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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Öreg bölcs üldögélt a Korint-
husba vezetô út szélén. A város-
ba igyekvô idegen rövid pihenôt 
tartva beszédbe elegyedett vele:

– Milyenek itt az emberek? – 
tudakolta.

– Hová valósi vagy? – kérdezett 
vissza az öreg bölcs.

– Athéni vagyok.
– És felétek milyen nép lakik? – 

kérdezett tovább az öreg.
– Hát tudod, rettenetes társa-

ság! Mind csaló, lézengô, lusta 
és önzô. Ezért is jöttem el onnan.

– Nincs szerencséd! Korinthus-
ban sem jobb a helyzet. Itt is csu-
pa csalóval és lézengôvel, lusta és 
önzô emberrel fogsz találkozni. – 
mondta az öreg.

A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal késôbb újabb ide-

gen állt meg az öreg bölcs elôtt. 
Ôt is az érdekelte, hogy milyen 
emberek laknak Korinthusban. 
A véletlen úgy hozta, hogy ô is 
Athénbôl jött. Neki is feltette az 
öreg bölcs a kérdést, hogy ott mi-
lyenek az emberek.

– Nagyszerû emberek élnek 
ott! Barátságosak, segítôkészek 
és nagyon becsületesek! – vála-
szolta nem kis büszkeséggel az 
utas.

– Nagy szerencséd van! Korint-
husban is ugyanilyen nagyszerû 
emberekre találsz majd! – mond-
ta az öreg bölcs.

A vándor vidáman fütyörészve 
folytatta útját a város felé.

A két beszélgetést végighall-
gatta egy fiatalember, aki gyak-
ran idôzött az öreg bölcs társasá-
gában. Felháborodottan jegyezte 
meg:

– Nagyot csalódtam benned! 
Sose hittem volna, hogy te is eny-
nyire kétszínû vagy!

Az öreg bölcs mosolyogva csil-
lapította:

– Tévedsz, fiatal barátom. Tu-
dod, a világ a szívünkben tükrö-
zôdik. Akinek a szíve gyanúval 
van tele, az mindenhol csalókkal 
fog találkozni. De akinek a szí-
vét jóindulat tölti el, az a világon 
mindenhol barátságos emberek-
re talál.

/ismeretlen szerzô/
Ez a történet kifejezheti akár a 

Karácsony üzenetét is, de ne csak 
így december vége felé szívleljük 
meg az öreg bölcsek tanácsait. 
Egy család, egy baráti társaság 
és egy nagyobb közösség is csak 
akkor tud megfelelôen mûköd-
ni, ha odafigyelünk egymásra, 

segítünk egymásnak, toleráljuk 
mások hibáit, és önmagunknál 
kezdjük mindig a hibakeresést.

„Nagyszerû emberek élnek ott! 
Barátságosak, segítôkészek és 
nagyon becsületesek! – válaszol-
ta nem kis büszkeséggel az utas.” 

ez áll az elôzô történetben, és 
ezt mondom én is mindig, mikor 
Tótvázsonyról kérdeznek, és bi-
zony mások is ezt állítják, mert 
sok helyrôl hallom vissza, hogy 
milyen rendezett, csendes, barát-
ságos, fejlôdô, pezsgô civil élettel 
teli ez a Település.

Természetesen vannak itt is 
problémák, vannak gondok, és 
nem mindig sikerül mindent 
elsôre megoldani, vagy csak 
egyszerûen rossz napja van a 
boltosnak, a tanárnak, az óvo-
dai dolgozónak, a hivatali ügy-
intézônek, ideges a szülô, mert 
már amúgy is késésben van, és 
a polgármester elfelejti, amit 
tegnap megígért. Nem vagyunk 
tökéletesek.

De hiszem azt, és naponta ta-
pasztalom, hogy a jó szándék 
mindenkiben benne van, hogy 
sokan szeretnek itt élni, hogy is-
merik egymást az emberek, hogy 
szívesen látjuk a beköltözôket, 
szívesen járunk a helyi közössé-
gekbe, és fontos számunkra Tót-
vázsony fejlôdése és az itt élôk 
boldogsága, boldogulása.

Aki ma segít, lehet, hogy hol-
nap segítségre szorul, ezt tartsuk 
mindig észben. Nem kell cso-
dát tenni, mert egy jó szó, egy 
mosoly, egy apró gesztus néha 
többet ér mindennél. Ezt a jó 
szót ezt az apró gesztust tegyük 
meg a másik felé, hogy senki ne 
érezze magát egyedül, hogy ez a 
közösség továbbra is barátságos 
és segítôkész legyen.

És ne csak így Karácsony felé, 
hanem az év minden napján.

Mindenkinek Kívánunk Békés 
és Áldott Karácsonyt, Egészség-
ben és Örömökben Gazdag Új 
Évet!

Sipos Ferenc
Önkormányzat Tótvázsony

nem csak KARÁCSONYI MESE

A Tótvázsonyért Alapítvány mindenkit szeretettel vár
2017. december 17-án, vasárnap 15 órakor megrendezésre kerülô
Adventi koncertjére a Római Katolikus templomba.
Ünnepi köszöntôt mond Sípos Csörsz Csanád tiszteletes úr.

Közremûködik:
Német Nemzetiségi Dalkör- Katolikus Egyház kórusa,
Ruha Arnold - Irisz Együttese,
Semper Reformanda Kamarakórus,
Borsos Dominika, és Kovács Bálint harmonika duettje
Az ünnepség végén az adventi gyertyagyújtást követôen mindenkit szeretettel megven-
dégelünk egy kis forralt borral, teával, süteménnyel a templom kertben felállított ka-
rácsonyfánál. Rossz idô esetén az Általános Iskola aulájában biztosítunk lehetôséget 
a közös beszélgetésre.
A szeretetvendégségre szívesen fogadjuk a sütemény felajánlásokat.
Rendezvényünkkel szeretnénk mindenkinek szeretetteljes, 
békés karácsonyi ünnepeket kívánni.

Tótvázsonyért Alapítvány
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Hírek a helyi 
adókról

NEM változott 
a kommunális adó

A címben lévô állítás csak 
részben igaz, a helyi lakosok-
nak ugyanis továbbra is 8 000 
Ft lesz az éves kommunális adó. 
A nem helyi lakosoknak viszont 
16 000 Ft kommunális adót kell 
fizetni a jövô évtôl.

Technikailag viszont ez úgy 
mûködik, hogy megemeltük 
az adót és a helyi lakosoknak 
8000 Ft kedvezményt adtunk, 
így mindenki kapni fog egy 
határozatot a kommunális adó 
megemelésérôl, de a helyi lako-
soknak továbbra is 8000 Ft adót 
kell fizetni.

Tótvázsonyi 
adótartozások 
közzététele

Településünkön is probléma, 
hogy a helyi adók befizetése, 
nem minden esetben történik 
meg idôben, illetve sokan je-
lentôs adótartozást halmoznak 
fel.

A 2003. évi adótörvény le-
hetôséget biztosít az önkor-
mányzatoknak, hogy a 90 nap-
nál régebbi adótartozásokat 
nyilvánosságra hozzuk.

Az önkormányzatnak nem 
célja a lakosság, vagy a helyi 
vállalkozók megszégyenítése, 
vagy ellehetetlenítése, eddig is 
és ezután is lehetôséget biztosí-
tunk a részletfizetésre, de a ha-
táridôkre fizetôkkel szemben 
nem fair, hogy van, aki csak 
hosszas könyörgés, vagy fizetés-
letiltás után fizeti meg a helyi 
adókat.

