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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

1848. március 15. megünneplése fon-
tos, mert a magyar szívekben mindig 
magában hordozott egy sajátos szim-
bolikus jelentéstartalmat, a szabadság, 
a fejlôdés, a modernizáció és a nemze-
ti tudat érzését. Az ezen dátum által 
jelképezett korszaknak köszönhetjük 
gyönyörû himnuszunk keletkezését, 
zászlónk piros-fehér-zöld színeinek 
hivatalossá válását, illetve azt, hogy 
országunk fôvárosa Pozsony helyett 
Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin 
helyett a magyar lett. Büszkének kell 
lennünk, tehát erre a napra. 

Tótvázsonyban 10 órakor kezdôdik a 
kultúrházban az iskolások ünnepi meg-
emlékezése, Heilig Zoltánné Mária ta-
nította be kisdiákjait. 10 óra 30 perckor 
indul a felvonulás a kultúrháztól a Mil-
lenniumi Parkhoz, az ünnepi beszédet 
Tótvázsony Díszpolgára: Hauck János-
né Rózsi néni mondja el. Verssel készül 
e napra Varga Istvánné Terike néni, 
majd a koszorúzás és a gyerekek zászló 
elhelyezése következik.

Mindenkit várunk sok szeretettel az 
ünnepségre. Rossz idô esetén a kultúr-
házban lesz megrendezve.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Nagy örömünkre 2016. év végén Tótvázso-
nyért Emlékérmet adományozott a Tótvázsony 
Község Önkormányzata a Sportegyesületnek, 
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. 

Focicsapatunk idén nagyon korán, január 14-
én kezdte meg a felkészülést Balatonfüreden a 
Téli kupán. A megye II-es bajnokság február 
26-tól június 4-ig tart. A felnôtt keret elsôsor-
ban helyiekbôl áll, az ifjúsági csapatban sajnos 
kevesen vannak, így nagyvázsonyi fiatalokkal 
kellett kiegészülni. 

Januártól az U 7, U 9, U 11 Bozsikos csapat 
edzéseit Lantai Balázs vette át. Reméljük, hogy 
a volt NB I-es játékos edzôként megszeretteti a 
gyerekekkel a focit és sok jó játékost nevel.  To-
vábbra is várjuk a jelentkezôket a korosztályos 
csapatainkhoz, akik kedvet éreznek a labdarú-
gáshoz.

A mérkôzéseinkre továbbra is várjuk a lelkes 
szurkolóinkat. 

Hajrá Tótvázsony!

Tótvázsonyi SE

 Megemlékezés 
Tótvázsonyban
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Ajánlja fel adója 1%-át a 
helyi civil szervezeteknek!
Tótvázsonyban már 9 civil szervezet gyûjt 1%-ot. Gondoljon rájuk, ha 
saját adózását intézi, sôt, ha érdemesnek találja ôket, reklámozza család-
jában vagy baráti körében!

Köszönjük

Tótvázsonyi civil szervezetek,  
akik számára felajánlhatja adója 1 %-át.
A Te Jövôdért Alapítvány : 18207972-1-19
Az általános iskola alapítványa a helyi oktatás,  
gyermekfejlesztés támogatására.
Linde Tótvázsony - Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítvány:  
19382546-1-19
A helyi óvoda alapítványa a közösségfejlesztésért,  
kisgyermekek boldog gyerekkoráért.
Nefelejcs Alapítvány a Szociális Partnerségért: 19381703-1-19
Szociális célokért, idôsekért, elesettekért, rászorulókért.
„Ôszidô Nyugdíjasklub Egyesület 18275430-1-19
Idôsek klubját mûködteti a közösségépítésért, 
tartalmas idôskorért, rászorulókért.
Tótvázsonyért Alapítvány: 19263645-1-19
Településünk szépítéséért, közösségi programok szervezéséért.
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: 18933039-1-19
Településünk többi közösségéért,  
a helyi kommunikációért, értékgyûjtésért.
Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület: 18926150-1-19
A helyi biztonságért, térségünk védelméért, 
a kármentesítésért, közösségépítésért. 
Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület: 19381813-1-19
Fokozott odafigyeléssel a közbiztonságért, rendezvénybiztosításért.
Tótvázsonyi Sportegyesület: 19899444-1-19
A helyi labdarúgásért, helyi focioktatásért,  
egyéb közösségi sportalkalmakért.

