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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

TÓTVÁZSONY – DOBEL,  
20 éves partnerkapcsolat

Idén 20 éve, hogy elindult az 
együttmûködés a németországi 
Dobel település és Tótvázsony 
között. Az elmúlt húsz évben 
több alkalommal láttuk vendé-
gül német barátainkat, és Tót-
vázsonyból is sokan látogattak el 
Dobelbe.

2014. június 20-án 42 fô utazott 

Dobelbe Tótvázsonyból, hogy 
részt vegyen a kinti ünnepségen. 
Ebbôl az alkalomból a dobeliek 
egy táblát helyeztek el a Tótvá-
zsonyról elnevezett téren, ami 
a településünket, és a kapcso-
latot mutatja be, mi pedig egy 
kopjafát vittünk ajándékba, ami 
szintén a „Tótvázsony Platz”-on 

lett felállítva. Az elmúlt húsz év 
alatt többször kaptunk segítséget 
német barátainktól, az iskolai 
konyha felszereléséhez, az óvoda 
eszközeinek fejlesztéséhez, a te-
niszház elkészítéséhez, a tûzoltó 
egyesület felszereléséhez, és még 
sok máshoz.

Szeptember elsô hétvégéjén ná-

lunk, Tótvázsonyban lesz ünnep-
ség a kapcsolat 20 éves évfordu-
lójának alkalmából. Szeretettel 
várunk mindenkit az ünnepség-
re, a pontos programot hamaro-
san minden házhoz eljuttatjuk.

Sipos Ferenc
alpolgármester

Nemzetiségi Találkozó
A Német Nemzetiségi Egyesü-

let és Önkormányzat 2014. június 
01.-én rendezte meg a már hagyo-
mányos Nemzetiségi Találkozót. 
A délutáni program a Nagymezô 
utcából zenés felvonulással indult 
a Balatonfüredi Fúvószenekarral 
az élen, ôket követték a fellépô 
kultúrcsoportok.

A tornaterembe érkezve a 
magyar és a sváb himnuszok el-
hangzása után Scheer József a 
Tótvázsonyi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke köszön-
tötte vendégeinket, Wágenhoffer 
Kornéliát, a Veszprémi Regioná-
lis Iroda vezetôjét, a csoportokat, 
a jelenlévôket.

A kultúrmûsort a Tótvázso-
nyi Német Nemzetiségi Dalkör 
magyar és német énekekkel in-
dította, a Balatonfüredi Fúvós-
zenekar pedig zenével folytatta. 
Ôket az óvoda nagycsoportosai-
nak német mûsora, tánca követte 
Hauck Jánosné és Rosta Katalin 
óvó nénik segítségével. Az iskola 
énekkara német népdalcsokrot 

adott elô, a csoportot Zsilinszky 
Cecília készítette fel. Heilig Zol-
tánné alsó tagozatos furulyásai 
német gyermekdalokat adtak elô. 
A Nagyteveli Német Nemzetiségi 
Kórus - vezetôje Mayer Károlyné 
- repertoárját a helyi és környé-
ken gyûjtött dalokból állította 
össze.

Az idei évben programunkra 
külföldrôl, Németországból is ér-
keztek vendégek, akik már több-
ször jártak Hidegkúton és Tótvá-
zsonyban is, de elsô alkalommal 
léptek fel rendezvényünkön. Az 
1972-ben alakult 8 fôs Burgstet-
ten/Kirchbergi Kórus német dal-
lamokat és népdalokat adott elô, 
Matthias Forch irányításával. 
A programot a hét éve mûködô, 
a Találkozónkon rendszeresen 
nagy sikerrel szereplô herendi 
Tánccsoport fergeteges tánca 
zárta Hauck Veronika vezetésé-
vel. A szervezôk emléklappal, és 
ajándéktárggyal köszönték meg 
a szereplô csoportok részvéte-
lét, elôadását, a közönség pedig 

tapssal jutalmazta színvonalas 
mûsorukat.

A jó hangulat, a beszélgetés 
a mûsor után is folytatódott, a 
csoportok a helyszínen fogyaszt-
hatták el az üstökben fôzött 
finom vacsorát. Köszönjük a 
szakácsoknak, segítôiknek a 
közremûködést, a mûsorunkon 

megjelenteknek az érdeklôdést, 
és mindazok munkáját, akik a 
szervezésben, a program lebo-
nyolításában a segítségünkre 
voltak.

Hauck Jánosné
Német Nemzetiségi Egyesület  

és Önkormányzat
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Pünkösdi koncert
„Éneklem majd a te nevedet 

szüntelen, hogy beteljesítsem az 
én fogadásomat minden nap.” 61. 
Zsoltár 9.

Idén második alkalommal tar-
tottuk Pünkösdi koncertünket, 
melyre a Balatonfüredi Refor-
mátus Egyház Énekkarát hívtuk 
meg. Az énekkart Bánó Veronika 
karnagy asszony vezette. Sok szép 
éneket hallottunk tôlük!

Saját énekkarunkat, a Semper 
Reformanda énekkart Kissné 
Laár Eszter karnagy asszony ve-
zeti. Most gyermekáldásuk miatt 
énekesként vett részt a szolgálat-
ban, és férje Kiss András zongora-
tanár vezette az énekkart.

Az egyéni mûsorok után közös 
éneklés következett. Különleges-
sége, érdekessége volt a koncert-
nek, hogy Kiss András meghívá-
sára, Mezô Imre zeneszerzô is 
részt vett feleségével a koncerten. 
Az egyik közös ének, pedig Mezô 
Imre: Áll a Krisztus szent kereszt-
je címû feldolgozása volt, amelyet 

kifejezetten a mi énekkarunkra 
írt. A koncertet szeretetvendégség 
követte a gyülekezeti teremben. Itt 

további köszöntéseken, örömteli 
beszélgetéseken, jóízû vendégsé-
gen vehettünk részt!

Az oldalt írta:
Sipos Csörsz Csanád

lelkipásztor

Konfirmáció Tótvázsonyban
„Mert nem tehetjük, hogy ne beszéljünk azokról,  
amiket láttunk és hallottunk.”

ApCsel. 4, 20
A fenti Ige alapján az üzenet ezen a vasárnapon a Krisztusról szóló 

hitvallások gyarapodása volt. Ez az egyetlen út, amely a fogyásból, az ön-
pusztításból, az elistentelenedésbôl kivezethet bennünket! Ha szívünk-
bôl jövô, ôszinte szeretettel hirdetjük saját életünkön keresztül, Jézus 
Krisztus szabadítását!