Önkormányzat Tótvázsony

Új telefonszámok 
az intézményeknél!
Közös Hivatal telefonszámai:
Jegyzô (Bárány Péter)  
06 20/313-90-79
Adózás (Szilasi Erika)  
0 620/314-64-15
Pénzügy (Egyed Klára, Boncz 
Szilvia, Törökné Inhof Ágota)  
06 20/312-96-78
Szociális ügyek, anyakönyv 
(Miléné Varró Ildikó)  
0 620/313-54-17
Igazgatás (Molnárné Mátyás 
Annamária, Nagyvári-Balta 
Adrienn, Kovácsné Nagy Éva) 
06 20/313-21-26

Óvoda telefonszámai
Magasi Jánosné 
06 20/316-22-23
Nevelôi szoba  
06 20/315-54-74

Konyha 
(Kellerné Szüsz Mária) 
06 20/316-79-31

Az avar 
és kerti hulladék 
égetésérôl

Az ôszi idôszakban november 
30-ig lehetett a kerti hulladékot 
égetni, utána február 28-ig az 
égetés TILOS!

A szabálytalanul égetôket 
felszólítjuk, és amennyiben 
nem oltják el a tüzet, jelezzük 
a Tûzoltóság felé a tevékenysé-
get, ami már pénzbüntetést is 
von maga után.

Az Önkormányzatnak nem 
célja a lakosság büntetése, az 
azonban cél és mindenkitôl el-
várható, hogy a helyi szabályok 
betartásával, és ezáltal egymás 
tiszteletben tartásával éljünk 
ebben a közösségben.

Figyeljünk oda egymásra és a 
környezetünkre!

Önkormányzat Tótvázsony

I. világháborús emlékmû felújítása
Tótvázsony Község Önkormányzata 2,5 millió Ft-ot nyert az 

elsô világháborús emlékmû és környezetének a felújítására. A 
felújítási munkák megkezdôdtek, az emlékmû renoválása az idei 
évben elkészült, a további munkákat tavasszal fogjuk elvégezni.

A felújítást az Elsô Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 
támogatta.

Önkormányzat Tótvázsony

Rendezvénysátor
Tótvázsony Önkormányzata Balatonszôlôs, Pécsely és Aszófô 

településekkel közösen vásárolt egy 240 m2-es rendezvénysátrat. 
Ezt a sátrat láthatták a Savanyó Jóska Napokon, a Szüreti mulat-
ságon és a Kolbászfesztiválon is. A célunk az volt, hogy a helyi 
rendezvényeket megfelelô színvonalon tudjuk megrendezni, és 
már az idei alkalmak bizonyították, hogy hasznos volt a beruhá-
zás.

A késôbbiek folyamán lehetôség lesz a sátor bérlésére is, ha va-
laki családi eseményre, helyi céges rendezvényre igénybe szeretné 
venni.

Önkormányzat Tótvázsony
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Janka Tanya

Közelednek az ünnepek. Még nagy a hajtás, sok minden történik 
Janka Tanyán. A mindennapi munkák mellett, 4 adventi vásárra 
készülünk. Az ünnep közeledtével azonban mi is elcsendesedünk, 
és a karácsonyfa díszes fényei, az adventi koszorú gyertyáinak 
fénye mellett átgondoljuk mennyi minden történt Janka Tanyán 
az elmúlt évben. Elcsendesedünk, és hálával telik meg szívünk, 
hogy ennyi feladatunk volt az elmúlt évben. Munkatársaink nap-
ról napra bebizonyították, hogy a megfelelô támogatással fejlôdni 
tudnak. Mérhetetlen sok tehetség rejtôzik bennük, amit az elmúlt 
év során hétrôl hétre bebizonyítottak környezetük számára. Nagy 
tehetségek rejtôznek bennük, amit apránként mutatnak meg a 
külvilágnak. Lassanként mint kiskapukat nyitogatjuk elrejtôzött 
tehetségük ajtajait, és az ajtók mögött meglepetések várnak ránk 
és mindenki számára. Néha rögös az út egy-egy „tehetség ajtó” 
kinyitásához. Néha több „akadályt” kell elôbb leküzdeni, mire 
eljutunk egy „tehetség ajtóhoz”. Kitartó támogatás kell egész kör-
nyezetük részérôl. De képesek rá! Mert igazából mindenki képes 
rá, ha megkapja a megfelelô támogatást. Mert egy tehetség akkor 
tud kibontakozni, ha a környezete támogatja. Mi hiszünk munka-
társaink tehetségében és támogatjuk ôket. Mindenki, aki bármely 
formában támogatja Janka Tanyát, támogatja munkatársaink te-
hetségének kibontakozását is. 

Köszönjük szépen az elmúlt évi támogatást! 
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Lehetôségekben  
gazdag Boldog Új Évet Kívánunk mindenkinek!

Janka Tanya dolgozói

Szekeres Zoltán vagyok, 25 éves. 
Nemesvámoson lakom édesanyám-
mal. 2016 júliusa óta dolgozom Janka 
Tanyán. Elôtte a Kozmutcza Flóra 
Általános és Szakiskolában tanultam 
kertészkedést. Autista és közepesen 
értelmi fogyatékossággal élek. Tudok 
írni, olvasni. Viszont a napi rendszeres-
ség felépítésében és betartásához pe-
dagógiai támogatásra van szükségem. 
Nem szeretem a nagy zajokat és a nagy 
szelet. Hamar felidegesítem magam, de 
pedagógusaim segítenek, hogy nyugod-
tan tudjam feladataimat végezni.

Szabadidômben szeretek zenét hall-
gatni, számítógépezni, tv-t nézni. Na-
gyon szeretem a templomos könyveket, 
a templomokat és szeretem a harang-
szót. E mellett érdeklôdöm a vonatok 
iránt is, ha tehetném mozdonyvezetô 
lennék.

Janka Tanyán nagyon ügyesen ker-
tészkedek, füvet nyírok, de a mûhely-
ben is szívesen dolgozom. Gyorsan 
tanulok, ha egyszer megmutatnak egy 
feladatot, hogyan kell csinálni, utána 
tudom egyedül. Szépen, tisztán dolgo-
zom. Legjobban diót törni, raklapból 
tálcát készíteni, csiszolni és az IN-

Egyik munkatársunk 
bemutatkozik

TERSPAR-ban dolgozni szeretek. Az 
INTERSPAR-ba hetente kétszer me-
gyünk, ahol legszívesebben a kasszák-
nál található polcokat töltöm.

Janka Tanyán sok új feladatot tanul-
tam és tanulok. A kora ôszi idôszakban 
kezdtem el a fûkasza használatát gya-
korolni. Ezt a tavasszal majd szeretném 
jól megtanulni.

Szekeres Zoltán
Janka Tanya munkatársa

Pezsgô élet folyik a hímzôknél. Beneveztünk országos hímzô pályázatokra, 
ahol az általunk készített hímzéseket kiállításra befogadták: 
- Százrózsás Hímzôpályázat és Kiállítás Mezôkövesden. 
- Magyar Kézmûvesség pályázat és kiállítás (Dunapalota).
Munkáink ott voltak: 
- III. Magyar Értékek Napján, Budapesten,
- Zobor (Szlovákia) Csemadok-napon.

Készülünk a 2018. év tavaszára meghirdetett 16. Békéscsabai Textilkonferencia, 
kiállítás és pályázatra, ahol a kiírás a határon kívüli magyar tájegységek moder-
nkori feldolgozása. Az általunk készített garnitúra szabadrajzú, gyapjúhímzés.  

Minden Tótvázsonyi Komatálhoz egy hímzett kenyérkendôvel járultunk hozzá. 
Novemberben tagjaink közül ketten, sikeres vizsgát tettek a Zalaegerszegen 

tartott 60 órás hímzô tanfolyam befejezéseként.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére, a katolikus templo-

munk építésének 200. évfordulójára, templomi garnitúrát készítünk, a község 
hímezni és horgolni szeretô asszonyaival együtt. A tervek, és az anyagra történô 
nyomtatás Szuper Miklósné népi iparmûvész munkája. 

