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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Advent
Az egész Advent egy nagy várakozás. Az Isten-

hívô emberek számára Karácsony nem úgy követ-
kezik be, hogy fordítunk egyet a naptáron, és hop-
pá: Karácsony! …bár ezzel amúgy is kevés ember 
van így. Az Advent szerintem azért is nagyon kü-
lönleges, mert akkor mintha minden ember meg-
változna kissé. Adventi koszorút készítenek, házat 
díszítenek, és mosolyogva gondolnak a karácsony-
ra és a karácsonyfára. Az emberek szeretik ezt az 
ünnepet, még azok is, akik nem Krisztus születé-
sét, hanem a karácsonyi vacsit várják és az ajándé-
kokat, vagy egyszerûen csak  „karácsony-érzést”.

Az adventi koszorún  3 lila és egy rózsaszínû 
gyertya van. Most olvastam a gyertyákkal kapcso-
latban egy érdekességet is, amit eddig nem hallot-
tam. Ezek a gyertyák egyenként szimbolizálnak 
egy-egy fogalmat: a hit, a remény, a szeretet és az 
öröm fogalmát, a katolikus liturgia pedig egy-egy 
személyre illetve közösségre is utal a gyertyákkal:

az 1. gyertya, a hit gyertyája: Ádám és Éva páro-
sára utal, mert nekik ígérte meg az Úr elsôként a 
megváltást;

a 2. gyertya, a remény gyertyája, a zsidó népre 
utal, mert nekik ígérte meg, hogy közülük kerül ki 
majd a Messiás;

a 3. gyertya, az öröm gyertyája Szûz Máriára utal, 
ô az, aki megszülte a Fiút;

a 4. gyertya pedig, a szeretet gyertyája, Keresz-
telô Szent Jánosra utal, aki hirdette Krisztus eljö-
vetelét és készítette az utat az emberek szívéhez.

Az Advent egyre erôsebb fény is, mely végül a 
Világ Világosságának megszületését eredménye-
zi. Tudtátok, hogy december 24. eredetileg egy 
pogány ünnep volt? A Legyôzhetetlen Napisten 
Ünnepe. December 22.-ével, vagyis a téli napéj-
fordulóval ugyanis megváltozik minden: onnantól 
egyre hosszabbak lesznek a nappalok. Egyre több 
és erôsebb lesz a fény. Ezt a fényt kell belevarázsol-
ni a szívünkbe. 

Én fontosnak tartom, hogy kis jócselekedetekkel 
haladjunk a fény felé. 

Áldott várakozást és Adventet kívánok Nektek, 
olyat, aminek a végén, csupa fény lakik majd oda-
benn a szívetekben, hogy szívesen beköltözzön a 
Kisjézus!

Veressné Szabó Adrienn Diána

A Tótvázsonyért Alapítvány mindenkit szeretettel vár a

2015. december 20-án, vasárnap 
15 órakor megrendezésre kerülô

Adventi koncertjére  
a római katolikus templomba.

Ünnepi köszöntôt mond Sipos Csörsz Csanád tiszteletes úr.

Közremûködik: 
Német Nemzetiségi Dalkör - Katolikus Egyház kórusa,

Semper Reformanda Kamarakórusa
Fixl Ferdinánd és Stefancsik Annamária.

Az ünnepség végén az adventi gyertyagyújtást követôen  
mindenkit szeretettel megvendégelünk egy kis forralt borral, teával, süteménnyel 

a templom kertben felállított karácsonyfánál.  
Rossz idô esetén az Általános Iskola 

aulájában biztosítunk lehetôséget a közös beszélgetésre.

Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk mindenkinek szeretetteljes,  
békés karácsonyi ünnepeket kívánni.

Tótvázsonyért Alapítvány
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Adventi 
kézmûves 

vásár
A feladat nehezebb, mint bár-

mikor… Hogy is írhatnám 
le, hogy találhatnék rá sza-

vakat? Nem tudom megfogalmazni 
elég jelzô, sôt megfelelô jelzô sincs 
rá, hogy hitelesen elmondjam mi-
lyen volt ott lenni azon a délutá-
non, Veletek. 

Sorolhatnám, vannak adatok, 
számok, hogy közel 120 fô vett 
részt, hogy a Kultúrotthonban be-
rendezett kézmûvesen, 5 kg mé-
zeskalács tésztából készültek ha-
rangok, angyalkák, fenyôk, hogy 
74 koszorú alapból és egyéb tech-
nikával asztaldíszeket alkottunk, 
hogy 40 db angyalkát varrtunk 
és díszítettünk, hogy 84 db zokni 
hóembert készítettünk, így Tótvá-
zsonyban minden ötödik házban 
van egy!

Hogy mind eközben a kultúrház 
háta mögött, a vásárban 11 árus 
volt, hogy elfogyott 15 kg kolbász, 
hogy az iskolai szülôi munkakö-
zösség 3 kg lisztbôl sütötte a pa-
lacsintát, hogy 19 db karácsonyi 
égôsorral díszítettük a vásárt, hogy 
hoztunk 15 sátrat Kapolcs önkor-
mányzatától. De a számok nem 
segítenek. 

„Nagyon jó volt veletek Tótvázso-
nyiak” idézem, mert nem én fogal-
maztam meg ezt a mondatot, de 
talán ez a legtalálóbb. Mert igen … 
nagyon jó volt együtt lenni! Jó volt 
lezárni a hetet, jó volt együtt fel-
eszmélni a mindennapokból, hogy 
közeleg advent elsô vasárnapja. Jó 
volt odavarázsolni egy kis szigetét, 
a mai világból annyira hiányolt 

közvetlenségnek, felebaráti sze-
retetnek, összetartozásnak. Meg-
álltunk! Letettük a hét és sokak 
talán ennek az évnek a gondjait is. 
Egymás felé fordultunk, beszélget-
tünk, mosolyogtunk, kacagtunk a 
gyermekek csillogó arccal, hozták 
és kínálták a mézeskalácsaikat. 
Édes Illatos volt a levegô. A sok 
apró fény még meghittebbé tette 

a teret. Igazából, együtt voltunk. 
Társadalmi rangtól, szociális hát-
tértôl és minden felesleges beso-
rolástól mentesen, mi voltunk ott a 
„tótvázsonyiak”. 

Üdvözlettel:  
Bárányos-Svéda Zsanett  

Tótvázsonyi  
Ifjúsági Egyesüelt
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Karácsonyi 
köszöntô

Karácsonyvárásunk kellôs közepén szeretettel köszöntöm Önöket. 
Ezekben a napokban az egyebeken túl összekapcsol minket ez a vára-
kozás is, valami különleges erô, az izgalmas készülôdés, a csodavárás. A 
karácsony a legmeghittebb ünnepünk. Ilyenkor igyekszünk a legjobban, 
ilyenkor vagyunk a legjobbak. A harsogó, zajos világban valamennyien 
csendre vágyunk. Békességre, nyugalomra, belsô örömre, ami ezen az 
ünnepen igazán megérint minden embert. Nem szeretnék sablonokat 
mondani. Nem mondom, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, mert nem 
az. Hiszen a szeretetnek nincs ünnepe. A szeretet ott kell legyen az em-
berben minden nap. Minden nap fontos a mellettünk élôkre, gyermeke-
inkre, szüleinkre való odafigyelés. A szeretet parancsát minden nap be 
kell tölteni- nemcsak karácsonykor. Nem elég a 3 napos decemberi jóság, 
ha a többi napon elfelejtkezünk róla. 

