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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

A Képviselô Testület Tótvá-
zsony településrészen telekadó be-
vezetésérôl döntött. Az adó 2021. 
január 1-tôl kerül bevezetésre. 
A be nem épített, de beépíthetô 
telkek után kell megfizetni. Az 
adó mértéke 40 Ft/m2, az összeg - 
amennyiben ezt a törvények enge-
dik - maximalizálva lesz 80 000 Ft 
értékben, ez még egyeztetés alatt 
van a Kormányhivatal Törvényes-
ségi osztályával. A Napsugár, Ró-
zsa és Hold utcákban a szerzéstôl 
számított 3 évig a tulajdonosok 
adómentességet élveznek.

Az adófizetési kötelezettségrôl minden tulajdonos külön értesítést fog kapni az év 
második felében. A célunk nem a pénzbeszedés, hanem hogy ne álljanak beépítetlenül 
évtizedekig az üres telkek, hiszen a településnek az az érdeke, hogy a lakóövezetek 
mielôbb beépítésre kerüljenek.

Sipos Ferenc polgármester

Már elnyert pályázatok:
-  traktor és hozzá hótolólap  

és rézsûkasza beszerzése:   
15 millió Ft

-  a katolikus temetô kerítésének 
megújítása, urnafal beszerzése: 
5 millió Ft

- útfelújítás: 15 millió Ft

Korábban a Virág utca felújítá-
sát terveztük, de mivel ott még 
régi vízvezeték van, az út felújítá-
sa elôtt ki kell cserélni a vízveze-
téket. A vezeték cseréjéhez enge-
délyes terv kell, a terv elkészült, 

és hamarosan be is adjuk enge-
délyezésre. A munka az elôzetes 
becslések szerint 20 millió forint 
lesz, amire jelenleg még nincs for-
rása az önkormányzatnak. A ve-
zetékcsere után legalább egy évet 
várni kell, hogy a megmozgatott 
föld ülepedjen és utána lehet az 
utat felújítani. 

A másik utca, aminek a felújítá-
sa így elôtérbe került a Nagymezô 
utca azon része, ahol már nagyon 
régi vagy egyáltalán nincs aszfal-
tos burkolat. Sajnos itt is kide-
rült, hogy régi a vízvezeték - mint 
ahogy a település jelentôs részén 
- de itt talán meg tudjuk oldani, 
hogy az új vezeték ne az út alatt 
fusson, így a vezeték csere után 
azonnal meg tudnánk csinálni az 
utat is.

Csapadékvíz elvezetés:  
120 millió Ft

Sajnos itt is - mint az óvoda fej-
lesztésnél - több sikertelen köz-
beszerzésen vagyunk túl, illetve 
az elnyert összeg nem lesz elég a 
teljes beruházás megvalósítására. 
Jelenleg is folyik egy közbeszer-
zési eljárás, illetve plusz forrás 
bevonására adunk be kérelmet. 
Itt még pontos határidôket így 
nem tudunk mondani, legkésôbb 
2021. május végéig meg kell való-
sulni a beruházásnak.

Beadott pályázatok
A Magyar Falu programban 

adtunk be pályázatokat, illetve 

Óvoda fejlesztés
Tótvázsony és Hidegkút Ön-

kormányzatok Óvodája és 
Bölcsôdéje társulás a TOP-1.4.1-
16-VE1-2017-00024 számú pá-
lyázaton 173 659 165 forintot 
nyert a Hajnal Óvoda és Bölcsô-
de fejlesztésére.

A fejlesztés tárgya:
A régi tornaszobából egy óvodai csoportszoba lesz kialakítva
A régi orvosi szobából egy Mini-Bölcsôde lesz kialakítva (7 fô)
Egy új tornaszoba épül
Belsô és külsô eszközök, játékok, bútorok vásárlása
Egy udvari fedett rész kialakítása az épületek találkozásánál, illetve az 
ez alatti terület térkövezése
A parkoló megnagyobbítása

A munkálatok márciusban elindultak, a belsô átalakítás elkészült, az 
új tornaszoba építése is folyamatban van. Szerzôdés szerint jövô év ele-
jére kell elkészülni a teljes beruházásnak. A fejlesztés után a korábbi 
két csoportos óvoda helyett immár három teljes csoportban tudjuk fo-
gadni a gyermekeket, illetve a két bölcsödében 19 gyermek felügyeletét 
tudjuk majd megoldani. A nagyobb tornaszoba pedig megfelelô helyet 
tud majd biztosítani a gyermekek napközbeni mozgásának, a délutáni 
foglalkozásoknak, és az óvodai rendezvényeknek is.

Sipos Ferenc
társulási elnök

2020.  
TERVEZETT FEJLESZTÉSEK, 
BEADOTT PÁLYÁZATOK

(folytatás a 2. oldalon)
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az év folyamán még további pályá-
zatokat fogunk beadni. A tavalyi 
év folyamán 2 projektre kaptunk 
támogatást a program keretében 
(traktor, temetô), illetve a Balaton-
füred felé vezetô út is ebbôl a prog-
ramból újult meg. Valószínûleg 
idén maximum egy pályázatunkat 
fogják támogatni, annak ellenére, 
hogy akár 5 kérelmet is beadunk, 
hiszen vannak olyan települések 
az országban, akik a tavalyi évben 
ebbôl a programból nem kaptak 
támogatást.