A Dobelba készülô Adventi delegáció ajándékkosarába hímeztünk egy német 
nyelvû házi áldást.  Balaton-felvidéki fehér hímzéssel készült kenyérkendôket 
küldünk az ottani vásárba.

A Tótvázsonyi Hímzô Mûhely továbbra is várja az új belépôket - kezdôket és 
haladókat egyaránt. Havi két alkalommal találkozunk a TETÔTÉR-ben. 

Támogatóink:
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
Tótvázsonyi Önkormányzat
Szuper Miklósné népi iparmûvész

Nagy Gellértné

Tótvázsonyi Hímzô 
Mûhely 2017. évi 
eredményeirôl
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Szent Jakab-út (gyakran spanyol 
neve (Camino de Santiago) után El 
Camino-nak is nevezik) ôsrégi zarán-
dokút, a kelta idôkben a Tejút szim-
bóluma volt, s a maival ellenkezô 
irányban járták be a zarándokok. A 
mai út Spanyolország Galicia tarto-
mányának fôvárosába, Santiago de 
Compostelába vezet. A hagyomány 
szerint az itteni székesegyházban van-
nak Idôsebb Szent Jakab apostol földi 
maradványai. A legenda szerint Szent 
Jakab holttestét hajón hozták Jeruzsá-
lembôl - az ottani keresztényüldözés 
elôl - Észak-Spanyolországba. Itt azon 
a helyen temették el, ahol most Santia-
go de Compostela található.

Compostelába nemcsak egy kiindu-
lópontból lehet eljutni, viszont az út fô 
része azonos. A zarándokút jelvénye a 
fésûkagyló, melyet az út mentén min-
denütt felfestve megtalálhatunk. Az 
út mentén a bencések kórházakat és 
rendházakat építettek.

Jeruzsálem és Róma után Santiago 
de Compostela a keresztény zarán-
doklatok egyik legfontosabb célpontja. 
A középkortól kezdve, mikor a Szent-
földre menô zarándoklatok ellehetet-
lenültek, a Camino szerepe felérté-
kelôdött. A Szent Jakab-út 1993-tól az 
UNESCO Világörökség részét képezi.

A SORS nevû hatalom 
és az El Camino

Tíz évvel ezelôtt a falunkban telepe-
dett le és él Scheibelhoffer Miklósné, 
Margó. Eddigi élete és cselekedetei 
méltán adnak okot arra, hogy példát 
vegyünk az elszántságából, segítôkész-
ségébôl és az emberekhez való viszo-
nyulásából. 

Margó Veszprémben gyógyszerész-
ként dolgozott nyugdíjba vonulásáig – 
persze még ma is visszajár heti egy-két 
alkalommal – és, mint természetgyó-
gyász is ismert.
- Hogyan is kerültél pont Tótvázsonyba?

- Eredendôen is falusi lány vagyok, 
hiszen Bakonyszentlászlón születtem 
és nôttem fel. A férjemmel Veszprém-
ben telepedtünk le, s két fiúnk már oda 
született.

2006-ban az elsôként született fiam-
ról való gondoskodás által vezérelve 
vásároltunk telket Tótvázsonyban, s 
majd közösen felépítettük.

Persze ez sem volt véletlen – minta-
hogyan az életben általában nincsenek 
véltetlenek – hiszen a sors összehozott 
egy tótvázsonyi fiatalemberrel, s Ô 
mondta nekem, hogy a falujában van 
lehetôség telek vásárlásra.  Tekintet-
tel arra, hogy a határidô nagyon rövid 
volt, így a telek megtekintését kö-
vetôen szinte azonnal kellett dönteni.

Közben a „gyermek” olyan beteg-
séget kapott, mely igényelte az Anyai 

gondoskodásomat. Mondhatom úgy is, 
hogy az élet döntötte el, hogy akkor mi 
is ide költözünk a férjemmel együtt.  
Persze a városi élet után egy ideig fur-
csa volt az itteni élet. Kellett hozzá idô, 
hogy megszeressem az új otthonunkat, 
a falut és az itt élô embereket.   A kap-
csolatom ma is élô Veszprémmel, mert 
jelenleg ott van a Természetgyógyásza-
ti rendelôm.
- A gyógyszerész tevékenységedet ezek 
szerint a természetgyógyászattal párosí-
tottad?

- Igen. 2004 óta folyamatosan kép-
zem magam és a kineziólógia, a Bach 
virágterápia, az állapotfelmérés is 
rendelkezésemre áll a gyógyításhoz. 
Hiszem és vallom, hogy a test-lé-
lek-szellem egyformán igényli a vele 
való törôdést. Van, amikor a léleknek, 
van, amikor a testnek kell segíteni, 
hogy harmóniában élhessen az em-
ber. Elvégeztem az alternatív mozgás 
és masszás terepauta tanfolyamot is. 
Nem is gondolnánk, hogy a masszázs 
során 252 idegvégzôdést érintünk, s 
mennyire jó hatást lehet elérni a test 
ily módon való kezelésével.
- Úgy látom sokrétû az „eszköz tárad”!

- Ez még nem minden. Két éve fog-
lalkozom „családállítással” is, mint 
család konstellátor.

A családállítás elsôsorban az Élet 
Tiszteletérôl és az Ôsök tiszteletérôl 
szól. A családi rendszerben – melybe 
bele születünk – három fontos törvény 
uralkodik.

1. Mindenki, aki bele születik ebbe 
a rendszerbe, joga van ahhoz, hogy a 
többiek odatartozónak ismerjék el. Pl. 
ha valaki öngyilkos vagy alkoholista 
lesz, a család nem beszél róla, mintha 
nem is létezett volna. Ezáltal sérül a 
rendszer. S legtöbb esetben valamelyik 
unoka átvállalja az elôd életét.

2. A hely törvénye. Képzeljünk el egy 
polcrendszert. A gyerekek vannak az 
alsó polcon, azután a szülök, majd a 
nagyszülôk.

Ez nemcsak függôlegesen igaz, ha-
nem vízszintesen is. Gyermekeknél a 
testvér sorrend a fontos, mindegyik 
szülô mellett ott vannak a testvé-
rek. Fontos tudni, hogy a gyermek a 
szülôktôl kapja az életet, ezért a szülô 
a Nagy, a gyermek a kicsi. Válás ese-
tén gyakran elôfordul, hogy a gyermek 
elfoglalja a kapcsolatból kilépô szülô 
helyét, tehát egy polccal feljebb lép. 
Emiatt a gyereknek vagy a szülônek 
sem lesz megfelelô párkapcsolata, 
mert mellette már foglalt a hely.

3. Az adok-kapok egyensúlya. Esze-
rint a jóból és a rosszból mindenkinek 
részesülnie kell, csak a rosszból kicsit 
kevesebbet adunk vissza, hogy a má-
sik érezze, hogy mennyire megbántott 
bennünket.

Ha bármelyik törvény sérül, úgy 
felborul az egyensúly. Ide vezethetôk 
vissza a párkapcsolati problémák, a 
szüleinkkel és a gyermekeinkkel kap-
csolatos gondok, nehéz helyzetek stb.

Egy dolgot soha nem szabad elfelej-
teni: a legnagyobb ajándék, amit az 
ember embernek adhat az az élet. Ha 

valaki nem képes elfogadni az életet 
úgy, ahogyan adni tudták, akkor gyö-
kértelenné és boldogtalanná válik. 
Ha az illetô meglátja, hogy hogyan 
alakítja az ember életét a SORS nevû 
hatalom, akkor megérti, hogy a szüle-
itôl mindent megkapott, amit ôk adni 
tudtak. Amit viszont nem kapott meg a 
szüleitôl, az volt az ÉLETE ára. A csa-
ládállítás során ezek és még sok más 
sérülések helyre állíthatók, az átvett 
betegségek és hibák helyrehozhatók, s 
innentôl kezdve az egyén már a saját 
életét élheti!

