felvonulás alatt ezzel a versi-
kével kiabálta össze a falu népét a 
kisbíró az idei szüreti mulatságon. 
A kultúrháztól induló menetben 
felsorakozott a falu apraja nagy-
ja, pogácsával, borral kínálták az 
utcán nézelôdôket és invitálták 
a mulatságba. 16:30-tól Petô Pi-
roska Szôlôhegyi tájértékek címû 
fotókiállítását tekinthették meg az 
érdeklôdôk a kultúrházban, majd 
a Nyírettyû együttes húzta a nó-
tát a rendezvénysátor színpadán. 
Utánuk az Ôszidô nyugdíjasklub 
énekkara színesítette az estét, és a 
Nyírettyû együttessel közös nótá-
val zárták mûsorukat. Két mûsor-
szám között a helyi termelôk által 
felajánlott termékekre lehetett li-
citálni az árverésen, sok finomság 
talált így gazdára. A gyerekeket 
meleg teával vártuk, a felnôtteket 
pedig forralt borral. Gulyásle-
vest a Nefelejcs alapítvány fôzött, 
bevételüket nemes célra ajánlják 
fel. A kulturális mûsor következô 
fellépôje a Koloska Senior Nép-
táncegyüttes volt, majd zárásként 
a Régi Nóta – Holland zenekar 
játszott. A Nyírettyû Együttes és 
Petô Piroska fotókiállítása, a tót-
vázsonyi Schönwald Mária Köz-
ségi Könyvtár szervezésében, az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
támogatásával valósulhatott meg. 
Köszönet minden segítônek és köz-
remûködônek, akik hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez.

                                                                                                     
Steierlein-Virth Anita 

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Szüreti felvonulás 
és mulatság

5 évvel ezelôtt jártam itt elôször, 
mikor Kati és Janne megvásárol-
ták Janka Tanyát és az épület kul-
csát kézhez kapták. Janka Tanya 
javára rendezett egyik jótékony-
sági estén, tombolán nyertünk egy 
fôdíjat, nevezetesen, hogy egy hé-
tig önkéntes munkát végezhetünk 
Janka Tanyán. Láttuk, hogy nézett 
ki az épület és az udvar a felújítás 
elôtt. Sok fantázia kellett ahhoz, 
hogy elképzeljük, hogy fog kinézni 
tisztán, felújítva, berendezve. Már 
akkor volt alkalmunk teljes erôvel 
segíteni takarítani, csiszolni, ker-
tet ásni és más munkákban.

Egy rövid év múlva ismét jöttem, 
mikor elsô alkalommal Magyar-
országra bicikliztem. Akkor már 
másképp nézett ki minden. Felújí-
tott és berendezett volt az épület. 
Kisebb felújítások még folytak. A 
foglalkoztatott munkatársak szor-
galmasan dolgoztak bent és kint is. 
Az autista és értelmi fogyatékkal 
élô személyeket itt foglalkoztatott 
munkatársnak hívják. 

Kati és Janneke a Tripla C peda-
gógiai elmélet szerint foglalkoz-
tatnak, ennek lényege a „normális 
élet helyreállítása”, melyben sze-
repet játszik például a napi ritmus, 
rendszeres és egészséges étkezés, 
nyugalom és kikapcsolódás, szoci-
ális viselkedési formák elsajátítá-
sa, higiénia fontossága is.  

Az értelmi fogyatékossággal 
élô személyek számára nem ma-
gától érthetôdô „a normális élet” 
megélése. Ebben támogatásra van 
szükségük. A Tripla C pedagógiá-
ján keresztül a segítséget kérô és 
a segítséget nyújtó személy (a fog-
lalkoztató pedagógus és a foglal-
koztatott munkatárs) kapcsolatot 
épít ki egymással. A „normális” 
100%-ot jelent a mindennapi élet 
bármely terülén. Ha a segítséget 
kérô személy például 60%-ban 
képes egy feladatot elvégezni, a se-
gítséget nyújtó személy 40%-ban 
segíti abban, hogy a feladatot sike-
rüljön megcsinálni, mely 100%-os 
sikert jelent és ez a napi feladatok 
bármelyikében így megy. Például: 
ha valaki tud füvet nyírni, de nem 
tudja a fûnyírót feltölteni ben-
zinnel, akkor azt a foglalkoztató 
pedagógus segíti, a fûnyírást pedig 
a foglalkoztatott munkatárs tudja 
önállóan végezni. Így a méretre 

szabott segítséggel/támogatással 
a fogyatékkal élô személy is teljes 
életet élhet. 