Járdaépítés anyagtámogatására 
adtunk be pályázatot (5 millió Ft), 
amibôl a Kereszt utcában építe-
nénk járdát az iskolától lefelé, illet-
ve a Napsugár utcától a katolikus 
temetô irányába.

Útfelújításra adtunk be pályáza-
tot (30 milli Ft).

A Közösségi ház felújítására ad-
tunk be pályázatot (30 millió Ft)

Továbbá tervezzük a Hivatal épü-
let, illetve a szolgálati lakások fel-
újítására pályázat beadását.

Új utca,  
45 db építési telek kialakítása

A térképészeti munkarészek el-
készültek, a víz tervek is rendelke-
zésre állnak, amiknek az engedé-
lyezése az év végére megvalósul. A 
villamos tervezésre és kivitelezés-
re keresünk vállalkozót, mivel az 
EON csak 36 hónapos határidôvel 
tudná vállalni, de több irányba is 
vannak megkeresések, jó eséllyel 
hamarosan a villamos tervezés is 
elindulhat.

Az új utca szennyvíz kiépítése 
mellett, a Rózsa és a Hold utca 
szennyvíz átalakítása is benne van 
a tervekben, illetve a kivitelezés 
arra is ki fog terjedni, hogy a mos-
tani átemelô szivattyús rendszer 
helyett gravitációs szennyvízelve-
zetésre legyen ezekben az utcák-
ban is lehetôség.

Sipos Ferenc
polgármester
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Rendelôi hírek
A háziorvosi rendelés a veszély-

helyzet életbelépésekor gyöke-
resen megváltozott, hogy minél 
inkább csökkentsük a személyes 
találkozások számát. 

Jelenleg, május elsô felében, a 
cikk írásakor még érvényben levô 
rendelôi gyakorlat, mûködés  va-
lamint a közölt információk sokat 
veszthettek aktualitásukból, ezért 
kérem, olvassák körültekintéssel 
az alábbiakat. 

Segítségem, Dr Miliás László 
doktor úr életkora miatt veszélyez-
tetett, ezért jelenleg nem dolgo-
zik. Szélesi Veronika csökkentett 
munkaidôben vesz részt a rendelôi 
feladatok végzésében. A házior-
vosi rendelésre elôzetes telefo-
nos megbeszélést követôen lehet 
eljönni. Erre azért van szükség, 
hogy csak azokban az esetekben 
történjen személyes találkozás, 
amikor erre feltétlenül szükség 
van. Többféle úton tudnak min-
ket elérni: három telefonszámon 
hívhatnak, e-mailen és Erodium 
rendszeren keresztül is írhatnak. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy az 
elektronikus úton történt megke-
reséseket általában egy munka-
napon belül tudjuk intézni, tehát 
nem azonnal. Amennyiben sür-
gôs elintéznivalójuk van, kérem, 
telefonáljanak! Lehetôséget te-
remtettem honlapunkon távkon-
zultációs videó-rendelésre is, de 
erre egyenlôre semmilyen szinten 
nem mutatkozott igény, ezért kü-
lön megbeszélés alapján teremtek 
lehetôséget videókonzultációra, 
ha valaki mégis kérné. 

A rendelésre, ahogy írtam, elôze-
tes telefonos egyeztetés után lehet 
jönni. Gyermekeket csak egy fel-
nôtt hozzátartozó kísérhet, illetve, 
felnôtt pácienst hozzátartozó csak 
akkor kísérhet, amennyiben ezt a 
beteg állapota indokolja. Kérjük, 
hogy nagyobb óvodás korú gyer-
mekre már tegyenek maszkot. 
A háziorvosi rendelô területén, 
beleértve az épület udvarát is, 
csak maszkban lehet tartózkodni. 
Kérem, hogy az épületbe történô 
belépést követôen, valamint távo-

záskor is a váróban levô kézfertôt-
lenítôt használják! 

A kézipatika is folyamatosan 
üzemel, jelenleg talán úgy fogal-
mazhatnék, hogy „önálló életet 
él”. Vagyis a rendeléstôl némiképp 
függetlenedett. Ez azt jelenti, hogy 
akinek nincs külön panasza, csak a 
rendszeresen szedett gyógyszereit 
kéri, azokat a patikában megkap-
ja az udvar felôl. Természetesen a 
„háttérben” felírjuk a recepteket, 
de, mivel ezeket jelenleg nem kell 
aláírni, a páciens csak a gyógyszert 
kapja kézhez. Ha valakinek koráb-
ban írtam fel gyógyszert és azt sze-
retné nálunk kiváltani, erre min-
den további nélkül lehetôség van. 
Kérjük, a patikába érkezôkön is 
legyen maszk. Az utca felôli ajtón 
kell kopogtatni, ahol korábban ezt 
kifejezetten tiltottuk, most kérjük. 
Változnak az idôk. A kiszolgálás 
kültéren, a féltetô alatt zajlik. 