Semmi sincs soha késôn……
- Nagyra értékelem a 2015-ös vállalko-
zásod és ôszinte elismerésem az elszánt-
ságod és kitartásod iránt. Margó ugyanis 
60 évesen vállalkozott a Camino út meg-
tételére.

Mikor és hogyan döntöttél az út megté-
tele felôl?

- Természetgyógyászati tevékenysé-
gem során két embertársamat készí-
tettem fel mind testileg, mind lelkileg 
a Camino útra. Nem csupán az Ô sze-
mélyük inspirált az út felvállalására 
és megtételére, hanem már évek óta 
érlelôdött bennem a gondolat és vágy 
a lelki békém és nyugalmam végleges 
megtalálására.

 Valljuk be, hogy a mindennapok 
zajában élve idônként még a saját belsô 
hangunkat sem halljuk meg. A jövés, 
menés, események, a különbözô élet-
helyzetek és azok hatásai sodorják az 
embert. Gyakran elvész a jelen pilla-
nat öröme. 

Úgy gondoltam, hogy ez az út meg-

adja nekem a lelki megtisztulás és tisz-
tánlátás élményét és így is lett.
- Hogyan készültél a „nagy útra”?

- Ez az út lelki indíttatású és szándé-
kú. Fizikai erônlét és kondíció nélkül 
azonban lehetetlen lett volna 32 napon 
át összesen 1 000 km-t gyalogolni.

Az elindulást megelôzô egy évben 
folyamatosan edzettem magam.  Fér-
jemmel gyakran túráztunk a környé-
ken. Futottam, gyalogoltam, amikor 
csak tehettem. A kerékpározás is része 
volt a felkészülésemnek. Ja, és a tíze-
meletes! Alkalmanként volt úgy, hogy 
négyszer, ötször is „megmásztam”.
- Mennyire volt megterhelô a napi igény-
bevétel?

- Nagyon nagy önfegyelemre és lelki-
erôre volt szükség nap, mint nap. Ha-
mar rájöttem, hogy egy dolgot nem te-
hetek meg: az önsajnálatot. Ez ugyanis 
lelkileg oly mértékben lehúz, hogy a 
testre is negatív hatással van.

A másik nagyon fontos: a hit. /Hit: 
Isten megelôlegezett igazsága./ Biz-
tos voltam magamban, hiszen minden 
tôlem telhetôt megtettem a felkészü-
lés során, és a többit rábíztam a „JÓ 
ISTENRE”. Tehát nem aggodalmas-
kodtam. Utam során mindent meg-
kaptam, amire szükségem volt. Egyik 
alkalommal például a kopár, kietlen 
vidéken gyalogolva azt kívántam ma-
gamban, hogy legalább egy csipkebo-
gyó bokor legyen már! Nem kellett egy 
kilométert sem mennem és ott is volt. 
Hát ez az isteni gondviselés. Megta-
pasztaltam, hogy amire szívünkbôl vá-
gyunk azt kérés nélkül is megkapjuk.

El Camino
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200 éves lesz 
a templomunk

Minden falu-
ban, városban az 
ott élô hívô ke-
resztények fon-
tosnak érezték, 
hogy templomot 
építsenek, ahol 
gyakorolni tud-
ják vallásukat. 
Ezt így gondol-
ták eleink is. És 
nem csak gon-
dolták, de tették 
is. Templomun-
kat, melyet ma 
is használhatunk 
hitéleti célja-
inkra, 200 évvel 
ezelôtt kezdték el 
építeni ôseink. A 
munkálatok be-
fejezésének idô-
pontjáról a be-
járati ajtó feletti 
évszám – 1818 
– tanúskodik.

Ez az épület 
ma már mûem-
lék, számunkra azonban ennél sokkal többet jelent. Lassan 200 
éve, hogy ezt a templomot látogathatják az itt élô katolikus hívek. 
Ebben a templomban hallgathatnak szentmisét, részesülhetnek 
a szentségekben a vallásukat gyakorló tótvázsonyi katolikusok. 
A templomokat gyakran említik úgy, mint az „Isten Háza”. Ez a 
templom nem csak az Isten Háza, hanem mindazoké, akik hívô 
lélekkel betérnek ide imádkozni, találkozni Istennel, segítséget 
kérni Tôle, hálát adni Neki. Errôl a jeles évfordulóról minden-
képpen szeretnénk megemlékezni.

Szeretnénk köszönetet mondani ôseinknek, akik 200 évvel 
ezelôtt belevágtak a templomépítés hatalmas munkájába és si-
kerre is vitték azt. Eddig talán nem is gondolta végig az ember 
azt, hogy milyen óriási munka lehetett 200 évvel ezelôtt egy ilyen 
építkezés. Mekkora anyagi áldozatot és milyen sok személyes 
közremûködést, munkát igényelhetett mindez az adott korszak 
lehetôségeit is figyelembe véve az akkor itt élt tótvázsonyiaktól. 
Elôdeink munkáját és áldozatait talán akkor tudjuk igazán érté-
kelni, ha belegondolunk abba, mekkora feladatot jelentene szá-
munkra ma egy ilyen templom felépítése. 

De nem csak az építôknek kell köszönetet mondanunk, hanem 
mindazoknak, akik az elmúlt két évszázad során megôrizték szá-
munkra templomunkat. Folyamatosan gondozták, elvégezték a 
szükség szerinti felújításokat, szépítették, magukénak érezték.

A Katolikus Egyházközség Képviselô-testülete a 2018-as egy-
házi évben egy programsorozat keretében szeretné templomunk 
felszentelésének 200 éves évfordulóját megünnepelni. 

A konkrét programokhoz, rendezvényekhez nagyon szívesen fo-
gadunk javaslatokat a hívek részérôl. Szeretnénk, ha egyházköz-
ségünk minél több tagja magáénak érezné ezt a jeles évfordulót, 
és közremûködésével, részvételével hozzájárulna az ünnepségso-
rozat sikeréhez.

Egyházközség Képviselô-testülete

- Hogyan jellemezhetnéd az útitársaddal 
való kapcsolatot?

- Elsô dolog, ami feltûnt, hogy a 
zarándokok köszönnek egymásnak. 
A nyelvi különbözôségek sem okoz-
tak problémát, hiszen a léleklátás az 
érzések érzékelését ebben a közegben 
megadja. Mindig tudtuk, hogy ki mi-
lyen lelki állapotban van, és milyen 
segítségre van szüksége. Volt úgy, hogy 
csak leültem egy fiatal lány mellé és ez-
zel biztonságérzetet növeltem, s meg-
erôsítettem Ôt abban a hitében, hogy 
sosem vagyunk egyedül.

Útközben a szôlôs gazdák mindig 
megkínáltak bennünket gyümölccsel. 
Tiszteletet és együttérzést tapasztal-
tam mindvégig. Egyik szálláshelyün-
kön legalább százan aludtunk egy fedél 
alatt. Az alkalmazkodás igazi próba 
tétele volt. Ez az élethelyzet alkalmat 
adott arra, hogy egyértelmûvé váljon 
elôttem az a tény, hogy a szükséglete-
ink egyformák. Függetlenül attól, hogy 
ki milyen nemzethez, néphez tartozik.

Összességében elmondhatom, hogy 
békés, nyugodt légkörben teltek a nap-
jaim. Még az idôjárás is kegyes volt. 
Miután közös cél vezérelt bennünket, 
így abszolút megértésben léteztünk 
egymással.

„Nem lehet szeretni azt, akit nem 
ismerek, és nem ismerhetem azt, akit 
nem szeretek. Mert röviden így hang-
zik a törvény, amit neked írtak: szeress, 
és tégy, amit akarsz!” /Augustinus/

- A Te személyes indíttatású kérdéseidre 
megkaptad a választ?