Már 4 évvel ezelôtt lenyûgözött 
Janka Tanya mindannapi élete. 
Olyan foglalkoztatott munkatár-
sak dolgoztak itt, akik elôtte nem 
sokat jártak társaságba, emberek 
közé. Elkezdtek Janka Tanyára 
járni és Kati, Janneke támogatásá-
val lépésrôl lépésre fejlôdtek, hogy 
ismét részt vehessenek a „normá-
lis” mindennapi életben.  

Ma, 4 évvel késôbb, egy virág-
zó céget látok, mely a társadalom 
középpontjában áll. Nagyon jó 
látni, mi minden történt. Heten-
te 3-szor bejárnak a veszprémi 
INTERSPAR-ba dolgozni. Ott 
a vevôtérben polcot töltenek, az 
üvegvisszaváltóban üvegeket szor-
tíroznak stb. és Farkas már egy 

mentorprogram keretén belül, egy 
ottani dolgozóval végez közösen 
feladatokat. A faluban szórólapot 
hordanak szét, a játszótereket, 
templomkerteket tartják rendben, 
a Hotel Bakony parkjában dolgoz-
nak.

Janka Tanyán konyhakertjük 
van, ahol zöldséget, gyümölcsöt 
termesztenek. A megtermelt 
zöldségeket és a saját készítésû 
dzsemeket eladják. Tyúkokat, bá-
rányokat tartanak, melyek etetésé-
ben, az ólak rendben tartásábán a 
foglalkoztatott munkatársak segí-
tenek. 

A sok fejlôdés mellett, azonban 
a legjobb látni, hogy milyen jól 
érzik magukat a foglalkoztatott 
munkatársak. Szeretnek Janka 
Tanyára járni és dolgozni. Szeret-
nek az INTERSPAR-ba bejárni 
dolgozni. Dávid például, már fé-
lig önállóan viszi a szénát a bárá-
nyoknak. Dóra önállóan tud füvet 
nyírni. Adrienn, aki visszahúzódó 
volt, most négy évvel késôbb, már 
hetente 3-szor dolgozik Janka 
Tanyán és a vendégekkel, számára 
idegenekkel (mint én) is nagyon jól 
elbeszélget. Legszívesebben mind-
egyikükrôl mesélnék részletesen, 
hogy mennyit fejlôdtek. Például 
Zoli, aki passzív volt, de most na-
gyon aktívan, ügyesen dolgozik, 
vagy Péter, aki sok idôt töltött az 
utcán sétálgatva, most pedig busz-

szal jár Tótvázsonyba Janka Ta-
nyára dolgozni. Vagy akár Krisz-
tián, Dia, Attila, Patrícia, vagy a 
többiek. 

Látható, hogy autista és értel-
mi fogyatékkal élô személyek, de 
nem ez az, ami a legfeltûnôbb. A 
legjobban az látható, hogy hozzá-
tartoznak, helyük van a társada-
lomban. 

Megtiszteltetés látni, hogy Kati 
és Janneke, két fiatal nô, álmukat 
miként kivitelezték. Olyan álmot, 
melyre sokan azt mondták, hogy 
lehetetlen. Álmukba való felté-
tel nélküli hit, kemény munka és 
elképzelhetetlenül nagy kitartás 
eredményezte az ahol Janka Ta-
nya jelenleg tart. 

Én magam ezen a nyáron 
Hollandiából bicikliztem 
Magyarországra egy 4453 km-
es útvonalon és 112 napon át. Ez 
idô alatt volt idôm átgondolni az 
eddigi életemet. Mindent magam-
nak kellett megszerveznem: a bi-
cikli útvonalat kijelölni, megkeres-
ni, ételt, italt beszerezni, sátorban 
aludni. Meleg, hideg, néha zivatar, 
ellenszél, idegen országokban ide-
genyelvû és szokású emberekkel 
megértetni magam. Nagyon szép, 
de néha nagyon nehéz volt. Szere-
tek egyedül lenni, de utam során, 
mégis azok a pillanatok maradtak 
meg élményként, amikor embe-
rekkel beszélgethettem. Ha nehéz 
napom volt, akkor a kempingben 
más emberekkel való beszélgetés, 
vagy barátaim telefonon küldött 
üzenetei adtak erôt. Mikor min-
den jól ment, akkor is nagyon jól 
esett más emberekkel találkozni. 
Egy integetés, buzdítás sokat segí-
tett mikor magas hegyekre kellett 
felbicikliznem. 