Köszönöm pácienseim türelmes, 
megértô együttmûködését! 

Dr. Ferentzi Zsófia, háziorvos 

(folytatás az 1. oldalról)

Minden változás egyfajta búcsú 
az addig meglévôtôl, s egyben va-
lami újnak a kezdete. Így történt 
ez a nyugdíjasklubban is. A jelen-
legi vezetôségi tagok megbízatása 
lejárt. Január végén tartottuk meg 
tisztújító közgyûlésünket, melyen 
az addigi klubvezetô, Weinhardt 
Ferencné megköszönte a tagok bi-
zalmát. Nyolc éve kérték fel a klub 
vezetésére, most már úgy gondol-
ta, hogy itt az alkalom átadni a 
vezetést a fiatalabb korosztálynak. 
A tagok új vezetônek Pázmándiné 
Oszkó Ildikót választották meg, 
alelnöknek a tagok továbbra is 
Hauck Jánosnénak szavaztak bi-
zalmat. A vezetôségi tagság meg-
bízatásáról lemondott Regenye 
Ferencné és Papp Attiláné, helyet-
tük Török Istvánné és Hestencz 
Jánosné vállaltak megbízatást. A 
vezetôség további tagjai: Varga 
Istvánné, Fodor Istvánné, és We-
inhardt Ferencné kulturális szer-
vezôk, Török Istvánné gazdasági 
vezetô, Hajmási Gyuláné, Király 
Béláné, Hestencz Jánosné ellenôr-
zô bizottsági tagok.

A tisztújító közgyûlésen nem 
csak a 2019-es évet értékeltük, a 
tagok áttekintést kaptak az elmúlt 
nyolc év munkájáról is. A Mi újság 
olvasói eddig is rendszeres tájé-
koztatást kaptak a munkánkról, 
de néhány gondolattal szeretnék 
kitérni az elmúlt nyolc év történé-
seire.

Zsár Ferencné Erzsikétôl 2011-
ben vettem át a nyugdíjasklub 
vezetését, igyekeztünk tovább 
folytatni az elkezdett színvonalas 
munkát. Még abban az évben tag-
jai lettünk az Életet az Éveknek 
Országos és Megyei Szövetségnek, 
ezáltal lehetôség adódott, hogy 
részt vegyünk a különbözô prog-
ramjaikon. Így egyre több nyugdí-
jas klubbal kerültünk kapcsolatba.

A nyolc év alatt elhangzott elôa-
dások sorát hosszú lenne itt felso-
rolni. Igyekeztünk az elôadásokat 
úgy megszervezni, hogy tagjaink 
életkorának és érdeklôdési kö-
rének megfelelôek legyenek. Az 
elôadók között volt számos alka-
lommal orvos, rendôr, természet-
gyógyász, mentôs, gyógyszerész, 
védônô, túravezetô, optikus, sôt 
a családfa készítés rejtelmeibe is 
betekintést nyerhettünk. Az elôa-
dások sorát bôvítettük helyi vállal-
kozók meghívásával. A Janka ta-
nyával is kapcsolatot létesítettünk.

Tartottunk egészségnapot, iro-
dalmi délutánt, megünnepeltük 
a névnapokat, a 80 és 90 évesek 
születésnapját, de 50 éves házas-

sági évfordulósokat is köszön-
töttünk. Megünnepeltük a klub 
fennállásának 20. évfordulóját, 
farsangoltunk, megemlékeztünk 
a Nônapról és meghitt karácsonyi 
ünnepeket tartottunk. Minden év-
ben részt vettünk a Savanyó Jóska 
falunapon, ahol egy finom ebéddel 
vártuk tagjainkat, a délutáni kul-
túrmûsoron pedig vidám jelene-
tekkel, népdalokkal szórakoztat-
tuk a közönséget.

Minden évben részt vettünk a 
Megyei nyugdíjas szövetség által 
szervezett költészet napján, és a 
megyei népdalkörtalálkozókon. 
Évente az egyéb programok mel-
lett két alkalommal szerveztünk 
kirándulást az ország távolabbi és 
közelebbi tájaira. Kirándulások 

mellett rendszeresek voltak a gya-
logtúrák is.

Mozgásra vágyó tagjainknak 
heti egy alkalommal lehetôségük 
van nyugdíjas tornán részt venni. 
Színházlátogatás is rendszeres a 
színházi elôadásokat kedvelôk-
nek.

Fontosnak tartottuk közös prog-
ramok szervezésével a generáci-
ók közötti kapcsolattartást, és az 
együttmûködést más civil szerve-
zetekkel.

Minden évben meglátogattuk a 
75 év feletti idôs tótvázsonyi lako-
sokat, karácsony környékén átad-
tuk az önkormányzat által biztosí-
tott ajándékcsomagot.

Klubtagjaink száma jelen pilla-
natban 35 fô. Sajnos betegség és 

egyéb okok miatt több tagunk is 
kimaradt, s az élet rendje szerint 
búcsúzni kényszerültünk egy-egy 
tagunktól.