A karácsony nem a jó ételek, italok, szép ünnepi asztal ünnepe. Sajnos 
többször tapasztaltam, hogy a nôi, a háztartási munkát teherként tünte-
tik fel sokan- különösen ilyenkor. A nô, a háziasszony még karácsonykor 
is dolgozik, fôz, mosogat, tálal, s olvastam olyat is, hogy a nôk egy része 
unja az egészet és szeretné az ünnepet átaludni, hogy ne kelljen egész nap 
a konyhában lennie. Nem az a lényeg, hogy mit eszünk, de jó szervezés-
sel, közös családi munkával, odafigyeléssel, szeretettel mégis csodálatos 
illatokat varázsolhatunk az ünnepi asztalra. S az jelenti az örömöt, ha ezt 
közösen elfogyasztjuk.

Mi hát a karácsony? Nem az emberi hanem az isteni szeretet meglátá-
sa, amelyben mindannyian egyformán fontosak vagyunk, melybôl vala-
mennyien egyformán részesülhetünk. Mert az Isten emberré lett azon a 
bô 2000 évvel ezelôtti éjszakán. Emberré, hogy láthassuk, hallhassuk és 
higgyük öt. Itt élt az emberek között, velünk volt minden gondban, öröm-
ben. A karácsonyi kisbaba számunkra nem egy csecsemô csupán, hanem 
a húsvéti megváltó Krisztus, aki értünk vállalta a szenvedést, aki nekünk 
hozta el az örök életet.

A karácsony csodaszép, fenséges. Itt nálunk, ahol ilyenkor tél van, s ha 
szerencsések vagyunk leesik az elsô hó, de csodálatos a déli félgömbön is, 
ahol nyári hôségben ünnepelnek az emberek. A karácsony örök, tiszta és 
fényes. Az ember lelke megtisztul, megújul ilyenkor. Örüljünk az ünnep-
nek. Tegyük le a mindennapok terhét, gondját, nehézségeit és engedjük 
át magunkat az örömnek. Örüljünk az apróságoknak, hogy egészségesek 
vagyunk, hogy tudunk dolgozni, mindennap valamit tenni, hogy vannak 
gyermekeink, vannak akik számítanak ránk, akiknek fontosak vagyunk. 

„Mert megjelent az Isten üdvözítô kegyelme minden embernek, és arra ne-
vel minket, hogy megtagadva

a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen 
éljünk a világban, mivel

várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítônk, 
Jézus Krisztus dicsôségének

megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden 
gonoszságtól, és

megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.” (Ti-
tusz 2,11-14

Áldott karácsony kívánok mindenkinek! 

Kapitány Veronika Zsuzsanna

A Karácsony a kereszténység 
egyik legjelentôsebb ünnepe, Jé-
zus születésnapja. Napjainkra 
felerôsödött a családi vonatkozá-
sa, a szeretet, az összetartozás, az 
ajándékozás ünnepe is lett.

A gyermekek által nagyon várt 
idôszak ez. Ôk másképpen élik 
meg a felkészülés, a várakozás, 
a lelki töltôdés érzését, bár az 
óvodában a folyamatos adventi 
készülôdéssel igyekszünk rá-
hangolni ôket az elkövetkezô 
ünnepekre. Elôször az adventi 
koszorú elsô gyertyájának fé-
nye, az adventi naptár bonto-
gatása köti le figyelmüket, majd 
a Mikulás érkezése varázsolja 
el teljesen a gyerekeket. Élénk 
fantáziájukat, kreatív gondol-
kodásukat, kézügyességüket a 
közös játszóházi program során 
kipróbálhatják. Ilyenkor mé-
zeskalács illata árasztja el az 
egész óvodát, a gyermekek nagy 
örömükre együtt alkothatnak 
szüleikkel. Majd lassan elôke-
rülnek a karácsonyi versek, da-
lok, mondókák, hiszen a kicsik 
ajándéka nem lehet más, mint a 
tiszta tekintetük, az ôszinte sze-
retetük, nyíltságuk kicsi versbe 
vagy dalba foglalva. 

Eleinte a gyermekek számára 
az ajándék, a meglepetés, a sej-
telmes titkok várása tölti ki az 
ünnepi idôszakot. Majd a várva 
várt ajándékok birtokba vétele, 
kipróbálása mindennél fonto-
sabb számukra. Azonban ez 
ne tévesszen meg bennünket, 
hiszen az ajándék csak ideig- 
óráig köti le a figyelmüket, ér-
deklôdésüket. Lehet, hogy nem 
tudják igazából megfogalmaz-
ni, de a játékok önmagukban 
semmit sem érnek számukra, 
ha a szülôknek nincs idejük 
együtt játszani, együtt örülni, 
együtt nevetni gyermekeikkel. 

Karácsonyvárás 
az óvodában

Az óvoda feladata a felkészítés, 
a ráhangolás az ünnepekhez 
kapcsolódó szokások, hagyo-
mányok megismertetése. Majd 
egy kis közös ünneplés után 
minden gyermek az igazi, meg-
hitt karácsonyi élményt szeret-
tei körében élheti át.

Kedves szülôk!
A talán kicsit fárasztó ünnepi 

elôkészületeknek sikerül a végére 
jutni. A nagy rohanás után felléle-
gezhet mindenki, bezárnak az üz-
letek, leáll a forgalom és mindenki 
igyekszik családi körben tölteni 
Karácsony ünnepét. A Karácsony 
a béke, a szeretet, a család ünnepe. 
Ilyenkor az év egyéb idôszakához 
nem hasonlítható hangulat ejt ra-
bul bennünket. Több idôt, türelmet 
szentelünk szeretteinkre, ember-
társainkra. Próbálunk nagyobb 
figyelemmel fordulni egymás felé. 
Elôtérbe kerülnek a családi láto-
gatások, ápolva a rokoni kapcso-
latokat is. A karácsony meghitt 
légkörébôl nehezen tudja kivonni 
magát az ember, hiszen Isten em-
berek iránti szeretete mindenkit 
megérint. Karácsonykor az egész 
világ másként viselkedik, mint 
az év során bármikor. Mindenki 
próbál jobban odafigyelni a má-
sikra.  Nagyon jó alkalom nyílik 
arra, hogy gyermekeinkkel is több 
idôt töltsünk együtt. Mi felnôttek 
hajlamosak vagyunk arra, hogy az 
ajándékok mennyiségével, nagy-
ságával próbáljuk bizonyítani sze-
retetünket, törôdésünket feléjük. 
Ezekkel az ajándékokkal próbáljuk 
kárpótolni ôket az egész év során 
elmaradt közös programokért, 
percekért, órákért. Pedig számuk-
ra nem az az igazán fontos, hogy 
nagyon sok drága ajándékot kap-
janak, hanem az, hogy anyával és 
apával együtt játszanak. A játék 
egy kiváló eszköz, egy híd, mely 
lehetôséget teremt az örömteli 
kapcsolat létrehozására, a szeretet 
kinyilvánítására. A szeretetnél, az 
odafigyelésnél drágább ajándékot 
az ember nem kaphat. Jó volna, ha 
mindig ilyen ajándékkal lepnénk 
meg egymást. 

Az óvoda dolgozói nevében 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket, és 
boldog új évet kívánok a település 
minden gyermekének és lakójának.

Magasi Jánosné



4

2015. november 28-án megren-
dezésre került a pályaválasztást 
elôsegítô szakmai bemutató. A 
Tótvázsonyi Hímzô Mûhely felké-
rést kapott a megjelenésre, mely-
nek szívesen tettünk eleget.     

Munkáinkból mini kiállítást 
rendeztünk be. Az érdeklôdôk 
megismerhették a hímzô mûhely 
Balaton-felvidéki hímzéstechniká-
val készített terítôit, kendôit, házi 
áldását. 