Utazásom során a más emberek-
kel való kapcsolat volt a legfonto-
sabb, de azt gondolom, hogy min-
den ember számára az emberekkel 
való kapcsolat és támogatás sokat 
jelent. 

Mások támogatása által olyan 
dolgokat tudsz véghez vinni, amit 
azelôtt önmagadról képtelennek 
tartottál!

Gezien Schotman 
Fordította: Bárányos Kati

4453 km kerékpáron 
a Janka Tanyáért
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HÍREK DOBEL  
HIVATALOS HETILAPJÁBÓL:
2019. július 31-én  
megjelent újságból:

- Fényképes beszámoló a Ter-
melôi vásárról és a Máglyagyúj-
tásról

- A dobeli Teniszklub augusztus, 
szeptember hónapokban teniszok-
tatást szervez felnôttek és gyerme-
kek részére.
2019. augusztus 7-én  
megjelent újságból:

- A dobeli Ifjúsági Klub minden 
pénteken 18:00 és 21:00 között ta-
lálkozóra várja a 10 és 18 éves kor 
közötti fiatalokat.

- A dobeli Klinika programjai 
augusztus 7. és 18. között:

Augusztus 7. 18:00-19:45 Színes 
szórakoztató est

Augusztus 8. 18:00 Esti ima, 
19:00 Diavetítés „Hegyi túrák az 
olaszországi Trentóból”

Augusztus 9. 14:45 Elôadás a 
gerinc megbetegedéseirôl, 19:00 
Lírikus, klasszikus zenei est

Augusztus 11. 11:00 Istentiszte-
let

Augusztus 12. 15:30 Elôadás 
a prosztata megbetegedéseirôl, 
16:00 Elôadás: Sport rákbetegség 
után címmel

Augusztus 13. 14:00-15:00 Elôa-
dás a dohányzásról való leszokás-
ról
2019. augusztus 14-én  
megjelent újságból:

- A dobeli Népfôiskola új szem-
eszterének központi témája a sze-
retet. A mintegy 600 tanfolyamot, 
elôadást magában foglaló prog-
ramfüzetet minden háztartásba 
és közintézménybe eljuttatják. 
Az érdeklôdôk többek között az 
alábbi programokból válogathat-
nak: Michael Haneke, osztrák 
rendezô „Szeretet” címû Oscar-dí-
jas filmjének vetítése, gitárkurzus 
kezdôknek és haladóknak, festô-, 
varró- és jógakurzus, stb.

- Dobel közössége szeretettel 
meghívja 60 év feletti lakosa-
it, akár az unokáik kíséretében 
a 2019-es Országos Kertészeti 
és Tájépítészeti Kiállításra He-
ilbronnba.

- A Kultúrházban újra indul a 
mozi, alkalmanként két vetítéssel: 
„reggeli mozi” és „gyerek mozi” 
elnevezéssel. 2019. 09. 29-én 9:45-
tôl lehet reggelizni és 11:00-kor 

kezdôdik a vetítés, ahol a „Collini 
nem beszél” címû filmet vetítik 
felnôttek részére, délután 14:00-
kor a gyermekek  a „Manou, a leg-
sirályabb fecske” címû rajzfilmet 
nézhetik meg.
2019. augusztus 21-én  
megjelent újságból:

- Fényképes beszámoló a SPEC-
TACULUM-ról
2019. augusztus 28-án  
megjelent újságból:

- 2019. augusztus 31-én és szep-
tember 1-én 11:00 és 18:00 között 
Kézmûves Kirakodóvásárt tarta-
nak Dobelben a Kultúrház elôtti 
téren.