Énekkar: Zsár Ferencné Erzsi-
ke már 1998-ban a nyugdíjasklub 
megalakulásakor alakított egy dal-
kört, mely öt évig mûködött, majd 
jó néhány évig szünetelt. 2011- ben 
újjászerveztük az énekkart, s to-
vábbra is Erzsikét kértük fel a ve-
zetésére. Hosszú és kitartó munka 
várt ránk, rendszeres próbákkal 
és szereplésekkel. A nyolc év alatt 
nyolc dalcsokrot (5-6 dalból áll egy 
csokor) és számtalan egyéb alkal-
mi dalt tanultunk meg. A megta-
nult dalcsokrokból CD felvétel is 
készült és a helyi gyûjtésû dalok, 
- melyeket Zsár Ferencné Erzsike 
gyûjtött össze az idôs emberektôl, 
- bekerültek a helyi értéktárba is. 
A 2019 decemberében tartott ka-
rácsonyi ünnepünk keretében kö-
szöntük meg Erzsikének a népdal-
körben végzett munkáját, nagyon 
szép jelképes ajándék átadásával. 
Népdalkörünk 2020 januárjában 
a Civil évnyitón a Hímzô Mûhely 
által alapított Örökségdíjat vehet-
te át.

Nagyon szépen köszönöm a klub 
tagjainak az eddig végzett munká-
ját, segítségét, támogatásuk nélkül 
nem tudott volna a klub megfe-
lelôen és eredményesen mûködni. 
Kérem, hogy továbbra is segítsék 
az új vezetô munkáját és legyenek 
aktív tagjai a klubnak.

Végezetül szeretném megkö-
szönni az önkormányzat erkölcsi 
és anyagi támogatását, melyet min-
den évben a klub mûködéséhez, 
programjaink megszervezéséhez 
nyújtott. Ugyancsak köszönjük a 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat minden évben nyújtott anyagi 
támogatását, az Ifjúsági Egyesület 
segítségét, támogatását, Horváth 
Ildikónak pedig a térítésmentes 
könyvelést. 

Kívánom mindenkinek, hogy 
még tudjunk együtt eltölteni jó 
néhány boldog, tartalmas évet. 
Mindezekhez nagyon jó egészsé-
get, az új vezetônknek Pázmándi-
né Oszkó Ildikónak a munkájához 
pedig sok sikert kívánok!

Weinhardt Ferencné

Ôszidô Nyugdíjas Klub hírei



4 5

Május 13-án rendeztük meg a 
már hagyománnyá vált palántavá-
sárt. Már február végén elkezdjük 
az ötletelést, milyen magokat vá-
sároljunk, mennyi magot vessünk. 
Idén egy kicsit más keretek közt, 
mozgó kocsikról, traktorról árul-
tuk a növényeket. Sajnos nem ez a 
legjobb módja ennek a vásárnak, 
de jelenleg ez volt az, amit biz-
tonsággal meg tudtunk valósítani. 
Már az elsô fél óra után láttuk, 
hogy naiv feltételezés volt, hogy 
ezt egy óra alatt meg lehet valósí-
tani. 

Most is, mint mindig, Verpulá-
cz Józsefné Edit nevelgette kerti 
üvegházában a palántákat, me-
lyeket aztán felpakoltunk, hogy 
mindenki kertjébe helyet találja-
nak. Már napokkal elôtte sok te-
lefonhívásunk volt, a helyi lakosok 
érdeklôdtek a részletekrôl. Kicsit 
izgultunk is, hogy mindenki elé-

gedett legyen, és megtalálja azt a 
zöldséget, fûszernövényt, amit ke-
res. Sajnos az idôjárás a magoknak 

nem annyira kedvezett, sok fiatal 
növény a fagy áldozata lett, de mi 
azért nagyon lelkesen indultunk 
útnak. Természetesen Kövesgyûr-
pusztára is átutaztunk. Ott a busz-
megálló elôtti téren árusítottunk. 
Nagyon örültünk, hogy ott is lel-
kesen fogadtak minket!

Nagy kereslet volt a paradicsom, 
zeller, paprika palántákra, de so-
kan találtak kedvükre valót a kü-
lönlegesebb fûszerek közt is. Úgy 
tûnt, a zeller az egyik legkereset-
tebb, ezt jövôre figyelembe vesz-
szük! Köszönjük, hogy vásárlásuk-
kal Alapítványunkat támogatták! 
Reméljük, pár hónap múlva min-
denki kertjében ott pompáznak a 
friss zöldségek!

Király-Piltman Katalin
Nefelejcs Alapítvány

Felelôs Állattartás!
Tótvázsonyi 
macskák

Településünkön nagyon sok a 
gazdátlan, árva cica. Sok háznál 
szaporodnak, évrôl évre többen és 
többen lesznek. Biztosan minden-
ki tudna példát felhozni, miként 
zavarja életét a helybéli macskák 
túlszaporodása.

Vannak, akik nem tartanak 
macskát, viszont az anyamacska 
úgy dönt sokszor, hogy mégis az 
illetô padlása a legjobb hely a köly-
kök nevelésére. Egy szép tavaszi 
napon már rögtön lesz is 4-5 ci-
cánk. Szeretnénk tôlük megszaba-
dulni, senkinek nem kellenek. Mit 
tegyünk? Az anyaállat ivartalaní-
tása a legfontosabb. A kiscicáknak 
kérjünk szervezeti segítséget. Csak 
olyan helyre célszerû ôket adni, 
ahol tovább nem fognak szaporod-
ni, fél éves koruk körül ivartalaní-
tani kell ôket.