- Hát persze! A csend, a lecsendese-
dés lehetôvé teszi a lélekkel való bel-
sô egység megtalálását és megélését. 
Minden belülrôl indul, a külsô csupán 
annak a megnyilvánulása.  Mint mond-
tam, ki kell szakadni a komfort zó-
nánkból, hogy rájöjjünk arra, hogy mi 
fontos és mi nem. Mik a létezés lényegi 
pontjai. A felkészülés, a fáradságos 
út, az általam hozott áldozat lelki új-
jászületést, az élet még nagyobb aján-
dékként való megélését adta. Nagyon 
élveztem az Egy-szerû életet, magát 
a létezést. A hála és az ebbôl fakadó 
öröm ma már mindennapi lételemem. 
Köszönöm. Ha ezt az egy szót kimond-
juk, hogy köszönöm, már nagyon sokat 
léptünk lelki fejlôdésünk létráján. 

„Ha valakivel találkozol, gondolj 
arra, hogy a találkozás mögött ezer és 
ezeregy ok rejlik. Minden emberi kap-
csolat szent egymásra találás. A másik 
emberben önmagad másik felét isme-
red fel, minden vonásában a saját voná-
saidat látod meg. Amit róla gondolsz, 
magadról gondolod. Amit vele teszel, 
magaddal teszed. Amit róla képzelsz, 
azt magadról képzeled. 

Mindaz, amit neki kívánsz, egy 
napon veled fog megtörténni.”

/Tatiosz/

Ferenczy Zsuzsanna
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Reformációi emléktábla 
avatása Tótvázsonyban

Schönwald Mária Községi Könyvtár
A Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából az alábbi 

kötetekkel bôvült a helyi könyvtár állománya:
Adam Müller-Guttenbrunn : A svábok bejövetele  
Adam Müller-Guttenbrunn :Az irgalmas császár  
Adam Müller-Guttenbrunn : A szülôföld harangjai 
Raimund Friedrich Kaindl : A németek története 
Johann Eimann : A német telepes 
Ella Triebning . Sváb örökségünk 
Amirôl a templomok mesélnek 
Magyarországi nemzetiségekrôl gyerekeknek fiataloknak
Az olvasók nevében is köszönjük szépen a támogatást.
Ünnepi nyitvatartásunk: december 21 és január 2 közt a könyvtár zárva 
tart.
Békés karácsonyi ünnepeket kívánunk  
minden kedves tótvázsonyi lakosnak!

Felhoffer Antónia

Mini Manó Klub
Eljött az év vége a manók életében is. Én úgy gondolom, hogy tartal-

mas évet hagyunk magunk után. 14 komatálat vittünk az újszülött babák 
családjainak, melyekbe a finomságok legtöbbjét a klubos anyukák készí-
tették. 

Májusban köszöntöttük a Születés Fája keretein belül az elmúlt egy év 
szülötteit. A nyári hónapok alatt sokat voltunk a játszótéren, ahol a nap-
vitorla árnyékában játszottunk. Ôsszel a „nagyok” itt hagytak minket, 
elmentek bölcsibe, oviba. Többször volt Ringató zenés foglalkozásunk, 
és Nóra védônônk jóvoltából baba masszázsra is volt lehetôség. Jelenleg 
várjuk a Mikulást, és készülünk az advent idôszakára. Továbbra is várjuk 
a három év alatti gyerekeket és szüleiket a Mini Manó klubba. Akinek 
van jó állapotú és felesleges baba, gyermek, vagy akár felnôtt ruhája, le-
adhatja a védônônél.

A Mini Manók nevében kívánok mindenkinek Áldott, Békés adventi 
idôszakot.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Mini Manó Klub

2017. november 19-én avattuk fel 
a Tótvázsonyi Református Temp-
lomb an a reformációi emléktáblát. 
Az ünnepi istentiszteleten úrva-
csorai közösségben volt együtt a 
gyülekezet, a tábla avatása katonai 
tiszteletadás mellett még meghit-
tebb volt. Az alkalom után az asz-
szonyok összefogásának köszön-
hetôen szeretetvendégségben volt 
részünk.

Isten üzenete a Galatákhoz írt le-
vél elsô fejezetébôl szólt hozzánk: 
„És dicsôítették értem Istent.” Jé-
zus Krisztusban ma is megtörténik, 
hogy a bûnös emberen keresztül 
dicsôíttetik Isten. Ez a küldetésünk 
ezen a világon, Isten dicsôségét 
szolgálni. Fel kell tennünk a kér-
dést önmagunk számára: Kinek 
igyekszünk tetszeni embereknek, 
vagy az élô Istennek? (10.v.) A vá-
lasz a reformáció üzenetét teszi 
napi cselekedetté számunkra! Sze-
mélyes életünket, gondolkodásun-
kat, gyülekezeti életünket az élô 
Isten akaratában, tetszésében újjá 
kell tennünk!

A „nép könyvének” (Heidelbergi 
Káté) történetében találjuk a kö-

vetkezô mondatot: „..a keresztyén-
ség is hûtlen lett Urához…”(7.o.) 
Pál apostol ugyanezt fogalmazza 
meg: „Csodálkozom, hogy attól, 
aki titeket Krisztus kegyelme által 
elhívott, ilyen hamar más evangé-
liumhoz pártoltok..”(6.v.). Rá kell 
döbbenünk a Biblia, Hitvallásaink 
és a történelem tükrében, hogy 
hûtlenek lettünk Urunkhoz, és 
méltó büntetés van rajtunk a mai 
értékválságban. Ezért kell vissza-
térnünk bûnbánattal a Teremtô 
Istenhez! Minden igyekezetünkkel 
azon kell lennünk, hogy Isten tet-
szésében igyekezzünk élni hit által 
a Krisztusban! A Szentháromság 
Istent imádjuk, szeretjük, az Ô tet-
szését keressük!

Krisztus tanításait kell csele-
kednünk, tanítanunk, hirdetünk, 
élnünk, hogy Ô dicsôíttessék álta-
lunk, ránk pedig, áldás térhessen! 
Alázatos, bûnbánó lélekkel alkal-
masan készülünk Adventben és 
készítjük lelkünket Jézus Krisztus 
születésének világosságot hozó ün-
nepére!

Soli Deo Gloria!
Áldás békesség, Istené a dicsôség!

Sípos Csörsz Csanád lelkipásztor
Tótvázsonyi  

Református Egyházközség
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2017 tavaszán a Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Egyesület tisztség-
viselô választást tartott, eredményeként Scheer József lett az elnök, az 
elnökség tagjai pedig: Hauck Ildikó, Heilig Zoltánné, Heiligné Hauck 
Veronika, Schalbert István. Munkájukhoz sok sikert kívánunk! Köszön-
jük Bakonyi Józsefnek az egyesület megalakulásától (1994) végzett tevé-
kenységét, az elnökségi ideje alatt végzett munkáját! 

Az egyesület tagjai a hagyományokhoz híven az idei évben is elôadták 
a katolikus templomban a virágvasárnapi Passiót, az úrnapi körmenetet 
pedig, a Pirgerek tisztelettétele tette még ünnepélyesebbé. 

A dalkör az idei évben is több vidéki meghívásnak tett eleget, és a helyi 
rendezvényeken is fellépett. A helyi civil szervezetek majális programján 
a dalkör tagjai a délelôtt folyamán harmonika kísérettel német éneket 
(Hammerschmied 2 versszaka) tanítottak a versenyben résztvevô csopor-
toknak. A Tó-park ideális helyszínnek bizonyult, a résztvevô gyerekek és 
felnôttek lelkesen „tanultak”, éneküket hangszerekkel is kísérték. A dél-
utáni fellépésünkön a megtanított dal is elôadásra került, így „segítséget” 
is kaptunk a nézôktôl, gyerekektôl. 