- 2019. augusztus 2-án az Ifjúsá-
gi Egyesület vezetôi kihasználva a 
nyári szünetet új tagok toborzásá-
ba kezdtek. Az érdeklôdô tizen-
évesekkel különbözô mozgásos 
feladatokon keresztül próbáltak 
megismerkedni, majd frissítô ita-
lokkal és rágcsálnivalókkal látták 

ôket vendégül az Ifjúsági Egyesü-
let klubhelyiségében.
2019. szeptember 4-én  
megjelent újságból:

- Fényképes beszámoló a Kéz-
mûves Kirakodóvásárról

- Janosch Wollprett (EVS ön-
kéntes-TIE) újabb újságcikke 
jelent meg a dobeli újságban, 
amelyben beszámol az angol nyelv 
oktatásának fontosságáról és a 
nyári szünidôben tartott Angol 
táborról, ahol nagyon lelkesek és 
tanulékonyak voltak a tótvázsonyi 
gyermekek.
2019. szeptember 11-én 
megjelent újságból:

- A helyi csoportok, közösségek, 
egyesületek, intézmények, egyhá-
zak aktuális heti programajánlata-
inak összefoglalója
2019. szeptember 18-án 
megjelent újságból:

- Hivatalos közlemények, ál-
láshirdetések

- Meghívó a 2019. szeptember 
29-i önkormányzati gyûlésre az 
aktuális programpontokkal

- Fényképes újságcikk a 25. éves 
jubileumi partnerkapcsolat alkal-
mából Tótvázsonyban tett látoga-
tásról.
2019.szeptember 25-én 
megjelent újságból:

- 2019. október 12-13. Oktober-
fest a dobeli Kultúrházban a Fúvó-
szenekar szervezésében.

Továbbra is szívesen várjuk a 
tótvázsonyi Schönwald Mária 
Községi Könyvtárba azokat, akik 
szívesen olvasnának még bôveb-
ben a dobeli hétköznapokról, ese-
ményekrôl.

Szendreiné Pongor Mária
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Életképek Dobelbôl
Egyesületünk igyekszik a tele-

pülés közösségi életét fejleszteni, 
mozgásban tartani, segíteni. Ez 
az idei évben is sok sikerrel járt, 
sok programra, munkára lehetünk 
méltán büszkék. Munkatársaink 
jelentôs energiát fektetnek abba, 
hogy az általunk vállalt feladatok 
a legjobb formában szolgálják a 
település lakóit. A munkatársaink 
mellett jelentôs számba segítenek 
önkéntesek, alkalmi segítôk. Nél-
külük nagyon sok program meg 
sem tudna valósulni. Sokan tesz-
nek azért, hogy a falunk közösségi 
élete mûködjön, fejlôdjön. Sok fia-
tal kapcsolódik be, akik munkájuk 
által a kötelezô 50 aláírás gyûjtése 
mellett elkötelezetté válnak a he-
lyi ügyek irányában. Megindult 
egy tagtoborzó folyamat, hogy a 
feladataink elvégzéséhez talál-
junk további segítôket. Nem ki-
zárólag a középiskolás fiatalokra 
gondoltunk ebben, fiatal szülôktôl 
a nyugdíjasokig többen is bekap-
csolódtak az egyesület munkájába 
akár több munka keretében is. 

Köszönöm
Köszönöm, hogy akár 1-1 ren-

dezvény vagy munka alkalmával 
akár csak 1-2 órát, vagy egész na-
pot, napokat segítettek nekünk. 
Köszönöm, hogy Kövesgyûrpusz-
tán egyre aktívabb közösség segíti 
a helyi programok és a helyi közös-
ségi élet megvalósítását. Köszö-
nöm, hogy elfogadják és komolyan 
veszik, hogyha segítséget kérünk. 
Köszönöm, hogy jó szívvel, öröm-
mel segítenek. Ez az alapja a helyi 
közösség mûködésének. 