Örömünkre szolgált, hogy a diá-
kok érdeklôdéssel tekintették meg 
munkáinkat. Az általunk elôké-
szített, ill. ott helyben sablonált 
könyvjelzôk, kicsi terítôk hímzé-
séhez fogtak hozzá.

A szakmai bemutató végére el 
is készítettek néhányat  a kis hím-
zôk. Aki pedig nem készült el a 
munkával, az is hazavihette az ál-
tala megkezdett hímzést és bízunk 
benne, hogy otthon be is fogja azt 
fejezni.

Jó volt megtapasztalni, hogy 
ezek a gyerekek érdeklôdnek a 
hagyományok iránt. Türelemmel 

és érdeklôdéssel hallgatták az ál-
talunk mondottakat. 

Reméljük, hogy egykor belôlük 
is, a hímzést szeretô és mûvelô fel-
nôttek lesznek. 

A hímzô mûhely mindenki szá-
mára nyitott. Szívesen várunk 
minden gyermeket és felnôttet, 
akik szívesen tanulnák a Balaton-
felvidéki hímzést. Foglalkozása-

ink minden hónapban kéthetente 
tartjuk a Tetôtérben, Szuper Mik-
lósné népi iparmûvész szakmai ve-
zetésével. 

A szakmai bemutatón a hímzô 
mûhelyt képviselte Hauch Jánosné 
Rózsi néni, Utczás Gáborné Betti, 
Koczor Anita  és jómagam. 

Nagy Gellértné
Tótvázsonyi Hímzô Mûhely 

A tótvázsonyi iskola minden év-
ben sikeres tanórán kívüli rendez-
vényeket szervez. Így van ez idén 
is, elég, ha csak a témanapokra 
gondolunk. Az alsó tagozat az év-
szakok témakörben rendez temati-
kus napokat, a felsôsökkel novem-
berben Balatonfüreden voltunk 
reformkori témanapon. Emellett 
a november már hagyományosan a 
Mesteségem címere szakmabemu-
tató ideje is.  November 28-án, dél-
után idén is együtt voltak kiállítók, 
vendégek, szülôk és gyerekek, hogy 
belekóstoljanak egy-egy szakma 
rejtelmeibe. Az idei a 9. bemutató 
volt, és jövôre készülünk a jubile-
umi 10. rendezvényre. 2007-ben, 
amikor a szülôk javaslatára el-
kezdtük, még nem gondoltuk, hogy 
ilyen sikeres lesz ez a program. A 
kiállítók száma változó, de a gyere-
kek mindig örömmel jönnek erre a 
délutánra. Így volt ez idén is. Sokan 
voltak kíváncsiak a Padányi egész-
ségügyis bemutatójára. Kipró-
bálhatták, hogyan kell a sebeket 
ellátni. Hamarosan a folyosón be-
kötött kezû, fejû gyerekek szalad-
gáltak, persze  csak próbakötéssel. 
Népszerû volt Mezei Rácz Ferenc 
gyékényfonó is, aki megtanította 
a gyerekeknek az alapfonásokat. 
Volt kollégánk, Dienes Gábor bôr-
karkötôket készített a gyerekekkel.

Nagy örömünkre bemutatkozott 
a Tótvázsonyi Hímzô Mûhely is. 
Szép munkáikból kis kiállítást is 
készítettek, az érdeklôdô lányok 
bekapcsolódtak a varrásba. Sárkö-

Hímzôk a Tótvázsonyi 
Tagiskola szakma bemutatóján

zi Zsuzsa fodrásznô egész délután 
dolgozott a lányok hajtincsein. 
Ezen a délutánon  adventi vásár is 
volt, a szülôk által készített apró, 
de nagyon ötletes ajándékokból. A 
befolyt összeget a szülôi munkakö-
zösség a gyerekekre fordítja. 

Köszönöm minden résztvevô 
kiállítónak, hogy velünk volt és a 
gyerekeknek örömet szerzett. A 
szülôknek a szervezô munkát, az 
ajándékokat, minden segítséget és 
azt is, hogy mindig számíthatunk 
rájuk.

Kapitány Veronika

Mesterségem 
címere
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 Az elmúlt évekhez hasonlóan 
ebben az évben is igyekeztünk 
tagjainknak változatos, sokrétû 
programokat szervezni. A klub 
létszáma jelenleg 40 fô, összejöve-
teleink rendszeresek.

 
A farsangot a hagyományinkhoz 

híven farsang hétfôn tartottuk, 
mely nagy sikert aratott az ez al-
kalomra összeállított vidám, tréfás 
mûsorral. 

 A Nônap alkalmával a klub fér-
fitagjai virággal köszöntötték a 
hölgyeket, majd egy kedves, vidám 
mûsorral ajándékoztak meg ben-
nünket.

 Három alkalommal köszön-
töttük fel névnapjukat ünneplô 
klubtársainkat. A klub fennállása 
óta elôször ünnepeltünk 90 éves 
születésnapot, Mayer Jóska bácsi 
volt az elsô.

Karácsonyi ünnepünket a 
meghittség jellemezte, melyen 
vendégszereplôk tették még 
színvonalasabbá mûsorunkat.

 Márciusban vendégünk volt 
Sipos Ferenc polgármester, aki 
az önkormányzatnál végbement 
változásokról tájékoztatta 
tagjainkat.

 Áprilisban a költészet napjához 
csatlakozva Bakonyszentkirályon 
megrendezésre kerülô vers és 
prózamondó versenyen mi is részt 
vettünk. Varga Istvánné klubta-
gunk Fekete István „Édesapám”c. 
prózájával elsô díjat nyert. 

 Részt vett néhány tagunk Utc-
zás Gábor ”Színes Világ” c. fotó-
kiállításán, mely az Arácsi Nép-
házban került megrendezésre. 
Nagyon szép képekben gyönyör-
ködhettünk.

 Áprilisban Bakonynána - és kör-
nyékére kirándultunk és tettünk 
egy nagyobb gyalogtúrát a Római 
fürdôhöz. Jártunk a Nádasdy bir-
tokon, és meglátogattunk Alsópe-
rén egy vadászati kiállítást is.

Májusban Kalocsán és Hajóson 
jártunk 44 fô részvételével. A sok 
látnivalót kínáló alföldi városban 
töltöttük el a nap nagy részét. Ha-
jóson pedig a pincefaluban tettünk 
egy nagy sétát.  Kovács Borház 
tulajdonosa tartalmas elôadás és 
séta keretében mutatta be a pince-
falut és a remek boraikat.

 A kirándulás költségeit részben 
önkormányzati támogatásból és 
részben önerôbôl fedeztük. Kö-
szönjük a támogatást.

 Júniusban meghívást kaptunk a 

hidegkúti nyugdíjasoktól Recsek 
- hegyi gyalogtúrára. A kb. 2,5-3 
km-es gyalogtúrán szép számmal 
vettünk részt. A kilátót is meg-
másztuk jó néhányan. Gyönyörû 
látványban volt részünk.

 Októberben Tapolcára kirán-
dultunk, ahol megtekintettük az új 
Látogatóközpontot, csónakázásra 
is volt lehetôség a tavas-barlang-
ban, majd egy nagy sétát tettünk a 
belvárosban. 

 Augusztusban ismételten részt 
vettünk a Savanyó Jóska faluna-
pon, ahol elsô alkalommal nevez-
tünk be a pörkölt fôzô versenybe. 
Pázmándi Attila szakácsunk el-
nyerte a Savanyó Jóska fôszakácsa 
címet. A kulturális mûsoron is 
részt vettünk.  Az alkalomhoz illô 
énekekkel és egy vidám mûsorral 
szórakoztattuk a közönséget.

