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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

a Tótvázsonyért Alapítvány szeretettel meghívja
2014. december 21-én, vasárnap délután 15 órakor  tartandó
adventi koncertjére, a református templomba.

•  Ünnepi köszöntôt mond a  katolikus egyház részérôl Piusz atya, 
közremûködik az Általános Iskola énekkara,  
a Német Nemzetiségi Dalkör és a Katolikus Egyház közös kórusa,  
a Református Közösségi kórus, 
és Tímár András - Koloszár Csilla pánsíp duó. 

A rendezvény után mindenkit szeretettel várunk egy kis beszélgetésre a templom kertben felállított „Mindenki karácsonyfájánál” 
ill. rossz idô esetén a református gyülekezeti teremben.  Az együttlét örömét gyertyagyújtással forralt borral, teával és süteménnyel 
kívánjunk hangulatossá, emlékezetessé tenni.

A rendezvénnyel szeretnénk mindenkinek szeretetteljes békés ünnepeket kívánni.

Ki vagy?
Sose gondoljuk, hogy a pász-

torok közösségében mindenki 
mindent egyenlôképpen látott 
és gondolt. Az angyalok szózata 
után Betlehembe indulásuk a kö-
zösség vezetôinek döntése volt, 
melyet az ôket körülvevô pász-
torok nyílván támogattak, talán 
voltak kétkedôk és még azt is el 
tudom képzelni, hogy ellenkezôk 
is lehettek.

Egy közösség sosem tud úgy 
mûködni, hogy mindenki min-
denben egyetért. Sokféle pásztor 
sokféle életúttal, tapasztalattal, 
rátermettséggel, sokféle elszánt-
sággal és különbözô lelkesedéssel 
indulhatott útnak, amit a betlehe-
mes játékainkban gyakran három 
vagy öt pásztor tréfás vitatkozá-
sával szemléltetünk.

Nevetünk az öregpásztor na-
gyothallásán, a kispásztor gyer-
meki szeretetén és mosolyogva 
hallgatjuk a logikusan gondol-
kodó, ügyes pásztor elszántsá-
gán és határozottságán. Pedig 
az élet valósága semmiben sem 
más, mint amit a játékban elô-
szeretettel szemlélünk. Emberi 
közösségeinkben éppúgy vannak 
nagyothallók, akiknek gyakran 

kell elmagyaráz-
ni dolgokat, kis-
pásztorok, akik 
túl egyszerûen 
akarják felfogni az 
életet és persze a 
vezérek, a közössé-
gért tenni akarók, 
a türelmesek, az 
elmagyarázók, az 
áldozatvállalók is 
itt vannak közöt-
tünk.

A történelem 
talán majd a mi 
döntéseinkre is úgy fog visszaem-
lékezni, mint ahogyan egységes-
nek gondoljuk a pásztorok útnak 
indulását Betlehem felé. Persze 
ehhez az kell, hogy elinduljunk! 
Mert ha ôk végül belefulladtak 
volna a vitáikba, elaprózták vol-
na erejüket a túl apró részletek 
kidolgozásán vagy nem akartak 
volna a vezérek után menni, bi-
zony ma nem beszélnénk sem-
miféle pásztori köszöntésrôl a 
kis Jézus jászla elôtt. Megvolt az 
akarat, hogy egyfelé menjenek! 
Vajon miért?

Ahogy telik-múlik az idô, az 
ember ráébred arra, hogy legna-
gyobb ellenségünk saját magunk 

és a bezárt szívünk lehet. Annyi 
minden felzaklat bennünket min-
dennapi életünkben, oly sok hatás 
ér bennünket a munkahelyünkön, 
iskolában, aztán már otthonaink-
ban az Interneten keresztül is, 
hogy szép lassan vonjuk vissza 
határainkat, építjük fel falainkat, 
hogy megvédjük saját énünket 
és próbáljunk békét, csendet, 
nyugalmat szerezni életünknek. 
Csakhogy a falak emelésével nô 
a távolság ember és ember kö-
zött, egyre kevesebbet tudunk a 
másik jóságáról és törekvéseirôl, 
így sokkal könnyebben elfogad-
juk a róla hallott rossz híreket, 
hiszen nem ismerjük. A falépí-
tésnek, az emberi bezárkózásnak 

annyira egyenes következménye 
a rosszhír-terjedés, hogy ha ezt 
kívülrôl látnánk, azonnal kinyit-
nánk a szíveinket, hogy megis-
merjük a másikat, befogadjuk a 
szeretetét, a törekvéseit, az el-
szántságát, vele együtt a gondjait 
és nehézségeit is. E pillanatban 
megéreznénk, hogy mit jelent, 
hogy a másik ember a testvérem, 
hogy minden jósága értem van, a 
következô lépésben pedig öröm-
mel tapasztalhatnánk, hogy mi-
lyen saját értékeink vannak, amit 
a legnagyobb örömmel tudunk 
felajánlani a másik szolgálatára. 
Csak azt az egyet kéne, hogy 
kinyissuk a szíveinket… Csak azt 
az egyet.
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Gere Dávid Márk katolikus plébános karácsonyi üzenete
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A rendszerváltás után Tótvá-
zsony és Hidegkút községek közös 
Körjegyzôséget alapítottak, tótvá-
zsonyi székhellyel. A helyi Hivatal-
ban a jegyzô irányításával végezték 
a munkájukat a pénzügyesek, az 
adóügyi és szociális elôadók, az 
igazgatási ügyintézôk. Ôk végezték 
az Önkormányzatok és Nemzeti-
ségi Önkormányzatok háttérmun-
káit, az Intézmények és a lakosság 
hivatalos dolgait.

2013. március 1-tôl az új Ön-
kormányzati törvény már nem 
engedte meg azoknak a Körjegy-
zôségeknek a mûködését, ahol az 
összlakosságszám nem érte el a 2000 
fôt, így Tótvázsony és Hidegkút a 
Veszprémi Hivatalhoz került. Az 
így létrejövô társulásokat már nem 
Körjegyzôségnek, hanem Közös 
Önkormányzati Hivatalnak ke-
resztelték. Az önrendelkezésünk 
megmaradt, de minden ügyet a 
Veszprémi Hivatal is megvizsgált, 
szigorúan a törvényeknek megfe-
lelôen. Ezáltal javult a helyi ügyek 
jogszabálykövetése, szakmailag 
sokat kaptunk Veszprémtôl, de az 
apró ügyekben a veszprémi „bü-
rokrácia” kicsit lassúnak, körülmé-
nyesnek bizonyult, és voltak ügyek, 
amiket csak Veszprémben lehetett 
elintézni.

Az október 12-i választás után 
lehetôsége nyílt minden telepü-
lésnek, hogy átgondolja ezeket az 
együttmûködéseket, a régieket fel-
bontsa, és akár új Hivatalt alapít-
son. Már 2012. végén is felmerült 
a helyi Önkormányzatban, hogy 
Hidegkúton kívül más települé-
seket is próbáljon bevonni a helyi 
együttmûködésbe, hogy a Közös 
Hivatal Tótvázsonyban marad-
hasson, Balatonszôlôs, Pécsely, 
Barnag, Vöröstó települések is 
felmerültek, de különbözô okok 
miatt egyiküket sem sikerült akkor 
meggyôzni.

A választás után idén is megke-
restük Barnag és Vöröstó Kép-
viselô testületeit, felvázoltuk az 
elképzeléseinket egy új Közös 
Hivatal létrehozására, hosszas be-
szélgetések után a két település úgy 
döntött, hogy csatlakozik Tótvá-
zsonyhoz és Hidegúthoz, és a négy 
település 2015. január 1-tôl új Kö-
zös Hivatalt hoz létre tótvázsonyi 
székhellyel, a Tótvázsonyi Közös 
Önkormányzati Hivatalt. A döntés 
5 évre szól, legkorábban a követ-
kezô önkormányzati választás után 

Minden marad  
a régiben?

Köszönöm a bizalmat, hogy az október 12-i választáson en-
gem választottak Tótvázsony polgármesterévé. Az elmúlt 8 év-
ben már tagja voltam a helyi önkormányzatnak és ezt a munkát 
szeretném tovább vinni, megújítani.

Tótvázsony gazdálkodására mindig a jól átgondoltság, a jó 
értelemben vett takarékosság volt a jellemzô. A településnek 
nem volt sohasem mûködési hitele, és a fejlesztésekre is jutott 
minden évben, volt, hogy több volt, hogy kevesebb. Ezt a gaz-
dálkodási szemléletet szeretné az új testület is tovább vinni, ez 
az, amit én is maximálisan támogatok.

Ami továbbra is fontos!
Már az elmúlt években is felmerültek, és elindultak olyan 

beruházások, felújítások, amit mindenképpen folytatni sze-
retnénk (a teljesség igénye nélkül): járdaépítés, iskola felújítás, 
csapadékvíz elvezetés, útfelújítások, a közvilágítás megújítása, 
a parkok, zöld területek megújítása.