Ha etetünk egy cicát, ô a miénk, 
a mi felelôsségünk a jövôben. Ha 
szeretnénk megkímélni magunkat 
a további almoktól, legegyszerûbb 
ezt az egyszerû mûtétet elvégeztet-
ni. 

Aki több macskát tart, különösen 
kell figyelnie, hiszen a macskák évi 
2-3 alkalommal is utódokat hoznak 
a világra, átlagosan 4 kölyköt. 

Az önkormányzat is felismerte az 
elmúlt idôszakban, hogy a problé-
mát kezelni kell, emiatt ivartalaní-
táshoz szeretne támogatást nyúj-
tani. A késôbbiekben a lakosságot 
tájékoztatni fogja.

Ne éhezzen és haljon meg több 
ezer állat, feleslegesen. Ne zavar-
juk szaporulatainkkal szomszédja-
inkat az utcabéli lakókat! 

A nôstény macska ivartalanítása 
a legfontosabb, viszont a kandú-
rokat is érdemes számba venni. A 
mûtét után kevésbé csavarognak, 
nem fognak verekedni. Hosszabb 
ideig és boldogabban élhetnek, 
akár kinti akár benti macskaként.

Köszönöm, hogy elolvasta! Kér-
dés esetén szívesen adok tanácsot. 

Hamar Zsóka
06-70/395-5882

Nefelejcs alapítvány hírei Örökség díj 2020.
A Tótvázsonyi Hímzô Mûhely 

2017. szeptember 27-én hozta létre 
az Örökség díjat. Kezdeményezô 
a mûhely mûvészeti vezetôje, Szu-
per Miklósné gránátalma díjas 
népi iparmûvész.

A díj azon intézményeknek, ci-
vil szervezeteknek, és egyéneknek 
adható, akik nagyon sokat tesznek 
hagyományainkért, a kultúráért, 
a településünkért, és munkájuk 
magas színvonalú, és példamutató 
mindenki számára. 

A díjazott jelöltre bárki tehet ja-
vaslatot. A döntést a Tótvázsonyi 
Hímzô Mûhely hozza meg. Az 
örkség díjat évente, a Tótvázsonyi 
Hímzô Mûhely képviselôi a Civil 
évnyitón adják át. A díj nem jár 
pénzjutalommal. Oklevél, vala-
mint egy mûhelymunka átadására 
kerül sor. 

A  2020-as évben az Örökség dí-
jat az Ôszidô Nyugdíjas Klub nép-
dalköre kapta. A javaslattevôk az 
alábbiakkal méltatták  a népdal-
kör eddigi tevékenysét:

Az Ôszidô Nyugdíjas Klub éle-

tében 2011-ben új idôszak kezdô-
dött. A Klub vezetését Weinhardt 
Ferencné vette át és az elsô fontos 
feladatok egyikeként a Klub ko-
rábbi vezetôjével Zsár Ferencnével 
együttmûködve hozzáláttak egy új 
népdalkör megszervezéséhez.

Hosszú és kitartó munka kezdô-
dött, rendszeres sokszor fárasztó 
próbákkal, hisz a szereplések sora 
várt rájuk. Állandó szereplôi vol-
tak a falu kulturális rendezvénye-
inek. Az Életet az Éveknek megyei 
szövetség által hirdetett népdal-

kör találkozókon és az Országos 
Nyugdíjas Szövetség által hirdetett

Mûvészeti Együttesek feszti-
válján minden évben felléptek 
Balatonfüreden. Az Országos KI-
MIT Tud - n két alkalommal vet-
tek részt, melyen ezüst minôsítést 
szereztek. Részt vettek a dalkör 
tagjai számára felejthetetlen kato-
nadalos találkozón Veszprémben. 
Balatonfüredre több alkalommal 
kaptak meghívást a szüreti felvo-
nulásra, borhetekre. Szerepeltek 
már kiállítás megnyitón, egészség-

napon és több más rendezvényen 
(közel 50 fellépés volt a nyolc év 
alatt, ami megközelítôleg 400-420 
próbát jelentett). 

A nyolc év alatt 8 népdaldal 
csokrot tanultak meg, ami 48 nép-
dal betanulását és elôadását jelen-
tette. A népdalcsokrok mellet sok 
más dalt is megtanultak és eléne-
keltek a különbözô ünnepségeken. 
(farsang, szüreti felvonulás, majá-
lis, névnapok, születésnapok, stb.) 
A megtanult dalcsokrokról CD 
felvétel is készült és a helyi gyûj-
tésû dalaik, melyet Zsár Ferencné 
gyûjtött össze az idôs emberektôl 
bekerültek a helyi értéktárba.