 A közbiztonságról két elôadást 
is hallhattak tagjaink. Januárban 
Veressné Szabó Adrien polgárôr, 
vetítéssel egybekötött tájékozta-
tót tartott a gyakran elôforduló 
bûncselekményekrôl. Októberben 
Orsós Károly rendôr ôrnagy a 
Veszprém Megyei Rendôr-fôka-
pitányság bûnmegelôzési osztá-
lyának munkatársa tartott könyv-
bemutatóval egybekötött nagyon 
érdekes elôadást. Hasznos tippe-
ket hallhattunk, hogy mit kell és 
mit nem szabad tenni azért, hogy 
ne váljunk áldozattá.

 Novemberben Pongrácz Zoltán 

gyógyszerész volt a vendégünk, aki 
gyógyszerekrôl, vitaminokról tar-
tott elôadást, hasznos tanácsokkal 
is ellátott bennünket.

 Az év folyamán több alkalom-
mal tartottunk összejöveteleket, 
ahol aktuális feladatainkat beszél-
tük meg és programjainkról ké-
szült kisfilmek és fotók vetítésével 
tettük színesebbé délutánjainkat.

 Az aktívabb tagjaink egész év-
ben folyamatosan részt vehettek 
nyugdíjas tornán, melyet Papp At-
tiláné tartott.

 Az önkormányzat jóvoltából az 
idén is meglátogattunk minden 75 
év feletti idôs embert karácsony 
elôtt. Félszáznál is több csomagot 
készítettünk és juttattuk el az érin-
tettekhez. 

 A nyugdíjasklubon belül 
mûködô népdalkörünk ebben az 
évben is több alkalommal szere-
pelt: részt vettünk a Balatonfüre-
di Nyugdíjas Fesztiválon, a már-
kói Népdal Körök találkozóján, 
jártunk Peremartonban egy 
nyugdíjas gálán. Ezen kívül több 
helyi rendezvényen is felléptünk, 
többek között a Savanyú Jóska 
napokon és a szüreti felvonuláson. 
Elmondhatjuk, hogy mindenhol 
sikerünk volt. 

Köszönet mondunk tagjainknak 
az egész évben végzett munká-
jukért. Köszönjük a népdal kör 
tagjainak, valamint Zsár Erzsiké-
nek az énekkar vezetôjének, hogy 

egész évben, kitartóan és szorgal-
masan részt vettek a nem kevés 
próbákon.

 Klubtagjaink nevében is szeret-
ném megköszönni az önkormány-
zat támogatását, kérem, hogy 
továbbra is támogassák Egyesüle-
tünket.

A közelgô ünnep alkalmával 
engedjék meg, hogy mindenkinek 
lelkiekben gazdag, békés 
karácsonyt és eredményes, boldog 
újesztendôt kívánjunk.

HÓFEHÉR KARÁCSONY
Hófehér Karácsony,  
hozz áldást a Földre,
Békét, reménységet 
 az emberek szívébe.
Tûnjön el a rosszkedv,  
gyûlölködés, bánat,
Lépjen a helyébe  
öröm és bocsánat. 

Hófehér Karácsony,  
legyél ma vendégünk,
Teljen meg örömmel  
a szomorú szívünk.

Fodor Istvánné 
Weinhardt Ferencné 

elnök

Ôszidô Nyugdíjas Klub –  
2015 évi beszámolója



6

Amikor otthon bejelentettem 
a nagy hírt, hogy jelentkeztem 
Európai Önkéntes Szolgálatra és 
hamarosan egy évre, Magyaror-
szágra költözöm, mindenki elcso-
dálkozva nézett rám és azt kérdez-
te: biztos vagy te ebben? Egy év? 
Tudod, hogy az milyen hosszú? De 
nem volt igazuk, egyáltalán nem 
volt hosszú. Még csak most mu-
tatkoztunk be, mint a Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület legújabb önkén-
tesei, és máris búcsúznunk kell…. 
Az elején csak kapkodtam a fejem, 
hogy mi is történik körülöttem, 
annyi mindent és mindenkit meg 
kellett ismerni, de ezt az új hely-
zetet nagyon is élveztem. Minden 
nap tanultam valami újat vagy 
épp megismertem valakit. Lassan 
belerázódtam az egyesület min-
dennapi életébe, eseménynaptárt 
szerkesztettem, plakátot készítet-
tem, fotózással és videózással is 
ismerkedtem. Közben megérke-
zett Ráhel is, a német önkéntes 
és elkezdtünk utazgatni, túrázni, 
fesztiválozni, más önkénteseket 
megismerni. Belevetettük ma-
gunkat a nyárba, csak gyûjtöttük 

és gyûjtöttük az élményeket. Azt 
kívántam bár soha ne érne véget. 
Valamikor a nyár közepén már 
úgy éreztem, mintha soha nem is 
laktam volna máshol, mintha min-
dig is tótvázsonyi lettem volna, 
annyira megszoktam itt. De hát ki 
ne tudná megszokni ezt a gondta-
lan életet?!

Azért sokszor hiányzott a csa-
lád és a barátaim, szerettem volna 
velük is megosztani, velük együtt átélni a történéseket, itt és most. 

Nem túlzok, amikor azt mondom, 
hogy egy álmom vált valóra azzal, 
hogy EVS önkéntes lehettem, és 
sokkal többet kaptam ettôl a prog-
ramtól, mint amire számítottam. 
Egy éve még nem is gondoltam, 
hogy ekkorát fog változni az éle-
tem és mostanra már az eddigi 
legtartalmasabb és legmeghatá-
rozóbb évet tudhatom magam 
mögött, és ezt nem tudom szavak-
kal összefoglalni, ez annál sokkal 
több, ezt át kell élni. 

Köszönettel tartozom a Tótvá-
zsonyi Ifjúsági Egyesület mun-
katársainak, akik tanítottak, 
neveltek, óvtak, olyan munkakör-

nyezetet teremtettek, ahova jó volt 
minden nap bejárni, szerettem 
oda tartozni.

Annak a néhány helyi fiatalnak 
is szeretném megköszönni, akik 
befogadtak és részesei voltak a tót-
vázsonyi életemnek. Bízom benne, 
hogy szívesen látnak majd még a 
társaságukban, ha visszatérek.

Búcsúznom kell de, nem lehetek 
szomorú. Örülök, hogy mindezt 
átélhettem, barátokat, ismerôsö-
ket, élményeket, tapasztalatot, 
tudást szereztem, és ezekre boldo-
gan fogok mindig emlékezni.

Búcsúzni vidáman kell!
Keresztes Julianna - Julkó

2015január 30-án érkez-
tem meg az ismeret-

len Tótvázsonyba. Az Európai 
Önkéntes Szolgálat keretében 1 
évre érkeztem, amely nemsokára 
véget ér. Mivel szeretem a techni-
kai dolgokat, így örömmel vettem, 
hogy részt vehetek a Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület munkájában. Az 
ismerkedés, új munkatársakkal, 
lakótársakkal, más önkéntesekkel 
könnyen ment. Szép lassan, fokoza-
tosan felvettem a ritmust és a sorra 
érkezô feladatoknak estem.

A meglévô tudásom mellett ren-
geteg új dolgot tanultam, amit a 
késôbbiek folyamán biztosan hasz-
nosítani fogok az életben. Meg-
tanultam fényképezni, kamerát 
használni, videót készíteni, alapo-
sabban mélyítettem tudásom szá-
mítógépek javítása terén. Ezen dol-
gok mellett nem riadtam vissza egy 
kis fizikai munkától sem. Az eltelt 
idôszak alatt rengeteg programban 
vettem részt, többek között a taka-
rítás és szemétszedés Tótvázsony-
ban, Savanyó Jóska napok, Szüreti 
mulatság, Tótakarítás.