Kérem
Kérem, akik még örömmel kap-

csolódnának be a helyi közösség 
életébe, érezzék megszólítva, fel-
kérve magukat akkor is, ha nem 
kopogtunk még be önökhöz, nem 
kértük fel önöket személyesen. 
Tudom, mindenkinek sok az el-
foglaltsága, de ha egyre többen 
tudunk havonta csak 1-2 órát be-
kapcsolódni a helyi feladatokba, 
akkor még többre leszünk képe-

sek. Kérem, ha nem a mi munká-
ink állnak közel önökhöz, hanem 
más helyi közösségek, nyugodtan 
jelezzék, biztosan más egyesüle-
tek, alapítványok, klubok is öröm-
mel veszik az új tagok, segítôk je-
lentkezését. Tudom biztosan, hogy 
a legtöbb helyi közösség problé-
mája a tagság lassú csökkenése, az 
egy segítôre jutó feladatok növe-
kedése. Bár úgy tûnhet a kívülál-
lónak, hogy egy-egy közösség zárt, 
vagy nagyon baráti, az nem jelenti 
azt, hogy nem is akarnak maguk 
közé újakat beengedni. 

Jó látni, hogy összefogással 
mennyi minden megoldható, elér-
hetô, mennyi probléma orvosolha-
tó. Nem tudunk kalákában mûutat, 
vagy közösségi épületeket építeni, 
de a települést élhetôbbé, szebbé 
és lakhatóbbá tudjuk varázsolni. 
Tudunk szemetet szedni, fát ültet-
ni, köztéri dolgokat festeni, sátrat 
építeni és bontani, rendezvényeket 
megvalósítani, játszótereket szépí-
teni, intézményeket és udvaraikat 
szépíteni, de tudunk háttérmunkát 

is végezni: kultúránkat, hitünket, 
hagyományainkat ôrizni, a rászo-
rulóknak érdemben segíteni, több-
nyelvû kommunikációt folytatni, 
fôzni vagy süteményt sütni és a 
közösbe beadni, és még nagyon 
sok mindent. De nem csak létre-
hozásban foghatunk össze, tudunk 
ezekre közösen vigyázni, vészhely-
zet esetén közösen megmenteni. 
Tegyünk közösen magunkért! Ne 
a kifogást keressük, ne azt ke-
ressük, hogy kinek kellene azt a 
problémát helyettünk megoldani. 
Minden segítség építi a közös-
séget, nem csak a köztéri fizikai 
munka! Ha többen vagyunk, min-
denkire kevesebb feladat jut, vagy 
többet tudunk közösen elérni. 
Köszönöm, hogy ennyi mindent 
elértünk közösen, és kérem, hogy 
legyünk még többen! 

Ha ön is bekapcsolódna valaho-
va, jelezze felém kérem!

Szendrei Szilárd – 0620 6210631
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Köszönöm – kérem. 
Légy te is aktív a helyi ügyekben!

Tótvázsonyi Hímzô Mûhely hírei
Ebben az évben ismét a Duna Pa-

lota adott otthont A Magyar Kéz-
mûvességért Alapítvány által 26. 
alkalommal megrendezett nyári 
kiállításának.

Az Alapítvány az IPOSZ-szal és 
a BKIK Kézmûipari Tagozatával 
együttmûködve: Magyar Kézmû-
vesség-2019. valamint II. Rákóczi 
Ferenc és Kora  - Kézmûves  szem-
mel címû, kettôs tematikájú, nyílt 
pályázatot hirdetett tárgyalkotók 
számára. A pályázaton olyan alko-
tások vehettek részt, amelyek ter-
mészetes alapanyagból, kézmûves 
technikával készültek.

A néprajzkutatókból és iparmû-
vészekbôl álló zsûri a Tótvázsonyi 
Hímzô Mûhely tardi keresztsze-
mes garnitúráját AMKA alkotói 
díjban részesítette. Ezt a kitün-
tetést elôzô évben 2018-ban is el-
nyertük. A kiállítás 2019. július 20. 
és augusztus 29-ig volt látható.

Jelenleg készülünk a Békéscsa-
bán 2020. március 6-8. között meg-
rendezésre kerülô XVII. Országos 
Textiles Konferencia és pályázatá-
ra.

Szeptember hónapban egy fôvel 
bôvült a hímzômûhely tagjainak 
száma.

A Tótvázsonyi Hímzô Mûhely 
belépett az Alkotók Kulturális 
Kör Tótvázsony Egyesületbe. 
2020-ban már jogosult a sze-
mélyi jövedelemadó 1%-ának 
fogadására. Akik úgy érzik, 
hogy fontos számukra a magyar 
népmûvészet ápolása, mûvelése, 

azok az alábbi számlaszámra 
küldhetik támogatásukat.

