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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Tótvázsony, 2015. augusztus 13-15. 
csütörtök, péntek, szombat.

Csütörtökön a református templom-
ban egy komolyzenei koncerttel, pénte-
ken a Tó Parkban a Tóparti Akkordok-
kal szombaton a Millennium Parkban 
egész napos vigassággal várunk min-
denkit!

További információk a plakátokon, 
szórólapokon, honlapon és a faceboo-
kon!

Várunk mindenkit!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

XV. Savanyó Jóska Napok

Zsár Ferencné, Erzsike néni 
1955-ben vette át a tanítói diplo-
máját. Hatvan éve indult el azon 
az úton, melynek nagy részét itt 
Tótvázsonyban töltötte.

A tanítói oklevél megszer-
zésével egy életre elkötelezte 
magát a pedagógus pályával, az 
oktatással. Népmûvelôi, közéleti 
tevékenysége a néptánc, népzene 
tanításában, majd az iskolai taní-
tás befejezése után a nyugdíjas 
klub megszervezésében és veze-
tésében, jelenleg pedig a Nyug-
díjas Dalkör szakmai irányításá-
ban valósul meg.

Tótvázsony Község Önkor-
mányzata a településért végzett 
fáradhatatlan munkája elismeré-
seként 2008. évben Díszpolgári 
Címet adományozott Erzsike 
néninek.

Az eltelt hatvan év méltó elis-
meréseként, 2015. június 20-án, 
a helyi iskola évzáró ünnepségén 
került átadásra Erzsike néninek 
a gyémántdiplomája.

Szeretettel Gratulálunk, és 
még hosszú aktív életet kívánunk 
az egész település nevében!

Önkormányzat Tótvázsony

A Német Nemzetiségi Egyesü-
let és Önkormányzat 2015. május 
31.-én rendezte meg a már hagyo-
mányos Nemzetiségi Napot. A 
program német nyelvû szentmisé-
vel kezdôdött, melyet Tál Zoltán 
keszthelyi plébános mutatott be. 
A mise után négy Egyházi Kó-
rus: Úrkút, Veszprém, Városlôd 
és Tótvázsony német miseéneke-
ket énekelt. Köszönjük az Iskola 
konyhájában elkészített ízletes 
ebédet!

A délutáni program a Nagy-
mezô utcából zenés felvonulással 
indult az Ajkai Bányász Fúvós-
zenekarral az élen, ôket követték 
a fellépô kultúrcsoportok. A kö-
zség négy utcájában a városlôdi 
és a herendi tánccsoportok adtak 
mûsorukból ízelítôt az ott megje-
lenteknek. A tornaterembe érkez-
ve a magyar és a sváb himnuszok 
elhangzása után Bakonyi József 
a Tótvázsonyi Német Nemzetisé-
gi Egyesület elnöke köszöntötte 
vendégeinket, Wágenhoffer Kor-
néliát, a Veszprémi Regionális 
Iroda vezetôjét, Heilig Ferencet a 
Veszprém Megyei Német Önkor-
mányzat Elnökét, a csoportokat, 
és a jelenlévôket.

A kultúrmûsort az Ajkai Bá-
nyász Fúvószenekar zenével in-
dította Szücs Krisztián szakmai 
vezetésével, ôket követte szépen 
hangzó német énekekkel a több-
szörös aranydíjas Úrkúti Asszony-
kórus. Mûvészeti vezetôjük Fehér 
Jánosné. 

Az óvoda nagycsoportosai né-
met énekkel, táncokkal készül-
tek erre a napra, Hauck Jánosné 
óvó néni segítségével. Az iskola 
énekkarának néhány lelkes tagja 
német népdalcsokrot adott elô 
Zsilinszky Cecília irányításával, a 
három harmonikást Jana Norbert 
készítette fel.

A Tótvázsonyi Német Nemze-
tiségi Dalkör magyar és német 
énekekkel kedveskedett a közön-
ségnek, a Városlôdi Tánccsoport 
tagjai pedig vidáman ropták tán-
caikat. A tánccsoport vezetôi: 
Petres Ákos és Petresné Reiter 
Andrea.

A nagy létszámú Veszpré-
mi Deutschklub többszólamú 
énekével, - Fertig Erzsébet veze-
tésével - elbûvölte a közönséget, a 
Gannai Asszonykórus repertoár-
ját helyi, és környékükön gyûjtött 
dalokból állította össze. A progra-
mot a Találkozónkon rendszere-
sen nagy sikerrel szereplô herendi 
Tánccsoport fergeteges tánca zár-
ta Hauck Veronika vezetésével.

A szervezôk emléklapokkal, 

és ajándéktárgyakkal köszönték 
meg a szereplô csoportok részvé-
telét, elôadását, a közönség pedig 
tapssal jutalmazta színvonalas 
mûsorukat.

A jó hangulat, a beszélgetés a 
mûsor után is folytatódott, a cso-
portok a helyszínen fogyaszthat-
ták el az üstökben fôzött finom va-
csorát. Köszönjük a mûsorunkon 
megjelenteknek az érdeklôdést, 
a szakácsoknak, segítôiknek a 
közremûködést, és mindazok 
munkáját, akik a szervezésben, a 
program lebonyolításában a segít-
ségünkre voltak.

Hauck Jánosné
Német Nemzetiségi Egyesület  

és Önkormányzat

Német Nemzetiségi NapGYÉMÁNT- 
DIPLOMA
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„A polgárôröknek komoly 
szerepük van a közbiztonság 
megôrzésében, az állampolgárok 
biztonságérzetének a javításában”- 
hangzott el a megyei polgárôrna-
pon, Sümegen, 2015. június 6-án. 
Erre az eseményre 2 kisbusszal és 
egy személyautóval indult el kis 
csapatunk. Megérkezésünket már 
nagyon várták a feljebb valóink, 
ugyanis a fogadalmat tevôknek 
(Sütô Tamás és jó magam) fôpróbát 
tartottak. Megkoszorúzták I. Szent 
László a polgárôrök védôszentjé-
nek szobrát. Szent László bátor-
ságával, igazságosságával méltán 
vált a közrend és közbiztonság 
önkéntes ôrzôinek példaképévé. 
Koszorúzást követôen felvonulás 
volt Sümeg fôutcáján. Élen a lovas-
polgárôrök , ôket követte Borbély 
Zoltán alezredes úr vezette foga-
dalmat tevô polgárôrök, majd a 
hivatalos szervek vezetôi, a fúvós 
zenekar és a hozzátartozók.

A sümegi vár alatt hangzott el 
az ünnepélyes megnyitó, beszédet 
mondott és köszöntötte a megje-
lent polgárôröket és családtagjai-
kat Kovács Imre a Veszprém Me-
gyei Polgárôr Szövetségek Elnöke, 
Zámbó Péter az OPSz szakmai 
alelnöke, Kovács László Sümeg 
alpolgármestere és Dr. Töreki 
Sándor rendôr dandártábornok. 
Következett az eskütétel, majd a 
díjak, elismerések átadása. Egye-
sületünkbôl Rekl Ervin vehette 
át kiemelkedô munkájáért a Szent 
László emlékplakettet, szívbôl gra-
tulálok neki. És kezdôdött a szóra-
kozás, nagyon finom és tartalmas 
ebédet kaptunk. A földalatti nagy 
arénában lovagi tornát nézhettünk 

Megyei Polgárôrnap
meg. Lovasaink ki is választották 
a nekik való hátas állatokat, amit 
Tótvázsonyban tudnánk használni 
szolgálat közben.

A színpadon folyamatos 
mûsorokkal szórakoztatták a je-
lenlevôket, és szakmai bemutatók 
is voltak szimulátorokkal. Felmen-
tünk a sümegi várba, ahonnan leír-
hatatlan a panoráma. Gyerekeink 
lovagolhattak, megismerhettük 
a vár belsejét, a várbörtönt, a fel-

vonóhidat, az ágyút, a kalodát. 
Lehetett állatokat simogatni, ki-
próbálni a kovács- és kosárfonó 
mesterséget.

Én úgy gondolom nagyon szép és 
tartalmas napot töltöttünk együtt, 
amit megkoronáztunk egy közös 
bográcsozással is.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület
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A téli idôszakban elméleti és 
gyakorlati oktatáson vettünk részt. 
Az egyik legfontosabb tevékenysé-
günk a felszerelések karbantartása 
volt. Az autót és a szivattyút javí-
tottuk. Április elején elkezdtük a 
felkészülést a tûzoltóversenyekre. 
Az év eddigi részében már több 
alkalommal közúti balesetnél 
nyújtottunk mûszaki segítséget. 
Május 23-án a falut elöntô víz mi-
att volt szükség a beavatkozásunk-
ra. A Magyar utcában tereltük 
vissza a hömpölygô vizet az árkok-
ba. Több helyen segítettünk a ka-
pubejáró hidakat átjárhatóvá tenni 
a víz számára. 8 tûzoltó dolgozott 
a délelôtt.

Április 25-én Tapolcán a lak-
tanyában rendezte meg a Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
az II. Önkéntes Tûzoltó Egye-
sületek szakmai versenyét. A 
verseny elsô feladatában, aka-
dálypályán kellett végig hajtani 
a tûzoltóautóval. Utána egy égô 
házból kellett kihozni a sérültet. 
Az épületbe csak légzôkészülék-
ben lehetett oltani és a mentést vé-
gezni. Végezetül egy útra dôlt fát 
kellett feldarabolni és a járhatóvá 
tenni. A versenyen elsô helyezést 
ért el a csapatunk.

Május 30-án, a szokásos 
tûzoltóversenyt rendezte meg 
Csabrendeken, a helyi egyesület. 
Két külföldi csapat is indult a ver-
sengésben. A szép számú csapat 
között, a 800 l/perc-es kismotor-
fecskendô szerelésben is és az osz-
tottsugárszerelésben is az elôkelô 
harmadik helyezést értünk el, a 
felnôtt férfi kategóriában.

Május 31-én a Gyereknap kere-

tében nyitott kapukkal vártuk az 
érdeklôdôket a szertárban. Szép 
számmal jöttek is az érdeklôdôk, 
akik még a tûzoltó védôruhákat is 
felpróbálták. Sisakban fényképez-
tette magát kicsi és nagy egyaránt. 
Kb. 40 érdeklôdô tekintette meg a 
szertárt, a tûzoltóautót és a felsze-
reléseket.

Június 6-án rendezte a Megyei 
Tûzoltószövetség a hagyományos 

tûzoltóversenyt. Az idén Ábra-
hámhegyen volt a verseny, abból 
az alkalomból, hogy a helyi tûzoltó 
egyesület nem régen alakult újjá. 
A szép számú induló csapat kö-
zött ismét két csapatunk indult a 
különbözô versenyszámokban. A 
800 l/perc-es kismotorfecskendô 
szerelés és az osztottsugár-szere-
lés versenyszámok felnôtt, férfi 
kategóriájában mértük össze tu-
dásunkat. Osztottsugár-szerelés-
ben 1. helyezést szerzett a csapat, 
míg a másik versenyszámban 2. 
helyezést értünk el. Gratulálok a 
versenyzôknek, valamint a felké-
szülést irányító és a versenyzésbe 
is beszálló Horváth Zoltánnak! A 
Tûzoltószövetség „Veszprém Me-
gye Tûzvédelméért” kitüntetésé-
nek bronz fokozatát Báder Ádám-
nak és Báder Tamásnak, ezüst 
fokozatát Weinhardt Lászlónak, 
arany fokozatát Pittner Antalnak 
adta át az elnök.

Puskás Ferenc
Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó 

Egyesület elnöke

2016. január elseje után az érett-
ségi vizsga bizonyítvány kiadásá-
nak feltétele 50 óra közösségi szol-
gálat elvégzésének igazolása.

Közösségi szolgálat: szociális, 
környezetvédelmi, a tanuló helyi 
közösségének javát szolgáló, szer-
vezett keretek között folytatott, 
anyagi érdektôl független, egyéni 
vagy csoportos tevékenység és an-
nak pedagógiai feldolgozása.”

Amikor elôször hallottam errôl 
egy szülôi értekezleten, nagyon ér-
dekesen néztem, talán, mint borjú 
az új kapura. Azóta megismertem 

a tevékenységet a nagylányom ré-
vén is, és az egyesület munkatár-
saként is.

Célunk, hogy a helyi fiatalok 
helyben végezzék el az iskolai kö-
zösségi szolgálatot. Erre lehetô-
ségük van a falu rendezvényein. 
Aktívan részt vesznek és segítenek 
falutakarításon, a falu szépítési 
munkálataiban. A Születés fája 
címû ünnepségen nagyon ügyesen 
sütötték a kürtöskalácsot, sátrat 
építettek, pakoltak.

Tervezzük a játszótér felújítási 
munkálatainak befejezését, vala-
mint további nyári programokba 

bevonni a középiskolásokat, ki-
emelkedôen a Savanyó Jóska na-
pokba.

A közösségi szolgálat végzése 
során az egyén nem csak a helyi 
közösség javát szolgálja, megold 
egy társadalmi, környezeti problé-
mát és ezzel értéket teremt, hanem 
egyúttal együttmûködô készsége, 
empátiája, kreativitása, felelôs-
ségvállalása, projektismerete is 
fejlôdik. A gyerekek tapasztalatot 
szerezhetnek különféle szerveze-
tek mûködésével, munkakörökkel, 
társadalmi problémákkal kapcso-
latban, és kipróbálhatják magukat 

aktív, cselekvô, szolgálatot teljesí-
tô egyénekként is.

Mindenképpen olyan foglalko-
zást érdemes választani, amely 
valamilyen módon kapcsolódik a 
személyes érdeklôdéshez és érték-
rendhez.

A szervezett tevékenységek költ-
ségeinek egy részét az Új Európa 
Alapítvány KÖSZ! Programja 
támogatja.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Fiatalok a településért - iskolai közösségi szolgálat

Tûzoltó hírek
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A tavaszi idôszakban újra sok program várt 
óvodásainkra, és bölcsôdéseinkre: 

Március 11.-én bábelôadást tekintettek meg 
a gyerekek a Pegazus Bábszínház jóvoltából. A 
zenés darab címe: „Pöttyös mese” volt. A gye-
rekek örömmel kapcsolódtak be a mese folya-
matába, segítették, bíztatták a szereplôket.

Április 22.- én Biztonsági Nap keretében a 
Veszprémi Rendôrség dolgozói nyújtottak ne-
künk élményekben gazdag délelôttöt az aláb-
biakkal: ujjlenyomattal igazolvány készítés, 
közlekedés, vetítés, rendôrautó megfigyelése, 
„kipróbálása”. A gyerekek újra kellemes élmé-
nyekkel lettek gazdagabbak.

Május elején a Nagy, és a Középsô csoportos 
óvodások ajándékkal, versekkel, énekekkel kö-
szöntötték az Édesanyákat és a Nagymamákat. 

A kiscsoportosok május 8.-án az évzáróval 
együtt tartották meg az anyák napi köszöntô 
mûsorukat.

Május 10.-én a Baba - Mama Klub által szer-
vezett tóparti rendezvényen több nagycsopor-
tos gyermek elôadásában anyák napi versekkel, 
énekekkel, tánccal köszöntötték a megjelent 
szülôket, gyermekeket.

Május 15.- én a Nemzetiségi Óvodák 4. Tánc-
találkozóját a mi óvodánk szervezte meg. A 
rendezvényre 13 óvodából érkeztek vendégóvo-
dások óvó nénikkel, dajka nénikkel és szülôk-
kel. (kb.330 fô) Vendégül láttuk ôket, megaján-
dékoztuk a csoportokat. A nagyokkal lelkesen 
készültünk a programra, örömmel adták elô a 
táncos nemzetiségi mûsort. Erre a napra nagy 
összefogásra, segítségre volt szükségünk! Kö-
szönjük:

- a Nemzetiségi Önkormányzat és a Varga 
Dekor Kft. anyagi támogatását, segítségét, 

- a Szülôknek, hogy süteménnyel meglephet-
tük a csoportokat, 

- az Ifjúsági Egyesület tagjainak, hogy a 
szendvicsek készítésében, kultúrház díszítés-
ében, oklevelek elkészítésében a segítségünkre 
voltak, 

- a Polgárôröknek, hogy a csoportok fogadá-
sában, eligazításában segítséget nyújtottak!

A május 30.-án megtartott évzáró ünne-
pélyünkön elbúcsúztattuk az iskolába menô 
nagycsoportos gyerekeket. Óvodánkból szept-
emberben 29 kisgyermek kezdi meg iskolai ta-
nulmányait: 18-an a helyi Általános Iskolában, 
2-en Nemesvámoson, 9-en Veszprémben.

A LEENDÔ ELSÔSÖK NÉV SZERINT:
Bárányos - Svéda Zsombor Tótvázsony
Koczor Bálint Tótvázsony
Cziráki Zoltán Hidegkút
Komáromi Zsófia Tótvázsony
Debreceni Csanád László Tótvázsony
Marton Kíra Tótvázsony
Dobokai Lili Hidegkút
Mitsa Bianka Tótvázsony
Dombi Laura Tótvázsony
Oszvald Máté Tótvázsony
Eôry Ágoston Tótvázsony
Rajhona Lili Tótvázsony

Eôry Bíborka Tótvázsony
Sári-Kovács Boldizsár Hidegkút
Gyurcsán Botond Tótvázsony
Sipos Anikó Tótvázsony
Hegyi Boglárka Hidegkút 
Szabó Dzsenifer Tótvázsony
Holzgethán Liliróza Tótvázsonyt
Tóbiás Gréta Tótvázsony
Horváth Botond Tótvázsony
Tóth-Dänhardt Vivien Tótvázsony
Horváth Viktória Renáta Tótvázsony
Varga Janka Boglárka Tótvázsony
Juhász Ákos Hidegkút
Varga Johanna Hidegkút
Kaszás Nimród Hidegkút
Veress Csaba Tibor Tótvázsony
Kiss Sára Zsuzsanna Kövesgyûrpuszta

A búcsúzó gyerekeknek kívánjuk, hogy érez-
zék jól magukat iskolájukban, sok örömben, 
sikerben legyen részük, és szeretettel gondol-
janak vissza óvodájukra! A Szülôknek köszön-
jük, hogy gyermekeiket 3-4 évig ránk bízták, 
hogy segítségünkre voltak, támogatták, segítet-
ték munkánkat, mindennapjainkat.

Az óvoda udvarán május 30.- án megtartott 
Gyermeknapon különbözô programok várták 
a gyerekeket: Petres Ákos és Petresné Reiter 
Andrea vezetésével táncház, az Iskola 4. osz-
tályos tanulóinak a „Hófehérke és a hét törpe” 
paródiája, Áprily Géza zenés elôadása, légvár, 
kézmûveskedés, állatsimogató, versenyjáték. A 
szakácsoknak köszönhetôen minden jelenlévô 
elfogyaszthatta a bográcsban készült finom 
ebédet.

A Linde Alapítványnak a Szülôi Szervezet-
nek, a Mini-Manó Klubnak a gyerekek nevé-
ben is köszönünk mindennemû támogatást, 
segítséget. Külön köszönjük a Szülôknek, hogy 
segítségünkre voltak a program megvalósítá-
sában, (fôzés, rakodás, sütemény, ital, szerve-
zés…) hogy együtt tölthettünk el egy kellemes 
délelôttöt.

A május 31.-én megrendezett Nemzetiségi 
Napon 14 nagycsoportos gyermek a Nagy-
mezô utcától az Iskola tornaterméig tartó ze-
nés vonulás után lelkesen adta elô nemzetiségi 

mûsorát. Köszönjük a Szülôknek, hogy a prog-
ramon biztosították a gyermekek részvételét!

A június 1.-i Pegazus Bábszínház „Kofferme-
sék” címû darabja újra nagy élményt nyújtott a 
gyerekeknek.

A Madarász Ovi utolsó foglalkozását Kolos-
ka-völgyi kirándulással egybekötve szervezzük 
meg június 15.- én. A reggeli elfogyasztása után 
két autóbusszal (Linde Alapítvány finanszíro-
zásával) az összes óvodás részvételével, szülôk-
kel együtt egy délelôttöt töltünk el a helyszínen.

Az óvoda-iskola kapcsolatában a gyermekek 
érdekében szükséges a folyamatos, eredményes 
együttmûködés. Szülôi értekezleten a leendô 
elsôsök szülei a tanító nénitôl tájékoztatást 
kaptak az iskolai életrôl, feladatokról. A tanító 
néni ismerkedési céllal meglátogatta az iskolá-
ba készülôket az óvodában. Az iskola befejezé-
se elôtt a leendô elsôsökkel az elsô osztályba 
szeretnénk még ellátogatni.

A nagycsoportos gyermekek szívesen alkot-
nak, rajzolnak. A Rendôrség által meghirde-
tett „Közlekedésbiztonság Gyerekszemmel” 
rajzpályázatra 6 kisgyermek 14 db alkotását 
küldtük be. Jutalmul Veszprémben a 6 kis óvo-
dás rendôrségi bemutatón vehetett részt, nagy 
örömünkre Varga Johanna a rajzpályázaton 5. 
helyezést ért el, még egyszer gratulálunk neki.

Május elején megtartottuk a bölcsôdei és 
az óvodai beíratást. A 2015-2016-os nevelési 
évben újra magas gyermeklétszámmal dolgo-
zunk.

A Bozsik program erre a nevelési évre véget 
ért, reméljük a jövô évben is elindíthatjuk a 
programot. 

A nyári zárás elôtt a bölcsôdések utoljára lesz-
nek minden együtt a „Morzsapartin”. Az évet 
kis mûsorukkal zárják, és az óvodába készülôk 
elköszönnek társaiktól és a gondozónôktôl. 

Köszönünk minden szülôi támogatást, segít-
séget, mellyel a nevelési év folyamán segítették 
munkánkat.

A nyári nagytakarítási munkálatokat július 
27.-tôl augusztus 21.-ig végezzük. A szünidôre 
kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk min-
denkinek:

Óvoda és a Bölcsôde dolgozói

Óvodai, bölcsôdei hírek
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2015 második negyedéve is moz-
galmasan telt el, kirándulások, 
rendezvények, népdal körünk fel-
lépései, valamint tagjaink közül 
ketten is bemutatkoztak, ill. fel-
léptek egyénileg is, öregbítve a tót-
vázsonyi nyugdíjasok és a falunk 
hírnevét.

Április 10 én a Költészet Napja 
alkalmából rendezett prózamondó 
versenyen, Bakonyszentkirályon, 
Varga Istvánné, Terike, Fekete 
István: Édesapám címû prózáját 
adta elô. A mély átéléssel elôadott 
mûsora közben könny csillant né-
hány nézô szemében.  A produk-
ciót a zsûri elsô díjjal jutalmazta, 
egyben meghívást kapott a Veszp-
rém Megyei Nyugdíjas Egyesület 
által rendezésre kerülô juniálisra.

Utczás Gábor fotómûvész képei 
voltak látható több napon keresz-
tül Balatonfüreden, az arácsi Nép-
házban. A színvonalas kiállítás 
megnyitóján Tótvázsonyból töb-
ben is részt vettünk.

Népdal körünk áprilisban két 
alkalommal is fellépett. Elôször 
Balatonfüreden, az Országos 
Nyugdíjas Szövetség által rende-
zett háromnapos fesztiválon, majd 
Márkón, a falu, irigylésre méltó, 
szép kultúrházában. Elmondhat-
juk, hogy mind két helyen sikert 
arattunk. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy meghívást kap-
tunk október hónapra a Nyugdíjas 
Gálára.

Bakonynána környékén, a vad-
regényes Római Fürdôn kirándul-

tunk elôször, majd a táj látnivaló-
it is megtekintettük. Jártunk az 
Olaszfaluhoz tartozó Alsóperén, 
a Nádasdyak volt birtokán, végig 
jártuk az arborétumot, megnéz-
tünk a Vadászház Afrika címû ki-
állítást. Megálltunk egy pillanatra 
gróf Nádasdy Borbála szüleinek 
sírjánál.

Májusban 44 en Kalocsán, ill. 
Hajóson jártunk. A sok látniva-

lót kínáló Kalocsán megnéztük a 
híres kalocsai porcelán manufak-
túrát, láthattuk a porcelángyártás 
teljes folyamatát, a porcelánöntés-
tôl az égetôkemencéig. A manu-
faktúra szakemberei betekintést 
adtak a porcelánfestés mesterfo-
gásaiba is.

A Népmûvészeti Tájházban 
láthattuk a XX. századi paraszt-
házak idealizált berendezéseit 

és a világszerte ismert kalocsai 
népmûvészet jellemzôit és a cso-
dálatos hímzéseket.

Paprika Múzeumban a 
paprikafûszer elôállításának teljes 
folyamatát és eszközeit láthattuk. 
Lehetôségünk volt vásárolni is. A 
Kalocsai Érseki Palota könyvtár 
és kincstár megtekintése után a 
Hajós nevû pincefalu volt a cél. A 
borisszák ideális helye ez a kör-
nyék, 1200 boros pince található 
a faluban. Az egyikbe mindjárt be 
is költöztünk, ahol egy jóízû ebéd 
és némi kortyolgatás után alászáll-
tunk a hordok közé. Némelyikbe 
egy tûzoltó autó is elfért volna. Itt 
is ismerkedtünk a hajósi borokkal, 
majd kellemes hangulatban elin-
dultunk hazafelé.

E hónapban van még egy meghí-
vásunk a hidegkúti nyugdíjasoktól 
egy közös gyalogtúrára. 

A nyáron már csak a Savanyú 
Jóska falunapon a „nyugdíjasok 
rétesei” iránti felfokozott érdeklô-
dést kell kielégítenünk. Ezzel zár-
juk az elsô félévet.

Mindenkinek jó pihenést és kel-
lemes nyarat kívánunk.

Pázmándi Attila

Beszámoló az Ôszidô Nyugdíjas Klub 
2015 második negyedévérôl
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Nyári napközi 
Idén nyáron immár 10-dik éve elindult a nyá-

ri napközink, melyet a helyi iskolával közösen 
szerveztünk. 6 héten át, napi 17-20 gyermek szá-
mára nyújtunk reggel 8.00-tól délután 16.00-ig 
elfoglaltságot, és biztosítunk étkezést. A gyere-
kek nagy része alsós, de azért a felsôsök közül 
is vannak páran. A hat hét alatt kirándulunk, 
kézmûveskedünk, sportolunk, vagy csak éppen 
lazítunk. Minden Hidegkúton, Tótvázsonyban 
és Kövesgyûrpusztán lakó gyermek számára 
nyitott a napközink. 

Gyerekenként heti 3500 Ft-ért lehet nálunk 
teljes ellátást és élményeket szerezni. 

A gyerekekre tanárok, és fiatalok felügyelnek. 
Munkájukat önkéntesen végzik, ezúton köszö-
nöm áldásos tevékenységüket.

Programunkhoz az általános iskola biztosít 
ingyenesen termet, az itt tanító tanárok nagyon 
sokat segítenek a napi gyermekfelügyeletben. 
A gyermekjóléti szolgálat is segíti 1-1 napon a 
gyermekfelügyeletet. 

Köszönjük a napi felügyelôk segítségét, és 
reméljük, mindenki jól érzi magát a következô 
hetekben is.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tótvázsonyban, már a hetedik 
éve, hogy a Mini Manó klub az 
elmúlt évben született kisgyer-
mekeket és édesanyjukat ünnepé-
lyesen megköszönti, hogy ezzel is 
kifejezze elismerését és felhívja a 
figyelmet a családok és édesanyák 
támogatásának fontosságára. 

Ez idén sem volt máshogy…

Micsoda vasárnap volt. Szeles, 
hûvös, de komoly volt az elha-
tározás a szabadtéri rendezvény 
megtartására. Sokat készültünk 
rá és a tópartra volt álmodva ez a 
rendezvény mindig is, így nem is 
lehetett kérdés, hogy hol fogunk 
ünnepelni. Már hetekkel elôtte 
terveztünk, ülôpárnákat varrtunk. 
Lelkesek voltunk! Szerettünk 
volna meglepni és megajándékoz-
ni ezzel a nappal, gyermekeket, 
anyukákat, családokat. 

Nagy igyekezetünket látva, jó 
embereket sodort mellénk az élet.

A Nefelejcs Alapítvány jóvoltá-
ból lehetôségünk nyílt kürtös ka-
lácsot sütni, ugyanis felajánlották 
az új sütôjüket! Nagy-nagy köszö-
net érte!

Az iskolai közösségi szolgálat-
ban részt vevô diákok jöttek és for-
gatták a kürtös kalácsokat, édes-
anyák, nagymamák dagasztották 
a tésztát. Laikus kürtös kalács ké-
szítôk segítségére volt Utczás Gá-
borné, Szendrei Lászlóné, Sütôné 
Éva. Rengeteget tanultunk tôlük! 

Sikerült 13 kilogramm lisztbôl 
kürtös kalácsot készítenünk. Ez 
már akár elég is lehetett volna egy 
napra, de nagyobbat álmodtunk!

Ebben a finom édes illatban el-
kezdôdött az ünnepség. 

Ki más köszönthetné megha-
tóbban és hitelesebben az édes-
anyákat, mint egy Gyermek és egy 
Édesapa. Így felkértük Darvasi 
Noémit házigazdának, aki kis is-
kolásként teljes lelki nyugalommal 
és magabiztossággal konferálta fel 
az elôadókat, elôször Peresztegi 
Gábor alpolgármester urat szó-
lította, aki négy gyermekes apu-

kaként, nagyon megható ünnepi 
beszéddel köszöntötte a született 
gyermekeket és édesanyjukat. 

A nagycsoportos óvodások 
anyák napi mûsora következett. 
Szem nem maradt szárazon! 

És mivel a jó emberekbôl sosem 
elég…….

Felhoffer Antónia segítségével 
és közremûködésével a Veszprém 
megyei könyvtár támogatásában 
ellátogatott hozzánk a Ramazuri 
Bábszínház, és a gyermekek nagy 
örömére elôadták a Kelekótya 
Kiskakas címû bábelôadást. 

Micsoda vasárnap volt!!! Sok-sok 
segítséggel és összefogással egy 
szuper délutánt töltöttünk együtt!

Programunk Tótvázsony Község 
Önkormányzatának Civil Keret 
2015 támogatásával és a Könyvtár-
ellátási Szolgáltató Rendszer kere-
tében a Veszprémi Eötvös Károly 
Megyei könyvtár támogatásával 
jött létre.

Bárányos-Svéda Zsanett
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Születés Fája
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Baba Mama Klub 
Immer Freitags, von 9 bis 10 Uhr, findet der Baba-Mama Klub im Ve-

reinshaus statt. 
Es ist faszinierend, wie sich die kleinen 7-8 monate alten Kinder ent-

wickeln. Sie krappeln immer schneller und können nun fast alle schon 
stehen. 

Ich verbringe nun schon seit fast 3 Monaten Zeit mit ihnen, indem ich 
freitags deutsche Kinderlieder mit der Gitarre singe. Es ist sehr spannend 
zu beobachten, wie die kleinen auf die Gitarre reagieren. Natürlcih sind 
alle Geräusche interessant, doch anscheinend sind die akkustischen inte-
ressanter als die elektronischen. Die Gitarre gewinnt den Kampf gegen 
das Plastikauto, welches durch Knopfdruck Geräusche von sich gibt. Die 
Kinder spüren die Vibration des Klangkörpers, wenn eine Saite angesch-
lagen wird und sie versuchen selber Musik zu machen, indem sie sich auf 
die Gitarre stützen, auf ihr herumtrommeln oder an den Saiten ziehen. 
Es fasziniert sie wohl, dass die Gitarre variabler ist, als das Platsikauto. 

Durch Musik wird die Sprachentwicklung der kleinen Kinder geför-
dert. Lieder sind eine langsame Form der Sprache und Singen eine Art 
Lachen in Zeitlupe. 

So kann man mit Musik auch die kleinen beruhigen wenn sie weinen. 
Das klappt leider auch nicht immer. Das Beste Mittel gegen Heulen ist 
immer noch die Mama

Für mich persönlich ist das die schönste Zeit in der Woche. Ich genieße 
es Musik zu machen und dem Babys zuzuschauen, wie sie ihre Umwelt 
entdecken. 

Rahel Werner 26.5.2015
Baba Mama Klub – Mini Manó Klub

Minden pénteken 9-tôl 10-ig baba-mama klub (Mini Manó Klub) van 
a „Tetôtérben”.

Lenyûgözô, ahogy a kis 7-8 hónapos gyerekek fejlôdnek. Egyre gyor-
sabban másznak és már majd mindannyian állni is tudnak.

Már csaknem 3 hónapja töltök idôt velük, mialatt péntekenként német 
gyermekdalokat játszom gitáron. Nagyon izgalmas követni azt, ahogy a 
kicsik a gitárra reagálnak. Természetesen minden hang érdekes, mégis 
látszólag az akusztikus érdekesebb, mint az elektronikus. A gitár meg-
nyeri a harcot a mûanyag autó ellen, amelyik csak a nyomógombja hang-
ját adja ki. A gyerekek érzik a gitártest rezgéseit, amikor a húrok pen-
dülnek és maguk is próbálnak zenét létrehozni, a gitárnak támaszkodva, 
dobolva vagy a húrokat húzva. Lenyûgözi ôket teljesen, ahogy a gitár 
változatosabb, mint a mûanyag autó.

A zenén keresztül a kis gyermekek beszédfejlôdése javul. A dalok a be-
széd egy lassabb formája és az éneklés a nevetés egy mûvészete lassított 
felvételen.

Így meg lehet nyugtatni a kicsiket a zenével, ha sírnak. Ez nem mûködik 
mindig sajnos. A legjobb eszköz a sírás ellen mindig az anya J

Nekem személyesen ez a legszebb része a hétnek. Élvezem a zenélést és 
azt, hogy nézhetem, a babák hogyan fedezik fel a világot.

Fordította: Darvasi Krisztina

Mesedélután 
Barnagon

A tótvázsonyi Nefelejcs Alapítvány támogatásával és Felhoffer Antónia 
könyvtáros segítségével, 2015. április 22-én megrendezésre került az elsô 
Mesedélután Barnagon.

Kulin Miklós polgármester úr köszöntötte a megjelent vendégeket, be-
mutatta a mesélôket,

akik aztán nagyon nagy szeretettel foglalkoztak a gyermekekkel.
Marosvölgyi Péterné Éva, Verpulácz Józsefné Edit és Tósoki Zoltánné 

Zsuzsa szép meséket olvastak, majd meg is mozgatták a gyerekeket egy 
kis játékos szereplésre buzdítva ôket.

A játék után a gyermekek és szüleik szívesen fogyasztottak süteményt, 
különféle rágcsálnivalókat és teát, amellyel a Nefelejcs Alapítvány ven-
dégelte meg ôket.

Ezzel még nem ért véget a móka, mert kézmûves foglalkozás vette kez-
detét, ahol lehetett könyvjelzôket, képeslapokat, ceruzatartókat és még 
rengeteg mást készíteni, gyöngyöt fûzni, színezni, az apró kezek szorgal-
masan dolgozhattak.

A gyerekek nagyon élvezték a rendezvényt, nem is akartak hazamenni 
és alig várják már a következô mesedélutánt.

Máhl Melinda
Községi Könyvtár Barnag
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Május elsejétôl visszaállt a korábbi rendelési idô, és a helyettesítô dok-
tornô is befejezte a körzetben végzett munkáját.

Reméljük, hogy minél többek megelégedésére és egészségére tudjuk 
végezni munkánkat. Ám sajnos

elôfordulnak nehézségek. A falubusszal Vöröstóról és fôleg Hidegkút-
ról érkezô páciensek és a korábban megérkezô várakozók között feszült-
ség alakul ki, hogy ki is jöhet be elôbb a rendelésre. Reméljük, hogy a  
Hidegkúti Önkormányzat sikeresen tud pályázni, dolgozni, hogy miha-
marabb engedéllyel bíró rendelôje legyen a falunak és ezzel a fenti prob-
léma mérséklôdni fog. Addig is kérjük mindenkinek a türelmét. Kérjük, 
hogy a hidegkúti és vöröstói falubusszal érkezôk számára elkülönített 
idôben ne jöjjenek a rendelésre mások.

A rendelés zavartalan mûködéséhez hozzátartozik, hogy amennyiben 
nem életveszélyes helyzetrôl van szó, ne kopogtassanak az ajtókon. Két 
páciens között szinte mindig kinézünk a váróba, akkor lehet mondani 
a különbözô, sürgôs kéréseket. Ide kívánkozik, hogy kérjem, mindenki 
a várón keresztül jöjjön; a gyógyszertárból nyíló ajtó arra szolgál, hogy 
a gyógyszertárból arra lehessen távozni. Nagyon zavarja a munkánkat, 
hogy ott is sokszor kopognak.

Fel szeretném hívni a figyelmet a térítési díj ellenében igénybe vehetô 
egészségügyi szolgáltatásokra.

A 284/1997-es Kormányrendelet 2. számú melléklete részletesen tar-
talmazza, hogy milyen szolgáltatást nem finanszíroz a kötelezô társada-
lombiztosítás. Ilyen például a gépjármûvezetôi alkalmassági vizsgálat, a 
nem kötelezô védôoltások beadása, látlelet, bizonyos (például biztosítók 
felé) igazolások készítése. Tehát ezekért a szolgáltatásokért fizetni kell. 
Részletesen elolvasható mindez a váró falitábláján.

A nyári helyettesítés rendje az alábbi táblázatban olvasható. (Csak júli-
us végén leszek hosszabban szabadságon.)

NYÁRI HELYETTESÍTÉS

Dátum Rendelési hely Rendelési idô Orvos
június 26.(péntek) Tótvázsony 13:00 - 15:00 Dr. Kisvarga 

Magdolna
július 1. (szerda) Semmelweis-nap, országosan ügyeleti ellátás mûködik
július 20. (hétfô) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 21. (kedd) Tótvázsony 8:00–10:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 22. (szerda) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 23. (csüt.) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 24. (péntek) Tótvázsony 8:00–10:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 27. (hétfô) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 28. (kedd) Tótvázsony 8:00–10:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 29. (szerda) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 30. (csüt.) Nagyvázsony 7:30–11:00 Dr. Sebestyén Gyula
július 31.(péntek) Tótvázsony 8:00–10:00 Dr. Sebestyén Gyula
aug. 17. (hétfô) Tótvázsony 13:00–15:00 Dr. Németh József
aug. 18. (kedd) Nemesvámos 13:00–16:00 Dr. Németh József
aug. 19. (szerda) Tótvázsony 13:00–15:00 Dr. Németh József

Nagyvázsonyi rendelô telefonszáma: (88)264-205, nemesvámosi ren-
delô telefonszáma: (88)515-310.

Fenti idôszakokban a rendelôi mobiltelefonszám (70)676-7085 a szo-
kásos módon 8 és 16 óra között, rendelési idôben a (88)266-333 telefon-
szám is hívható.

A kézigyógyszertár helyettesítés alatt nem mûködik.
Megértésüket köszönöm!
Tótvázsony, 2015. június 1.

Dr. Ferentzi Zsófia
háziorvos

Az orvosi rendelôbôl

Hamar Zsóka vagyok, 2 és fél 
éve költöztem családommal Tót-
vázsonyba. Jelenleg kutyakozme-
tikusként dolgozom veszprémi 
üzletemben. Nagyon szeretem az 
állatokat, kiváltképp a kutyuso-
kat. Magam is tartok családi ked-
vencként egy kutyát, egy cicát és 
egy nyuszit. Civil állatvédôként 
tevékenykedem szabadidômben. 
Próbálok lehetôségeim szerint a 
sok kidobott, megunt, és láncra 
kötött, megkínzott kutyán segíte-
ni. Otthonomban megfordult már 
sok kis állat, akiknek sikerült sze-
retô otthont találnom. Cikkemben 
elsôsorban azokhoz a kutyatartó-
hoz szólnék, akik még kennelben, 
vagy láncon kénytelenek tartani 
legjobb barátjukat. 

Sajnos még megengedett a ken-
neles- illetve a láncon tartás is Ma-
gyarországon. Ha valaki nem tudja 
elkerülni ezt a tartási módot (rossz 
kerítés, kerítés hiánya, vagy egyéb 
nyomós ok miatt), a következô sza-
bályokat kell követnie:

A kedvtelésbôl tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szó-

ló 41/2010.(II.26.) Korm. Rendelet 
határozza meg az ebtartás feltéte-
leit.

A fenti kormányrendelet 14. § 
-ának (5) – (7) bekezdései értel-
mében tilos:

- kistestû ebet 10 m2-nél, közepes 
testû ebet 15 m2-nél, nagytestû ebet 
20 m2-nél kisebb területen tartósan, 

- kistestû ebet 4 m-nél, közepes 
testû ebet 6 m-nél, nagytestû ebet 8 
m-nél rövidebb eszközzel tartósan 
kikötve tartani!

A kutyatartó kötelessége, hogy 
az állatorvosnál kezdeményez-
ze kutyája megjelölését (chip). A 
mikrochip beültetése minden 4 
hónaposnál idôsebb kutyánál kö-
telezô! Veszettség oltást évente 
adassuk be kutyánknak! 

A fenti szabályok betartását a 
megyei állatvédôrség is ellenôrzi. 
Magas pénzbírsággal sújtható a 
szabálysértô kutyatartó. 

A veszettség oltás mellett fon-
tosnak tartom a kombinált oltás 
beadatását is, amivel számos halá-
los- és súlyos kimenetelû betegség 
elôzhetô meg.

Figyeljünk nyáron is kedven-
cünkre! 

Mindig legyen elôtte friss víz, be 
tudjon húzódni egy árnyas helyre 

a tûzô nap elôl, legyen megfelelô 
ház a számára - lehetôleg szigetelt 
kutyaház, ami megvédi az idôjárás 
viszontagságaitól. 

Illetve amire nyáron nagyon kell 
figyelnünk: a kullancsok és a szú-
nyogok! Elôzzük meg a halálos 
kimenetelû betegségeket – babé-
ziózis, szívférgesség! Szerezzünk 
be kutyusunknak spot-on ké-

szítményt (pl. Advocate csepp) 
rágótablettát (Bravecto) vagy 
nyakörvet (pl. Kiltix, Scalibor)! 
Állatorvosnál, állateledel üzletek-
ben, vagy akár interneten is besze-
rezhetôk ezek a készítmények. 

Köszönöm figyelmüket!

Hamar Zsóka

Felelôs kutyatartás - figyeljünk legjobb barátunkra is! 

Végül szeretnék bemutatni egy gazdit keresô puli lányt, Bellát:
Bella 3 éves, fajtatiszta puli lány. Energikus és nagyon okos kutya! Új 

gazdit keresünk számára, aki határozott és sokat tud vele foglalkozni. Bella 
imád labdázni, várja a feladatokat. A kutyus Tótvázsonyban lakik. Kisgyer-
mek vagy idôsebb ember mellé nem ajánlom ôt. Érdeklôdni bôvebben: +36 
70/395-5882 telefonszámon.
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Május 5-én a reggeli órákban 
indultunk Tótvázsonyból a szá-
munkra ismeretlen Budapest felé. 
12 óra elôtt szerencsésen megér-
keztünk a III. kerületi AlfaArt 
hotelhez. A szobakulcs kézhez 
vétele nehézkesen indult, hiszen 
már valaki megelôzött minket. 
Mint kiderült én egy spanyol fiú-
val kerültem egy szobába. Nyelvi 
nehézségeik nem voltak, hiszen ô 
beszélt angolul, én meg nem!

A szobák elfoglalása után a 
Csontváry elôadóteremben gyüle-
keztünk. Sok ismeretlen arc, sok 
önkéntes, mosolygós képzésve-
zetôk. A csoportvezetôk bemutat-
kozása után, Keresztesi Andrea és 
Enyedi Imre elmondták a követ-
kezô napok programjait, majd mi 
következtünk a bemutatkozással, 
de nekünk ezt már játékos for-
mában kellett megtenni. Az elsô 

perctôl kezdve 
olyan feladatokat 
kaptunk, amelyek 
probléma megol-
dásra ösztönöz-
tek. 

Az ebédet kö-
vetôen további 
játékos felada-
tokra került sor, 
amelyek kreatív 
gondol kodásra , 
probléma meg-
oldásra, a nyelvi 
nehézségek leküz-
désre ösztönöztek és buzdítottak. 
A vacsora után szabadfoglalkozás 
vette kezdetét, itt sokan választot-
ták a hotel éttermét, ahol a tv-ben 
az épp aktuális bajnokok ligája el-
döntôt közvetítették.

A második nap reggel vidáman 
indult. Elôzô nap kiosztásra ke-

rültek bizonyos feladatok, egész 
hétre, ahol mindenkinek választa-
nia kellett. Ébresztés – hogy senki 
ne késsen el, fotós – hogy minden 
emlék megmaradjon, torna – hogy 
mindenki megmozgassa magát, 
rendfelelôs – hogy ne legyenek el-
szórt dolgok. 

A reggeli után ismét a Csontvá-
ry teremben találkoztunk. Feladat 
feladatot követett, s az önkéntesek 
egyre jobb és szorosabb kapcsola-
tokat fûztek egymással. Bármely 
országból is jöttünk (olasz, fran-
cia, német, orosz, észt, török, spa-
nyol, grúz, román, azerbajdzsán, 
ukrán) éreztük, hogy ez egy ko-
moly barátság kezdete. A képzést 
vezetôk igyekeztek minden olyan 
kérdésben információt nyújtani, 
ami az itt létünk alatt a fejlôdé-
sünk szolgája s segít a jövôbeni 
terveink megvalósításában is.

Az idô gyorsan repült és már 
csütörtök reggel volt. Feladatként 
kaptuk Budapest nevezetessége-
inek meglátogatását s kapcsolat-
felvételt a helyiekkel. Sokan tar-
tottak a feladattól, hiszen a 18 fôs 
társaságból csak 5-en beszéltünk 
magyarul, ám mi szembe mentünk 
a szabályokkal és a felosztott csa-
patok helyet mind a 18-an egyszer-
re indultunk felfedezni a várost. 
Valamilyen szinten búcsú bulinak 
is nevezhetném a városnézést, hi-
szen voltak, akik néhány nap múl-
va már elhagyták Magyarországot, 
mert lejárt az EVS szerzôdésük. 

Sétahajókázás a Dunán, zöty-
kölôdés a villamoson és erôltetett 
rázkódás a metrón jellemezte tö-
megközlekedésünk, melyet éjsza-
kába nyúló táncos esttel zártunk.

Péntek reggel mindenki álmo-
san ám, de idôben és félszemmel 
pislogva megjelent a reggelinél. 
A pénteki nap a jövôtervezésrôl 
szólt. Mindenki elmondta, hogy 
mi a terve a jövôre nézve és mit 
akar elérni addig, amíg Magyaror-
szágon van. Hallhattunk érdekes 
elôadásokat, szép terveket. Töb-
ben szeretnék meg tanulni a ma-

gyar nyelvet és Magyarországon 
dolgozni tovább. Volt, aki tapasz-
talatait majd otthon szeretné átad-
ni a jövendôbeli önkénteseknek, s 
volt olyan is aki csak azért lett ön-
kéntes, hogy legyen ideje gondol-
kozni, hogyan is tovább az életben. 
Úgy hiszem most már tippeket is 
kapott, hogy mihez kezdjen majd a 
továbbiakban.

A péntek estét egy „magyar 
buli”-val zártuk, ahol megismer-
kedhettünk a magyar nyelv szép-
ségeivel és a Nemzeti irodának 
köszönhetôen édességre is jutott.

A képzést május 9-én zártuk. 9 
óra után búcsút vettünk megked-
velt szállodánktól, melyre nem le-
hetett panaszunk és elindultunk a 
Margit szigetre, ahol is az Európa 
napot tekintettük meg. Itt a Nem-
zeti iroda is képviseltette magát, 
mégpedig olyan formában, hogy 
az érdeklôdôk számára bemutatta 
az önkéntességet s annak minden 
részletét. A délutánba nyúló Mar-
gitszigeti látogatásunk után akar-
va, akaratlanul, de búcsút kellett 
vennünk egymástól. Erôs kézfogá-
sok, könnyes ölelések, távolba me-
redô tekintetek. Csak egy epizód 
ért véget, a történet még nem.

Maga az EVS klub, mint olyan 
mérhetetlen sikerrel zárult, hiszen 
mindenki hasznos információkkal 
gazdagodott, felejthetetlen élmé-
nyekben volt része, el nem múló 
barátságokat kötött s bebizonyí-
totta, hogy nem számit a nyelv-
tudás hiánya, aki akar az a világ 
bármely részén feltalálja magát, 
megállja helyét és önzetlenül tud 
segíteni másokon.

„Az egy évem alatt az Európai 
Unio Fiatalok Lendületben Prog-
ramja által kapok zsebpénzt, fizetik 
a szállásom, étkezésem, az itteni 
képzéseket, utazásokat azaz szinte 
minden felmerülô költségem. Ha 
18-30 év közötti vagy, te is elmehetsz 
külföldre önkéntesnek, és kipróbál-
hatod magad olyan feladatokban, 
amikrôl álmodsz! Nézz utánna 
ennek a lehetôségnek a  www.eplu-
sifjusag.hu/ honlapon, vagy keresd 
a fogadó szervezetem- Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület- vezetôit a helyi 
teleházban!”

Kertész Tamás, 
EVS önkéntes

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

EVS klub Budapesten

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
Március hónap közepétôl veszek részt a Tótvázsonyi Ifjúsági Egye-

sület munkájában, ezennel szeretnék beszámolni tapasztalataimról, 
leírni pár szóban azt, hogy mivel is foglalkozunk ebben az egyesület-
ben, mi módon és mivel szolgáljuk a közérdeket.

Az egyesület legfôbb kitûzése a közösség segítése és a programok 
szervezése ennek megörökítése. Saját programjainkon kívül a többi 
szervezet illetve intézmény rendezvényeit is felkaroljuk, annak doku-
mentálását végezzük.

Márciusban a tavasz beköszöntével falutakarítást szerveztünk az 
Önkormányzattal, Tótvázsonyért Alapítvánnyal karöltve, össze is 
gyûltek a segítô kezek, megszépült a falu, 40 zsák szeméttôl szabadult 
meg Tótvázsony. Környezetünk közös megszépítése után, bemutat-
tuk a télen, szorgos kezek által készített hímzéseket. A Hímzô kör téli 
munkájának méltó lezárásaként került sor a munkák kiállításának a 
megnyitójára, amit három helyszínen szerveztünk: Lovason, Felsôör-
sön valamint március 30-án Tótvázsonyban is. Jó hangulatban telt a 
délután, a szép, szakértelemmel elkészített kézi munkák gyönyörköd-
tették a kedves látogatót.

Áprilisban a Janka Tanya utolsó simításai következtek. Janka Ta-
nya non-profit szervezet, ami autizmussal élô felnôttek foglakozta-
tására szakosodott. A két alapító tag Janneke Brinks és Bárányos 
Katalin által megálmodott és életre keltett szervezet április 11-én 
jótékonysági ruhavásárt szervezett. Segédkeztünk az építkezés utáni 
utómunkálatokban, takarításban majd a ruhavásár berendezésében 
is. A jótékonysági koncert megvalósításában is aktívan részt vett az 
egyesület. A Janka Tanya megnyitója május 2-án volt, megható, várva 
várt pillanat, amiben örömmel segédkeztünk minden tennivalóban, a 
sütés-fôzéstôl a hangosításig, hisz nincs annál jobb érzés, mint mikor 
egy rég dédelgetett álom elôttünk válik valóra.

Május 15-én Tótvázsonyban került megrendezésre a Német Nem-
zetiségi Óvodák negyedik tánctalálkozója. A 13 csoport, több mint 
300 gyermek fogadását és zökkenômentes fellépését az óvó nénikkel 
egyetemben a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület segítette, az egész na-
pot kamerázta és fényképezte, azért, hogy a feledhetetlen emlék évek 
múltán is a kicsik számára felidézhetô legyen.

Mindezt a munkát egy dinamikus fiatalos csapat végzi, akikkel jó 
együtt dolgozni és mindennek jó a részévé válni.

Darvasi Krisztina
kulturális közfoglalkoztatott
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Nem régen még a bemutatko-
zómat gépeltem, mint a Tótvá-
zsonyi Ifjúsági Egyesület egyik 
újabb EVS önkéntese. Csak úgy 
rohan az idô, lassan a projektem 
feléhez közeledek, ami azt jelenti, 
hogy mindjárt fél éve itt vagyok/ 
vagyunk. Néha nehéz összeszed-
ni a gondolatokat, hiszen annyi 
minden történt az elmúlt pár hó-
napban. Próbáljuk a szabadidôn-
ket minél hasznosabban eltölteni. 
Megismerni Magyarország tájait, 
városait. Már gondosan tervez-
getjük a nyarat, de van, hogy csak 
felkerekedünk és elindulunk felfe-
dezni valami újat.

Hozzánk hasonlóan Nagyvá-
zsonyban is vannak EVS önkén-
tesek, Franciaországból, Német-
országból és az egyik lány szintén 
erdélyi. Már az elsô pillanattól 
kezdve jó a kapcsolatunk velük, 
barátokra találtunk, mivel mind-
annyian ugyanabban a cipôben 
járunk. Távol a családtól és a ba-
rátoktól, a függetlenné válás útján 
ismerjük meg magunkat és a kö-
rülöttünk levô világot. Szóval nem 
nehéz közös programokat szervez-
ni. Csónakáztunk már együtt a Ta-
polcai-tavasbarlangban, vagy épp 
belevetettük magunkat a budapes-
ti éjszakába. Legutóbb elutaztunk 
a kultúra városába, Pécsre is. Ahol 
az  eltöltött két nap alatt, nem csak 
a várost hanem még több önkén-
test ismertünk meg. Így Magyar-
ország megismerése mellett más 
kultúrákba is betekinthetünk.

Nem csak a közös utazások hoz-
nak össze minket. Van, hogy csak 
áttekerünk hozzájuk és átbeszél-
getjük a délutánt, de grilleztünk 
is már az egyik éjszaka. Vagy épp 
ôk jöttek hozzánk és közösen ké-
szítettünk lecsót. :D A legutolsó 
közös élmény még nagyon friss. 
Június elsô hétvégéjén kihasz-
náltuk a jó idôt és körbetekertük 
a Balatont. Régóta tervezgettük 
és most elérkezettnek láttuk az 
idôt, így neki is vágtunk a négy 
napos túrának. Naponta körül-
belül 50 km-et tekertünk, sok kis 
pihenôvel. Megnéztünk mindent 
amit csak tudtunk a Balaton kö-
rül, vagy épp csobbantunk egyet 
a déli órákban de az éjszakai für-
dôzés sem maradt ki. Azt hiszem 
ezt a pár napot soha nem fogom 
elfelejteni, csodálatos volt a táj, a 
Balaton látványa elvarázsolt, csak 
tekerünk és élveztük az egészet. 
Nem túlzás, hogy leírhatatlan az 

érzés. De a nyár még csak most 
kezdôdik, mindannyian reméljük, 
hogy még lesz sok-sok hasonló kö-
zös élmény.

UI: Egészen különös életforma 
az Evs önkéntesség, sokszor ki kell 
lépni a komfort zónából és amirôl 
elôtte azt hitted, hogy nem megy, 
arról kiderül, hogy még is. Sokan 
mondják, hogy a önmegismerés 
legjobb formája, talán már köz-
helyesen hangzik de tényleg igaz. 
Szóval aki csak szeretné megis-

merni önmagát és ráadásul egy 
másik országot is (ami nem utolsó 
szempont) az bátran vágjon neki a 
NAGY KALANDNAK!

„ Az egy évem alatt az Európai 
Unio Fiatalok Lendületben Prog-
ramja által kapok zsebpénzt, fi-
zetik a szállásom, étkezésem, az 
itteni képzéseket, utazásokat azaz 
szinte minden felmerülô költsé-
gem. Ha 18-30 év közötti vagy, te is 
elmehetsz külföldre önkéntesnek, 

és kipróbálhatod magad olyan 
feladatokban, amikrôl álmodsz! 
Nézz utánna ennek a lehetôségnek 
a  www.eplusifjusag.hu/ honlapon, 
vagy keresd a fogadó szervezetem- 
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület- 
vezetôit a helyi teleházban!”

Keresztes Julianna
Evs önkéntes

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Élmények az EVS önkéntesekkel!
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Helyi értékeink feltárása, 
dokumentálása, megôrzése

A nemzeti értékek védelmében született törvényjavaslat hatására Veszp-
rém megyében is megindult a helyi jellegzetességek összegyûjtésének, 
ezzel együtt az értéktárak elôkészítésének folyamata. Megkezdôdhetett 
az Ifjúsági Értékôr Hálózat kiépítése a Fiatalok Lendületben program 
részeként. A projekt a térségben élô fiatalok aktivitását és önkéntes 
munkáját hasznosítva gyûjti össze a településeken fellelhetô szellemi, 
természeti, épített és néprajzi értékeket. Az ifjú értékôröket képzett szak-
emberek segítik a nevezetességek felkutatásában és adminisztrálásában.

Elfeledett népszokások, hagyományok, ételek és italok, mesterségek 
várják, hogy újra megismerjük és megôrizzük ôket. Tudatosítsuk az itt 
élôkben közös értékeinket.

Tótvázsonyban fiatalok bevonásával indult el az „Ôrizd meg a csodát” 
gyûjtômunka. Célja az volt, hogy a székely és sváb ôsök sorsát, életútját 
feltárjuk, megismerjük az elôdök történetét, ráleljünk szellemi hagyaté-
kaikra.

A résztvevô tótvázsonyi és csernátoni fiatalok riportokat, filmeket, 
fényképeket készítettek. A program folytatása a sajátos sváb és székely 
ételek elkészítésének dokumentálása volt. A következô idôszakban kilép-
tünk a településrôl és Veszprém megye sváb értékeit kezdtük feltérké-
pezni. A Veszprém Megyei Levéltár, a Pannon Egyetem Germanisztika 
tanszéke a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat is be-
kapcsolódott a szakmai munkába.

A helyi értékek további feltárása:
Riport készült: A helyi iskola által szervezett beszélgetés rögzítése 

Pichner Jánosné Rózsi nénivel (Tótvázsony). Máhik Jánosné Nánni né-
nivel szervezett Levéltári gyûjtô beszélgetés svábul (Ganna). Magasházi 
János bácsival beszélgettünk és gombos harmonikán játszott melyet le is 
kottáztunk a helyi zenetanár segítésével (Márkó). A riport alanyai me-
sélnek az életükrôl, átélt eseményekrôl, szokásokról. Dokumentáltuk a 
Cristkindl-spiel karácsonyi gyermekjátékot, melyet a helyi általános isko-
la tanulói játszanak el minden évben, a katolikus templomban, valamint 
az Úrnapi Pirgerezés szokását is megörökítették.

További feldolgozás alatt álló témák:
Megkezdôdött a magyar református egyház helyi értékeinek a feltárása. 

Interjúsorozat indult Szilágyi Pál református lelkész életútjának a bemu-
tatásával, és a helyi református misszió tevékenységérôl. Szabó Géza re-
formátus lelkész által használt biblia bemutatása. (A lelkész a tótvázsonyi 
gyülekezettnek hagyta örökül ezt a bibliát.)

Kezdeményeztük az általános iskola 7-8 osztályos tanulóinak bevonását 
a gyûjtômunkába. Célunk az, hogy a gyerekek már iskolás korban meg-
ismerjék a hagyományokat, szokásokat, elfeledett mesterségeket nagy-
mamájuk, nagypapájuk meséi, régi használati tárgyainak megismerése 
révén. Ösztönözzük ôket saját környezetükben meglévô értékek felku-
tatására, ezáltal tudatosítsuk bennük múltunk megóvását. Programokat 
szervezünk számukra, és olyan településekre visszük ôket, ahol megis-
merkedhetnek más települések értékeivel. Gyûjtômunkánkat a Hungari-
kum Bizottság támogatja.

Tótvázsonyban is megalakult az Értéktár Bizottság. Községünkben fel-
lelhetô értékeket, részükre lehet bejelenteni írásban, vagy személyesen 
beszélni velük, ötleteket adni.

Értéktár Bizottság
Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
8246 Tótvázsony, Magyar utca 101.
Személyesen: Magasi Jánosné, Heilig Zoltán, Weinhardt Ferencné, Ha-

ász Lôrinc, Szendrei Szilárd, e-mailben: ertektarunk@gmail.com 

Nagy Gellértné kulturális közfoglalkoztatott

Nefelejcs Alapítvány hírei
Az idén tavasszal újra palántákat neveltünk. A szétosztásra nem sikerült 

jó idôjárást választanunk, talán ezért is maradt el az érdeklôdés nagysága 
a tavalyihoz képest. Sok paradicsom és paprika palántánk megmaradt, 
de azért 1-2 héten belül sikerült nekik is gazdát találni. Aki felkeresett 
minket igyekeztünk nem csak palántával, de ha kellett jó tanácsokkal is 
ellátni a kertészkedéssel kapcsolatban. Reméljük az idén kedvez majd az 
idôjárás a kerti munkáknak és akkor nem dolgoztunk hiába.

Májusban harmadik alkalommal szerveztünk adománygyûjtést tót-
vázsonyi lakos megsegítésére. A három gyûjtésbôl összesen közel 700 
000 Ft-ot tudtunk kézpénzben, vagy számlára utalással a segítségre 
szorulóknak átadni. Ez a viszonylag nagy összeg azt jelzi, hogy ha kell, 
összefogással tudunk segíteni másokon. Az anyagiak miatti kilátástalan-
ságára, a gyász nagy fájdalmára, egy felnôtt vagy gyermek betegségére 
a pénz nem ad gyógyírt, de talán a tudat, hogy segíthetünk, hogy együtt 
érezhetünk a bajban lévôvel, jobb közösséggé formálhat minket. Azok, 
akiken pedig segítünk, bízhatnak, hogy gyôzedelmeskedni lehet az élet 
nagy megpróbáltatásai felett is.

Krízis számlánkra továbbra is befizethetnek, ha a közlemény rovatba 
beírják az adományozott nevét, a felajánlott összeget teljes egészében 
neki fogjuk eljuttatni.

Számlaszámunk: 73200024-11284798

Nefelejcs alapítvány vezetôsége

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerôse, hozzátartozója jogait 
megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi 

elérhetôségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot 
azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük 

során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

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

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési  
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed,  

és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit  
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse  

az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetô  

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

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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Önkormányzat lapja

Az átalakítás a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer keretében, 
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
segítségével jött létre.

Képek az újjáalakított könyvtárról