A Népdalkör tevékenységének 
az igazi jelentôsége abban van, 
hogy tagjai megismerték, meg-
hallották, megértették a népdalok 
üzenetét, fellépéseik során pedig a 
hallgatóságot gyönyörködtették e 
gyönyörû dalok színvonalas elôa-
dásával, és igyekeztek részükre 
átadni népdalaink üzenetét.

A népdalok megtanulása, 
megôrzése és továbbadása felbe-
csülhetetlen értékû tett a mai ro-
hanó anyagi javakat hajszoló vilá-
gunkban.

Ezt a tettet csak azok tudják 
véghezvinni, akik elkötelezettek 
a népdalok, a népi kultúra e fel-
becsülhetetlen kincseinek megôr-
zése mellett, akik képesek idôt 
és fáradságot nem kímélve nap-
ról-napra, hétrôl- hétre éveken át 
azért dolgozni, hogy népdalaink 
ne vesszenek a feledés homályába. 
A Népdalkör, mint közösség és 
annak tagjai külön-külön is elis-
merést érdemelnek a népi kultú-
ra megismerése, megismertetése 
és megôrzése érdekében kifejtett 
eredményes és önzetlen tevékeny-
ségükért.

Kodály Zoltán:
„Az ének szebbé teszi az életet,  
az éneklôk másokét is.”

Tótvázsonyi Hímzô Mûhely sikere
2020. március 6–8. között ren-

dezték meg, immár tizenhetedik 
alkalommal, a Kárpát-medencei 
Népi Textilfesztivált Békéscsa-
bán. A kétévente megrendezett 
rangos eseményre az ország min-
den részébôl és a határon túlról is 
érkeztek népmûvészek és alkotó-
csoportok. A „Népi textíliák a mai 
életünkben” címmel meghirdetett 
országos pályázatra a hímzés, 
szövés, csipke, nemez és viselet 
szakterületekrôl olyan korszerû 
és újszerû tárgyak, tárgyegyütte-
sek elkészítését várták, amelyek a 
mindennapokban, hétköznapok-
ban is kiválóan használhatók és 
viselhetôk.

A megnyitón Kékedi László, 
a Magyar Mûvészeti Akadémia 
Népmûvészeti Tagozatának ve-
zetôje elmondta, hogy a tárlat 
minden elemében a jövôrôl, az 
alkotásról és az emberekrôl szól. 
Ezek a munkák nem egyszerûen 
csodák, hanem feladatuk van, 
szolgálnak minket a mindennapi 
életünkben, legyen az hétköznap 
vagy épp ünnepnap – emelte ki a 
tagozat vezetôje.

Dr. Ragány Misa, az Emberi 
Erôforrások Minisztériumának 
fôosztályvezetôje elmondta, az or-
szágos pályázatra 153 egyéni alko-
tótól és 69 közösségtôl beérkezett 
1786 pályamunkából a zsûri 61-et 

részesített díjazásban, s 1293-at ja-
vasolt kiállításra.

A beküldött pályamunkák magas 
színvonala, a sok érdekes, új hasz-
nálati funkció mind azt igazolja, 
hogy mind az egyénekben, mind a 
közösségekben mûködik a tudás és 
az alkotás vágya. Olyan értékeket 
hoznak létre, amelyekre mindany-
nyian büszkék lehetünk, hiszen 
egy sajátos magyar és nemzetiségi 
kultúrát ápolnak, amely az adott 
településeken helyi kultúraként 
jelenik meg – hangzott el. 

A Tótvázsonyi Hímzô Mûhely, 
mint az Alkotó Kulturális Kör Tót-
vázsony Egyesület tagcsoportja a 
II. helyezést érte el.  (A beküldött 
anyag Balaton-felvidéki kereszt-
szemes konyhai garnitúra, ill. pa-

lóc hímzés volt.) Szakmai vezetônk 
Szuperné Bohus Judit gránátalma- 
díjas csipkeverô- és hímzô népi 
iparmûvész pedig szakkörvezetôi 
különdíjban részesült.

A háromnapos konferencián a 
Tótvázsonyi Hímzô Mûhely kép-
viseletében Hauck Jánosné Rózsi 
és Nagy Gellértné Ani vett részt. 
A rendezôk kiváló elôadókról 
gondoskodtak, ill. felejthetetlen 
programokban is részesítettek 
minket.

A kiállítás anyagát videóra vet-
ték és megnézhetô az alábbi he-
lyeken: 
https://youtu.be/9-Rhch0Vle0
https://youtu.be/bs1bQbQcVzo

Nagy Gellértné
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Ha most tervezi napelem-rendszer felszerelését családi házára, a leg-
jobbkor teszi: folyamatosak a kedvezô feltételû hitelpályázatok, ráadásul 
egy hatalmas tapasztalattal rendelkezô céget tudunk a figyelmébe aján-
lani: a veszprémi Solar-Rendszerépítô Kft. munkatársai a tervezéstôl a ki-
vitelezésig segítenek Önnek.

A Solar-Rendszerépítô Kft. az elmúlt15 év alatt több mint 750 ezer nap-
elemet telepített itthon

és külföldön. Jelenleg 35 saját alkalmazottal dolgoznak, családi háza-
kat, ipari csarnokokat, és földi telepítésû erômûveket építenek. A cég a 
legkorszerûbb gépekkel, szerszámokkal, anyagokkal dolgozik, követve az 
újdonság és a folyamatosan bôvülô igényeket napra készen.