Két konfirmandus volt gyülekezetünkben Molnár Viktória és Valtner 
Tamás, 8. osztályos tanulók. Igazán növelte, erôsítette hitünket ez az 
ünnepi alkalom. A gyerekek a Heidelbergi Káté kérdés-feleletei mellett 
saját hitvallásukat is megtették. Ez tette igazán értékessé, belsôségessé 
az alkalmat.

A hitvallástétel után a konfirmandusok kisebb testvérei köszöntötték 
ôket egy-egy verssel. Utánuk a gyülekezet Semper Reformanda nevû 
énekkara szolgált, Kiss András zongoratanár vezényletével. Majd a gyü-
lekezet presbitériuma nevében Dobi Dánielné gondnok asszony köszön-
tötte a gyülekezet új tagjait. A presbiterek kézfogással, áldáskívánással 
fejezték ki szeretetüket.

Istennek adunk hálát, ezért a szép ünnepi alkalomért!

Tanévzáró istentisztelet 
Tótvázsonyban
„És bevitte ôket a házába, asztalt terített nekik, és egész házanépével együtt 
örvendezett, hogy Istenben való hitre jutott.”

ApCsel. 16, 34
Idén körzetünkben közel 50 hittanos gyermek van. Az év során volt re-

formációi mûsor. Tavaly elôször külön gyermekek karácsonyát is tarthat-
tunk. Valamint ünnepi alkalmaink részvevôi is a verseket szépen szavaló 
hittanosok. Egyházmegyei hittan versenyen is részt vettünk sok örömöt és 
tapasztalatokat gyûjtve. Felkészítôjük Fejesné Szalai Henrietta, aki egész 
évben lelkesen segítette a hitoktatást.

Tanévzáró alkalmunkon könyvjutalmakat kaptak a gyerekek. Nyáron a 
fenyvesi hittantáborral folytatódik a hittanos együttlét. Már ifis tagunk 
is van!

Istennek adunk hálát a gyermekekért, szüleikért, nagyszüleikért. Min-
den imádságukért, szeretetükért.
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XIV. Savanyó Jóska Napok
2014. augusztus 7-8-9., Tótvázsony

További információk a plakátokon, szórólapokon, honlapon és a facebookon! Várunk mindenkit!

Szendrei Szilárd Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Óvodai, bölcsôdei hírek
A tavaszi idôszakban újra sok program 
várt óvodásainkra, és bölcsôdéseink-
re. 
Április 23.-án meseelôadást tekintet-
tek meg a gyerekek, melynek címe: 
„Makrancka királykisasszony” volt. A 
gyerekek örömmel kapcsolódtak be a 
mese folyamatába, segítették, bíztat-
ták a szereplôket.
Május 5.-én a nagy csoportosok aján-
dékkal, versekkel, énekekkel köszön-
tötték az Édesanyákat és a Nagyma-
mákat. 
Május 9.-én Nóra néni irányításával a 
gyerekek interaktív formában sajátí-
tották el az elsôsegélynyújtással kap-
csolatos teendôket. (nyugtatás, felnôtt 
tájékoztatása…)
A Madarász Ovi utolsó foglalkozását 
tihanyi kirándulással egybekötve szer-
veztük meg május 12.-én. A reggeli 
órákban - a sok esôzés miatt - még 
kérdéses volt a kirándulás megvaló-
sulása, aztán a reggeli elfogyasztása 
után két autóbusszal (Linde Ala-
pítvány finanszírozásával) az összes 
óvodás részvételével, szülôkkel együtt 
útnak indultunk. A nagycsoportosok 
egy hosszabb erdei túrát tettek meg, 
közben Éva néni a gyerekekkel sok 
növényt, állatot ismertetett meg. A 
középsô csoportosok egy rövidebb 
ideig tartó ismeretszerzô sétát tettek, 
sok információval lettek gazdagabbak. 
A kicsikkel a Balatont és környezetét 
figyeltük meg, majd játékra volt lehetô-
ségük. A Levendulaház megtekintése 
is érdekes volt a gyerekek számára, de 
a legjobb mégis a tízóraizás, a nassolás 
volt. Kicsit fáradtan érkeztünk vissza 
az óvodába, de egy kellemesen, együtt 
eltöltött délelôttünk volt!
A kiscsoportban május 14.-én, a kö-
zépsô csoportban május 16.-án az év-
záróval együtt tartottuk meg az anyák 
napi köszöntô mûsorokat.
Május 16.- án Magyarpolányban, a 
Nemzetiségi Óvodák Találkozóján 
vettünk részt a nagycsoportos gye-
rekekkel. Lelkesen készültünk, és az 
óvodások örömmel adták elô táncos 
mûsorukat. Külön busszal utaztunk, 
vendéglátásban részesültünk, aján-
déktárgyat kaptunk. Bár a 14 csoport 
fellépése miatt a program hosszú és 
fárasztó volt, nagy élményt jelentett a 
gyerekeknek. A jövô évben a mi óvo-
dánk szervezi meg a 4. táncfesztivált.
Május 17.-én a Baba - Mama Klub által 
szervezett tóparti rendezvényen több 

nagycsoportos gyermek elôadásában 
anyák napi versekkel, énekekkel kö-
szöntötték a megjelent szülôket, gyer-
mekeket.
A május 30.-án megtartott évzáró 
ünnepélyünkön elbúcsúztattuk az 
iskolába menô nagycsoportos gyere-
keket. Óvodánkból szeptemberben 
24 kisgyermek kezdi meg iskolai ta-
nulmányait: 19-en a helyi Általános 
Iskolában, 2-en Balatonfüreden, 2-en 
Veszprémben, 1 kisgyermek elköltö-
zik.