Ami új lehet!
Ami fontosnak tartok, és talán eddig nem volt rá elég idô, 

hogy az apróbb dolgok is nagyobb hangsúlyt kapjanak.
A lakosság kicsinek hitt, de nekik fontos kérései, javaslatai.
A szép új épületek mellett a kisebb jelentôségû „beruházá-

sok”, javítgatások is meglegyenek.
A helyi kommunikáció erôsítése.
A helyi rendezvények önkormányzati „erôsítése”.
Az elmúlt évek települési vezetése, olyan iránymutatást ad, 

amit fontos, hogy továbbra is kövessünk. Magasi János Polgár-
mester Úr munkássága magasra tette a lécet számomra, de ezt, 
mint segítséget, mint elérendô célt, és nem, mint terhet élem 
meg.

Célom, hogy Tótvázsony továbbra is az a település, és az a 
közösség maradjon, amit minden ide látogató megdicsér, hogy 
a település fejlôdjön, szépüljön, gyarapodjon, mind fizikailag, 
mind lelkileg.

Sipos Ferenc
polgármester

Tótvázsonyi szervezetek támogatása
Tótvázsonyban már 9 civil szervezet gyûjt 1%-ot. 2015 elején mindenki számára lehetôség nyílik, hogy fel-

ajánlja adója 1%-át, éljen a lehetôséggel Ön is!

A Tótvázsonyi civil szervezetek, akik jogosultak az 1 %-ra:

A szervezet teljes neve Adószáma

A Te jövôdért Alapítvány (iskolai alapítvány) 18207972-1-19

Linde Tótvázsony - Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítvány 19382546-1-19

Nefelejcs Alapítvány a Szociális Partnerségért 19381703-1-19

“Ôszidô” Nyugdíjasklub Egyesület: 18275430-1-19

Tótvázsonyért Alapítvány 19263645-1-19

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 18933039-1-19

Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 18926150-1-19

Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület 19381813-1-19

Tótvázsonyi Sportegyesület 19899444-1-19

Szendrei Szilárd Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

lesz lehetôsége a településeknek a 
váltásra.

November óta folynak az elôké-
születek, nagyon sok dolognak kell 
megvalósulni, hogy a helyi Hivatal 
január 1-el meg tudja kezdeni a 
mûködését. Új emberek, új esz-
közök kellenek, szoftvereket kell 
beszerezni, a Veszprémmel közös 
szolgáltatásokat kell szétválaszta-
ni, és ugyan ez a feladata Barnag 
és Vöröstónak is Nagyvázsony-
nyal szemben, amit szintén innen, 
Tótvázsonyból segítünk.

Fontos volt számunkra, hogy az 
új Hivatal alapításával senkinek 
ne okozzunk kárt, sem a veszprémi 
sem a nagyvázsonyi Hivatal nem 
függ Tótvázsonytól, Hidegkúttól, 
ill. Barnagtól, Vöröstótól, a szétvá-
lással egyik település sem gyengül, 
bár nyilván az átszervezéssel kap-
csolatos munkák minden Hivatal-
tól plusz munkát igényelnek.

A hivatalos megállapodások 
megszülettek, az Alapító Okirat 
elkészült, így már semmi aka-
dálya, hogy az új Közös Hiva-
tal 2015. január 1-el megkezdje 
mûködését. A terveink szerint 8 
fôvel fog az új Hivatal mûködni, 
1 hivatalvezetô(jegyzô), 3 pénz-
ügyes, 1 szociális elôadó, 1 adóügyi 
ügyintézô és 2 fô igazgatási elôadó.

A januári induláskor még bizto-
san lesznek kisebb zökkenôk, így 
kérem a türelmüket, azon leszünk, 
hogy mind a lakosság, mind az 
önkormányzatok ügyei megfelelô 
szakértelemmel, idôben legyenek 
ellátva.

Sipos Ferenc
polgármester

Tótvázsonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal
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Tótvázsony és testvértelepülé-
sünk, Dobel kapcsolatát szeretné 
az Ifjúsági Egyesület erôsíteni egy 
új kezdeményezéssel. Alkalman-
ként híreket jelentetünk meg Do-
belrôl, ezzel segítünk az itt lakók-
nak, hogy jobban megismerjék a 
dobeli eseményeket, híreket. 

Ezzel párhuzamosan fordítunk 
németre tótvázsonyi híreket, ezzel 
adva lehetôséget a kinn élôk szá-
mára, hogy jobban belelássanak 
az itteni aktuális eseményekbe. 
Híreinket átküldjük német nyelven 
Dobelnek, melyet aztán az ottani 
újságban, vagy egyéb kommuniká-
ciós csatornán keresztül tehetnék 
közkinccsé.

Dobel – Keresik a mindennapok 
hôsét 2014-ben is!

2002-ben indult el a kezdeménye-
zés Dobelben, egy spontán ötlettel, 
mely kezdeményezés mára Baden-
Württemberg tartomány határain 
is túlnôtt.

Az évente megrendezésre kerülô 
versenyen olyan hôsök kapnak 
kitüntetést Baden-Württemberg 
tartományból, akik szakmájukban 
tehetségesek, elkötelezettek és 

November 16-án rendeztük meg 
az immáron hagyományossá vált 
„Idôsek Napja” rendezvényünket.  
A megjelent vendégeket mûsorral 
fogadtuk. Meghívásunknak eleget 
tett a veszprémi Petôfi Színház két 
színésze, Módry Györgyi és Szeles 
József, akik már színpadra lépé-
sükkel nagyon jó hangulatot te-
remtettek. Operett elôadásukban 
felcsendültek az ismert, és vidám 
dalok mellett slágerek is.

  A helyi óvodások kedves 
mûsorral készültek, mosolyt csalva 
a közönség arcára. Nagyon ügye-
sek voltak! A fellépôk közt voltak 
nagyobbak is, Strenner Marci és 
Erôs Eszter prózai elôadását, Fixl 
Ferdinánd harmonikázását is nagy 
tapssal fogadták. A mûsort a Né-
met Nemzetiségi Dalkör dalcsokra 
zárta, ami szép befejezése volt az 
elôadásoknak. 

  A fellépôk után késô délutánig 
Pázmándy Attila szolgáltatta a 
talpalávalót. A megjelenteket házi 
készítésû süteménnyel, üdítôvel, 
borral vendégeltük meg. Reméljük 
mindenki nagyon jól érezte magát.

  Mint minden évben, most is kö-
szöntöttük a falu legidôsebb lakóit, 
házaspárjait. Szeretnénk megkö-
szönni minden támogatónak, fel-

Tótvázsony és Dobel
valamiért különlegesek. Minden 
évben egy új szakma, hivatás kerül 
rivaldafénybe.

„Az értékmegôrzés egy nemes 
kifejezés.” – mondja Wolfgang Kri-
eg. „Keressük a mindennapok hô-
sét” versenyével szeretné felhívni 
a figyelmet a különbözô szakmai 
értékek megôrzésének fontossá-
gára, valamint arra, hogy ezek az 
emberek áldozatos munkájukkal 
milyen kellemessé, mennyivel ké-
nyelmesebbé teszik életünket, min-
dennapjainkat.

A kezdeményezés nagyon érde-
kes és példaértékû.  

2011-ben orvosok kaptak díjat:
Mivel a verseny nagyon szoros 

volt és abszolút gyôztest nem tud-
tak hirdetni, ebben az évben 36 
orvost díjaztak áldozatos munká-
jukért.

2012-ben nevelônô kapott kitün-
tetést:

A pedagógusok fontos szerepet 
töltenek be életünkben, hatással 
vannak jövônkre, ezáltal a vidék, 
az ország jövôjére is. 

2012-ben 90 pedagógus pályá-
zott az elnyerhetô legkedvesebb 
nevelô- vagy nevelônô címre. Kup-

penheim-ból Brigitte Webert illette 
meg a „legkedvesebb nevelônô” 
kitüntetés.

Brigitte óvodás csoportjával az 
idôsek otthonába látogatott el, ahol 
gyerekek és idôsek közösen énekel-
tek. A nevelônô koncepciója fiatal 
és idôs emberek összehozása volt.

Az elmúlt években választottak 
már mindennapok hôsének tanárt, 
tanárnôt, betegápolót, rendôrt, ta-
xisofôrt és még postást is.

Idén azonban a legkedvesebb 
vendéglátóst keresik!

2014. december 15-ig várják a 
jelentkezéseket egész Baden-Würt-
temberg tartományból. 

Forrás: www.dobel.de

Összeállította, fordította:
Hamar Zsóka

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

A Nefelejcs Alapítvány hírei

lépônek a segítséget. December 
6-án mi is nagyon készültünk a Mi-
kulás fogadására. Az általunk szer-
vezett programra szintén a helyi 
Kultúrházban került sor. A helyi 4. 
osztályos gyerekek színdarabot ad-
tak elô, mellyel még színesebbé tet-
ték a rendezvényt.  125 gyermeket 
ajándékozott meg a Nagyszakállú, 
akinek ezúton is nagyon köszön-
jük, hogy ellátogatott hozzánk!