Az évek alatt legmagasabb minôséget elôállító európai és ázsiai gyár-
tókkal kerültek közvetlen kapcsolatba -LG, Sharp, Fronius - melyekkel egy-
ben megbízott képzett szerviz partnerek is lettek. A Dunántúli régióban 
például az LG napelemek legnagyobb képviseletét látják el.

A megrendelônek csak az elképzelését kell megfogalmaznia, a 
Solar-Rendszerépítô Kft. teljes körû szolgáltatást nyújt: minden elkötele-
zettség nélkül elôzetesen felméri az igényeit, elkészíti a kalkulációt, ezt 
követôen pedig a hitelpályázat megírásától kezdve az engedélyezésen át 
az anyagbeszerzésig és a kivitelezésig minden feladatot elvégez a legma-
gasabb minôségben.

– A lakosság és a cégek egyre inkább ezt az energiaforrást választják, 
mert környezetkímélô, olcsó és most, hogy hitelpályázat is igényelhetô 
hozzá, a korábbinál is jobban kifizetôdô  napelemekkel elôállítani a csa-
lád, illetve a cég számára szükséges elektromos energiát – mondja Sza-
kos Ferenc, aki társával, Puha Tamással hozta létre a Solar-Rendszerépítô 
Kft.-t.

– Az elmúlt tíz év alatt kevesebb mint a felére csökkent a rendszer ára, 
miközben a technológia jelentôsen fejlettebb lett. A rendszer bekerülési 
költsége 8–10 év alatt térül meg, az azt követô 20-25 évben ingyenes lesz 
a megrendelô számára a villamos energia fogyasztás,ez természetesen a 
minôségi anyag összeállításra vonatkozik.

A jelenlegi lakossági támogatási formában 10 százalékos elôleggel és 
egyéb ráfordítás nélkül igényelhetnek nulla forintos hitelt a megrendelôk, 
ezután 1-1,5 hónap alatt szolgáltatói és banki  ügyintézéssel együtt elké-
szítjük, beüzemeljük a rendszereket.

- Tudni kell, hogy személyre szabott konstrukcióval a hiteltörlesztô 
részlet kevesebb lehet, mint a megrendelô korábbi havi energiaszámlája 
– mondja a szakember. – Ha minôségi anyagokból építünk jó rendszert, 
akkor pedig garantált a plusz tíz év ingyen energia.

Azt, hogy a lakosság mennyire elkötelezett a költségkímélô megújuló 
energia mellett, mutatja, hogy a cég felé egyre több megrendelés érkezik.

Solar-Rendszerépítô Kft.
+36 30 298 55 85
+36 70 638 2339
info@solar-re.hu
www.napelemveszprem.hu
8200 Veszprém, Budapesti út 75.

Most érdemes  
napelem rendszer 
kiépítésén gondolkozni!

Idén még a járvány elôtt kellemes 
délutánra vártunk mindenkit Kö-
vesgyûrpusztán a kultúrházban: 
Fánksütés és kézmûves programot 
szerveztünk. A farsang idôsza-
kában immár hagyományosnak 
mondható, hogy az év egyik elsô 
rendezvénye a fánksütés, mely-
re a helyi asszonyok vállalkoztak 
idén is. A házi lekvárral mindenki 

Születés fája
Minden év májusában nagy szere-

tettel készülünk a Születés fája ren-
dezvényre. Ezen a napon köszönt-
jük az édesanyákat, külön kiemelve 
az elmúlt 1 évben Tótvázsonyban 
és Kövesgyûrpusztán szülöttek 
anyukáját.

Sajnos 2020. május 10-én nem 
tarthattuk meg ezt a szép napot 
a kialakult járványhelyzet miatt. 
Ezért fogadjátok sok szeretettel 
ezt a vers részletet itt az újságon 
keresztül:

„Kicsi rózsabimbó,
életed hajnalán
szunnyadozz csak párnád
hófehér haván.
Ringat jó anyácskád,
ezer gondja van rád,
féltô szívvel virraszt
sok-sok éjszakán.”

Bízunk benne, hogy ôsszel be 
tudjuk pótolni és megtarthatjuk a 
Születés fája rendezvényt.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Ruharaktár
Ruharaktárunk a járványra való 

tekintettel még mindig zárva tart. 
Amint lehetôségünk lesz rá, újra 
kinyitunk. Megkérek mindenkit, 
se most, se a jövôben ne helyezzen 
zsákokat raktárunk ajtaja elé. Az 
adományozásnak nem ez a legjobb 
formája. Ha valakinek szüksége 
lenne arra, hogy válogathasson a 
ruhakészletbôl, keressen bizalom-
mal, találunk megoldást rá. 