A leendô elsôsök név szerint:

Amrein Patrik Tótvázsony
Pichner Richárd Ákos Tótvázsony
Dobos Máté Tótvázsony
Pongrácz Vencel Tótvázsony
Farkas Anita Tótvázsony
Schalbert Evelin Míra Hidegkút
Fodor Anna Hidegkút
Schmidt Zoltán Hidegkút
Grám Vanda Tótvázsony
Steierlein Mátyás Tótvázsony
Horváth Blanka Tótvázsony 
Steiner Anna Tótvázsony
Kiss Máté Balázs Tótvázsony
Strenner Zétény Kristóf Tótvázsony
Lakos Balázs Tótvázsony
Sütô Levente Tótvázsony
Mészáros Máté Imre Tótvázsony
Szabó Balázs Tótvázsony
Mile Balázs Hidegkút
Szilasi Vanda Tótvázsony
Molnár Luca Tótvázsony
Ughy Benedek Tótvázsony
Peresztegi Borbála Tótvázsony
Visegrádi Dominika Tótvázsony

A búcsúzó gyerekeknek kívánjuk, 
hogy érezzék jól magukat iskolájuk-
ban, sok örömben, sikerben legyen ré-
szük, és szeretettel gondoljanak vissza 
óvodájukra! A Szülôknek köszönjük, 
hogy gyermekeiket 3-4 évig ránk bíz-
ták, hogy segítségünkre voltak, támo-
gatták, segítették munkánkat, min-
dennapjainkat.
Az óvoda udvarán május 31.-én meg-
tartott Gyermeknapon különbözô 
programok várták a gyerekeket: 
Rosta Géza zenés elôadása, Szabó 
Csaba vezetésével táncház, légvár, 
kézmûveskedés, állatsimogató, kutya-
bemutató, versenyjáték. A szakácsok-
nak köszönhetôen minden jelenlévô 
elfogyasztotta a bográcsban készült 
ebédet. A Linde Alapítványnak a 

Szülôi Szervezetnek, a Mini-Manó 
Klubnak a gyerekek nevében is köszö-
nünk mindennemû támogatást, segít-
séget. Külön köszönjük a Szülôknek, 
hogy segítségünkre voltak a program 
megvalósításában, (rakodás, süte-
mény, ital…) hogy együtt tölthettünk 
el egy kellemes délelôttöt.
Nagy lelkesedéssel vonultak a nagy-
csoportos gyerekek a június 1.-én meg-
rendezett Nemzetiségi Találkozón, 
ahol a Nagymezô utcától az Iskola 
tornaterméig tartó zenés vonulás után 
lelkesen adták elô mûsorukat. 
A június 3.-i Pegazus Bábszínház „A 
kelekótya kiskakas” címû elôadása 
újra nagy élményt nyújtott a gyerekek-
nek. 
Az óvoda-iskola kapcsolatában a gyer-
mekek érdekében szükséges a folya-
matos, eredményes együttmûködés. 
Szülôi értekezleten a leendô elsôsök 
szülei a tanító néniktôl tájékoztatást 
kaptak az iskolai életrôl, feladatokról, 
és meglátogatták a gyerekeket az óvo-
dában, ahol ismerkedtek az iskolába 
készülôkkel. A leendô elsôsökkel az 
elsô osztályba látogattunk, ahol a gye-
rekek örömmel vettek részt az iskolai 
„munkában”.
A nagycsoportos gyermekek szívesen 
alkotnak, rajzolnak. A Rendôrség által 
meghirdetett „Közlekedésbiztonság 
Gyerekszemmel” rajzpályázatra 6 db 
alkotást küldtünk be. 
Május elején megtartottuk a bölcsôdei 
és az óvodai beíratást. A 2014-2015-ös 

nevelési évben újra magas gyermeklét-
számmal dolgozunk.
A Bozsik program erre a nevelési évre 
véget ért. Elôreláthatólag 2014 ôszén 
a - jelenlegi, kedvelt edzô, Huszi bácsi 
nélkül - új edzôvel folytatódik. 
Június 8.-án a nevelési év zárásaként 
az intézmény kollektívájával Buda-
pestre látogattunk, ahol az operett-
színházban Lehár Ferenc: A mosoly 
országa c. darab megtekintése után a 
Halászbástyán tettünk egy hosszabb 
sétát. 
Június 16.-án a bölcsôdések utoljára 
lesznek minden együtt a „Morzsapar-
tin”. Az évet kis mûsorukkal zárják, 
és az óvodába készülôk elköszönnek 
társaiktól és a gondozónôktôl. 
Köszönünk minden szülôi támogatást, 
segítséget, mellyel a nevelési év folya-
mán segítették munkánkat.
A nyári nagytakarítási munkálatokat 
július 28.-tól augusztus 22.-ig végez-
zük. A szünidôre kellemes nyaralást, 
jó pihenést kívánunk mindenkinek:

Óvoda és a Bölcsôde  
dolgozói
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Az idei évben a július 5-én várjuk 
vendégeinket a hetedik  Pusztán 1 
napra. 

Délelôtt a szokásos ping-pong és 
csocsó várja a játszani vágyókat, 
fôzôversennyel nyitnánk meg a 
délutánt, utána brazil Dzsiu-dzsi-
cu bemutatóval, Petô Ádám és 
György Marcel koncerttel várjuk 
vendégeinket.

Este a Mészáros Gyula zenél a 
bálban. 

Részletes programot keresse pla-
kátjainkon!

Legyen idén július 5-én a vidám-
ság szigete Kövesgyûr!

Kövesgyûri Ifjúsági Klub

Kedves Olvasó!

Bárányos-Svéda Zsanett vagyok 
és lehetôségem nyílt pár sorban 
bemutatkozni, Önöknek, Nektek.

De elôször is, szeretném meg-
köszönni, hogy Tótvázsony az 
otthonom lett. Közel öt éve, ha 
meglátom a tapolcai útról a falun-
kat, már mondhatom, hogy haza 
értünk. Már teljesen új érzések, 
emlékek fûznek a mezô illatá-
hoz, a Kab-hegy látványához. Itt 
másként járnak a felhôk, minden 
este megnézhetem, ahogy a nap 
lebukik Kab-hegy mögött, torma 
nô a patak parton, a bodzáért a 
kert végéig kell menni. A gólya a 
kémény tetején kelepel. Ez már az 
otthonom, az otthonunk. Ehhez 
szokott a szemem és minden ér-
zékszervem.

Boldogsággal tölt el, hogy a két 
gyermekem ebben a világban cse-
peredhet fel. Megmutathatom ne-
kik, hogy ezek az értékek.