Alkotó Kulturális Kör  
Tótvázsony Egyesület 
18282735-1-19 

Nagy Gellértné
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

 Reményteli új tanév kezdôdött 
szeptember 2.-án iskolánkban. 181 
napot töltünk majd együtt, amit 
igyekszünk színessé, élvezetessé 
tenni tanulóink számára.

Hagyományaink megôrzése mel-
lett új programokat, lehetôségeket 
is kínálunk diákjainak. 

Új színfolt idén az alsós néptánc. 
Hajdú Péter néptáncoktató 
vezetésével csütörtökön délután 
néptánc foglalkozás várja a 
napköziseket.

Hétfôn az 5.-6. osztályos fiúknak 
foci edzésekre lesz lehetôségük. 
Utána íjász szakkör lesz.

Kedden és csütörtökön a már is-
mert Bozsik foci folytatódik.

Kedden 15-16 óra között az au-
lában acro-dance, szerdán szertor-
na, pénteken szintén ebben az idô-
pontban a tornateremben játékos 
labdajáték foglalkozások várják az 
érdeklôdôket.

Marosi Szilvia, Szilvi néni veze-

tésével színjátszó csoportunk is 
lett.

Szerdai közösségi óráinkon igye-
kezünk erôsíteni a közösséghez 
tartozás élményét, változatos, lel-
künket építô alkalmakkal.

Elindult az iskolarendôr prog-
ram is. Komlós Norbert iskolánk 
rendôre egész tanórás elôadást 
tartott felsôs tanulóinknak a jog-
sértésekrôl, azok büntetésérôl. Az 
elsôsöket ajándékokkal köszöntöt-
te a rendôrség nevében is.

A szeptember és az október is 
a sport jegyében kezdôdött. A 2. 
tanítási héten igazi nyári idôben 
jó hangulatban, eredményesen 
zárult   a felsôs sportnap. Október 
elején az SVSE atlétika egyesület 
szervezésében iskolai futóverseny 
volt. Október 3.-án a 3. osztályo-
sok sportfesztiválon vettek részt 
Balatonfüreden.

Október elején a szülôi munka-
közösséggel együtt mûködve az 

állatok világnapja alkalmából rajz-
versenyt hirdettünk, illetve egy ba-
latonfüredi állatmenhely részére 
gyûjtést szerveztünk. Szintén ezen 
alkalomból a veszprémi állatkert-
ben, állatok napi vetélkedôn kép-
viselte iskolánkat 3 csapat.

Közelgô októberi eseményeink:
- október 7-8 papírgyûjtés
- október 21. német szavalóver-

seny
- október 22. ünnepi megemlé-

kezés, délután az alsó tagozat a 
Petôfi Színházba látogat a Spenót 
Panna elôadásra.

- október 28- november 3. ôszi 
szünet

 
Koronczai Éva 

tagintézmény vezetô

Tótvázsonyi  
Civil szervezetek 
idei 1%-os 
felajánlásainak 
eredménye:

A Te Jövôdért Alapítvány a helyi 
iskolásokért 53 727 Ft 17 fô által,

Linde Alapítvány a helyi óvoda 
és bölcsôde fejlesztéséért 213 152 
Ft 38 fô által,

Nefelejcs Alapítvány a szociális 
segítésért 32 462 Ft 5 fô által,

Ôszidô Nyugdíjasklub a helyi 
idôsekért 25 467 Ft 5 fô által,

Tótvázsonyért Alapítvány a tele-
pülés szépítésért 105 228 Ft 19 fô 
által,

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület a 
Janka Tanya fejlesztéséért 240 587 
Ft 46 fô által,

Tótv. Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let a helyi katasztrófavédelemért 
223 017 Ft 34 fô által,

Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület 
a helyi közbiztonságért 21 217 Ft 5 
fô által.

Kérjük, jövô évi felajánlások-
nál se feledkezzenek el a helyi 
civil szervezetekrôl. A 2020-ban 
beadandó adóbevallásuknál fi-
gyelembe vehetô civileket és a 
felajánláshoz szükséges adatokat 
megtalálják a 2020 évre készülô fa-
linaptáron, melyet minden házhoz 
beadunk az év végén.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

ISKOLAI HÍREK