  Az év végén karácsonyi gyûjtést 
szervezünk, mellyel a helyi rászo-
ruló családokat szeretnénk támo-
gatni.  Köszönjük a felajánlásokat 
a megajándékozott családok nevé-
ben is.

  Engedjék meg, hogy minden 
helybelinek köszönetet mondjak, 
aki valamilyen módon támoga-
tott bennünket, segített minket 
programjaink megvalósításában. 

Ezúton kívánok Alapítványunk ne-
vében mindenkinek Békés Boldog 
Karácsonyt, és Eseményekben gaz-
dag Boldog Új Évet!

Király-Piltman Katalin
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„Napsütésben, nem  
az árnyékban élünk...”

Az életem Tótvázsonyban mond-
hatni két részre szakadt. Az egyik-
ben mindennap az irodában láttam 
el teendôimet, ami fôként rendsze-
rezést, szerkesztést foglalt magába, 
máskor terepre mentünk, sátrat 
szereltünk össze és szét, kameráz-
tunk és fotóztunk, majd ismét irány 
a stúdió, ahol mindezt feldolgozzuk 
és mondhatom itt-tartózkodásom 
végére is sikerült frissen belekezde-
nem a video-feldolgozás alapjaiba.

Továbbá megismertem milyen is 
csapatban dolgozni, része lenni egy 
munkaközösségnek, ami egyre csak 
bôvült, mondhatni szinte családias-
sá vált, ami nem is olyan nehéz, ha 
a jelenlegi 11 fôbôl csupán ketten 
képviseltetik az erôsebb nemet. Az 
tetszett, hogy ha valakinek gondja 
támadt biztos tudott kihez fordul-
ni a csapatból, hiszen ahányan va-
gyunk, annyi félét tudunk és egyikünk garantáltan tudott segíteni, de ha 
nem, hát egye fene, majd megoldjuk együtt!

Sorra követték egymást az események és az arcok egyre ismerôsebbek 
lettek, az iskolában, óvodában ugyanazok a gyerekek léptek fel és moso-
lyogtak vissza a kamerába, ugyanazok a szorgos kezek kenték a zsíros ke-
nyeret és sütötték a kalácsot. És mi ott voltunk, és megörökítettük ezeket 
a pillanatokat. Megismertem sok lelkes-önkéntes fiatalt is, akikkel együtt 
fôztünk és nevettünk sokat - így ismertük meg egymást az „Ôrizd  meg a 
Csodát» program alatt, aminek részeseként kaptam talán a legnagyobb 
élményeim, amikor is Erdélyben barangolhattunk.

Más magyarként és más határon túli magyarként eljutni egy másik hatá-
ron túli magyaroktól hemzsegô régióba, bár igaz, hogy mindannyian egy 
nyelvet beszélünk néha mégis ‹fordítók› segítségét kellett kérnem, hogy 
megértsem a székely tájszólást.

Lassan múltak a hónapok és idôvel már hangosan köszöntek rám a 
Kotz-közben vagy érdeklôdtek „mi újság az egyesület háza táján”, vagy 
hogy épp látták a hírt a helyi tv-ben. Így megy ez napról napra.

A másik életem az EVS- tréninggel kezdôdött, ahol megismertünk sok 
más külföldi önkéntest, így a Veszprémben tevékenykedôket is. Egy hét-
tel a tréning után már meg is volt az elsô közös bulink, amit aztán még 
több követett. Közben megérkezett Tótvázsonyba új lakótársunk Német-
országból, már vele vettünk részt egy 10-km-es bortúrán, aminek végére 
megígértük, hogy ezt az évet úgy csináljuk, hogy az egyik legjobb legyen. 
Veszprémi kalandozásaink során hozott össze a sors a nagyvázsonyi és a 
várpalotai önkéntesekkel.

Voltak még sokan mások, de szinte mindig ôk voltak azok, akikkel 
együtt néztük a VB-t az Óváros-téren, az élet dolgait elemeztük a Frics-
kában, táncra perdültünk a sörfesztiválon, vagy együtt kerestük fel a kü-
lönbözô utcazenészeket.

Láttam napfelkeltét Tihanyban, bicajoztam Füredre és szitkozódva 
vissza, sétáltam Székesfehérvár óvárosában, megcsodáltam a Siófokot, 
végiglépdeltem Velence strandján, túráztam a Káli-medencében, szur-
koltam a veszprémi kézilabda csapatnak. Annyi minden! Mindezt nem 
egyedül, összeszokott kis csapatunkból mindig akadtak kalandvágyó je-
lentkezôk. Aztán apránként ezek a srácok kezdtek eltünedezni. Lejár a 
kiszabott idô, haza kell menni.

Az én kettôs életem ugyancsak a végéhez közeledik, rám is vár a mókus-
kerék valahol. Egy év alatt sokat tanulhat az ember mind gyakorlatilag, 
mind szellemileg. Volt pár mélypont! Mégis ha visszagondolok, annyi 
emléket szereztem, és olyan sok embert ismertem meg, hogy hiányozni 
fog mindez, de ezt már akkor tudtam, amikor ideérkeztem. Azt hiszem 
sikerült betartanunk a balatoni szôlôültetvényeken tett ígéretünket. 

Még csak ennyi: Köszönöm. És remélem gondoltok majd rám, ha arra 
jártok és végigsétáltok a Kossuth utcán.

Petrás Anett EVS önknétes
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Egy évem  
Tótvázsonyban

Amikor 1 évvel ezelôtt elin-
dultam Csernátonból, hogy ön-
kéntes legyek itt, nem igazán 
tudtam, hogy mire számíthatok. 
Sok minden kötött már elôtte is 
Tótvázsonyhoz, hiszen közel 10 
éve, hogy az ifjúsági egyesülettel 
kapcsolatba állok. Többször jár-
tam már itt elôtte is és ezért kicsit 
úgy éreztem, mintha haza jönnék 
és nem idegenbe. Sok kis dolgot 
szeretek Tótvázsonyban, melyek 
boldoggá tesznek, örömmel tölte-
nek el, mint például a két ikerfa a 

falu határában (Hidegkút felöli oldalon) mely mindig jelzi már messzirôl, 
hogy Tótvázsony közel van, megérkeztem.

Szeretem a Kocz-közt, melyen minden reggel átsétálok a Teleházig, két 
oldalt sokszor ott legelésznek a lovak, akikkel egymásra nézünk, majd 
ki-ki megy a saját dolgára. Szeretek naplementekor sétálni vagy biciklizni 
a falu környékén, ilyenkor gyönyörû a Kab-hegy, a Balaton látványát a 
Kis-Gelláról is igyekeztem beleégetni a retinámba, hogy el ne felejtsem. 
Felejthetetlen emlék marad az is, hogy az iskola tôszomszédságában la-
kunk mi önkéntesek, így sokszor elôfordult, hogy gyerek zsivajra ébred-
tem. Nem mindig esett jól, de a nyári szünetben egyenesen hiányzott már.

Szeretek a Tetôtérben dolgozni, minden reggel miután megérkezem az 
irodába, a kis bögrémbe elkészítem a kávémat (mindenkinek névre szóló 
bögréje van, el sem tudnám már képzelni, hogy valami másba igyam a 
kávém) és már kezdôdhet is a nap. A jó társaságban mindig nagyon ha-
mar eltelnek a napok, sokszor szinte észre sem veszem, csak hirtelen este 
lesz és zárni kell. Hiányozni fognak a forgatások, sok mindent tanultam 
az egy év alatt, mit hogyan kell csinálni, ennek köszönhetôen sok helyen 
jártam és sok embert ismertem meg. Az óvodában kivált kép élveztem 
az ilyen munkát, mert annyira aranyosak a kicsi Tótvázsonyiak, mindig 
mosolyt csalnak az arcomra. 

Természetesen a szórakozásra is jutott idô, felejthetetlen emlék a sok 
kártya party, társasjáték est, óra átállítás. Sok klassz embert ismertem 
meg akiket igazán megszerettem, mondhatom, hogy igaz barátokra is 
szert tettem, akik nagyon hiányozni fognak. Nagyon sok jót és szeretetet 
kaptam a Tótvázsonyiaktól az itt töltött idô alatt, remélem majd egyszer 
lesz alkalmam visszaadni a sok jót.   

Végszóként annyit tudok mondani, hogy Tótvázsony és lakói sem töké-
letesek, de nagyon megszerettem a falut és a benne élôket úgy ahogy van-
nak, minden szépségükkel, tökéletlenségükkel együtt. Úgy érzem nem 
utolsó alkalommal járok itt, és még sokszor fogok Tótvázsonyban idôzni. 