Egyszóval jó itthon!
Budapesten születtem, a Budai 

oldalon, kertes házas övezetben. 
Már életem elején kiderült, hogy 
nem vagyok pesti lánynak való, 
de nagy szerencsémre patak, erdô 
elérhetô közelségben volt. Követ-
keztek iskolák, szerelemek, ahogy 
egy jóravaló lánygyermek életé-
ben szokás. Dolgoztam játszó-
házban, kisegítô iskolában, majd 

hûséges típus lévén közel 13 évet 
a Spar Magyarország Kft.-nél. Itt 
kipróbálhattam magam, volt le-
hetôségem a fejlôdésre. Rengeteg 
tapasztalatot szereztem munka-
szervezésben, emberismeretben. 
Zsombor és Janka születése után 
is ide tértem vissza dolgozni, de az 
utóbbi hónapokban éreztem, hogy 
változás kell.

Aztán, mint a mesében…. Szüle-
tésnapomra a legnagyobb ajándé-
kot kaptam a Tótvázsonyi Ifjúsági 
Egyesülettôl. Az a megtiszteltetés 
ért, hogy munkatársa lehetek az 
egyesületnek. Ezzel lehetôséget 
kaptam arra, hogy az életem egy 
éles jobb kanyarral, teljesen új 
úton induljon el, hogy a gyermeke-
im életében jobban részt vehessek, 
hogy részese lehessek alkotó tevé-
kenységeknek, hogy a lelkemhez, 
személyiségemhez közelebb álló 
feladatokat láthassak el. Mond-

hatnám, hogy ez volt az, amire 
vágytam!

Ezentúl engem találnak Sipos 
Fecó helyén, igyekszem mielôbb 
megtanulni az általa végzett fel-
adatokat és megismerkedni min-
denkivel.

De a legfontosabb, amire lehetô-
séget kaptam, az, hogy felhívjam 
a figyelmet, micsoda erô rejlik 
kisebb közösségekben, hogy azt 
a téves nézetet, hogy a falukban 
nincs akkora lehetôség, mint egy 
nagyvárosban, megcáfoljam.

Az anyagi javak megteremtésére 
sajnálatos mód a városok adnak le-
hetôséget. Reméljük ebben is lesz 
változás.

De az ember lelkének esik e job-
ban valami, annál, hogy az utcán 
üdvözöljük egymást, hogy a gyere-
ket az iskolába elengedve tudjuk, 
hogy vigyázó szemek kísérik, hogy 
a szomszéd néni megmutatja, hogy 
kell répát eltenni homokba téli-
re, hogy a kertbe kiülve egy nyári 
estén csodálhatjuk a csillagokat, 
hogy részesei lehetünk a termé-
szetnek, az életnek. Az érték sze-
rintem itt van.

Egy összetartó, befogadó, egy-
szerre fejlôdni képes és a múltat 
ôrizni tudó közösségnél nincs erô-
sebb.

Zsanett
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Pusztán 1 Nap!    Együtt

Új munkatárs a TIE-nél
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TÛZOLTÓ 
HÍREK

Április végén Tótvázsonyban 
járt az Aschaffenburg-i 
hivatásos tûzoltók parancsnoka 
Karl-Georg Kolb, valamint 
Dietmar Zimlich és Stefan 
Langheinrich tûzoltók. 
Ajándékot hoztak. 10 pár 
tûzoltó védôcsizmát és 6 
garnitúra védôruhát. Még 
tavaly mikor Németországban 
jártunk, kérdezte meg a 
parancsnok úr, hogy miben 
tudna segíteni nekünk. A 
beszélgetés során azt mondta, 
megpróbál pár használt 
védôruhát és csizmát részünkre 
biztosítani.  Nagy örömmel 
fogadtuk az ajándékokat. A 
meglepetésünknél csak az 
örömünk volt nagyobb mikor 
megláttuk, hogy nem használt 
ruhákat és csizmákat kaptunk, 
hanem ÚJAKAT. A kapott 
felszerelés több mint egymillió 
forint értékû. Mielôtt vissza-
utaztak Németországba, meg-
erôsítették a tavalyi meghívá-
sukat, hogy június végén több 
ország képviselôivel egyetem-
ben mi is vegyünk részt azon az 
ünnepségen, amellyel a város a 
tûzoltóság fennállásának 150 
éves évfordulóját ünnepli.

Június 9-én rendezte a Me-
gyei Tûzoltószövetség a hagyo-
mányos tûzoltóversenyt. Az 
idén Bakonyoszlop rendezte 
meg kiválóan a vetélkedést. 
Az idén is számos település 
önkéntes tûzoltói vettek részt 
a vetélkedésen. A szép számú 
induló csapat között két tótvá-
zsonyi csapat indult különbözô 
versenyszámokban. A 800 l/
perc-es kismotorfecskendô sze-
relés, valamint az osztottsugár 
szerelés versenyszámok felnôtt 
férfi kategóriájában mértük 
össze tudásunkat. Mindkét 
csapatunk 1. helyezést szer-
zett. Gratulálok a versenyzôk-
nek, valamint a felkészülést 
irányító Horváth Zoltánnak. 
Az eredményhirdetés után 
adták a Veszprém Megye 
Tûzvédelméért kitüntetéseket. 
Szántó Péter ezüst fokozatú, 
Török Attila bronz fokozatú 
elismerésben részesültek. Gra-
tulálok nekik is az elismerés-
hez, valamint az eddig végzett 
kiváló munkájukhoz, amivel 
kiérdemelték.

Puskás Ferenc
Tótvázsonyi Önkéntes  

Tûzoltó Egyesület
elnök

Der Film,  
das Märchen...

Ich freue mich das erste mal nun 
hier meine Idee das erste mal öf-
fentlich vorstellen zu dürfen.

Ich bin Helge Pomorin, 27 Jah-
re Alt und komme aus Berlin, die 
Hauptstadt Deutschlands. Ich

bin erfahrener Film- und 
Theatermacher, das heißt ich habe 
Erfahrungen als Schauspieler,

Regisseur, Autor, Licht- und 
Tontechniker und Szenenbildner 
in beiden Bereichen sammeln 
dürfen. Außerdem bin ich leiden-
schaftlicher Fotograf.

Ich lebe und arbeite nun schon 
seit Mitte März in Tótvázsony und 
habe in dieser Zeit an meiner Idee 
gefeilt: Ich möchte zusammen mit 
jeden Interessierten ein kleines 
Projekt starten.