Június 11.-én a Német Nemzetiségi Egyesület a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal közösen 21. alkalommal szervezte meg a Nemzetiségi 
Találkozót. A rendezvényen a helyi csoportokon kívül vidékrôl meghí-
vott ének és tánccsoportok is bemutatkozhattak a közönségnek, mûso-
rukkal színesítették rendezvényünket.

Az Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület által szervezett szüreti mulatságon is 
örömmel vettünk részt. A felvonulás során elôször a Napsugár utcában 

Tótvázsonyi Német 
Nemzetiségi Egyesület

énekeltünk, majd a sátorban léptünk fel, ahol szürettel kapcsolatos dalo-
kat adtunk elôl. 

A Katolikus Egyházi Kórussal egyházi programokon vettünk részt: 
Zircen az Egyházi Kórusok Találkozóján, Hidegkúton az Egyházzenei 
Koncerten, Veszprémfajszon a Mária Napi Áhitaton, a katolikus temp-
lomban búcsúnk napján, majd a Weinhardt házaspár hálaadó szentmi-
séjén énekeltünk, köszöntöttük ôket. Decemberben a Tótvázsonyért 
Alapítvány által szervezett programon igyekszünk meghitt pillanatokat 
szerezni a közönségnek.

Köszönjük mindazoknak, akik a programokon részt vettek, meghall-
gattak bennünket, és akik bármilyen módon a segítségünkre voltak! 
Köszönöm a csoportok tagjainak a felkészülést, a sikeres elôadásokat, a 
továbbiakhoz jó egészséget kívánok! 

A Német Nemzetiségi Egyesület és Önkormányzat nevében minden-
kinek áldott, békés karácsonyt, és sikerekben gazdag, boldog új évet kí-
vánok!

Hauck Jánosné



8

Egyesületünk mozgalmas, tar-
talmas és munkával teli évre te-
kinthet vissza, ahogy az idei évet 
összegezni szeretné. Nagyon sokat 
köszönhetünk munkatársainknak, 
akik teherbírásukkal rengeteget 
tettek falunk közösségi életéért. Jó 
érzéssel tölt el, ha csak átgondo-
lom, mennyi élmény, szép nap és 
eredmény van mögöttünk idén is.

Az év eleji civil évnyitó már egy 
szép és tartalmas est falunk kö-
zösségei számára. Örömmel szer-
vezzük meg minden évben, hogy 
megvendégeljük falunk más egye-
sületeit, közösségért aktív tagjait. 
Szép ünnepség a március 15-ei 
megemlékezés, jó látni, hogy még 
mindig összehozza az embereket, 
a közös identitásunkat jelentô ün-
nepség. Húsvéti vásárunk egyfajta 
elindítója a tavaszi kinti progra-
moknak, láthatóan egyre inkább 
részét képezi falunk életének. A 
Savanyó Jóska sírjánál szervezett 
110 éves megemlékezést követôen 
ki is tábláztuk a sírt a turisták szá-
mára. Az idén elindított erdei túra 
nagyon sok gyermeket, szülôt, 
nagyszülôt csalt ki a szabadba, és 
tett közös élménnyé egy szomba-
tot. A Születés Fája egy megerôsí-
tés, hogy településünk fiatalodik, 
élettel telik meg, és a megszületô 
gyermekek szülei is örömmel kap-
csolódnak be közösségi progra-
mokba. Kemencés napjaink kicsit 
bizonytalanul indultak, magunk 
se tudtuk mivel töltsük meg, de 
az év során szépen belejöttünk, 
olykor egész szép számmal láto-

gatták meg a programot idôsek, 
óvódások, itt lakók. Jó látni, hogy 
a kemence egyre több közösségi 
élmény központja, érdemes volt 
megépíteni. 5 hetes nyári nap-
közink idén kimagaslóan jól sike-
rült, fôleg ha azt nézem, hogy a 
gyermekek a végén „sírtak”, hogy 
miért nincs tovább.

Külföldi önkénteseink által tar-
tott bemutatkozó és ételbemutató 
különleges színfoltja falunknak. 
Utcazene koncertjeink egyre nép-
szerûbbek, lassan olyan elôkészü-
letet igényelnek, mint egy nagy 
rendezvény. Falunapunk idén is jól 
sikerült, nagyon jól éreztük rajta 
magunkat, jó látni, hogy falunk-
ban mekkora összefogás, együtt-
mûködés van, mikor egy ilyen nagy 
eseményt kell közösen megvaló-
sítani. Szüreti mulatságunk végre 
megtalálta a neki való helyszínt, 
szuper volt a sátorban megtartani, 
kiemelkedôen sikerült. Falukirán-
dulásunkra három nap alatt elfo-
gytak a jegyek, soproni utazásunk 
sok szép emlékkel gazdagította 
közös életünket. Október végén a 
kolbásztöltô, rétes sütô napunk jó 
kezdeményezésnek bizonyult. Még 

hátra van dobeli utazásunk és a 
helyi adventi vásárunk, nagyon bí-
zunk ezek sikerében is. 

Emellett folyamatosan gyûjt-
jük és adjuk közre falunk infor-
mációit, a havi Tetôtéri hírekben 
és a helyi televízióban, illetve a 
facebook-on. Idén is elkészült a 
falinaptár, melyet hamarosan min-
denki megkap.

Segítségünkkel valósul meg a 
helyi komatál vitele, a kövesgyûri 
programok, nagyon sok esemé-
nyen vagyunk jelen segítôként, 
aktivistaként.

A faluért dolgozunk, amely egy 
nehéz, de szép munka. Öröm eb-
ben a faluban élni, és érte dolgoz-
ni. 

Köszönöm mindenkinek, aki se-
gíti munkánkat, aki támogat, aki 
véleményével, javaslataival, szak-
tudásával járul hozzá közös sike-
reinkhez. 

Isten áldja meg falunk lakóit ez-
tán is, legyen szép, örömteli, áldott 
ünnepünk, és közösségi élmények-
ben gazdag új évünk.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

8 hónap 
önkéntesség 
-Tótvázsony 

Na, kezdjük az elején. 2016. év 
végén Csernátonba látogattak ked-
ves mentorom-barátom Veressné 
Szabó Adrienn és férje Tibi. Közös 
szilveszteri parti után gyôzködtük 
kedves Béla barátomat, hogy neki 
milyen jót tenne egy év Tótvá-
zsonyban önkéntesként. Nem akart 
jönni, aztán abba maradt a dolog.

2017. február elején rá írtam 
Szilárdra, és megkérdeztem, hogy 
kell-e még egy erdélyi önkéntes - 
mivel tudtam, hogy Anna már jön, 
csak úgy megkérdeztem. Szilárd 
annyit kérdezett, hogy ki jönne, s 
mondtam én, a válasza annyi volt, 

hogy mikor indulok. Nos, szóval 
március 1-jén kezdtem az Euró-
pai Önkéntes Szolgálatot (EVS). 
Nem volt idegen a téma, mivel 
kedves barátaim már voltak itt még 
Csernátonból, és sok jót mond-
tak, valamint azt is tudom, hogy 
visszavágynak ide ôk is. Na akkó’ 
kicsit mesélek. Nem volt idegen a 
falu és az emberek sem, hisz 10 éve 
járok ide. Nagy reménnyel jöttem 
ki, hogy egy kicsit tudnék átadni 
az itteni fiataloknak valamit, ami 
bennem volt, keresztény ifi órákat 
akartam tartani, megmutatni a 
dolgokat kicsit más szemszögbôl, 
viszont sajnos ez nem jött be prog-
ramként. Az itteni feladataim közt 
volt a rendezvények fotós doku-
mentálása, valamint videós doku-
mentálás.