Rádu Viola EVS önkéntes
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Megalakultunk
Megalakult a Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat! 

Elnök: Hauck Jánosné, tagok: Molnár Ferencné, Hauckné Heilig 
Réka.

Korábbi elnökünk, Scheer József leköszönt posztjáról. 12 évig 
volt a Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
Köszönjük eddigi lelkiismeretes, kitartó munkáját. 

A Német Nemzetiségi Egyesülettel karöltve továbbra is azért 
dolgozunk majd, hogy településünkön megôrizzük és továbbad-
juk nemzetiségünk hagyományait, értékeit.

Köszönjük a bizalmat! 

Tótvázsonyi Német  
Nemzetiségi Önkormányzat
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Ein Jahr Tótvázsony –  
kurz vor Ende

Da sind sie also: die letzten 
Wochen meines einjährigen eu-
ropäischen Freiwilligen Dienstes 
in Tótvázsony. In wenigen Tagen 
startet die Mittelauswertung der 
ungarischen Organisationen in 
Budapest – ein großes Treffen bei 
dem sich viele Freiwillige aus Un-
garn zusammen setzen und ihre 
Erfahrungen schildern, dann habe 
ich meinen Winterurlaub, für den 
ich nach Deutschland zurückkeh-
re und danach sind es ungefähr 
nur noch 5-6 Wochen und meine 
Zeit hier ist vorbei.

Es sind gemischte Gefühle die 
mich bei diesem Abschied beg-
leiten, einerseits bin ich freue ich 
mich natürlich wieder in die Hei-
mat zu kommen, Freunde und 
Familie zu treffen, anderseits 
ärgere ich mich das die Zeit hier 
insgesamt zu wenig war und ich 
leider nicht alle meiner mir selbst 
gesteckten Ziele erreichen werde.

Da wäre zum einen das Erler-
nen der ungarischen Sprache, ein 
paar Wörter habe ich gelernt, ich 
verstehe mittlerweile auch ein we-
nig wenn jemand um mich herum 
redet. Aber ein Jahr reicht wohl 
einfach nicht aus um diese komp-
lizierte Sprache zu erlernen. Dass 
ich die ungarische Sprache nicht 
unbedingt hier benötigte machte 
den Lernprozess auch nicht viel 
einfacher.

Ich nehme allerdings viele sehr 
schöne Erinnerungen mit in die 

Heimat. Zur Zeit 
habe ich mehr als 
15.000 Fotos hier 
angefertigt, alleine 
die Auswahl der 
besten Fotos die-
ser Zeit wird einige 
Tage in Anspruch 
nehmen. Auch die 
vielen Reisen in-
nerhalb und außer-
halb Ungarns sind 
Dinge an die ich 
mich gerne erinnern 
werde: Da wäre 
unsere Fahrt nach 
Siebenbürgen, nach 
Dobel, der Balaton, 
Kapolcs und vieles 
mehr.

Sehr gefreut habe 
ich mich auch darü-
ber wie ich hier 
aufgenommen wur-
de. Der Aufenthalt 
wurde dadurch hier 
sehr angenehm. 
Hätte nie gedacht 
wieviel Energie die-
ses kleine Dorf am 
Balaton besitzt und 
kostet. Auch daran werde ich mich 
gerne erinnern.

Nun denn, in wenigen Tagen bin 
ich zu Hause, ich verbringe mein 
Weihnachtsfest und Jahresanfang 
in Berlin mit Freunden und Fami-
lie und komme dann Mitte Januar 
zurück. Wie mein Gefühlszustand 

dann aussieht, kann ich nicht vora-
ussagen.

Vielen Dank fürs Lesen, frohe 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Helge Pomorin
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Egy év Tótvázsonyban –  
lassan a végéhez közeledünk

Ezek tehát egy éves Tótvázsony-
ban töltött önkéntes munkám 
utolsó hetei. Néhány nap múlva 
kezdôdik a magyarországi önkén-
tesek tréningje, Budapesten– ez 
egy nagy találkozó, ahol  a sok 
magyarországi önkéntes összeül és 
mindenki megosztja tapasztalata-
it. A téli szünidô után - amit Né-
metországban töltök el – 5-6 hétre 
még visszatérek Tótvázsonyba.

Érzéseim vegyesek, ha arra 
gondolok, hogy búcsút kell mon-
danom. Egyrészt örülök termé-
szetesen, hogy hazaérkezem, újra 
a barátaimmal és a családommal 
lehetek. Másfelôl kicsit csalódott 
vagyok, hogy az itt töltött idô ke-
vésnek bizonyult, sajnos nem tud-
tam minden elképzelésemet meg-
valósítani.

Az egyik tervem, ami nem sike-
rült, a magyar nyelv elsajátítása. 
Pár szót természetesen megtanul-
tam, és sokszor megértem, amit 
nekem mondanak. De egy év nem 
elég elsajátítani ezt a bonyolult, 
nehéz nyelvet. Az sem segítette elô 
a tanulási folyamatot, hogy nem 
voltam rákényszerítve, hogy ma-
gyarul beszéljek.

Természetesen sok szép élmény-
nyel is gazdagodtam. Ez idô alatt 
több mint 15. 000 fotót készítet-
tem. A legjobb fotók kiválogatása 
nagy kihívás lesz majd, néhány na-
pot igénybe fog venni. Utazásaink-
ra – belföldi és külföldi - is szíve-
sen gondolok majd vissza. Jártunk 
például Erdélyben, Dobelben, a 
Balatonon, Kapolcson, és még sok 
más helyen.

Nagyon örülök, hogy felvettek 
és itt dolgozhattam. Eddig itt tar-
tózkodásom nagyon kellemes volt. 
Sosem gondoltam volna, hogy egy 
ilyen kis faluban mekkora energia, 
élet van. Erre is szívesen emlék-
szem majd vissza.

Nos, pár napon belül otthon le-
szek. A Karácsonyt és az Új Évet 
Berlinben töltöm barátaimmal és 
a családommal. Január közepén 
utazom vissza, hogy milyen érzé-
sekkel, ezt elôre nem tudom meg-
jósolni.

Köszönöm, hogy olvasta soraim. 
Boldog Karácsonyt és sikerek-

ben gazdag boldog Új Évet kívá-
nok!

Helge Pomorin
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

(Fordította: Hamar Zsóka)

Grófnô  
a könyvtárban

„Engem mindig a vagyonról, a vagyon 
elvesztésérôl faggatnak. Az én csalá-
domban nem a vagyon elvesztése volt az 
igazán fájó pont, hanem a család szétve-
rése.”

Nádasdladány. Kevesen gondolnak 
arra, hogy a falu névadója a Nádasdy 
família. A hazánknak oly sok hadve-
zért, országbírót, mecénást adó törté-
nelmi Nádasdy-család, melynek tagja-
ként született gróf Nádasdy Borbála, 
kitôl a fenti idézet is származik.

Szinte hihetetlen, hogy a XXI. szá-
zad elején az ember szemtôl szembe 
találkozzon egy grófi sarjjal. Gróf Ná-
dasdy Borbála 1939-ben született az 
egyik legnagyobb magyar arisztokrata 
család, a Nádasdy-família tagjaként. A 
sors nem melengette keblén, származá-
sa miatt 12 éves korában bebörtönöz-
ték, az 1956-os tevékenységéért emig-
rálnia kellett, csak 1989-ben térhetett 
vissza Magyarországra.

Már önéletrajzi kötetének elolvasása 
után több mint szimpatikus volt szá-
momra. Meg kell ôt ismerni, szemé-
lyesen kell találkozni vele, tud olyat, 
ami mindnyájunk számára értékes 
lehet. Érett, tiszta, egyenes világkép, 
harag és bosszúvágy nélkül, az elszen-
vedett megaláztatások inkább tar-
tást, mint keserûséget eredményeztek 
nála. Hazaszeretet, a magyar nemzet 
iránti alázat lehetnek még jellemzôi. 
Mindezt egy kedves, csinos, közvetlen, 
mondhatni egyszerû, dolgos, de egye-
nes tartású asszony képében láthatták 
azok, akik zsúfolásig töltötték a tetô-
tér helyiségét az október 10-én gróf 
Nádasdy Borbálával rendezett író-olvasó 
találkozón.

„Csodálatos életem volt, s ezért min-
dent meg kell tennem, hogy azon keresz-
tül minél többen ismerhessék meg nem-
zedékem sorsát. Célom, hogy legalább 
ajánlott olvasmányként minden iskolai 
könyvtárban ott legyenek a kötetek.”

Minden olvasni szeretônek jószív-
vel ajánlom írásait, melyek könyvtá-
runkban megtalálhatók! 2008-ban 
megjelent elsô kötetét, a Zagolni za-
bad? címû önéletírást, a háromrészes 
életrajzi munka folytatását A szabad-
ság zaga (2009) és a Maradni zabad! 
(2010) köteteket. Valamint az Ízes élet 
címû anekdotákkal színesített sajátos 
szakácskönyvet. 