Hierfür möchte ich in mehreren 
Seminaren meine Erfahrungen 
des Filmhandwerks weitergeben 

- dabei gebe ich einen Rundum-
wurf in jeden erdenklichen Be-
reich: Denn ein Film ist wie ein 
gutes Gemälde: Teure Pinsel und 
Farben, nützen einem nichts wenn 
man nicht weiß wie man sie ein-
setzt. Im Gegenteil: wer weiß was 
er macht kann seine Ressourcen 
besser einschätzen und verwen-
den. Teure Farben und Pinsel wer-
den obsolet.

Ich werde erklären wie der Film 
funktioniert: Wie funktioniert 
eine Kamera? Wie funktioniert 
der Ton? Was ist Komposition? 
Wie erzeugt man Emotionen beim 
Zuschauer? Sind Schauspieler 
wirklich die wichtigsten Perso-
nen beim Film? Wie sieht ein Set 
aus? Was ist Dramaturgie? Wie 
schreibt man ein Drehbuch? Und 
noch vieles mehr...

Diese Fragen möchte ich mit 
praktischen Beispielen beantwor-
ten, am Ende eines jeden Semi-
nares soll jeder Teilnehmer etwas 
gelernt haben, denn am Ende des 
Gesamten Lehrgangs, soll das 
große Gemeinsame entstehen: ein 
Film, mit dem sich jeder identifi-
zieren kann.  

Wie das am Ende aussieht, was 
es am Ende wird ist dabei uns 
überlassen. Wichtig ist nur eins: 
Der Spaß an der eigenen Kreativi-
tät, das Überschreiten der eigenen 
Grenzen und der unbedingte Wil-
le etwas zu lernen und das gelernte 
gemeinsam anwenden zu wollen. 

Helge Pomorin
Freiwillige

A film  
és a mese

Nagy örömömre szolgál, hogy 
lehetôségem nyílik az elképzelé-
semet elôször, nyilvánosan is be-
mutatni. Helge Pomorin vagyok, 
27 éves és Németország fôváro-
sából, Berlinbôl jöttem. A film és 
színház világában is otthonosan 
mozgok, hiszen mindkét terüle-
ten gyûjthettem tapasztalatokat, 
mint színész, rendezô, író, fény- és 
hangtechnikus, vagy épp látvány-
tervezô. Szenvedélyem továbbá a 
fotózás is.

Március közepe óta Tótvázsony-
ban élek és dolgozom, és idôköz-
ben az ötletemen is csiszolgattam 
- egy kisebb projektrôl, melyhez 
érdeklôdôk közremûködésére len-
ne szükségem.

Több szeminárium keretén belül 
szeretném továbbadni a filmszak-
mában szerzett tapasztalataimat, 
ennek során szinte minden elkép-
zelhetô területrôl szó esne - hiszen 
egy film olyan, mint egy festmény: 
a drága ecset és festék mit sem ér, 
ha nem tudjuk használni. Éppen 
ellenkezôleg: aki tudja, mit csinál, 

az erôforrásait is jobban fel-
méri és hasznosítja. A drága 
felszerelés tehát idejétmúlt.

Rengeteg más téma érin-
tése mellett el fogom mesél-
ni, hogyan is épül fel a film: 
milyen elven mûködik a ka-
mera, a hang. Mi az a kom-
pozíció? Hogyan válthatunk 
ki érzelmeket a nézôbôl? A 
színészek tényleg a film legfon-
tosabb alkotóelemei? Hogy is néz 
ki egy forgatás? Mi az a dramatur-
gia? Hogyan írjunk forgatóköny-
vet?

Ezeket a kérdéseket gyakorla-
ti példákon keresztül szeretném 
megválaszolni és szemléltetni, 
hogy minden egyes órával többet 
és többet tanuljanak a résztvevôk, 
és az elôadássorozat végén egy 
nagy, közös mû jöhessen létre: egy 
film, amellyel mindannyian azo-
nosulni tudunk.

Hogy milyen lesz és hogy néz 
majd ki a végeredmény, az már a 
mi dolgunk, de egy dolog fontos: 

játék a saját kreativitásunkkal, 
korlátaink átlépése, valamint a 
feltétlen szándék a tanulásra és a 
tanultak együttes alkalmazására.

Helge Pomorin 
önkéntes

Fordította: 
Makray Ilona, Tótvázsony
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Magyarságom
15 éve lehetett, amikor elôször lép-

tem át a magyar határt osztálytársa-
immal, és azóta is  gyakran látogat-
tunk el újra és újra az anyaországba. 
Ma is hálás vagyok tanáraimnak, 
hogy mindig is jobban szorgalmazták 
a magyar gyökereink megismerését, 
bár zsenge kamasz fejjel inkább a lát-
nivalókra koncentráltam akkor. Az 
elkövetkezô években alkalmam volt 
bejárni történelmi nevezetességeket 
Mohács, Szigetvár és Eger érintésé-
vel, felkereshettem Tihanyt, Füredet, 
Keszthelyt és megmártózhattam a 
Balatonban. Bejártam a fôvárost és a 
nagyobb településeket, megcsodálhat-
tam a Szalajka-völgyi Fátyol vízesést, 
a Feszty körképet, és megkóstolhat-
tam számtalan bortermô vidék saját-
ságos borát. Mindezt cirill betûs szerb 
útlevél birtokában tehettem meg, mint 
turista. Aztán hazatérve ismét szerbül 
kértük a kenyeret a péknél és szerbül 
köszöntünk a szomszédoknak.

Teltek az évek és az uniós csatlakozás után egyre több ismerôsöm vágott 
neki Magyarországnak, mondván ott könnyebb. Úgy voltam vele ráérek 
még ilyesmivel foglalkozni, hiszen a suli majd úgyis hozza magával a dön-
téseket. Valójában csak a változás volt az, amitôl megrettentem. Idôbe 
tellett, amíg rájöttem a változás jó dolog, és sok újat hozhat. Megunva a 
monoton hétköznapokat újdonságra szomjaztam. Végül meghoztam egy 
döntést: egy évet Magyarországon töltök önkéntesként. Kissé felemás 
választás is ez, mivel a fiatalok többségével ellentétben nem egy távoli 
idegen államot választottam, ahol még a nyelvet sem ismerem, hanem egy 
olyan országot, ahol bár messze vagyok a helytôl, ahol valójában szület-
tem és nevelkedtem, mégis otthon vagyok, van egy kis helyismeretem és a 
nyelv, amit itt használnak az a nyelv, amin gondolkodom, amin tanultam, 
ezt a nyelvet használom a barátaimmal. Most már tudom mit érezhettek 
a többiek, mikor úgy határoztak itt próbálnak szerencsét.