Ennek örültem is, mivel így 
Tótvázsony kis életébe bepillant-

Visszatekintés az elmúlt egy évre
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Reise des Jugendvereins nach Dresden 
Das Filmteam des TIE sammelte 

auf einer Deutschlandreise Erfa-
hrungen und Informationen über 
die Vertreibung der Ungarndeut-
schen

Unsere Reise hatte drei Ziele: 
Ein Interview mit Herrn Sza-
lai, welcher als Kind aus Ganna 
vertrieben wurde, ein ehemaliges 
Flüchtlingslager in Wolfen, in wel-
chem die Vertriebenen aus Tót-
vázsony die ersten sechs Wochen 
nach der Vertreibung verbrachten, 
sowie die Stadt Löbau, in welcher 

Herr Szalai aufwuchs. Mithilfe 
der Rechercheergebnisse uns des 
Videomaterials möchten wir für 
den Jahrestag der Vertreibung im 
nächsten Jahr eine Dokumenta-
tion produzieren.

Das Interview mit Herrn Szalai 
verlief sehr gut – wir konnten ein 
sehr interessantes Gespräch über 
seine Erinnerungen und Erfa-
hrungen vor, während und nach 
der Vertreibung führen. Wir spra-
chen über Heimat, Geschichte und 
Identität.

 Auf der Suche nach Informa-
tionen in Wolfen wurden wir vom 
dortigen Museum unterstützt. 
Herr Holz (Bild) konnte uns wert-
volle Informationen über die Um-
stände in den Flüchtlingslagern 
geben. Er zeigte sich begeistert 
von unserem Projekt und sicherte 

uns auch zukünftig Hilfe zu.
Auch in Löbau konnten wir noch 

einige Spuren der Ungarndeut-
schen finden, so finden sich vor 
allem auf dem katholischen Fried-
hof zahlreiche Namen wie „Bako-
nyi“ oder „Szalai“.

Insgesamt war die Reise also ein 
großer Erfolg; sowohl die vielen 
Rechercheergebnisse als auch die 
äußerst positiven Reaktionen auf 
das Projekt werden uns Ansporn 
und Ehrgeiz geben, die geplante 
Dokumentation zu verwirklichen.

Till Pfaff
Jugendverein Totwaschon

Az Ifjúsági 
Egyesület útja 
Drezdába

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesü-
let filmes stábja németországi útja 
során tapasztalatokat, új informá-
ciókat gyûjtött a kitelepítésekkel 
kapcsolatban.

Utunknak három célja volt: egy 
interjú Szalai úrral, akit gyermek-
ként szállítottak el Gannáról, az  
akkori wolfeni menekülttábort 
megtalálni, ahol egyébként a Tót-
vázsonyból kitelepítettek az elsô 
hat hetet töltötték, illetve Löbau 

városa, ahol Szalai úr felnôtt. A 
kutatás eredményei és a videó-
anyag segítségével szeretnénk ké-
szíteni egy dokumentációt a jövô 
évben, a kitelepítések évfordulója 
kapcsán. A Szalai úrral készített 
interjú igazán jól sikerült – egy 
nagyon érdekes és élménydús be-
szélgetés volt, ahol a kitelepítés 
elôtti és utáni idôkrôl is szó esett. 
Beszélt az otthonáról, a történe-
lemrôl és származásáról.

Hogy még több információhoz 
jussunk, felkerestük az egyik wol-
feni múzeumot. Holz úr (képen) 
értékes információkkal szolgált a 
menekülttáborok körülményeirôl. 
Úgy tûnt nagyon fellelkesítette a 
projektünk, valamint felajánlotta, 
hogy a jövôben is szívesen segíti 
munkánkat. 

Löbau-ban szintén találtunk 
nyomokat, amik a németországi 
magyarokkal kapcsolatosak. El-
sôsorban a katolikus temetôben 
lévô sírokat szeretném megemlí-
teni, ahol számos „Bakonyi” és 
„Szalai” név szerepel.

Összességében elmondhatjuk, 
hogy utunk nagyon sikeres volt, a 
kutatás eredményei, a rendkívül 
sok pozitív reakció a projektünk-
kel kapcsolatban, ezek mind ins-
pirálni fognak bennünket a doku-
mentáció elkészítésében.

Till Pfaff
Tótvázsonyi 

Ifjúsági Egyesület

Ford. Hamar Zsóka

va vettem részt. Nem tudom azt 
mondani, hogy unalmas volt itt egy 
pillanat is, örvendtem, hogy volt 
mindig mit tenni, venni. Lassan 
elkezdtem a felvett videókat vágni 
és elsajátítani a vágás technikáját. 
Jártam angol órára is. EVS önkén-
tesként volt lehetôségem elmenni 
egy találkozóra, ahol más önkén-
tesek is voltak sok országból, na-
gyon jó kis hét volt velük, azóta is 
sokukkal tartom a kapcsolatot.  Az 
önkéntesség az egy tanulás, az egy 
önállóságra való nevelés, és én úgy 
érzem, amit megtanultam itt, az 
már az enyém, csak kamatoztatni 
kell és emlékezni a sok jó dologra 
is, pl. a sok jó kis flekkenezésre, s 
minden másra.

Zárásként, köszönöm és hálás va-
gyok Istennek az itt eltöltött idôért 
és dolgokért, amiket kaptam. 
Bármikor újra kezdhetném, csak 
is ide jönnék vissza önkéntesnek. 
„Jöttem, láttam, s visszajönnék!” 
Viszlát!

Vargha Gáspár András
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Nagy érdeklôdés övezte a 2017. október utolsó szombatján, a kora dél-
utáni óráktól kezdôdô – reményeink szerint hagyományteremtô – közös-
ségi programot: kolbásztöltési- és kóstolási lehetôséggel élhettek a Kul-
túrház mellett felállított rendezvénysátorba látogatók, a Kultúrházban 
pedig, a rétes készítés rejtelmeibe lehetett betekintést nyerni. 

Volt, aki nagy rutinnal, családi összefogással készítette a hurkát, kol-
bászt; s olyan is akadt, aki most elôször próbálta ki ezt a hagyományos-
nak mondható tevékenységet, s utána megehette, amit töltött, sütött.

A falu tapasztaltabb asszonyainak segédkezvén lehetett ellesni a rétes 
nyújtást, töltés praktikáit. Többféle töltelékkel készült rétesbôl lehetett 
választani. 

A kisebbek is élvezték a rendezvényt, hisz az arcfestés mellett felnôtt 
felügyelettel töklámpást faraghattak, vagy linzert szaggathattak. Az esti 
órákban zenei koncertek gondoskodtak a jó hangulatról, helyben készült 
tea és forralt bor szolgált szomjoltóként. 

Kolbász és 
rétes fesztivál

A várakozást is felülmúlta a résztvevôk nagy száma, a rétesbôl kétszer 
annyi is kevés lett volna. 

Ezúton is köszönjük az önkéntes segítôk munkáját, a rengeteg szemé-
lyi és eszközbeli támogatást, ami hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A 
felejthetetlen délutánra jövôre ugyanígy ilyen tájban várunk mindenkit! 

Magyar Judit 
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
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Az utolsó jelentkezésünk óta 
a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesü-
let által rendezett, kolbászsü-
tés és rétes készítésen szere-
peltünk. Természetesen, mint 
nyugdíjasok, mi is részt vettünk 
ezen a rendezvényen. Regenye 
Ferenc és jó magam, valamint 
Weinhardt Feri tanácsadóval 
vállaltuk, hogy 10-12 kg kol-
bászt megtöltünk, ami sikerült 
is. Ráadásul a sütésben is jeles-
kedtünk, több csapat készítmé-
nye is nálunk készült el. A rétest 
készítô asszonyaink most sem 
tudták kielégíteni az igényeket. 
Ha jól sejtem ez a rendezvény is 
hagyománnyá válik majd.