„ … egy barátunk javasolta, hogy írjam 
meg az életemet. Nem azért, hogy bestsel-
ler legyen, hanem azért, hogy a magyar 
ember megismerhesse az oly sokáig el-
titkolt, megmásított múltját, és tanuljon 
belôle.”

2013-ban jelent meg az Isten fizesse 
meg! címû interjúkötet a Heti Válasz 
Kiadó gondozásában, amelyben Böjte 
Csaba, Hernádi Zsolt és Zwack Sándor 
mellett Borbála is interjút adott.

2012-ben a Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztjének polgári tagozata kitün-
tetést kapta meg. Lepsény díszpolgára.

Felhoffer Antónia  
könyvtáros
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„Ha szereted, viszontszeret,
ha mosolyogsz, ô is ám!
Ha bánat ér, megosztozik
szegény szíved bánatán!
Cirógatod, megcirógat,
becézgeted – örül ám!
Szíved örül, lelked röpül
csodálatos illatán!
Orvosság ez minden bajra,
gondot s a bút ûzi ám!
Szíved, lelked meggyógyítja,
míg merengsz az illatán!”

(Csukás István:  
A bûvös virág/Süsü)

A gyerekek többsége biztosan 
ismeri ezt az idézetet, de talán 
még a felnôttek sem felejtet-
ték el, hiszen gyermekkorunk 
egyik meséjébôl ragadtam ki: 
„Süsü és a bûvös virág”-ból. 
Egy egyszerû, de annál mé-
lyebb dologról szól, a szeretet-
rôl. Egyszerû a mese lényege, a 
bûvös virágot szeretni kell ah-
hoz, hogy szépen tudjon fejlôd-
ni. Így hálálja meg a szeretetet. 
Ha nem szereted, elpusztul. 
Mert „a szeretet a legnagyobb do-
log a világon!” (Süsü)

A szeretet az életünk alapja. 
Nem tudunk nélküle élni. Áthat-
ja az egész életünket. Szeretjük a 
szüleinket, a testvéreinket, a ro-
konainkat, a barátainkat, a hob-
binkat, a munkánkat, egy kedves 

tárgyat. Most biztosan sokan fel-
kapják a fejüket és azt gondolják: 
„A munkánkat!!! Nincs olyan em-
ber, aki szereti a munkáját!” Pedig 
ha valaki olyasmit csinál, amit 
nem szeret, vagy olyan légkörben 
dolgozik, ahonnan hiányzik a sze-
retet, elôbb-utóbb kimerül, kiég. 
Ha valamit szeretettel teszünk, 
észre sem vesszük, milyen teljesít-
ményre vagyunk képesek. A szere-
tet mérhetetlenül sok energiát ad! 
Fáradhatatlanná teszi az embert. 
Feltölti erôvel.

Azért, hogy boldogok legyünk, 
tennünk kell. Szeretettel kell rá-
csodálkoznunk a világra, a környe-
zetünkre, embertársainkra!

A szeretet lényege, hogy teljesen 
odafordulunk a másik ember felé. 
Kiüresítjük magunkat, hogy csak 
vele tudjunk foglalkozni. Ehhez 
az is kell, hogy ismerjük a másik 
„szeretetnyelvét”. Aki szeret, az a 
másik ember javát keresi. Gondol-
junk arra, hogy a szeretet nem azt 
jelenti, hogy magunknak kedve-
zünk, hanem azt, hogy valaki más 
kedvéért teszünk valamit.

Ne feledjük el a megbocsátást 
sem! A szeretet nem tartja számon 
a másik fél hibáit, és nem hánytor-
gatja fel a múlt kudarcait. Egyi-
künk sem tökéletes. Elôfordul, 
hogy szavainkkal vagy tetteinkkel 

megbántjuk egymást. A múltat 
nem törölhetjük el, de bocsánatot 
kérhetünk, és megpróbálhatunk 
rossz szokásainkon változtatni. A 
megbocsátás a szeretet választása.

Az adventi- és a karácsonyi 
idôben mindenki próbál jobban 
odafigyelni a másik emberre. 
Próbáljunk minél több ember felé 
szeretettel fordulni, töltsük fel 
egymás „szeretettartályát”, így mi 
magunk is töltekezhetünk!

„Nem olyan komplikált ez az élet. 
Örvendj annak, hogy vannak, aki-
ket szerethetsz. Nagyobb és fonto-
sabb feladatod nincs, mint boldog-
gá tenni azokat, akiket a Jóisten rád 
bízott. Ilyen egyszerû.” Böjte Csaba 
testvér

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében kegyelemteljes, 
békés, áldott karácsonyt és sze-
rencsés, boldog újévet kívánok! 
Im Namen der Deutschen Sel-
bstverwaltung wünsche ich Euch 
gnadenvolle, friedliche, gesegnete 
Weihnachten und ein glückliches, 
erfolgreiches Neues Jahr!

Gelopt sei Jesus Kristus! In 
Ewigkeit! Amen

Hauckné Heilig Réka
Német Nemzetiségi  

Önkormányzat

Német 
Nemzetiségi 
Egyesület

A Német Nemzetiségi Egye-
sület csoportja a Dalkör, mely 
az idei évben is több rendezvény 
megszervezôje, illetve résztve-
vôje volt. Néhány programon 
a Katolikus Egyházi Kórussal 
közösen vettünk részt:

- Áprilisban az Egyesület tag-
jai a hagyományokhoz híven a 
katolikus templomban a virág-
vasárnapi Passiót adták elô.

- Májusban került megrende-
zésre Zircen az Egyházi Kóru-
sok Találkozója, melyre lelke-
sen készültünk, örömmel adtuk 
elô mûsorunkat a templomban.

- Június elején rendeztük meg 
a Nemzetiségi Napot. A Nem-
zetiségi Egyesület és a Nem-
zetiségi Önkormányzat közös 
rendezvényén a felvonulást 
követôen kultúrcsoportok ad-
tak mûsort: a helyi csoportok 
mellett (óvoda, iskola, Dalkör) 
énekkarok, (Nagytevel, Né-
metországból a Burgstetten/
Kirchbergi Kórus), a herendi 
tánccsoport, és a Balatonfüredi 
Fúvós zenekar.

- Júniusban a Pirgerek részvé-
tele tette még ünnepélyesebbé 
az úrnapi körmenetet.

- A júniusban Dobelben, 
szeptemberben Tótvázsonyban 
megtartott 20 éves jubileumi 
ünnepségen a Dalkör is mûsort 
adott. Magyar és német dalok-
kal kedveskedtünk a vendégek-
nek.

- Szeptemberben második 
alkalommal tettünk eleget a 
Veszprémfajsziak meghívásá-
nak, ahol a Katolikus Egyház 
Kórusával együtt alkalomhoz 
illô énekekkel léptünk fel. 

- Novemberben az Idô-
sek Napján német és magyar 
mûsorunkkal kedveskedtünk a 
megjelent szép korúaknak.

- Decemberben a Tótvázso-
nyért Alapítvány által szer-
vezett programon az Egyházi 
Kórussal együtt igyekszünk 
meghitt pillanatokat szerezni 
a közönségnek. Az Általános 
Iskola harmonika tanárával ké-
szülünk erre az alkalomra, az 
elsô közös fellépésünkre.

Mindenkinek kellemes kará-
csonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánunk:

Hauck Jánosné
dalkörvezetô

Törekedjetek a szeretetre!

A karácsony várás idôszaka mindig fontos része az évnek. Ilyen-
kor izgalommal várjuk az ünnep eljöttét és különbözôféleképpen 
készülünk fel Jézus születésének napjára. Az adventi idôszakban 
érdemes kicsit lelkiekben is készülni a közelgô ünnepre. Ilyenkor 
fontossá válnak az olyan tevékenységek, amit családunk körében, 
szeretetben és örömmel végzünk, mint például díszek készítése, 
sütés-fôzés, séták a téli, havas erdôben, egy jó könyv olvasása a 
meleg kandalló mellett. Az utóbbihoz szeretnék segítségükre len-
ni az alábbi könyvajánlatunkkal, hogy az ünnep teljes legyen.

Karácsonyi könyvajánló

Fábián Janka: 
EMMA SZERELME

Egy békebeli romantikus család-
regény. A történész végzettségû fi-
atal írónô elsô könyve nyitódarabja 
egy háromkötetes családregény-
nek, amely egészen a XX. Század 
végéig követi nyomon a Kóthay csa-
lád több nemzedékének az életét.

Könnyed, élvezetes és fordulatos 
olvasmány az ünnepekre. További 
kötetei: Emma fiai, Emma lánya, 
amelyek szintén megtalálhatóak 
könyvtárunkban.

Csörgô Anikó: 
ADVENTTÔL KARÁCSONYIG 

Tanácsok, ötletek  
az ünnepi elôkészületekhez

Jeles napjaink közül a karácsony 
a legszebb és minden család számá-
ra az egyik legnagyobb ünnep. Ho-
gyan varázsoljunk bensôséges ka-
rácsonyi hangulatot otthonunkba? 
Hogyan díszítsük fel a lakás külön-
bözô helyiségeit és a fenyôfát? Mi 
legyen a karácsonyi menü? Hogyan 
csomagoljuk be ajándékainkat?

Sok remek ötlettel és színes kép-
pel lehet segítségünkre ez a könyv.
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A Schönwald Mária Községi 
Könyvtár és a hidegkúti könyvtár 
közös szervezésében, 2014. októ-
ber 8-án került bemutatásra az Ég-
bôl pottyant mesék -Kacagó kon-
cert Levente Péter elôadásában a 
tótvázsonyi kultúrotthonban. Az 
esemény lebonyolításában részt 
vett a Tótvázsonyi Ifjúsági Egye-
sület, kulturális közfoglalkozta-
tottak és az önkéntesek.

A program a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer /KSZR/ ke-
retében valósult meg.

Az elôadás elôtt két órával 
megérkezett a mûvészúr. Miután 
bemutatkoztunk egymásnak, 
mindenkihez volt személyes mon-
dandója. Péter bátyó pedagógi-
ai eszközökkel készít mûvészi 
mûsort. Magatartáskultúra címen 
tart elôadásokat szerte az ország-
ban pedagógusoknak, tantestüle-
teknek, szülôknek, a felnövekvô 
nemzedékek érdekében.

Mesélt nekünk az életérôl, 
fôpróbát tartott, technikai eszkö-
zök beállításait ellenôrizte.

Annyira közvetlen volt velünk, 
hogy szinte elrepült az idô és már 
jöttek is az óvodások, kisiskolá-
sok szüleikkel, pedagógusukkal. 
Hamar megtelt a terem gyerek 
zsivajjal.

A gyerekek bevonásával a csa-
lád összetartó erejérôl, a felnôt-
té válásról, a társadalomba való 
beilleszkedésrôl, a fiatalok saját 
hazájukban marasztalásáról szólt 
a színi elôadás. A mûsor zárása-
ként lejött a színpadról és minden 
egyes kisgyerekkel és felnôttel ösz-
szeérintette a tenyerét, így köszön-
te meg a részvételt és figyelmet. A 
gyerekeknek ez a gesztus nagyon 
tetszett. Aki akart vehetett köny-
vet, cd lemezt, amelyet dedikált 
a színmûvész úr. Ezek a könyvek 
megtalálhatóak a könyvtárban.

Levente Péterrôl sokan állítják, 

hogy színész és pedagógus, bár 
szerintem ô olyan ember, aki sze-
retne környezetében több örömet 
szerezni, mint bánatot.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tótvázsonyban járt Levente Péter

Victor Davich: 
8 PERCES MEDITÁCIÓ

8 perc a több békéért,
8 perc a kevesebb stresszért,
8 perc az összeszedettségért,
8 perc a boldogabb életért.
Az ünnepek nyugalmát kihasz-

nálva kerítsünk sort egy kis medi-
tációra, vegyünk egy mély léleg-
zetet a rohanó világ forgatagában 
és pihenjünk meg. A könyv ebben 
ad nekünk támaszt valamint leír 
egy 8 hetes meditációs programot, 
amelynek segítségével jobban meg-
ismerkedhetünk a meditáció rejtel-
meivel.

Összeállította: Madár Kata
Schönwald Mária 
Községi Könyvtár
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Ígéretet tettem… Gondolom 
sokan nem értik, mire hivatko-
zom, talán ez a vallomás nem 
is lenne szükséges, de ez nálam 
már iskolás koromban kezdô-
dött, a puskázás gondolata is 
kiült az arcomra. Ebbôl okulva, 
nehogy ne tudjak eléggé felsza-
badultan mesélni, errôl a szá-
momra oly fontos témáról, elébe 
megyek, és bevallom…

Ígéret szép szó és meg is fogom 
tartani! A következô korosztá-
lyos programunk, amirôl mesél-
nem kéne a baba masszázs és a 
Mini-Manó Klub után, a könyv-
tár keretein belül Felhoffer 
Antónia szervezésében a Mese-
kuckó, de engedjétek, engedjék 
meg, hogy visszakanyarodjak és 
meséljek egy tervezett progra-
munkról, amit idôközben el is 
indítottunk. 

Nem találtuk fel a spanyolvi-
aszt, nehogy azt higgyék! Szem-
be találtuk magunkat egy hely-
zettel, ami olyan hatással volt 
ránk, hogy szükségét éreztük, 
hogy valamit kezdjünk vele.  

A helyzet?
- A helyzet az, hogy sok gyer-

mek születik Tótvázsonyban.
- Sok kisgyermekes család dönt 

úgy, hogy Tótvázsonyt választják 
új otthonuknak.

- A település lakói közül na-
gyon sok ember fontosnak tartja 
a hagyományôrzést.

- Fiatalos lendületes, egymás-
sal kapcsolatot tartó közösség.

Az egyenletet levezettük és az 
eredmény így alakult:

(Gyermekek + szülôk + gon-
doskodó közösség) szorozva 
hagyománnyal = Tótvázsonyi 
komatál

Ezek a tények! De az érzelme-
ket követve is ide jutottunk. 

Dédikénél kezdeném, mert ô 
aztán tudja, hogy mitôl döglik 
a légy! Azt is tudja, hogy a férfi 
csak egy fokkal legyen szebb az 
ördögnél! 

A bölcsesség és az élettapasz-
talat, olyan mondatokat ad a szá-
jába, amikre azt gondolom most 
már 32 éves fejjel, jobban kellett 
volna hallgatnom! Lehet, hogy 
a koromból kifolyólag is egyre 
jobban érdekel a régi idô. A jól 

felépítet, kigondolt több száz éve 
mûködô hagyományok, amik 
társadalmi normákat állítottak, 
ami végett ünneplôben megyünk 
az iskolába az évzáróra, amik 
beleivódtak a mindennapjaink-
ba, amik csak számunkra fontos 
családi hagyományokat adtak, 
vasárnapi ebéd, tyúkhúsleves, 
rántott hús… Vagy ha csak arra 
gondolok, hogy a dédi receptje 
szerint milyen jó bejglit sütni, 
mert rengeteg emlék és jó érzés 
köt hozzá! 

És ebben a világban, amikor 
minden olyan bizonytalan és 
gyorsan változó, olyan jól esô ér-
zés megtalálni a biztos pontokat. 
Ezen az érzelmi síkon indulva 
és ezt csak fokozva és még sze-
mélyesebbé téve, két gyerme-
kes anyukaként átéltem azt az 
izgalmat, várakozást, aggodal-
mat, felfokozott lelki állapotot, 
amikor a családba új emberke 
érkezik. Hogy micsoda csoda az 
elsô éjszaka otthon, amikor már 
eggyel többen ébredünk. Az elsô 
séták. Vagy csak az a boldogság, 
amikor a kisfiam ölébe elôször 
bele tettem a kislányomat és a 
két gyermek elkezdett ismerked-
ni.

Nem akarom túldimenzionál-
ni, nem akarok ömlengeni, bár 
azt hiszem, hogy minden édes-
anyának nehéz megállnia, hogy 
erôs érzelmek nélkül, elfogultan 
ne beszéljen 3 órát errôl a témá-
ról! De én most önmegtartózta-
tok.

Olyan jó ezekez az emlékeket 
újra és újra felidézni. Megtelik 
az ember szíve melegséggel. 

És persze van ezekben a na-
pokban sok-sok nehézség is. Az 
édesanya fáradtsága, az átvir-
rasztott éjszakák, a kimerült 
szervezet. A rengeteg új hely-
zet, az új szerepek a családban. 
Amikor rádöbbenünk, hogy a 
rég megszokott rutin feladatok 
elvégzéséhez tripla annyi idôre 
és energiára lett szükségünk. 

Azt hiszem mi édesanyák errôl 
is tudnánk mesélni! 

De ha tapasztaltuk és tudjuk, 
mivel jár egy baba gondozása ne-
velgetése, Tótvázsonyon belül mi 
édesanyák, legalább 600-an, ak-
kor miért nem segítjük egymást? 
Tudjuk mindannyian micsoda 
örömmel fogadtuk, ha a nagy-
mamának a munkája mellett 
sikerült ebédet fôznie nekünk, 
és egy gonddal kevesebb maradt 
ránk és milyen jól is esett egy kis 
fôtétel! Ezek ismeretében akkor 
miért ne tehetnénk azért, hogy 
ezek a nehézségek tompuljanak, 
hogy az elsô napok tényleg csak 
az ismerkedésrôl, örömteli per-
cekrôl szóljanak!

Így mindezeket átgondolva és 
a komatál hagyomány eszmei-
séget követve, szeretnénk min-
den Tótvázsonyba, Kövesgyûrbe 
születô gyermekeket és szüleiket 
köszönteni, szeretnénk segíteni, 
szeretnénk együtt örülni és azt 
a jó kis melegséget újból és újból 
érezni a szívünk táján!

Megszületet a Tótvázsonyi Ko-
matál! 

Három hónap alatt, három 
gyermek született Tótvázsony-
ban, Nándi, Dóri, Hanna Bog-
lárka. Mind a három apróságot 
és családjukat köszöntöttük egy 
finom ebéddel, amit egy erre 
a célra készített égetett agyag-
edényben szervíroztunk a csa-
ládnak.

Az ebéd mellé készítettünk egy 
tótvázsonyi komatál menükár-
tyát, így fel tudtuk tüntetni, hogy 
ki milyen étellel, süteménnyel 
készült a család köszöntésére. 
Került az asztalra tyúkhúsleves, 
csokis koszorú, almás pite, cék-
lasaláta, vegyes savanyúság, olí-
vabogyós kenyér, sajtos pogácsa, 
túró rolád és még sorolhatnám…

Szeretném megragadni az al-
kalmat, és megköszönni min-
denkinek, aki segített, hogy 
a tótvázsonyi komatál életre 
kelljen és fáradtságot, idôt nem 
sajnálva finomabbnál finomabb 
étkeket készített! 

A Tótvázsonyi Komatál útnak 
indult, ezzel egy régi, elfeledett 
hagyományt újra élesztve!

U.I.: Szívem mélyén remélem, 
hogy egyre többen leszünk, akik 
fontosnak tartják, hogy ez a ha-
gyomány életben maradjon, és 
mindennapjaink részévé váljon!

Bárányos-Svéda Zsanett
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tótvázsonyi Komatál!



9

Az idei évre terveztük az eddigi 
munkánk folytatását, az iskolai 
szakkörök befejezését és elszámo-
lását, a március 15-ei ünnepség, a 
Savanyó Jóska Napok, a Szüreti 
mulatság megszervezését, a Nyári 
Napközi lebonyolítását, az Ôrizd 
meg a csodát nemzetközi program 
folytatását, a Tetôtér programok-
kal és látogatókkal való megtölté-
sét, a Tótvázsony Tv és a további 
kommunikációs munkák felpör-
getését a helyi civilek segítését. 
Mindez azt gondolom, jól sikerült. 

A változások 2014-ben: 
Legjelentôsebb változásunk a 

munkatársunk cserélôdése. Sipos 
Ferenc az év közepén jelentette 
be távozását, majd meghirdettük 
az állást, és Bárányos-Svéda Zsa-
nettet vettük fel a helyére, jelenleg 
közmunka program keretében. 

Zsanett érkezésével és Verpulá-
cz Dia elfoglaltságai miatt a Mi-
ni-Manó klub mûködtetését, napi 
ügyintézését átvettük 2014 ôszétôl. 
A Mini Manó Klub keretében elin-
dítottuk a komatál programunkat, 
mellyel az itt élô családokat aján-
dékozzuk meg megszületô gyerme-
kük hazaérkezésekor.

2014 ôszétôl 4 fô kulturális köz-
munkás napi feladatait koordi-
náljuk, munkáltatójuk a Nemzeti 
Mûvelôdési Intézet. Madár Kata 
a helyi óvodában, Nagy Gellértné 
a hivatalban, Veressné Adrienn 
a szociális gondozónak segít heti 
több napot, Hamar Zsóka a nem-
zetközi munkánkban aktív.

Új programként megyei sváb ér-
tékek gyûjtésébe kezdtünk, melyet 
a települések Értéktár bizottságai-
nak nyújtunk be. Dokumentálunk 
5 sváb értéket, Tótvázsonyban a 
Pirgerezés és a Christkindl spiel 
hagyományát, a továbbiak kivá-
lasztás alatt vannak. A megyei le-
véltárral már formálódik ez ügyben 
egy tartós együttmûködés. Kezde-
ményezésünkre, és segítségünkkel 
alakult meg a helyi Értéktár Bi-
zottság. 

Az év végén felvettük a kapcso-
latot Dobel új polgármesterével, 
azzal a céllal, hogy németre szeret-
nénk fordítani itteni eseményeket, 
és kinti információkat magyarra 
fordítva szeretnénk a helyiekkel 
megosztani. Elsô cikkek elkészíté-
se folyamatban már. Másik célunk, 
hogy pályázati lehetôséggel Csa-
ládos találkozót szervezzünk kinn 
és itthon. Németül vagy angolul 
beszélô kisgyermekes családoknak 
adnánk lehetôséget a testvértele-
pülési kapcsolatba való bekapcso-
lódásra, család és gyermekbarát 
programokon való részvételre.

A Nemzeti Mûvelôdési Intézet 
Veszprém által kezdeményezett 
hímzés projekt indult el Tótvá-
zsonyban.

A projekt költségeit pályázati 
pénzbôl fedezik.

A projekt célja, településünkön 
feledésbe merült Balaton-felvidéki 
hímzés kultúra felelevenítése.

A megvalósításhoz sikerült 
megnyerni Szuper Miklósné népi 
iparmûvészt, aki október 10-tôl 
minden hétfôn, eljön falunkba, és 
a projektre direkt összeállt hím-
zôkört, ill. tagjait oktatja, tanítaja.

A tiszta forrásból eredô tanulás 

a fehérhímzés, keresztszemes,- 
gyapjú hímzésre, azsúrozás, bor-
sólyuk, subrika készítésére terjed 
ki.

Hétrôl, hétre nagy élmény egy-
egy hímzéstechnikát, mintát meg-
tanulni.

Ez az idôigényes tevékeny-
ség türelmet, kitartást kíván a 
mûvelôjétôl. El tudjuk képzelni, 
hogy amikor nem volt televízió, 
számítógép, a lányok és asszonyok 
hogyan élték napjaikat. Munka 
után, amikor elcsendesült a csa-
lád, szorgos kezek készítették a 
gyönyörû hímzett terítôket, füg-

gönyöket, hímzett ruhákat, halotti 
lepedôt.

Mára a múlt pora betakarta ezt 
a idili képet. Most itt a lehetôség 
arra, hogy Tótvázsonyban a por-
ban megtalált igazgyöngyöt fölve-
gyük, és azt gyermekeint és uno-
káink számára átadjuk.

Megtanuljuk és átadjuk ezt a 
mûvészetet. Mert a népmûvészet 
egy kollektív mûvészet, a falu és 
a tájegység közös kincse. Ezért 
felelôsségünk ezt a kincset megô-
rizni.

A hímzôkör továbbra is várja 
a hímzést szeretô és mûvelôk je-
lentkezését, /minden korosztályt 
érintôen/. Az összejövetelek helye 
a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
TETÔTER-e, Magyar utca 101. 
hétfôi napokon 16 óra 30 perctôl. 

Szeretnénk, ha bôvülne a lét-
szám, minél többen elsajátítanák a 
Balaton-felvidéki hímzést.

Nagy Gellértné
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tótvázsonyi Hímzôkör

A porban megtalált 
igazgyöngy

Számadás az év végével
2015-ös terveink között az eddigi 

munkánk továbbfejlesztése szerepel. 
két fô tervünk: 

A iskolai közösségi szolgálatra 
épülve a helyi ifjúsági klub fej-
lesztését és a folyamatos önkéntes 
munka kidolgozását tervezzük, 
Ezzel segítve, hogy a helyi kö-
zépiskolások helyben végezzék el 
szolgálatukat, hasznos munkát 
végezhessenek és válogathassanak 
érdeklôdésüknek megfelelôen. 
Emellett aktív részvételükkel be-
kapcsolódjanak a helyi ifjúsági 
közösségbe, egy ehhez megfelelô 
ifjúsági klub által nyújtott szolgál-
tatásokon keresztül. Ezzel egyesü-
letünk tagtoborzását is szeretnénk 
felgyorsítani.

Családok fejlesztése, segítése, és 
felkarolása terén célunk képzések 
szervezése a munkaerô piacra való 
visszakerülés érdekében, a helyi 
gazdálkodás népszerûsítése, a gaz-

dálkodó családok ismertebbé téte-
le és a szegénységben élôk számára 
élelmiszerraktár indítása. 

Áldott, szeretetteljes Karácsonyi 

Ünnepeket, közösségi élmények-
ben gazdag új évet kívánunk!

Szendrei Szilárd elnök
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Ôszidô Nyugdíjas Klub

Beszámoló a Nyugdíjas Klub  
2014 második félévérôl és terveinkrôl

Klubunk nyári idôszaka kellemesen kezdôdött, mivel a Keszthelyen 
megrendezésre kerülô népdalkörök vetélkedôjén, ezüstminôsítést ér-
tük el. Több meghívást is kapott énekkarunk egészségügyi elôadásokra, 
többek között a tótvázsonyi általános iskolában, és a veszprémi Hangvil-
lában is felléptünk.  Már hagyományossá vált a Savanyú Jóska napokon 
való szereplésünk is. A dobeli vendégeink látogatása alkalmából vala-
mint az ajkai népdalkör találkozón szintén szerepeltünk.