Több, mint 5 hónap telt el, amióta itt élek és június 13-án átvehettem a 
magyar állampolgárságot igazoló okiratot. Nem is kaphatnék ennél szebb 
névnapi ajándékot! Hiszem, hogy ez a péntek 13-a nem fog balszerencsét 
hozni a jövôben, hiszen ezen a napon kaptam meg az ’engedélyt’ hogy 
ne turistaként, hanem magyarként éljek itt a jelenben és ha úgy alakul 
a jövôben is. A legfontosabb dolog pedig: ha legközelebb megkérdezik 
tôlem, hogy milyen nemzetiségû vagyok, az egyszerû válaszom már ez 
lesz: magyar.

Petrás Anett
önkéntes

A hagyományok útján 
A „ Múlt-betekintô”  nevet viseli a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület va-

lamint a csernátoni (Erdély) Csiporkázó Játszóház Egyesület közös szer-
vezésében létrejött program, mely a svábság és székelység múltjának és 
hagyományainak megismerését,  megismertetését, továbbadását tûzte ki 
célul.

Mind a két egyesület számára fontosak a hagyományos értékek megôr-
zése és igyekeznek fiataljaikat a megismerésre és elsajátításra sarkallni. 
Cél volt egy olyan program létrehozása, ahol a résztvevô fiatalok tapasz-
talat útján szerezhetnek tudást saját hagyományaikról, melyekkel a hét-
köznapi életben ritkán találkoznak.

Betekintést nyerhettek elôdeik életvitelébe: hogyan mulattak, miket et-
tek, milyen növényekkel gyógyították magukat, stb. A megismerésben a 
fiatalok segítségére voltak az idôsebb generációk tagjai, akik bevonták a 
fiatalokat, ezáltal a generációk közti párbeszédet is javították.

Két, 3 napos tábor keretén beül, a két település fiataljai táncokat ta-
nultak, hagyományos ételeket fôztek és ettek, helyben fellelhetô káros és 
gyógynövényekkel ismerkedtek. A tótvázsonyi tábor keretén belül a helyi 
fiatalok közremûködésével sváb táncokat tanulhattak az érkezô cserná-
toni fiatalok.

Volt mézeskalács sütés, jéték est, melynek keretén belül  történelmi tár-
sasjátékokkal játszhattak a fiatalok, ezáltal mélyítve történelmi tudásu-
kat. A csernátoni tábor keretén belül, mely a Húsvét jegyében telt, hagyo-
mányos húsvéti ételeket készítettek: mákos, diós kalácsot, töltött bárányt. 
Megismerkedtek székely táncokkal, valamint Csernáton erdeiben termô 
gyógynövényekkel.

A program sikeresnek bizonyult, a fiatalok élvezték a változatos prog-
ramokat, ezen felbuzdulva a jövôben folytatást tervez a két egyesület, 
hiszen ezalatt 3-3 nap alatt kultúrájuk és hagyományaik csak egy kis sze-
letét ismerhették meg. Reméljük a folytatás is ugyanennyire sikeres lesz! 

Köszönjük a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet támogatását, 
mellyel a program a résztvevôk számára ingyenes volt.

Rádu Viola
önkéntes

2014. június 18-án újra elért Tót-
vázsonyba a Békefutás. Csak rövi-
den, hogy mi is ez a kezdeménye-
zés: Sri Chinmoy (sportoló, zenész, 
költô, filozófus) kezdeményezésére 
indult 1987-ben azzal a céllal, hogy 
a békét jelképezô láng a Föld min-
den részére eljusson. A lánggal egy 
kis nemzetközi csapat fut minden 
évben több hónapon keresztül, 
hogy ezzel is hirdessék a béke fon-
tosságát és erejét. Tótvázsonyban 
a futók között volt német, oszt-
rák, szlovák, magyar, cseh, román 

és még néhány nemzetiség. A kis 
nemzetközi csapattal együtt futott 
a mi kis gyermek csapatunk is, kö-
szönjük nekik a részvételt.

Az elmúlt években 150 országba 
jutott el a láng, sok millió ember 
vett részt a futásban és a futást 
kísérô rendezvényeken. 2014-ben 
Európában a Békefutás országos 
váltói 49 európai országon halad-
nak át, 24.000 km-t megtéve.

Köszönjük, hogy nálunk is meg-
álltak néhány pillanatra, azon le-
szünk, hogy a „szívünkben hagyott 
lángot” sértetlenül adjuk tovább az 
ide látogatóknak.

Sipos Ferenc alpolgármester 

BÉKEFUTÁS
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Ôszidô Nyugdíjas Klub
Beszámoló a Nyugdíjas Klub 2014 elsô félévérôl és terveinkrôl

Örömmel számolhatunk be 
arról, hogy tejes mértékben 
sikerült az év elején eltervezett 
programokat megvalósítani.

Áprilisban meglátogattuk a 
Völgyikúti Idôsek Otthonát, és 
amit ott láttunk (nyugdíjasház-
ként mûködô épületet átszervez-
ték emeltszintû idôsek otthonává. 
Az ellátást garzonlakásoknak 
megfelelô lakóegységeken belül 
biztosítják, ahol lehetôség van sa-
ját bútorzat használatára. Az in-
tézmény többek között biztosítja 
a napi háromszori étkezést, egész-
ségügyi ellátást, fizikai, mentális 
gondozást, szociális ügyintézést 
is.) megnyugtató lehet számunk-
ra, hogy aki idôs korára rászorul 
a gondozásra, jó helyre kerülhet.

Az áprilisi Cuha - völgyi sétánk, 
kellemes kiránduló idôben zajlott 
le. Nagy biztonsággal, néha túl-
zott önbizalommal teljesítettük a 
nehéz terepen való haladást, Papp 
Atilláné, Gabi, hathatós segítségé-
vel. 