Összességében sajnálom, hogy 
ilyen gyorsan eltelt az egy év. Ha-
marosan itt hagyom Tótvázsonyt 
és az itt élô embereket. Ezen sorok 

adta lehetôség folyamán szeretném 
megköszönni az eltelt egy év élmé-
nyeit minden munkatársamnak. 
Köszönöm a hasznos ötleteket és 
jó tanácsokat. Hálával tartozom az 
odafigyelésért és támogatásokért. 
Köszönöm a gondoskodást és a 
számolatlanul nyújtott segítséget. 

Könnyes búcsú közepette álljanak 
itt azon személyek nevei, akik az 
eltel idôszak alatt második csalá-
dom volt. 

Szendrei Szilárd, Bárányos-Své-
da Zsanett, Veressné Szabó Ad-
rienn Diána, Darvasi Krisztina, 
Felhoffer Antónia, Keresztes Juli-

anna, Nagy Gellértné Ani, Rahel 
Werner, Marosvölgyi Péterné Éva.

Szép napot, viszlát Tótvázsony!

Kertész Tamás
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

El
kö

sz
ön

ô

Búcsúzni vidáman kell!
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A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület munkáját szeretném összegezni így év 
végén. Nem biztos, hogy minden és mindenki az eszembe jut, de igyek-
szem a teljességre. 

Év elején érkezett hozzánk Keresztes Julkó Erdélybôl, aki 2 hétig 
együtt tudott dolgozni az éves munkájuk végén járó Rádu Violkával, Pet-
rás Anettel és Helgével. Közösen mutatkoztak be a január közepi Ön-
kéntesek napján, mellyel a sváb-székely értékgyûjtô munkánkat is bemu-
tattuk. A januári civil évnyitó igazán hangulatosra, tartalmasra és Nagy 
Gellértné, Madár Kata, Veressné Szabó Adrienn Diána, Hamar Zsóka, 
és akkor még ebben foglalkoztatott Bárányos-Svéda Zsanett kulturális 
közfoglalkoztatottak által nagyon finomra is sikeredett. Január végén 
izgalmas teaház volt Kínáról és az ott töltött évekrôl Molnár Mariann 
és Baranyai Tamás által. Nagyon izgalmas kezdeményezésként indult a 
zeneterápia. Februárban érkezett Kertész Tamás Kárpátaljáról, meg-
kezdôdött az 1% kampány, mely igen sikeres lett falunk civil szervezetei 
számára.Márciusban érkezett Rahel Werner 8 hónapra, illetve március 
elejével újraindult a közfoglalkoztatás, melynek keretében Nagyné Ani 
és Veressné Adri mellett Darvasi Krisztina került be a csapatba, Zsanett 
pedig állandó alkalmazottunk lett mellettem, Szendrei Szilárd mellett.

Elindult a középiskolások számára hirdetett Közösségi Szolgálat prog-
ramunk, illetve március 15-én szép felvonulás és ünnepség volt szer-
vezésünkben. A falutakarítások mellett nagy érdeklôdés volt a húsvéti 
kézmûves programra. A Hímzô Mûhely kiállítását is mi szerveztük meg. 
Áprilisban sokat segítettünk a Janka Tanya rendbe tételében. Májusban 
a Mini-Manó klub Születés fája programját segítettük, illetve beszél-
getést szerveztük Szilágyi Pál tiszteletessel. Májusban elindult a helyi 
iskolásokkal közös Értékgyûjtô munkánk. Júniusban mesekuckó volt a 
könyvtárban diavetítéssel és gitározással, majd elindult a Nyári napközi, 
melyet 6 héten keresztül csináltunk Július közepéig. Június végén volt 
az elsô Utcazene koncert, a Hold utca igazán jó helyszíne volt ennek a 
nyáresti programnak. Július végén a második Utcazene koncert a Telep 
utcában zajlott, hasonlóan nagy sikerrel. Augusztusban a Savanyó Jóska 
Napok volt a legfontosabb munkánk.  Szeptemberben elindítottuk a sza-
bás-varrás klubbot, újraindult a Hímzôkör, elindultak a német tanfolyam 
elôkészületei. Októberben  a Szüreti mulatsághoz gyûjtöttünk anyagot 
interjú által, majd felvonulással, mulatsággal és bállal vártuk falunk ap-
raját, nagyját. Gryllus Vilmos, Lackfi János bemutatót tartottunk a kul-
túrotthonban. A hónap végén az Ôszi kézmûves, a hónap utolsó napján 
volt az Önkénteseink napja volt, ahol Rahel, Julkó és Tamás mutatkozott 
be, majd aznap este Rahelt hazavittük. Novemberben elindult az Ifjúsági 
klub, a felnôtt néptánc, a hónap végén nagy sikerû Adventi kézmûves és 
Vásár szervezôdött. Decemberben összegezzük az évet, és ha minden a 
tervek szerint alakul, akkor viszünk 4 KOMATÁLAT :)

Nagyon gazdag, tartalmas és sokszínû munka van mögöttünk. Remé-
lem 2016 is hasonlóan gazdag év lesz egyesületünk által. Köszönöm min-
den munkatársam, segítônk, támogatónk munkáját és segítségét!

Minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyt és szeretetteljes, kö-
zösségi élményekben gazdag 2016-os évet kívánok.

Szendrei Szilárd

Önkéntesek 
napja

  Október 31-én került sor az ez évi „Önkéntesek napjára”. Eseményün-
kön német önkéntesünk Rahel Werner búcsúzott Tótvázsonytól vala-
mint az erdélyi Keresztes Julianna és ukrajnai Kertész Tamás mutatta be 
szülôföldje kulináris jellegzetességeit valamint mind hárman összegezték 
itt tartózkodásuk legszebb pillanatait.

  De kezdjük az elején. A délután kellemes már-már családias han-
gulatban indult, Szendrei Szilárd beszédével amiben üdvözölte önkén-
teseinket. A továbbiakban a roskadásig megtelt asztalokat mutatták be 
önkénteseink: Rahel Werner német tradicionális hagyma süteménnyel, 
krumpli salátával és édességekkel készült, Keresztes Julianna  a hamisí-
tatlan erdélyi kolbászokat, dzsemeket, szörpöket valamint kihagyhatat-
lan padlizsán (vinete) salátát hozott szülôfalujából Kisbaconból. Kertész 
Tamás pedig finom töltött húsokkal, süteményekkel és kvasszal kényez-
tette a vendégeket.

  Önkénteseink kiállították kedvenc képeiket is amik nagy többséggel 
itt, Tótvázsonyban készültek és amiken keresztül legjobban szemléltetni 
tudták azt amit itt átéltek és azt a kis adalékot amit a mi közösségünk 
hozzá tett a személyiségükhöz.

  A továbbiakban az általuk készített kis filmeket tekinthettük meg, be-
mutatva azt a média tudást amit köreinkben többnyire Szendrei Szilárd 
vezetésével és támogatásával szereztek meg. Rahel a Tótvázsonyi EVS 
(European Voluntary Service avagy Európai Önkéntes Szolgálat) életrôl 
készített kis bemutatkozó filmet, a mi Julkónk az általuk megtett Bala-
ton körbe biciklizésrôl dokumentált, Tamás pedig kis falunk ôszi életét 
csendéleteit szedte csokorba. Ezeket a filmeket saját kezûleg filmezték, 
és ami talán ennél is fontosabb – vágták -- is, hisz ez egy nagyon hasznos 
tudást képez elkövetkezô jövôjükre nézve is.

  Zárásként Rahel Wernertôl búcsúztunk, hiszen számára ez a nap volt 
az utolsó Tótvázsonyban, és méltó képen köszöntünk meg neki mind azt 
az áldozatos lelkiismeretes munkát amit településünkön végzett akár 
gyermekeinkkel foglalkozva a nyári napköziben akár Savanyó Jóska na-
pokra készülve és még sorolhatnánk a sok hasznos és szép emléket amit 
együtt élhettünk át. Én személyesen is köszönetet mondok itt neked ked-
ves Rahel, öröm volt veled együtt dolgozni, minden jót kívánunk neked 
a továbbiakban.

Darvasi Krisztina
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tótvázsonyi  
Ifjúsági Egyesület



8

Nefelejcs Alapítvány
November 14-én ismét egy szép ünnepre készültünk, az Idôsek Nap-

jára. Településünk 62 éven felüli lakosait köszöntöttük . A mûsorban 
fellépett a Petôfi Színház két tagja Stefanovics Annamária és Körösi 
Csaba, akik operett összeállítást adtak elô, a Tótvázsonyi óvoda középsôs 
csoportja,és Erôs Eszter aki egy vidám verssel szórakoztatta a jelenlévô-
ket. Az este fontos része volt Tótvázsony legidôsebb lakóinak köszöntése.

Tuza Ferenc bácsi, akit lakásán keresett fel Sipos Ferenc polgármester és 
Király- Piltmann Katalin, alapítványunk elnöke, 97. szüleésnapját ünne-
pelte. Leitold János bácsi, ô jó egészségének örvendve ünnepségünkön is 
jelenvolt, a 93. születésnapját ünnepelte. Báder Ferencnét, Mári nénit,és 
Dévai Józsefnét, Rózsi nénit szintén otthonukban köszöntöttük 90. szüle-
tésnapjukon. Schultz Antalné, Rozi nénit, Reichardt Józsefné Teri nénit, 
és Pichner József bácsit szintén otthonukba 88. születésnapjukon köszön-
töttük.

Mayer József bácsit , tiszteletbeli tótvázsonyi lakost 90. születésnapján 
köszöntöttük.

Gratuláltunk még a leg régebb óta házasságot kötött pároknak is Gíz 
Benci bácsinak és élete párjának Éva néninek  akik 52 éve fogadtak egy-
másnak örök hûséget, Horváth Imre bácsinak, és Teri néninek akik szin-
tén 52 éve élnek boldog hátasságban.

Az ünnepség  beszélgetéssel, énekléssel ,és tánccal folytatódott. Igér-
jük, hogy a jövô évben is folytatjuk azt a szép hagyomány, amellyel idô-
seinket köszöntjük. 

Karácsony , és Újév közeledtével kívánunk mindenkinek békés boldog 
ünnepeket!

Nefelejcs Alapítvány tagjai

- Te is szereted a néptáncot?
- Én is. Jó lenne táncolni tudni! 
- Keressük meg azt a srácot, aki 

nemrég költözött a faluba! Ott la-
kik a Nagymezôben. Több mint tíz 
éve táncol.

- A múlt pénteken láttam a Ba-
kony Táncegyüttes próbáján. Hát-
ha elvállalná egy csoport tanítását!

- Mi is a neve?
- Imreh György.

Így indult. Spontán. Mint a nagy 
dolgok. Gyuri elvállalta, azóta csü-
törtökönként moldvai táncokkal 
és ritmus gyakorlatokkal képesség 
fejlesztés folyik. Rendes óra, be-
melegítés, tárgyalás, befejezés. Jól 
megizzaszt, testnek és léleknek 
haszon. Botlábaink lassan zenére 
állnak.

Kis közösségünk most formáló-
dik. Jobb, ha most állsz be közénk 
az elején!  

Januártól már mezôségi, kalota-
szegi táncokról álmodunk majd. 

Tótvázsony SE
A elsô csapatunk a kilencedik helyen telel, de nem vagyok teljesen elé-

gedett, mert elôrébb is végezhettünk volna! Hazai pályán 2 gyôzelem, 4 
vereség, elfogadhatatlan számomra, ennél jobban kell teljesíteni, ha jobb 
helyezést szeretnénk elérni! 

Idegenben 1 gyôzelem, 5 döntetlen, 1 vereség a mérlegünk, ami elfo-
gadható! Több játékosnak voltak erônléti problémái, ami egy sokat futó 
ellenfélnél, azonnal kijött! A tavaszi kezdésig remélem tudunk ezen vál-
toztatni! Én a magam részérôl az elsô hétben szerettem volna, ha végez a 
csapat, de bízom benne, hogy tavasszal sikerül! 

Az U-19-es csapat sajnos az utolsó helyen fejezte be az ôszi szezont. A 
fiataloknál még gyengébb az edzéslátogatottság, és a szövetség döntése 
nyomán többen kiöregedtek a tavalyi csapatból, akiket sajnos nem sike-
rült pótolni megfelelôen. Reméljük a téli szünetben sikerül megerôsíteni 
a csapatott, és jobb tavaszt teljesítenek a fiúk.

Az polgármester úr és a szülök segítségével elindult Tótvázsonyban a 
Bozsik program ahol már a 6 éves kortól várjuk a gyerekek focizni. End-
rész Pál edzô kollégám vezetésével készülnek a gyerekek. 

Megszeretném, köszöni mindenkinek a támogatást, aki munkájával, 
vagy egyéb módon segítette csapatunk szereplését.

Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek! Hajrá Tótvázsony!  

Molnár Gyula  edzô

dátum rendelési hely rendelési idô orvos
december 21. 

(hétfô) Tótvázsony 15.00 - 17.00 Dr. Lampert 
Veronika

december 22. 
(kedd) Tótvázsony 8.00–10.00 Dr. Lampert 

Veronika
december 23. 

(szerda) Tótvázsony 8.00–10.00 Dr. Lampert 
Veronika

december 31. 
(csütörtök) Tótvázsony 8.30 - 11.00 Dr. Ferentzi 

Zsófia

Ünnepek környéki rendelési idôk
Az alábbi napokon helyettesítés miatt  

illetve Szilveszter napján változik a rendelés ideje.

Fenti idôszakokban a rendelôi 
mobiltelefonszám (70) 676-7085 a 
szokásos módon 8 és 16 óra között 
hívható. A kézi gyógyszertár he-
lyettesítés alatt is mûködik.

16 és 8 óra között, ünnepnapo-
kon, valamint hétvégén a veszpré-
mi orvosi ügyelet hívható sürgôs 
esetben, telefonszáma: (88) 412-
104, címe: Veszprém, Kórház u. 1.

Tótvázsony, 2015. november 26.

Dr. Ferentzi Zsófia  
háziorvos

Na és a fiúk legényesrôl.
Ezt a tánckultúrát valamikor az 

anyatejjel szívták magukba a gye-
rekek falun. 

Nagy érték ez, mindannyiunké. 
Ne hagyjuk a sarokban porosod-

ni!
Ne csak nézôk és zenehallgatók 

legyünk egy táncházban!

Az iskolában, minden csütörtö-
kön 18.00 órakor.

Felhoffer Antónia
Schönwald Mária  
Községi Könyvtár

Egyszer csak 
összetalálkozott  
néhány gondolat
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Egyesületünk nem oly látványos 
munkát végez, mint a rendezvé-
nyek megszervezôi, viszont a hát-
tér munkálatokban aktívan részt 
veszünk.

Ügyeltünk a március 15-én, a 
Fúvószene Találkozón - ,a Szüreti 
Mulatságon felvonuló zenészek, 
fellépôk és a velük együtt haladó 
lakosok biztonságára ,mivel mind-
ez a közúton zajlott.

A Márton napi lampionos fel-
vonulásnál ügyeltünk az egyik 
keresztezôdésnél a gyerekek átha-
ladására.

A közösségi háznál és a Kultúr-
háznál több alkalommal megszer-
vezésre kerülô rendezvényekkor 
segítettük a biztonságos bepar-
kolást a autósoknak és a fellépôk 
buszainak.

Temetésekkor figyeltünk a par-
koló autókra és ügyeltünk a köz-
úton áthaladó gyalogosok bizton-
ságos áthaladására.

Mindenszentekkor a katolikus – 
és a református temetônél az esti 
órákban figyeltünk a temetôk nyu-
galmára.

Az idei évben kettô kerékpá-
ros verseny biztosítására kért fel 
bennünket a Megyei Polgárôr 
Szövetség, egyik Veszprém-Tapol-

ca irányába-, a másik Veszprém- 
Tótvázsony-Barnag irányába zaj-
lott. Nagy felháborodást okozott 
egy harmadik verseny is, amit a 
rendôrség és a verseny szervezôi 
biztosítottak. A nem megfelelô 
szervezést jeleztük a rendôrség és 
a Megyei Polgárôr Szövetség felé 
is, reméljük a továbbiakban nem 
adnak ki az illetékesek ehhez ha-
sonló versenyre engedélyt.

Fôbb tevékenységünket a járôrö-
zést általában az éjszakai órákban 

végezzük, de nappal is aktívak 
vagyunk. Figyelô szolgálatot vég-
zünk . Szolgálati idônk alatt a 
teljes települést bejárjuk,nemcsak 
Tótvázsony utcáit, hanem az ipa-
ri területeket, Tótvázsonyhoz 
közeli szôlôterületeket /Kis-Gel-
la, Papok borozója, Nagy-Gel-
la/ és a Tótvázsonyhoz tartozó 
Kövesgyûrpuszta településrészt is. 

A szolgálatokat gyalogosan, ló-
val, az Országos Polgárôr Szövet-
ségtôl kapott kerékpárokkal, és 

az idén sikeresen meg-
pályázott Suzuki Vitara 
gépjármûvel végezzük.

2013 év végén csatla-
koztunk a Lovas Pol-
gárôr Tagozathoz, azóta 
egyesületünkbôl 7 fô 
sikeres elméleti vizsgát 
tett és így lóval is kijár-
hatunk szolgálatba.

Az idei évben 19 fôre 
növeltük létszámun-
kat összesen 3600 órát 
voltunk szolgálatban. 
Mindenkit szívesen lá-
tunk a tagjaink között, 
aki szeret lovagolni, ke-
rékpározni és szeretné 
segíteni a település nyu-
galmának megôrzését. 
A jövôben is szeretnénk 

ezt az aktív járôrözést folytatni és 
a többi civil szervezet programjait 
ezzel segíteni.

Köszönjük az idei évben a lakos-
ság által felajánlott 1%-ot, Komlós 
Norbert körzeti megbízott - a Tót-
vázsonyi Önkormányzat – és Sipos 
Ferenc polgármester úr segítségét.

Sütô  J. Tamás
elnök

Augusztus -15én a szervezôk 
felkérésére biztosítottunk 
egy nemzetközi autóversenyt 
Veszprémben. A szervizparkban 
a tankolásoknál biztosítottuk 
a helyszínt, valamint a pályán 
is be kellett volna avatkoznunk 
amennyiben baleset történik. 
Szerencsére nem volt szükség a 
munkánkra. Még ugyanezen a 
nap éjszakáján kigyulladt az erdô 
a Tótvázsonyhoz közeli Kab-
hegyen. 11 fôvel részt vettünk az 
erdôben pusztító tûz oltásában. 
A hivatásos tûzoltókkal közösen 
fékeztük meg a lángokat.

A megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság kérésére szeptember 
közepén tartottunk egy 
megbeszélést, amelyen az 
egyesület tagjai eldöntötték és 
megszavazták, hogy kezdjük 
meg a felkészülést és a feltételek 
kialakítását, hogy 2016 májusától, 
az egyesület önállóan beavatkozó 
egyesület lehessen. Veszprém 
megyében elsô egyesület lesz 
a miénk, amely szükség esetén 

önállóan, elsôként beavatkozhat 
egy balesetnél, vagy egy tûzesetnél.

Október elején láttuk 
vendégül három napra az 
aschaffenburgi tûzoltókat. Az 
idén nem szerveztünk velük közös 
gyakorlatot, inkább szórakoztató 
programok voltak a pénteki 
tûzoltó laktanya látogatás után. 
Veszprémben a tûzoltóságon, 
a megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgató látott vendégül 
bennünket és tájékoztatott 
a megye tûzvédelmének 
helyzetérôl. Szombaton, a 
tótvázsonyi golfpályán, a golf 
alapjainak elsajátításával és egy 
mini golfversennyel töltöttük a 
napot. Vasárnap Pannonhalmára 
az apátságba és a borászatba 
látogattunk el. 

Október közepén Kövesgyûr 
pusztán, az aszfaltkeverô telepen 
tartottunk gyakorlatot. Ennek 
keretében két tûzoltási feladatot 
hajtottunk végre. Valamint 
személy magasból mentését 
gyakoroltuk. 

November közepén, Cseszneken 
a járási mentôszervezetek éves 
minôsítô gyakorlatát szervezte 
a megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság. A feladatokat 
közösen hajtottuk végre a 
bakonynánai és a bakonyoszlopi 
önkéntes tûzoltókkal. Ennek 
során sérülteket kellet kimenteni 
gépkocsiból, az összeütközött és 
kigyulladt gépkocsikat el kellett 
oltani. Egy sérültet, aki a közeli 
sziklafalon mászás közben sérült 
meg, a magasból alpintechnika 
segítségével kellet menteni. 
Sikeresen elvégeztük közösen a 
kitûzött feladatokat. Ezzel mind 
a három csapat megszerezte a 
minôsítést. 

November végén elkezdôdött 
a tûzoltás vezetôk képzése az 
egyesületnél, hogy legyen elég 
szakképzett tûzoltónk az önállóan 
beavatkozáshoz. Szükség van 
több gépkocsivezetôre is, hogy 
mindig legyen megfelelô sofôr a 
tûzoltóautón, ezért december -1én, 
három, hivatásos jogosítvánnyal 

rendelkezô tagunk, megy PÁV I. 
vizsgára. 

A -2015ös évben, többnyire közúti 
balesetnél nyújtottunk mûszaki 
segítséget és veszélyessé vált fákat 
vágtunk ki.

Köszönjük a családtagjainknak, 
Polgármester Úrnak, a 
képviselôtestület tagjainak 
és mindenki másnak a kapott 
segített, amellyel támogattak 
bennünket az idei évben is.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Békés Boldog Új Esztendôt 
kívánok a település minden 
lakójának, a magam és a Tûzoltó 
Egyesület minden tagja nevében!