Király-Piltman Katalin 
(0620/583-94-24)

Nefelejcs Alapítvány

Fánksütés 
Kövesgyûrpusztán

kóstolhatott kedvére a finom-
ságból, de aki álarcot akart 
készíteni azoknak Törökné 
Inhof Ágota családsegítô és 
Frend Henrietta iskolai szoci-
ális segítô állt a rendelkezés-
re. A jó hangulatú nap végén 
még a tavalyi Pusztán 1 Nap 
felvételeibe is belepillantot-
tunk. Nem tudjuk, mikor sza-
bad újra rendezvényt tartani 
a pusztán, de már szervezke-
dünk a nyári, nyár végi prog-
ramok kapcsán.

Kövesgyûri Baráti Kör
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SÉRELMEK 
A PSZICHIÁTRIÁN

INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ön vagy szerette sérelmet 
szenvedett pszichiátriai kezelése 

során?
Ne hagyja annyiban! 

Tegyünk valamit, hogy másokkal 
ugyanez már ne történhessen meg!

Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
Állampolgári Bizottság az Emberi 

Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06-1- 342-6355, 
06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan 
kezelünk!” 

 

PSZICHIÁTRIAI 
SZEREK 

VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke 
„tanulási problémára” 

vagy „viselkedési rendellenesség” 
miatt pszichiátriai szereket szed, 

és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott 

vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári 

Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól 

ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhetô a hiperaktivitás 

témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 
06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan 
kezelünk!”

ISKOLAI HÍREK
A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében 

a Kormány március 16- ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, 
digitális munkarendre való átállást.

Mostanra mindannyian, pedagógusok, diákok rutinosan és hatékonyan 
alkalmazzuk az új módszereket, lehetôségeket. 

Biztos vagyok benne, hogy az elsajátított új tanulási módok az iskolá-
ban, az életben hasznunkra válnak és megerôsödve folytathatjuk közös 
munkánkat. 

Ezúton is köszönjük a szülôk, családok támogatását, hogy segítik gyer-
meküket ebben a mindannyiunk számára új élethelyzetben!

Közben megtörtént az iskolai beiratkozás is. Nagy örömünkre 17 kis-
diákot írattak be szüleik a leendô elsô osztályba. Köszönjük bizalmukat, 
szeretettel várjuk a szeptemberi találkozást!

Iskolánk végzôs tanulói is szép eredményeket értek el a felvételi vizs-
gákon, ezáltal elérték, hogy az elsôk között megjelölt középiskolákban 
folytathatják tanulmányaikat. Külön büszkeség iskolánknak is, hogy a 
13 diák közül 9-en gimnáziumban (Lovassy német nemzetiségi osztály, 
Padányi, Lóczy, Szent-Benedek), a többiek pedig technikumban folytat-
hatják tanulmányaikat.

Középiskolai éveikhez sok sikert, kitartást és meghatározó élményeket 
kívánunk!

A jelenlegi rendelet értelmében május végéig folytatódik a digitális ok-
tatás, a tanév hátralévô részérôl a járványhelyzet alakulása szerint dön-
tenek. 

Idén mindenképpen a szokásostól eltérô, rendhagyó tanévzárásra szá-
míthatunk.

Mindenkinek jó egészséget kívánok! 

Koronczai Éva 
tagintézmény vezetô

2020 márciusában gyökeresen 
megváltozott mindenki élete a 
koronavírus okozta járvány mi-
att. A közösségi életre is hatással 
volt és van ez, hiszen megtiltottak 
minden rendezvényt, hogy az em-
berek közötti kontaktok, találko-
zások számát csökkentsék. Ebben 
a helyzetben kellett az idei év eleji 
programokat, terveket módosítani. 
A minden tavasszal megtartott Fa-
lutakarítás jelentôs változtatások-
kal, de a helyzethez maximálisan 
alkalmazkodva került megvalósí-
tásra. Családok jelentkezhettek, 
akik vállalhattak utcát, - vagy szá-
mukra kijelölésre került 1-1 terü-
let - melyet megtisztíthattak. Ez-

zel a módszerrel talán még több 
segítônk volt, mint az elmúlt 1-2 
évben, több, mint 50 ember vett 
részt idén. Természetesen ez az 50 
ember nem találkozott egymással, 
mindenki a maga családjával a hét-
vége során eltérô idôben állt neki 
a kapott területnek és tette széppé 
azt. Tótvázsony mind a 4 bekötôút-
ja, a belsô utcák és sétautak tisz-
tultak így meg, de még volt, aki a 
falu melletti réten is szedett 2 zsák 
szemetet, illetve az István utca végi 
erdôsáv is megtisztult. Emellett 
Kövesgyûrpuszta is megszépült, a 
bekötôút és a település belsô útjai, 
központi virágágyásai lettek tisz-

Falutakarítás kicsit másképp

tábbak és szebbek. Minden részt-
vevônek üdítôvel, csokival kedves-
kedtünk, melyet elôre elvittünk 
és beakasztottuk kapun belülre a 
szedéshez használandó zsákokkal 
és kesztyûkkel együtt.

Köszönöm mindenkinek a segít-
ségét, kérem vigyázzunk együtt te-
lepülésünk szép tereire, és ha lesz 
lehetôség, folytassuk ezt a szépítô 
munkát!

Szendrei Szilárd 
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Felelõs kiadó: 
Sipos Ferenc
polgármester

Tipográfia: Dobszay Csaba  
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Önkormányzat lapja