Májusban negyven fôvel Gödöl-
lôn és környékén jártunk. A királyi 
kastély megtekintése után ebédel-
tünk, majd a MÁRIA BESNYÔI 
kegyhelyen töltöttünk meghitt 
perceket. A Domonyi lovas park 

meglátogatása sajnos elmaradt 
az esô és az idôhiány miatt. Any-
nyi idônk még azonban maradt, 
hogy át ugrottunk Veresegyház-
ra Hajmási Kati invitálására, egy 
fagylaltra.  Itt említeném meg, 
hogy sokan segítettek a kirándu-
lás létrejöttében. Gödöllô pol-
gármestere Dr. Gémesi György, 
valamint Roszik Gábor lelkész 
közbenjárására mindenhova szin-
te fél áron, vagy ingyen jutottunk 
be. Megemlíteném még Perna Pál 
„Malackert” nevû domonyi ét-
termét, ahol kedvezô áron ízletes 
ebédet kaptunk. Az ebéd után az 
énekkar egy vidám nótát énekelt 
el hálából a személyzetnek, egy kis 
ajándék átadásával kísérve. Látha-
tóan meghatódtak, és biztos, hogy 
sokáig emlékezni fognak a tótvá-
zsonyi nyugdíjasokra.

Nagy örömünkre két nyolcvan 
évet elért tagunkat Bognár Dezsô-
né Rózsi nénit és Zsár Ferencné 
Erzsikét köszöntöttük e számukra 
jelentôs napon.

Az énekkarunk is mozgalmas 
idôkön van túl. Második alkalom-
mal nevezetünk be az Országos 
Nyugdíjasklub Ki – Mit – Tud - ra.  
Az elôdöntô márciusban, Veszp-
rémben, a középdöntô májusban 
Keszthelyen került megrendezés-
re, ahova az AGROBESZT 2000 
Bt, támogatásával jutottunk el.. A 
pontszámaink alapján népdalkör 
kategóriában bekerültünk a dön-
tôbe, mely június végén szintén 
Keszthelyen kerül megrendezésre. 

Áprilisban Balatonfüreden 
rendezték meg a három napos 
Országos Nyugdíjas fesztivált, ahol 
több kategóriában mutathatták 
be a nyugdíjasok tehetségüket. 
Népdalkörünk helyi gyûjtésû 
népdalokkal aratott nagy sikert a 
szép számú közönség elôtt. 

A farsang is jól sikerült, jó han-
gulatban, sok humorral fûszerezve 
zajlott le.

Távlati terveinkben szerepel a 
hidegkuti nyugdíjasok vendégül 
látása. Már elkezdtük a Savanyú 
Jóska napokra való felkészülést is.

Szép nyarat, kellemes pihenést 
kívánunk mindenkinek.

Pázmándi Attila

Helyettesítési rend 2014. június 30.  
és augusztus 8. között
Dátum Rendelési hely Rendelési idô Orvos
június 30. (hétfô) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 1. (kedd) Semmelweis-nap, kizárólag ügyeleti ellátás vehetô igénybe
július 2. (szerda) Tótvázsony 7:00–8:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 3. (csüt.) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 4. (péntek) Tótvázsony 8:00–10:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 28. (hétfô) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 29. (kedd) Tótvázsony 8:00–10: 00 Dr. Sebestyén Gyula
július 30 (szerda) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 31. (csüt.) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula
aug. 1.(péntek) Tótvázsony 8:00–10: 00 Dr. Sebestyén Gyula
aug. 4. (hétfô) Tótvázsony 12:00–14:00 Dr. Kisvarga Magdolna
aug. 5. (kedd) Tótvázsony 9:00–11:00 Dr. Kisvarga Magdolna
aug. 6. (szerda) Tótvázsony 12:00–14:00 Dr. Kisvarga Magdolna
aug. 7. (csüt.) Tótvázsony 12:00–14:00 Dr. Kisvarga Magdolna
aug. 8. (péntek) Tótvázsony 12:00–14:00 Dr. Kisvarga Magdolna

Nagyvázsonyi rendelô telefonszáma: (88)264-205.
Fenti idôszakokban a rendelôi mobiltelefonszámok, 
(70)676-7084 illetve (70)676-7085 a szokásos módon 
8 és 16 óra között hívhatók.

A kézigyógyszertár a helyettesítés ideje alatt nem 
mûködik.
Megértésüket köszönöm! Tótvázsony, 2014. június 9.

Dr. Ferentzi Zsófia háziorvos
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polgármester
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Iskolai hírek
Iskolánk második évét zárja a 

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 
tagintézményeként. Mindig arra 
törekedtünk, hogy a tanulóink jó 
alapképzést kapjanak és emellett 
barátságos környezetben, odafi-
gyelést, segítséget adjunk nekik, s 
így jól érezzék magukat az iskolá-
ban. Mitôl is jó egy iskola? Több 
oldalról lehet erre a kérdésre vála-
szolni. Nemcsak a külcsín fontos, 
hanem inkább a belsô tartalom, az 
erô, a kisugárzás. Épületünk rég-
óta felújításra szorul, de nevelôtes-
tületünk kiváló pedagógusokból 
áll, akik szeretik a szakmájukat, s 
ez már alap arra, hogy jó légkör-
ben és színvonalon végezzük mun-
kánkat. A 105 tanuló többsége sze-
ret iskolába járni, s persze gondok, 
problémák mindig adódnak, de 
ha a gyermek érzi, hogy a szülô 
és a tanár is mellette áll, akkor 
mindent meg lehet oldani. Anya-
iskolánkkal kiváló a kapcsolatunk, 
az onnan kijáró pedagógusok na-
gyon szeretik a tótvázsonyi iskolát, 
ahogy ôk mondják, a nyugalom 
szigetét. Idei programjaink közül 
kiemelkednek az ifjúsági egye-
sülettel közösen szervezett szak-
körök, témahetek. E munka már 
tavaly elkezdôdött, júniusban re-
formkori témahetet szerveztünk, 
majd ôsszel a honfoglalás idejébe 
léptünk vissza, hogy sok érdekes-
séget és kicsit más szemléletet 
adjunk át tanulóinknak. A tanév 
folyamán média, fotó, színjátszó, 
hagyományôrzô szakkör mûködött 
nagy aktivitással, érdeklôdéssel. 
Külön öröm volt, hogy a pályázat 
segítségével felszereléseket, eszkö-
zöket is tudtunk vásárolni.

Nagyon tartalmas volt az alsó 
tagozat szervezésében a téli té-
mahét. Minden tanuló részt vett 
a programokon, rajzolt, verset 
tanult. A végén, a záró mûsoron 
minden osztály bemutatta a télhez 
kapcsolódó munkáit. A 3. osztály 
A didergô király címû mesére írt 
jelenetet mutatott be mindenki 
nagy örömére. A mesejátékhoz a 
díszletet is a gyerekek készítették, 
természetesen tanítójuk, Mária 
néni segítségével. A munkákból 
kiállítást állítottunk össze, sokáig 
nézegettük, emlékeztünk erre a 
szép hétre.