Puskás Ferenc
Tótvázsonyi Önkéntes  

Tûzoltó Egyesület elnöke

Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület

TÛZOLTÓ HÍREK
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Felelõs kiadó: 
Sipos Ferenc
polgármester
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Nyomja  
az OOK-Press Kft.,Veszprém

A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Ingyenes jogi tanácsadás
2016. január 11-15. között délutáni órákban a tótvázsonyi Polgármesteri Hivatalban ingye-
nes jogi tanácsadást tartok. 
Segítséget nyújtok beadványszerkesztés, vagy folyamatban lévô per esetén a jogi segítség-
nyújtási szolgáltatásokkal kapcsolatosan, melynek keretében az ügyvédi eljárás a rászorulók 
részére ingyenesen, vagy az állam által megelôlegezve vehetô igénybe. 
A rászorultságot a jövedelmi viszonyok, valamint egyes szociális körülmények alapozzák 
meg. 
Tisztelettel várom érdeklôdésüket!

Dr. Perger Orsolya ügyvéd

Idôpontra jelentkezni a Tótvázsonyi  
Közös Önkormányzati Hivatalban,  

vagy a 88/506-793 telefonszámon lehet. 

Helyi értékeink
Az Országgyûlés 2012. évben törvényt alkotott a nemzeti értékekrôl, 

hungarikumokról. A törvény és a következô évben kiadott kormány-
rendelet, lehetôséget adott arra, hogy helyi, megyei és országos szinten 
gyûjtsük és megörökítsük azokat az anyagi és eszmei értékeket, melyeket 
fontosnak, értékállandónak, megôrzendônek tartunk.

Az Önkormányzat a fenti jogszabályok adta jogosítvánnyal élve létre-
hozta a települési Értéktár Bizottságot. A bizottság feladata a helyi érté-
kek gyûjtésének koordinálása, a javasolt értékek elbírálása és „beemelé-
se” a helyi értékek tárába.

Talán nem is tudjuk, mennyi érték hever a padláson, közterületen és a 
fejekben, melyet – saját érdekünkben és az utánunk jövô nemzedéknek 
– meg kellene menteni, „értéktárba” kellene helyezni. Már többször be-
széltünk arról, hogy múltunk értékeit fel kellene tárnunk, hogy ezzel az 
utolsó órában vagyunk…  Aztán e tekintetben nem sok minden történt.

„Aki nem ismeri, nem becsüli Ôsei múltját, annak nincs jövôje sem.” 
Ezt a mottót valószínûleg sokan ismerik, mégsem tettünk eddig érte túl 
sokat.

Hogy mire is gondolunk? A teljesség igénye nélkül néhány általunk 
elismerésre, ismertségre méltónak tartandó téma, melyet talán a helyi 
értékek között meg kellene örökíteni és közkinccsé tenni, melyre mi Tót-
vázsonyiak büszkén gondolhatunk:

épített örökség: templomaink, egy-egy lakóház, keresztek
tárgyak, eszközök: mesteremberek eszközei, egyedi imakönyv
kulturális örökség: Christkindl-spiel, Tótvászonyra jellemzô népszoká-

sok, Pirgerek.

Sorolhatnánk még tovább is. Reméljük Önökben is felkeltettük az ér-
deklôdést és a fentieken kívül is jó néhány ötlettel, helyi értékkel fogják 
gazdagítani közösségünk értéktárát!

Kérjük, tegyék meg! Keressenek bennünket azokkal a falunk számára 
fontos, eredeti értékkel bíró tárgyakkal, kulturális örökséggel, neves szü-
löttünk életútjával, melyet meg kell óvni, tovább kell adni gyermekeink 
számára, melyekre Ôk is büszkék lehetnek!

Az advent idôszakát éljük, mindjárt itt van karácsony ünnepe. A leg-
jobb idôszak arra, hogy a kis Jézus eljövetelét várva elgondolkodjunk 
múltunk egy-egy darabkáján… És ha ekkor a fentiekkel kapcsolatban jó 
és hasznos gondolataik támadnak, a mellékelt adatlap kitöltésével segít-
hetik ezt a szép és maradandót alkotó munkát. 

Reményeink szerint a következô évben az Önök segítségével Tótvá-
zsony értéktára néhány érdekes és fontos értékkel tud gyarapodni!

Ennek reményében kívánunk falunk minden lakójának és vendégének 
békés adventi várakozást, örömteli karácsonyt és egészséges, sikerekben 
gazdag Új Évet!

Értéktár Bizottság
Heilig Zoltán

Német Nemzetiségi 
Egyesület

A Német Nemzetiségi Egyesület csoportja a Dalkör, mely az idei évben 
is több rendezvény szervezôje, illetve résztvevôje volt. Egyházi progra-
mokon a Katolikus Egyházi Kórussal vettünk részt:

- Márciusban az Egyesület tagjai a hagyományokhoz híven a katolikus 
templomban a virágvasárnapi Passiót adták elô. 

- Május közepén a Dalkör Döbröntére, Nemzetiségi Napra kapott meg-
hívást. Zircen az Egyházi Kórusok Találkozóján második alkalommal 
vettünk részt. Lelkesen készültünk, örömmel adtuk elô mûsorunkat a 
templomban.

- Május végén rendeztük meg a Nemzetiségi Egyesület és a Nemzetisé-
gi Önkormányzat közös rendezvényét, a Nemzetiségi Napot. A program 
az Egyházi Kórusok Találkozójával kezdôdött: a délelôtti német nyelvû 
szentmise után négy Egyházi Kórus - Úrkút, Veszprém, Városlôd és Tót-
vázsony - német vallási énekeket adott elô. A délutáni kulturális program 
zenés felvonulással indult, az Ajkai Bányász Fúvószenekar vezetésével. 
Kedves színfoltja volt a tánccsoportok „bemutatkozója” a község négy 
utcájában. A tornateremben a helyi csoportokon kívül (óvoda, iskola, 
Dalkör) vendég csoportok mûsora színesítette a rendezvényt. (Ajkai Bá-
nyász Fúvószenekar, az Úrkúti és a Gannai Asszonykórus, Veszprémi 
Deutschklub, herendi és városlôdi Tánccsoport) 

- Június elején az úrnapi körmenetet a Pirgerek részvétele tette még ün-
nepélyesebbé. A hónap közepén a katolikus templomban Iván Atyát gyé-
mánt miséje alkalmából az Egyházi Kórus miseénekekkel köszöntötte. 

- Szeptemberben már harmadik alkalommal tettünk eleget a Veszp-
rémfajsziak kedves meghívásának: a Mária Napi Áhitaton a Katolikus 
Egyházi Kórussal alkalomhoz illô énekekkel léptünk fel. A Dalkör 
Balatonfûzfôn szüreti felvonuláson vett részt, a felvonulást, szereplést 
követôen szívélyes vendéglátásban részesültünk.

- Októberben Tótvázsonyban az Ifjúsági Egyesület által szervezett szü-
reti felvonuláson is örömmel vettünk részt. Az éneklés, a jó hangulat, a 
vacsora, a mûsor után is folytatódott.

- November elején a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és a 
Nemzeti Mûvelôdési Intézet továbbképzést szervezett kórusvezetôk és 
énekesek részére. Segítséget kaptunk a nemzetiségi, és az egyházi kórus 
munkájához. 

- December 20.-án a Tótvázsonyért Alapítvány által szervezett prog-
ramon az Egyházi Kórussal igyekszünk meghitt pillanatokat szerezni a 
közönségnek.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, és további jó erôt, egészséget 
kívánni Bakonyi Józsefnek, aki az Egyesület megalakulásától kezdve 
(1994 óta) elnökként végezte munkáját, segítette mûködésünket. 

Köszönjük, hogy a programjainkon részt vettek, és köszönjük mindazok 
munkáját, akik a szervezésben, és lebonyolításban segítségünkre voltak!

A közelgô ünnepek alkalmából mindenkinek Áldott, Békés Kará-
csonyt, és Boldog Új Évet kívánunk!

Hauck Jánosné dalkörvezetô