Elmondhatjuk, hogy a népdalkörünk ebben a fél évben is ki tett ma-
gáért, köszönhetôen az éneklôk, valamint Zsár Erzsike lelkiismeretes 
munkájának. Szomorúan kellett beletörôdnünk, hogy Kertainé Pálföldi 
Ibolya, aki az énekkarnak is tagja volt, itt hagyott minket.

Az ôsz folyamán több, egészségünk védelmével kapcsolatos rendezvé-
nyünk volt.

 Meghívtuk Tordai Szilvia dietetikus, aki az egészséges táplálkozásra 
hívta fel figyelmünket, és látott el bennünket hasznos tanácsokkal. No-
vemberben Dr. Kóger Erzsébet neurológus, magas vérnyomás, valamint 
a cukorbetegség veszélyeire hívta fel figyelmünket. Decemberben még 
Dr. Havasi Anett belgyógyász –neurológust várjuk, a vese és feladatai és 
annak károsodása lesz a témája elôadásának.

A hidegkúti nyugdíjasokat szeptemberben láttuk vendégül, szép szám-
mal tettek eleget meghívásunknak. A rendezvényen rövid mûsort állí-
tottunk össze részükre, majd egy jóízû gulyás elfogyasztása után táncra 
perdültek nyugdíjasaink.

Az ôsz folyamán ismét egy nagyobb kirándulást tettünk, most Bakony-
bél volt a helyszín. Az Erdôk Háza, a Pannon Csillagda, a Szent Ma-
uriciusz Plébánia és Monostor meglátogatása mindegyikünk számára 
hasznos és kellemes volt.

Tervezzük még ebben az évben az önkormányzat segítségével a 75 év-
nél idôsebb nyugdíjasok megajándékozását és meglátogatását. A nyugdí-
jasklub karácsonyi ünnepi  mûsorát december 19én pénteken délután 16 
órakor tartjuk. Szeretettel várjuk az érdeklôdôket.

Az Ôszidô Nyugdíjasklub nevében engedjék meg, hogy mindenkinek 
lelkiekben gazdag, békés karácsonyt és eredményes boldog újesztendôt 
kívánjak!

Pázmándi Attila

Óvodai - bölcsôdei hírek 
A 2014-2015-ös nevelési évet 76 óvo-

dással indítottuk, jelenleg már 77 a 
gyermekek száma: a Kis csoportba 17, 
a Középsô és a Nagy csoportba 30 - 30 
gyermek jár. A bölcsôdében 14 két éves-
nél idôsebb kisgyermekkel foglalkoznak 
a gondozónôk. Az óvoda személyi állo-
mányában novembertôl változás történt. 
Steigervaldné Veisz Adrienn szülési sza-
badsága idejére Eôryné Verpulácz Diána 
óvodapedagógust alkalmazzuk. Logopé-
dusunk a Nevelési Tanácsadó dolgozója, 
aki a gyermekek logopédiai ellátását heti 
három órában végzi. Több szülô igényelte 
a katolikus illetve református hittant.

A szeptemberi szülôi értekezletünkön 
az éves programunkról, a Házirendrôl, 
vegyes ügyekrôl, csoportokról tájékoz-
tattuk a szülôket, és egyéni beszélgetésre 
is lehetôséget biztosítottunk. A Nevelési 
Tanácsadó szakemberei az idei évben is 
felmérést végeztek a nagycsoportosok 
körében, 2 kisgyermek jár fejlesztô fog-
lalkozásra.

- A középsô és nagycsoportosoknak 
gyakorló madarász vezetésével folytató-
dik a 8 foglalkozásból álló Madarász Ovi 
Programsorozat. Az eddig megtartott két 
foglalkozásba a gyerekek aktívan bekap-
csolódtak.

- Szeptember elején a Tótvázsony - 
Dobel jubileumi program részeként a 
nagycsoportos óvodások is szerepeltek, 
mûsorukat a nézôk nagy örömmel fo-
gadták.

- A hónap végén tartott Sport és egész-
ségnapon a nagyok körjátékokat adtak 
elô.

- A Bozsik programot az idei évben is 
folytatjuk, keddenként Angéla óvó néni 
tartja a foglalkozásokat. Cél: az intéz-
mény pedagógiai programjához igazodva 
a kisgyermekek egészséges életmódra 
nevelésének, testi-lelki fejlôdésének, és 
testedzésének elôsegítése.

Októberben a „Mandula a Manó” címû 
interaktív környezetvédelmi elôadást 
minden óvodás megtekintette. A mesén 
keresztül a színmûvészek a gyermekek 
figyelmét a környezetvédelem fontossá-
gára hívták fel. A zenés színdarab nagyon 
szórakoztató volt, vidám pillanatokat 
szerzett a gyerekeknek, felnôtteknek. 
Interaktív jellege miatt több óvodás is 
a mese szereplôje lehetett, akik nagy 
örömmel és élvezettel játszottak a „nagy 
színészekkel”.

- A kultúrházban lehetôségünk volt az 
összes óvodás részvételével Levente Pé-
ter elôadásának megtekintésére.

- Ebben az évben újra eljött hozzánk 
Kisteleki Zoltán, aki a Kiskakas gyémánt 
félkrajcárja mesével bûvölte el a gyere-
keket. Az elôadó játékba hívott néhány 
gyermeket, akik örömmel bújtak egy-egy 
szereplô „bôrébe.”

Novemberben második alkalommal 
tartottunk lampionos felvonulást az óvo-
dában. A vonulást követôen a nagyok - az 
óvodásoknak, bölcsôdéseknek és a jelen-
lévô szülôknek - ünnephez kapcsolódó 
mûsort adtak elô a tornaszobában. A 
program után vendégül láttuk a jelenlévô 
gyerekeket és a felnôtteket.

- A Nefelejcs Alapítvány által szerve-
zett Idôsek Napján a nagycsoportosok 
Márton napi mûsorukkal szerepeltek. A 
magyar nyelvû mûsort német énekekkel 
egészítettük ki.

- A hónap közepén játékkiállítást szer-

veztünk a Szülôknek, lehetôséget bizto-
sítva a játékok megismerésére.

- Advent elsô vasárnapjára az intéz-
mény bejáratánál az idén is felállítottuk 
a Betlehemet. Az adventi idôszakban 
mindennapjainkat a várakozás izgalma, 
a készülôdés öröme hatja át. A naptár 
zsákjainak kibontása izgalommal tölti el 
a gyerekeket, a gyertyagyújtás jelzi a ka-
rácsony közeledését.

- December 3-án a leendô elsôsök ovi-
sulin vettek részt, ahol kedves fogadta-
tásban részesültek, a tanító nénik és az 
iskolások segítségével, örömmel tevé-
kenykedtek a kézmûves foglalkozáson.

- A gyerekek már nagyon várták a Mi-
kulást. Érkezése elôtt a 4. osztályosok 
- Mária néni irányításával - alkalomhoz 
illô mesét adtak elô az óvodásoknak. Kö-
szönjük a meghitt pillanatokat! A mesé-
ben elôforduló énekeket együtt énekelte 
óvodás és iskolás. Éneklés, verselés után 
végre mindenki megkapta a várva – várt 
csomagot, a Mikulásnak a mesében sze-
replô manók segítettek. A bölcsôdések a 
tavalyihoz hasonlóan kicsit „messzebb-
rôl” figyelték az ablakba kitett kiscsizmá-
kat, és örömmel énekeltek a Mikulásnak.

- December elején újra színházi él-
ményhez juttathatunk minden óvodást, 
mivel a Pegazus Bábszínház az idén is a 
helyi tornaszobában tartja meg 3 elôadá-
sát. Az elsô darab címe: A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja.

- A hagyományokhoz híven az idén is 
szervezünk játszóházat, ahol a szülôkkel, 
gyerekekkel közösen, ünnephez kapcso-
lódó díszeket, ajándékokat készítünk: 
8.-án a Kis csoportban, 9.-én a Középsô, 
10.-én Nagy csoportban.

- December 8.-án a bölcsôdébe játszó-
házzal egybekötött karácsonyváró dél-
utánra várjuk a szülôket.

- December 19.-én délelôtt a kará-
csonyfa körül óvodások és dolgozók alka-
lomhoz illô mûsorral ünnepelnek. Dec. 
22.-tôl az intézmény zárva tart, nyitás: 
2015. január 5.-én.

A közelgô ünnepek alkalmából áldott, 
békés karácsonyt, boldog új évet kíván-
nak az óvoda és bölcsôde dolgozói és 
kisgyermekei.

Hauck Jánosné intézményvezetô