Nagyon szép földrajzi-törté-
nelmi környezetben élünk, s ezt 
kihasználva többször vittük tanu-
lóinkat kirándulni a környékre. 
Jártunk színházban, múzeumban, 

könyvtárban, de az iskolában is 
szerveztünk kézmûves délutáno-
kat, játszóházakat. Idén is nagy 
meccseket játszottak az osztályok 
az iskolai teremfoci kupán, s jól 
sikerült az ôszi sportnap is. Ze-
neiskolásaink most is gyûjtötték 
az érmeket, okleveleket. Kieme-
lendô Borsos Dominika teljesít-
ménye, aki harmonika játékával a 
területi tehetségkutató válogatón 
különdíjban részesült.

Katolikus iskolaként fontos szá-
munkra, hogy hitünk titkát egyre 
több gyerekhez és családjaikhoz 
közelebb vigyük. Rendszeres reg-
geli áhítatot tartottunk és a heti 
két hittan óra is lehetôség erre. A 
hittan órákon a bibliai ismerete-
ken túl beszélgetésekre is van idô 
és sok lelki probléma is rendezôd-
het. Tanulóink közül többen rend-
szeresen részt vesznek a templomi 
szolgálatban. Hitéleti és tanulmá-
nyi munkája elismeréseként Papp 

Dániel és Borsos Dominika 7. osz-
tályos tanulók Szent Imre díjban 
ill. dicsérô oklevélben részesültek, 
melyet a Gizella ünnepen az érsek 
atyától vehettek át.

Év végén a felsô tagozat nagyon 
kedvezményes áron Ópusztaszerre 
kirándult. Örülök, hogy elvihettük 
a gyerekeket a magyarság 
múltjának e jeles helyszínére. Jól 
sikerült végzôseink középiskolai 
felvétele is. Az osztály nagy 
részét az elsô helyen megjelölt 
intézménybe felvették. Jövôre 19 
elsô osztályosunk lesz. Köszönöm 
a családoknak a bizalmat, nagy 
szeretettel várjuk ôket.

Egy tanév véget ért, jól éreztük 
magunkat. Köszönöm a szülôk 
segítségét, javaslataikat, munká-
jukat.

A nyári szünetre mindenkinek jó 
pihenést kívánok.

Somogyi Veronika
tagintézmény vezetô

Nyári 
napközi 

Idén nyáron immár 9-dik éve el-
indult a nyári napközink, melyet a 
Nefelejcs Alapítvánnyal , a Család-
segítô szolgálattal, s a helyi iskolá-
val közösen szerveztünk. 5 héten 
át, napi 17-20 gyermek számára 
nyújtunk reggel 8.00-tól délután 
16.00-ig elfoglaltságot, és biztosí-
tunk étkezést. A gyerekek nagy ré-
sze alsós, de azért a felsôsök közül 
is vannak páran.

Az öt hét alatt kirándulunk, 
kézmûveskedünk, sportolunk, 
vagy csak éppen lazítunk. Minden 
Hidegkúton, Tótvázsonyban és 
Kövesgyûrpusztán lakó gyermek 
számára nyitott a napközink. Gye-
rekenként heti 3000 Ft-ért lehet 
nálunk teljes ellátást és élményeket 
szerezni. 

A gyerekekre tanárok, és fiatalok 
felügyelnek. Munkájukat önkénte-
sen végzik, ezúton köszönöm áldá-
sos tevékenységüket.

Programunkhoz a Tótvázsony 
Általános Iskolája biztosít ingye-
nesen termet,  az itt tanító taná-
rok nagyon sokat segítenek a napi 
gyermekfelügyeletben. A Nefe-
lejcs Alapítvány tagjai is segítik a 
napközi mindennapjait, támoga-
tásukkal valósul meg minden pén-
teken kirándulás. A Családsegítô 
szolgálattal, is segíti 1-1 napon a 
gyermekfelügyeletet. Az étkezést a 
Tótvázsonyi és a Hidegkúti Önkor-
mányzatok támogatják.

Köszönjük a napi felügyelôk se-
gítségét, és reméljük mindenki jól 
érzi magát a következô hetekben is.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági EgyesületA Nefelejcs Alapítvány hírei

Az elmúlt idôszakban alapítványunknál tisztújítás történt. Az elnök 
Király-Piltman Katalin, az alelnök Tósoki Zoltánné Zsuzsa lett. A tevé-
kenységünkben, céljainkban változás nem történt. Tagjainkkal, és önkén-
tes segítôinkkel a korábbi programjainkat folytatjuk tovább, illetve újabb 
rendezvények megszervezését is tervezzük. Az elsô ilyen a Szent Iván Éji 
program, ami 2014. június 23-án este került megrendezésre a Tó Park-
ban. Reméljük a résztvevôk olyan lelkesen fogadták az eseményt, mint 
ahogy mi készültünk rá! Tûzgyújtással, tûzugrással, zsíros kenyérrel és 
persze jókedvvel vártuk a parkba látogatókat!

Nyári programjaink közt szerepel még a nyári napközibe való aktív be-
kapcsolódás, részt veszünk a Kövesgyûrpusztán megrendezésre kerülô 
„Pusztán egy nap” rendezvényen, és a Savanyó Jóska napon is. Ezen kí-
vül kirándulásokat szervezünk gyerekek, családok részére, melyek pon-
tos idôpontjáról a késôbbiekben nyújtunk bôvebb felvilágosítást.

Adományraktárunk üzemeltetésében, kinézetében változásokat terve-
zünk. A korábbi hónapokban a raktárunk eddigi ruhakészletét összepa-
koltuk, a helyiséget szinte teljes egészében kiürítettük. A nyár folyamán 
ennek rendbetétele lesz az egyik legfontosabb feladatunk. Szeretnénk 
kifestetni, polcokat, tárolókat vásárolni a jobb áttekintéshez. A felújítás 
idejére a raktár zárva tart, ruhaadományokat sem osztani, sem elfogadni 
nem tudunk. Amint elkészülünk, a korábbi helyen, de új környezetben 
várjuk és koordináljuk a felajánlásokat. A nyitva tartásról értesítjük a 
lakosságot.

Király-Piltman Katalin