Év végi beszámoló

A szokásos névnapi rendez-
vényünket, egy nagyon szép és 
megható megemlékezés tette 
még emlékezetesebbé. Marika 
és Ferenc, Weihardt házaspár, 
Gabi és Attila, Papp házaspár, 
ötven évvel ezelôtt kötöttek há-
zasságot. Ezen az évfordulón a 
menyasszonyok kiérdemlik az 
„aranykoronát”, a vôlegények 
pedig, az „aranykoszorút”. A 
Weinhardt házaspár egyházi 
szertartásán magam is részt 
vettem, ahol ismét egymáshoz 
kötötték életüket. 

Énekkarunk folyamatosan 
és szorgalmasan készül, szinte 
minden rendezvényre új dalo-

kat próbálunk. Nagyobb fela-
dat, és még mindig tart a fel-
vételek készítése a tótvázsonyi 
dalgyûjteménybe, valamint a 
karácsonyi ünnepekre.

Végezetül a nyugdíjasaink 
nevében, egy József Attila idé-
zettel kívánunk mindenkinek 
áldott, boldog ünnepeket:

„Igazi lelkünket, akárcsak 
az ünneplô ruhákat gondosan 
ôrizzük meg, hogy tiszta legyen 
majd az ünnepekre.”

Pázmándi Attila
Ôszidô Nyugdíjas Klub

Fodor Istvánné:

Karácsony 
éjjelén…
Harangszó zúg a távolban,  
szent karácsony éjjelén,
Kisded sír a jászolában,  
körbe viszi a fény.

Jégvirágos ablakokban  
gyertya fénye világít,
Utat mutat a vándornak 
kicsi Jézus jászoláig.

Templom csendjét orgonaszó 
töri meg az éjben,
Gyermek arcok tündökölnek 
a mennyei fényben.

Feldíszített fenyôfákon 
csillagszórók gyúlnak,
Kint a fagyos éjszakában 
csillagok ragyognak.
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Az Ifjúsági Egyesület több al-
kalommal is szervezett kemencés 
napot, ahol különbözô ételeket 
lehetett elkészíteni a Nagymezô 
utcában található kemencében. Az 
elsô alkalom májusban volt, ami-
kor ugyanis pizza sült a kemencé-
be. Erre az eseményre úgy gondol-
tuk, hogy meghívjuk a szomszéd 
faluban önkénteskedôket. A pizzát 
mindenki saját ízlése szerint készít-
hette el. Május végén volt még egy 
kenyérsütés, ahol elsajátíthattuk a 
kenyérsütés fortélyait és másoktól 
is lophattunk ötleteket. A nyári 
napközivel és az idôsebbekkel kö-
zösen készítettünk sajtos pogácsát 
és krumplis pogácsát. A gyere-
keknek nagy öröm volt elkészíteni 
és megkóstolni a finom pogácsát. 
Az idôsebbek is tanulhattak belô-
le, mivel már régen volt alkalmuk 
kemencében pogácsát készíteni. 
Július végén a kacsasütés volt a 
téma. A kacsát cserépedényben ké-
szítettük, és volt hozzá köret is. A 
következô kemencés napon pedig, 
húslevest és húsos káposztát készí-
tettünk. Szintén cserépedényben 
készült. Ezen a kemencés napon 
jött az ötlet, hogy mi lenne, ha az 
aszalás helyett inkább töltött ká-
poszta készülne. Az aszalást nem 
lehetett volna kivitelezni, ezért 
kellet egy másik ötlet. A töltött 
káposzta készítése nem kis feladat 
volt, mivel már otthon elô kellet 
készíteni a káposzta leveleket, 
hogy hamarabb készüljön el a ke-

Óvodai hírek
Még le sem hullott az összes levél a fákról, még a Márton napi 

dallamokat dúdolgatjuk, s már is elkezdôdik az Advent. 
Minden évben egy kedves meghitt idôszak számunkra a kará-

csony elôtti 4 hét. Sajnos a meghitt idôszakot megteremteni min-
den évben egyre nehezebb.  Az üzletek túl korai és széleskörû 
ajándék kínálata, a televízió reklámkampánya elveszi az igazi ün-
nep, a meglepetés, a vágyakozás örömét. A gyermekek ilyenkor 
nem gyôzik kívánságaikat sorolni, és bizony elég nehéz megér-
tetni velük, hogy nemcsak kapni, de adni is csodálatos dolog. Az 
idei évben elôször fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy 
ajándékot készítsünk egy másik óvoda gyermekei számára. Mai 
világban, amikor mindent azonnal meg lehet vásárolni, amikor 
nincs elôttünk akadály, szerettük volna megismertetni gyermeke-
inkkel, milyen izgalmas dolog meglepetést készíteni egy hasonló 
korú gyermek számára. Az óvónôk segítségével mézeskalácsot sü-
töttünk, üdvözlô lapot készítettünk, szaloncukrot csomagoltunk 
a dobeli óvodásoknak. Nagyon izgatottan várjuk, hogyan milyen 
fogadtatása lesz az ötletünknek.  Fontosnak tarjuk, hogy a gyer-
mekek értékeljék saját és társaik munkáját, tanulják meg, és érez-
zék át az ajándékozás örömét.

Az adventi várakozás idôszakában követjük a néphagyományt, 
felállítjuk a Betlehemet, elkészítjük az adventi koszorút. 

Az elsô gyertyagyújtás az Óvónôk énekével, a betlehemi törté-
net megismertetésével kezdôdik.

Ezt követi a Mikulás rejtélyes érkezése, mely által egymásba fo-
nódik a gyermeki képzelet és a valóság. Az adventi játszóház, a 
mézeskalácssütés, a közös barkácsolás elengedhetetlen része en-
nek az idôszaknak.

A második gyertya gyújtása a kis Süni csoport feladata, akik a 
Mikuláshoz kapcsolódó versikékkel, énekekkel készülnek az al-
kalomra.

A harmadik gyertyagyújtást a Cica csoport karácsonyi dalai, 
versei teszik meghitté.

A gondoskodás, a szeretet érzését szeretnénk elmélyíteni gyer-
mekeinkben, ezért Madár Karácsonyt is tartunk, hiszen a Zöld 
óvoda cím kötelez bennünket arra, hogy óvodánk környékén élô 
kismadarainkról gondoskodjunk.

A negyedik gyertyagyújtásra a Gólya csoport alkalomhoz illô 
mûsorral készül. 

Míg az elsô három program megvalósítása délelôttönként, a ne-
gyedik délután történik. Ez alkalommal szeretnénk lehetôséget 
biztosítani a szülôknek arra, hogy együtt töltsenek velünk néhány 
ünnepi pillanatot.  

A Hajnal Óvoda és Bölcsôde dolgozói a következô sorokkal kí-
vánnak a szülôknek, gyermekeknek, és a település minden lakójá-
nak Áldott békés ünnepeket:

Csillag fénylik a fa hegyén,
karácsonyi gyertya fény.
Csillog a kis jászol felett,
Örüljetek emberek!
Csillag fénye gyertya lángja,
Mind meg annyi üzenet,
szeretetben, békességben,
töltsétek az ünnepet.

Magasi Jánosné

Kemencés napok

mencében. A káposzta mellett még 
sütôtököt is készítettünk. Közben 
pedig, az ovisoknak sütöttünk egy 
kis pogácsát, mivel meglátogattak 
bennünket, és megnézték, hogy 
hogy is készül a kemencében a töl-
tött káposzta. Mindenki jól érezte 
magát, az idô mindig kellemes volt. 
Ezeken a kemencés napokon min-
dig voltak érdeklôdök, és persze 
voltak segítségek is, aminek na-
gyon örültünk. Jövôre is folytatjuk!

Sandi Anna Mária
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület


