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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

MÁRCIUS 15.
Minden év március 15-én megemlékezünk az 1848-as szabadságharcról. Az idei meg-

emlékezés a helyi kultúrházban kezdôdött 10 órától. A mûsor a magyar himnusszal 
kezdôdött, majd ezt követte az általános iskolások ünnepi mûsora, amelyet betanított 
Heilig Zoltánné Mária. A szép megemlékezés után a jelenlevôk közösen zárt menet-
ben kivonultak a Millenniumi Parkban lévô kopjafához. A felvonulás a tûzoltóság 
épülete elôl indult. Elôl haladt a zászlóvivô, majd ezt követék a jelenlevôk. Kiérkezést 
követôen a kopjafa mellett Varga Istvánné elszavalta Ábrányi Emil: Él a magyar címû 
versét. A szavalat után Hauck Jánosné, településünk 2016-ban kitüntetett díszpolgára 
megtartotta ünnepi beszédét. Majd ezt követte a koszorúzás. A koszorút elhelyezte 
Vargha Gáspár András és Sandi Anna-Mária egyesületünk új erdélyi önkéntesei, akik 

Csernátonból jöttek. A koszorúzás követôen a jelenlevôknek egy kis finom-
sággal kedveskedtünk. Az ünnepség végén a gyerekek zászlókat tûztek a 

kopjafánk köré. Köszönjük a rendezvényt segítôk munkáját.

Anna, Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

HÚSVÉTI  
kézmûves és vásár

2017. április 7-én, pénteken 
tartottuk a húsvéti rendez-
vényünket. Az idôjárás nem 
igazán volt kegyes hozzánk. 
Megfordult a fejünkben, hogy 
elnapoljuk, nem tartjuk meg, 
de végül úgy gondoltuk, ha 
már annyi munka van benne, 
hát legyen, tartsuk meg a meg-
hirdetett idôben. Ennek fôleg 
az volt az oka, hogy nem jelez-
tek jelentôs esôt, viszont a szombatra való elnapolás esetén nem minden 
vásározó ért volna rá.

Szerintem mindannyiunk nevében írhatom, hogy nem bántuk meg.
A kultúrházba többféle ajándékot készíthettek a gyerekek, amit persze 

haza is vihettek. Pici kezek sodorták a perechez a tésztát, ott helyben ki 
is sütöttük. A másik asztalnál gyertyát öntöttek, ajtó és asztali díszeket 
készíthettek a jelenlévôk. Lehetett festeni, színezni, ragasztani, díszíteni, 
ki mit szeretett volna.

A vásári standok felállítását egy kicsit nehezítette a szél, de mire kezdô-
dött a program, minden stabilan állt. Volt ajándéktárgy, sütemény, tejter-
mék, sok-sok kézmûves termék. Az éhséget csillapította a virsli és a tócsi, 
a fázókat átmelegítette a forró tea és a forralt bor.

Köszönjük mindenkinek, aki segítette a program megvalósítását és le-
bonyolítását. Én úgy gondolom, a morcos idôjárás ellenére is egy jó han-
gulatú, kellemes, hasznos délutánt tölthettünk együtt, ezzel is készülve a 
nyuszi eljövetelére és a húsvétra.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Ez év januárjában összeült a he-
lyi Értéktár Bizottság, melynek 
feladata, összegyûjteni és „értékké 
emelni” azon dolgokat, melyek fa-
lunk nevezetességei, hagyományai, 
örök értékei.

Több javaslat is érkezett, melyek-
bôl hármat fogadott be a bizottság: 
„Chriskindl-spiel” és „Pirger” ha-
gyományok, valamint Szabó Géza, 
a református templomban ôrzött 
bibliája. 

Javaslat érkezett régi gyermek-
játékok és népdalok felvételére, 
azonban ezek elfogadásához to-
vábbi információkat, pontosításo-
kat kért a bizottság. Zsár Ferencné 
Erzsi néni a helyi népdalok anyagát 
eljuttatta lekottázva. Ez alapján 
könnyebb lesz dönteni e Tótvá-
zsonyhoz kötôdô népdalkincs ér-
tékké nyilvánításáról.

A volt református misszió ud-
varán állt egy diakonissza szobor, 
melyet alkotója ide, Tótvázsonyba 
készített. Miután a missziós házat 
eladták, a szobrot az egyház elszál-
líttatta. Szeretnénk elérni, hogy 
visszakerüljön falunkba, ahová al-
kotója szánta. 

A bizottság elfogadott egy logót, 
mellyel településünk értékké emelt 
eseményeit, tárgyait jelölnénk, 
minôsítenénk. 

Tótvázsonynak sok feltáratlan 
kincse, értéke van, melyek megér-
demelnék, hogy napfényre kerülje-
nek, hogy gyermekeink, unokáink 
is megismerhessék, büszkék lehes-
senek rá, vigyázzák és bemutassák 
a következô generációknak!

Kérjük, segítsék ezt a munkát 
javaslataikkal, hogy minél több 
értéket menthessünk meg, mutat-
hassunk be mindnyájunk örömére!  

Értéktár Bizottság

Tótvázsony értékei
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Bemutatkozás

Sandi Anna-Mária
Sandi Anna-Máriának hívnak, de Annának szólítanak, 1998. 01. 30-án 

születtem, Erdélyben, pontosabban Kézdivásárhelyen Jelenleg 19 éves va-
gyok. Gyermekkoromat Felsôcsernátonban töltöttem, ami elég hamar és 
boldogan elrepült. Hároméves koromban szüleim már óvodába járattak, 
ahová nagyon szívesen mentem. Hatévesen kezdtem el járni a Bod Péter 
I-VIII. osztályos iskolába, ami szintén Felsôcsernátonban volt. Nyolcadik 
osztály végén, a nehéz, de ugyanakkor sikeres döntés után, 2012. szep-
temberében, a Bod Péter Tanítóképzôben kezdtem el a líceumi éveimet, 
ami Kézdivásárhelyen volt, ahová mindennap ingáznom kellet. E négy év 
alatt nyelveket tanultam. 

2016. júniusában sikeresen leérettségiztem, majd 2016. decemberében 
úgy döntöttem, hogy szeretnék önkéntesnek jelentkezni ide, Tótvázsony-
ba. Késôbb felvettem a kapcsolatot Szilárddal, majd március elsején ide-
utaztam egy kis autóbusszal. Már elsô nap rengeteg dolgot megtanultam, 
aminek nagyon örvendek. Már egy kevés betekintést is kaptam abba, 
hogyan is mûködik egy ilyen önkéntes szervezet. Nagyon érdekel, hogy 
hogyan is készül egy kis film, például a futballmeccsrôl, de elsô sorban 
nem csak ez, hanem bármi. Meg hogy, hogyan kell használni egy kame-
rát ahhoz, hogy nagyon jó képeket tudjunk készíteni, vagy hogyan kell 
megszervezni egy programot, hogy gördülékenyen mûködjön. Nagyon 
szeretek szabadban lenni, biciklizni, olvasni, és így még többet lehetek 
majd kint, de nem csak a természetet csodálni, hanem a természetben 
megrendezett programok rögzítésén is részt vehetek, így egyszerre két 
hasznos dolgot is tudok csinálni. Mint mindenki másnak nekem is ugyan-
az a célom, hogy új ismereteket szerezzek, új tapasztalatra tegyek szert, új 
közösséget ismerjek meg, új szokásokat, új embereket, közelebb kerüljek 
az itteni emberekhez. 

Csernátonból elég sokan voltak itt önkéntesek ezért gondoltam, hogy ez 
nagyon érdekes, tartalmas tanulási lehetôség, érdemes kipróbálni, remé-
lem, nem okoz csalódást és remélem, hogy én sem!

Anna
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Ideérkezésem története

Vargha Gáspár András „Gazsi”
Alsócsernátonból érkeztem, ez Csernáton község egyik része. Erdély 

keleti csúcsából, Kovászna megyébôl.
1987. szeptember 8-án születtem Kézdivásárhelyen. Tanulmányaimat a 

csernátoni Végh Antal általános iskolábanvégeztem,  majd a Kézdivásár-
helyi Nagy Mózes elméleti líceumban tanultam matematika-informatika 
szakon és érettségiztem.

2007-2009 között topográfia diplomát szereztem és dolgoztam a szak-
mában. Dolgoztam Németországban és Svédországban is, valamint a 
szakmámban dolgoztam otthon és a környéken.

Szeretem a természetet, szeretek fotózni, túráztunk, megmásztunk 3 
nagy hegységet Romániában, 2500 méter felettieket. A sportolás is kö-
zel áll hozzám. Kosaraztam a líceumban, majd   minifociztam, ami most 
nem megy annyira a kimaradások miatt. A sakkról sokan azt mondják, 
az nem is sport, de hát van benne futó, aki szalad, és ló, ami ugrik. Na, 
szeretem ezt a játékot is. Van mikor énekelek, de azt mások nem szívesen 
hallgatják, így csak nagyon ritkán adok hangot. Nem unalmas az életem, 
mindig találtam okot a barátokkal való együttlétre és a közös evészetre, 
mert az is összekovácsolt minket. Na, szeretünk enni. Szabad idôm többi 
részét ifjúsági munkában töltöttem, fiatalokkal és hátrányos helyzetû fia-
talokkal foglalkoztam egy program keretén belül, önkéntes munkaként. 
Van egy bátyám és apummal lakom.

Voltak barátaim itt Tótvázsonyban, önkéntesek. Sok jó dolgot, élményt 
meséltek, így kedvet kaptam én is, de nem ez az elsô alkalom, hogy gon-
doltam rá. Régebben más dolog jött közbe és nem jelentkeztem. Most 
2017. február elején láttam, hogy keresnek önkéntest, és gondoltam ez 
az utolsó próbálkozási lehetôség számomra a korom miatt, és belevágok, 
megragadom ezt a lehetôséget.

Nem idegen nekem az önkéntes munka területe, sem a település, mivel 
sokszor jártam már itt és voltak közös programok is, amiben részt vettem.

Tótvázsonyi önkéntesként tudom és remélem is, hogy az itt levô idô 
alatt sok új tapasztalatot szerzek és tanulok. Szeretném beletenni az itt 
eltöltött idôbe azt is amit én tudok. 

Remélem kellemesen és hasznosan tölthetem az idôm.

Gazsi
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület



4

Majális
Április utolsó és május elsô napjai, nem csak a majális és a ballagások 

miatt fontosak, hanem a hónaphoz kötôdô népszokás: a májusfa állítás 
miatt is. Sok féle májusfa változat ismert, vidékenként más és más a 
jellemzô. Erdélyben zöld lombokkal és ágakkal jelképezik, Nyugat-
Magyarországon hántolt kérgû, magasra nyúlt, kis lombkoronájú fák 
vagy póznák állítása dívik, míg az Alföldön és Észak-Magyarországon a 
közepes méretû lombos fák szolgálnak májusfaként. 

Tótvázsonyban legallyazott fenyôfa állítása volt a szokás. Az 1980-as 
1990-es években még több fát lehetett látni az utcákban, jelezve, hogy hol 
laknak fiatal lányok, akiknek van udvarlója. A májusfa udvarlási szim-
bólumként manapság már teljesen feledésbe merült. Még vannak olyan 
falvak, ahol élô népszokásként egy központi helyen közös májusfát állí-
tanak fel, mellyel a közösséghez való tartozást, az összefogást kívánják 
kifejezni.

 Ezt a hagyományt szeretné a Tótvázsonyért Alapítvány életre kelteni 
településünkön. 

2017. május 1-én Tótvázsonyi Civilek Majálisa néven olyan programot 
szervezünk, mely ötvözi a néphagyomány, a tavaszi vigaszság és a régi 
majálisok emlékét. Közös májusfa állításra hívjuk, várjuk az érdeklôdô-
ket. A fa állításhoz kapcsolódóan egy egész napos rendezvényre kerül 
sor, mely a település civil szervezeteinek összefogása révén délelôtt 10 
órától egy izgalmas akadályversennyel veszi kezdetét. A játékra jelent-
kezô családok, felnôttek, gyerekek számára játékos vetélkedôt készítet-
tünk. A csapatok a civil szervezetek által összeállított 6 állomáson ke-
resztül gyûjthetik az ügyességüket igazoló pecséteket. 

A játékra 9.30 –tól - 10.30 –ig lehet nevezni, az önkormányzat udvarán. 
Az indulás a hivatal elôtti címereknél lesz. Egy térkép segítségével kell az 
egyes helyszíneket megtalálni és a civil egyesületek által kitalált felada-
tokat megoldani.

A település májusfájának a felállítására a kultúrháznál kerül sor. Itt 
kerül megrendezésre a retro majális is, melyre mindenkit szeretettel vá-
runk, függetlenül attól, hogy részt vett-e a délelôtti játékban.  Az aka-
dályverseny végén közösen díszíthetjük fel a májusfát, melyet a helyi 
tûzoltó egyesület tagjainak a közremûködésével 12 órakor állítunk fel a 
kultúrház mellett.

Ezt követôen a régi majálisok emlékét idézve virsli, sör, lufi, népi játszó-
tér, vásárosok, folkrólmûsor és a BORKÖMOSZAT együttes koncertje 
gondoskodik a jó hangulatról. 

Tótvázsonyi Civil Majális programajánló

Önkormányzati Hivatal-  
induló állomás

9:30 Nevezés, csapatalakítás
10:00 Akadály verseny indítása

Kultúrháznál zajló programok

10:00 népi fajáték játszótér (17:00-ig)
12:00  Májusfa állítás -  

Versenyzô csapatok érkezése
12:30 Német nemzetiségi dalkör mûsora
12:40 Nyugdíjasok mûsora
13:00 Borkômoszat zenekar koncertje

A rendezvényt kísérô programok:

Tûzoltó autó megtekintése
Kiállítás a közösségi házban
Termékvásár
Kutya-Go-Ló Egyesület kutyás standja 

Tótvázsonyért Alapítvány standjánál kapható: sült kolbász, virsli, 
italok, lufi,

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt. Örömmel fogadunk segítô ön-
kénteseket, és a gyerekek részére sütemény felajánlásokat.

Tegyünk együtt azért, hogy jól érezd magad közöttünk.

Tótvázsonyért Alapítvány

110 év
2017. április 9-én épp 110 éve halt meg Savanyó Jóska, falunk temetô-

jében nyugvó, utolsó bakonyi betyár. Erre emlékezve találkoztunk a te-
metôben, s emlékeztek meg a betyárhagyományokat ápoló Bakonyi Be-
tyárok Nemzeti Egylet tagjai. A helyieknek helytörténeti túrát szervezett 
Sütô Krisztián, akik szintén bekapcsolódtak a temetôi megemlékezésbe.

Schmidt Attila „betyár” pár szóban megemlékezett Savanyó Jóska éle-
térôl, tetteirôl, vallásosságáról, és az akkor élt emberek hozzá való viszo-
nyáról. Ezután koszorút helyeztek el, majd pálinkával locsolták meg a sírt 
és ittak az emlékére.

Falunkat sokan megtalálják a Savanyó sírhely meglátogatása céljából, 
falunapunk is az ô nevét kapta. Élete biztosan nem követendô, méltó a 
kitüntetô tiszteletre, bár nem tudunk mai emberként abba a korba, abba 
az élethelyzetbe belegondolni. Az emberekhez való viszonya azonban 
biztosan nem volt rossz, sokan emlékeztek meg róla pozitívan, a sírját is 
-mint más betyársírokat- sokan gondozták évekig.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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FALU TAKARÍTÁS
Március végén megmozdult a falu apraja nagyja fi-

atal és idôs Tótvázsonyban. A falutakarítási akcióra 
reggel kilenckor gyûlt össze a több mint 40 fôs csapat, 
majd kis eligazítás után a lelkes csapat útnak indult 
kisebb csoportokat alakítva a falu területére. A rész-
tevôk kaptak kesztyût, valamint szemeteszsákot. Míg 
zajlott a lelkes munka, a parkban is mozgolódás volt a 
kemencénél, ahol reggel óta füst áradt felfele. Itt épp 
az ebédet készítették el a résztvevôk számára, ami 
a nagyon finom volt. Jó idô és a remek hangulat 

pompás összhangjával családiassá vált a park-
ban szervezett találkozó a munka után. A gyere-
kek még egyet fociztak, míg a felnôttek, szülôk 
egy kis beszélgetésben voltak egymással. A falu 
területérôl egy kis platóskocsival lett szemét 
begyûjtve. Köszönjük a segítô kezek munkáját, 
így is szebbé tettük a környezetünket.

Vigyázzunk a tisztaságra!

Gáspár-András Vargha

Tovább bôvül és fejlôdik az idén 
januártól új néven mûködô Hajnal 
Óvoda és Bölcsôde épülete. 

Április elején társadalmi 
munkát szerveztek az intézmény 
által megvásárolt fészekhinta 
telepítéséhez, valamint folytatódott 
a gyerekek körében nagyon nép-
szerû tágas udvar szépítése is 
annak érdekében, hogy tovább 
javuljon a kicsik komfortérzete. 
Ennek jegyében a jövôben további 
fejlesztéseket is terveznek, így akár 
még ebben az évben megvalósulhat 
az új focipálya és egy közlekedési 
pálya is. Az intézmény vezetôje, 
Magasi Jánosné ezúton is szeretné 
megköszönni mindenkinek a se-
gítséget, amibôl egy ilyen helyen 
soha nem elég, ezért mindig várják 
a segítô szándékú embereket. Az 
apukák, anyukák, mellett külön 
köszönet illeti Reiter János vállal-
kozót, aki gépekkel is segítette a 
földmunkákat az óvoda udvarán.

Április -7én a nagycsoportosok 
képviselték az intézményt a 
Német Nemzetiségi Óvodák 
tánctalálkozóján, melynek idén 
Városlôd adott otthont. A gyere-
kek heteken át próbálták a tánclé-
péseket és szorgosan készültek a 
rendezvényre, amelyre az óvónôk 
kísérték el ôket. A rendezvényen 
külön dicséretben részesültek a 
tótvázsonyi óvodások, akik nem-

ÓVODAI HÍREK

csak a legnagyobb létszámmal, de 
keringôtáncukkal is kitûntek a ta-
lálkozó résztvevôi közül.

Egészséges életmód, környe-
zettudatosság, biztonság – ezek a 
kulcsszavai a hagyományteremtô 
szándékkal idén elsô alkalommal 
útjára indított Vidám Hajnal-na-
pok rendezvénysorozatnak. Célja, 
hogy a bölcsôdés és óvodás gyer-
mekek számára olyan új és izgal-
mas programokkal kedveskedjen, 
mint például a bemutatóval egybe-
kötött rendôrségi nap vagy az óvo-
dai piknik a golfpályán, továbbá az 
ÁNTSZ-szel közös és a helyi ter-
melôk bevonásával szervezett in-
teraktív egészségnap. Utóbbi a fel-
nôtteknek is szól és az egészséges 
táplálkozásra hívja fel a figyelmet 
kóstolókkal, közös szülô-gyermek 
sportos vetélkedôvel.

Az újdonságok közül nem marad-
hat ki az Anyák napjának ünneplé-
se sem, amely idén ennek a napnak 
a bensôséges, családi jellegére fó-
kuszál, és a meglepetésnek az apu-
kák is részesei lehetnek.

Az utolsó májusi program ha-
gyományosan a hónap végi évzáró, 
amelynek mindig az óvoda udvara 
ad helyszínt, ahol elbúcsúztatják az 
iskolába készülô, ballagó nagycso-
portosokat is.  
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Tavasz van. Egyre több kerti és 
parkgondozói feladatot végzünk. 
Janka Tanya konyhakertjében ve-
teményezünk és elkezdtünk egy 
üvegházikót építeni. A holland 
Baalderborg csoport adománya ál-
tal, idén egy istálót fogunk felépí-
teni a konyhakert alatti területen. 
A tervrajz készen van. Önkénte-
sekkel fogjuk mi az alapot kiásni 
és lebetonozni. A holland csoport 
pedig arra ráépíti az istállót. Az 
istáló helyet ad majd két bárány-
nak, két kecskének, két malacnak 
és pár baromfinak. A jelentkezö 
önkéntesekkel április 19-én 18.00 
órakor tartunk megbeszélést Jan-
ka Tanyán, ahol megbeszéljük, mi-
kor fogjuk a betonozást csinálni.

Március 17-én Hollandiában, 
Zwolle városban tartottunk jóté-
konysági estet Janka Tanya javára, 
ahol a holland támogatóinknak 
tartottunk beszámolót Janka Ta-
nyáról. A tavasz érkeztével egyre 
több holland támogató látogat 
meg bennünket, vagy az év folya-
mán tervezi a látogatást.  Az ál-
lami normatív támogatás és saját 

megtermelt bevételeink mellett 
1/3 részt még mindig holland ado-
mányokból áll össze Janka Tanya 
fenntarthatósági költségvetése. 
Nagyon hálásak vagyunk minden 
támogatásért. Hiszen ennek a 
fenntartahtósági összképnek kö-
szönhetjük, hogy foglalkoztatott 
munkatársainknak bért tudunk 
fizetni és fejlesztési lehetôséget tu-
dunk biztosítani számukra. 

Nagyon szeretnénk idén kerí-

tést is a kertben, hogy az állatok 
majd ne tegyenek kárt a szomszéd 
kertben, vagy a mi saját konyha-
kertünkben. Az ehhez szükséges 
alapanyagokat adományként kap-
ja Janka Tanya Hollandiából és a 
szomszéddal közösen készítjük el. 

A Hotel Bakony parkjában 
is megkezdtük a parkgondozói 
feladatokat: virágágyásokat ga-
zolunk, még száraz leveleket ge-
reblyézünk stb. és az általunk le-

lakkozott padokat kihelyeztük a 
parkban. A játszóereken is elkezd-
tünk füvet nyírni, gazolni. Idén a 
Virág utcai, Iskola utcai és a Kö-
vesgyûri játszóteret is mi tartjuk 
rendben: füvet nyírunk, gazolunk. 

A Tótvázsonyért alapítvány kéré-
sére idén mi fogjuk az önkormány-
zat elôtti park virágait gondozni. 
A Húsvét utáni héten kezdjük 
meg a virágok helyét felásni és az 
alapítvány által vásárolt virágokat 

Hírek Janka Tanyáról
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PITTNER ATTILA
Pittner Attilának hívnak, 22 éves vagyok. Már máso-

dik éve, hogy a Janka Tanyán dolgozom, ahol sokféle 
feladatot végzek. Például veteményezek, füvet nyírok 
és gereblyézek a kertben. Heti szinten részt veszek a 
tengerimalac és nyúl ól kitakarításában. Naponta se-
gítek a mosogatásban, törölgetésben. Alkalmanként 
pedig süteményt is segítek készíteni.

A Janka Tanyán kívül a veszprémi INTER-
SPAR-ban, a Hotel Bakonyban és a tótvázsonyi 
játszótereken dolgozunk a munkatársaimmal. Az 
INTERSPAR-ban az üres üvegeket rekeszekbe, rak-
lapokra pakoljuk, fóliázzuk és a vevôtérben letöröljük 
a polcokat. A játszótereken füvet nyírunk, gazolunk, 

lecsiszoljuk és lefestjük a játékokat. A Hotel Bakony-
ban a padokat újítjuk fel és sokat kertészkedünk. 

A sok feladat közül nekem nagyon tetszik a csiszo-
lás.

Otthon is szoktam dolgozni. Szônyeget szövök, szá-
mítógépezek, elpakolok és takarítok a saját szobám-
ban, segítek anyukámnak és nagymamámnak sepre-
getni, porszívózni.

Nagyon szeretem az ünnepnapokat, ünnepségeket, 
bulikat, mert ezeken az alkalmakon mindig finom sü-
teményeket és ételeket ehetek. Szeretek zenét hallgat-
ni, énekelni, táncolni. Igazi társasági ember vagyok, 
akkor érzem jól magam, ha sok ember vesz körül.

bele ültetjük. Az év során pedig 
gazoljuk, karban tartjuk a parkot.

Az INTERSPAR-ban nagyon 
ügyesen végzi minden munkatár-
sunk munkáját. Már nem csak a 
raktárban végzünk feladatokat, 
hanem a vevôtérben is rendben 
tartjuk a polcokat. Munkatársa-
ink nagyon szeretnek az INTER-
SPAR-ban dolgozni, ahol minket 
mindig nagy szeretettel várnak.

Május 1-jén mi is részt veszünk a 
Tótvázsonyi Majális rendezvényen, 
melyet a Tótvázsonyért alapítvány 
vezetésével a helyi civil szervezetek 
szerveznek. A Majálison tervezett 
akadályversenyen mi is készülünk 
egy álommással, ahol érdekes fel-
adatokkal készülünk. Nagyon jó 
hangulatban teltek már az elöké-
születi civil kereaksztal egyezteté-
sek is. Reméljük, hogy maga az ün-
nepség is nagyon kellemesen telik 
mindenki számára majd.

Áprilisban a Spájz vásár helyett 
a helyi Húsvéti Kézmûves és 
vásáron vettünk részt. A hideg, 
esôs idô ellenére, jókedvû, lelkes 
emberekkel talákozhattunk.

Május 12-én 14.00-tôl 17.00-ig 
Janka Tanyán ismét megszervez-
zük a Spájz és használtruha vá-
sárt. A spájz és ruhavásár vásárlói 
nagyban támogatják Janka Tanyát 
azzal, hogy eljönnek a vásárra, 
nálunk vásárolnak. Az adomány 
ruhákat is köszönjük szépen.

A szorgalmas, lelkes munka mel-
lett, mi is tartunk húsvéti szünetet 
április 13 és 18 közötti napokban, 
hogy kipihenjük magunkat és utá-
na újult erôvel folytassuk munkán-
kat.



8

Felelõs kiadó: 
Sipos Ferenc
polgármester

Tipográfia: Dobszay Csaba  

Nyomja  
az OOK-Press Kft.,Veszprém

A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Alapítványunkkal az idén is foly-
tatjuk a korábbi években megszo-
kott programjainkat.

  - Ruharaktárunkat már kinyi-
tottuk, és minden hónap utolsó 
péntekén 10-12 óráig várjuk az ér-
deklôdôket. Márciusban megújult 
ruhakészlettel ruhabörzét tartot-
tunk Tótvázsonyban, és Köves-
gyûrpusztán is. Nagyon örültünk a 
sok érdeklôdônek. 

 - Már készülünk a palántázásra 
is. A magokat már elvetettük, vár-
juk, hogy cseperedjenek. Remél-
jünk az idén is sokan szeretnének 
belôlük saját kertjükbe ültetni. Az 
elônevelt zöldségpalánták átvéte-
lérôl a késôbbiekben értesítjük a 
lakosságot. 

 - Részt vettünk a húsvéti kézmû-
ves foglalkozáson, ahol mûanyag 
kanálból, pohárból készítettünk 

Nefelejcs Alapítvány hírei
nyuszit, csibét. Emellett szalvéta 
technikával díszítettünk tojásokat. 
Nagyon sok ügyes kéz szorgosko-
dott az asztalunknál, igazán szép 
dolgok készültek. 

Terveink közt szerepel nyáron a 
Szent Iván éji piknik megrendezé-
se, ôsszel az idôsek köszöntése, és 
télen a Mikulás napi rendezvény 

megszervezése. Ezek mellett más 
helyi programokhoz is csatlako-
zunk. 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, aki adója 1 százalé-
kával támogatja munkánkat.

Király-Piltman Katalin, 
Nefelejcs Alapítvány 

Mint mindig, most is igen moz-
galmasak voltak nyugdíjasaink 
számára az elmúlt napok. Szinte 
minden rendezvényen, megmozdu-
láson részt vettünk. A falu takarí-
tásán is képviseltük magunkat, va-
lamint a húsvéti vásáron a szokásos 
süteményekkel, fôleg a réteseink-
kel szerepeltük. A rossz idô miatti 
kevesebb volt a látogató, de így is 
elfogyott minden.

Varga Istvánné Terike ismét 
kitett magáért. Április 7 én a 
Veszprémi Könyvtárban, 8 és 9 
én Ajkán, a Mûvelôdési Központ-
ban szerepelt. Veszprémben elsô 
volt a prózamondó kategóriában, 
Ajkán pedig a Fekete István Iro-
dalmi Társaság különdíját kapta. 
Volt szerencsém Veszprémben, 
többedmagammal, mint nézô részt 
venni, és minden elfogultság nél-
kül mondhatom, hogy Terike kész 
elôadómûvész, Fekete István pró-
záit Neki találták ki. 

Az elsô negyedév névnaposait 
köszöntöttük egy jó hangulatú ösz-
szejövetelen.

A Savanyú Jóska sírjánál a Ba-
konyi Betyárok nemzeti Egy-
lete tartottak megemlékezést, 
itt is képviseltettük magunkat. 
Énekkarunk hamarosan fellép 
Balatonfüreden két alkalommal 
is, teljes erôvel készülünk Zsár 
Erzsike irányításával.

Az elsô alkalommal megrende-
zésre kerülô majálisra mi is elkezd-
tük az elôkészületeket, szeretnénk, 
hozzá járulni a reméljük hagyo-
mányteremtô májusfaállításhoz.

Májusban készülünk Budapestre, 
tervezünk egy sétát a parlament-
ben, majd egy kis hajókázással zár-
nánk a napot.

Még ugyan ebben a hónapban 
egy meghívásnak teszünk eleget 
Ajkára, az ottani nyugdíjasok meg-
hívására.

Pázmándi Attila

Ôszidô 
Nyugdíjas 

klub