Emléktábla avatás
Születésének 107. évfordulóján, január 21-én, a Tótvázsonyi Általános 

Iskolánál emlékeztünk meg Földessy Lajos Igazgató Úrról, aki 40 éven 
keresztül tanította a helyi gyermekeket.

Tiszteletére emléktáblát helyeztünk el, az avatón a sok volt diák mellett 
részt vett Igazgató Úr özvegye, Lívia Néni is. Felnôttként is gyermeki 
érdeklôdéssel és meghatottsággal hallgattuk Lívia Néni szavait, aki sokat 
mesélt a tótvázsonyi élményeirôl, az életérôl és a hitrôl, amely végig kí-
sérte az életüket és a mai napig erôt ad neki a mindennapokban.

Köszönjük Lívia Néninek a kedves szavakat és a tanítást, és ezúton kí-
vánunk neki egészségben gazdag családi körben eltöltött boldog éveket.
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Egy évvel ezelôtt úgy döntöttem, 
hogy kipróbállak téged a Tótvá-
zsonyi Ifjúsági Egyesületnél. 2016. 
február elsején érkeztem meg Tót-
vázsonyba, ahol az egy év alatt két 
német fiúval és egy Kárpátalja-i 
lánnyal éltem együtt.  Mit tanul-
tam? Elsô sorban megtanultam 
önállósulni, spórolni, jobban meg-
ismerni magam, rendszerezni az 
idômet, alkalmazkodóbb és nyitot-
tabb lettem az emberek felé.

Az elmúlt egy évben lehetôségem 
volt mélyebben belelátni a Tótvá-
zsonyi Ifjúsági Egyesület életébe. 
Újabb és újabb szakmákat ölthet-
tem magamra. Voltam operatôr 
különbözô eseményeken, rendez-
vényeken fotós, interjúztattam a 
tûzoltó ünnepségen Tótvázsony-
ban, konferáltam a Savanyó Jóska 
Napokon, kisfilmeket vágtam és 

Kemence napok
Az idei évi naptárban biztosan sokan olvasták, hogy májustól szeptemberig a hónap utolsó csütörtökén, pén-

tekén Kemence nap van tervezve. Mit is tervezünk minden hónapban?
A tavalyi évben közösségi összefogással elkészült kemencénket szeretnénk az idei évben minél többet hasz-

nálni, próbálgatni, tesztelni és élvezni a benne sült ételeket. Ehhez egyik program lenne a Kemence nap, ami-
kor minden alkalommal más ételt készítenénk benne, így próbálgatva többek között a kenyér, rétes, pogácsák, 
kalács, vagy akár a húsételek, befôzések készítését. Hagyományos alapanyagokból, akár az idôsebbek tapasz-
talatait is használva ismerkednénk kemencénkkel. Nem az volt a célunk, hogy sok ember vegyen részt rajta, de 
természetesen, akit érdekel, eljöhet rá, inkább az, hogy ha sokat sütünk, akkor akár kóstolóként lehessen belôle 
„venni”. Felvidéken járva láttuk ezt Ipolyszalkán, onnan jött az ötlet. A júliusi alkalmat az utcazenével kötöttük 
össze, mert akkor az utcazene koncert is a kemence elôtt lenne, így az ott sült ételek lennének a „vacsora”.

Meglátjuk, hogy sikerül, reméljük sok izgalmas és finom ételt sikerül megkóstolni.
Szendrei Szilárd Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Lépjen  
a siker útjára!
Ingyenes 35 órás  
számítógép kezelôi,  
szövegszerkesztôi  
tanfolyam!

A tanfolyamra bárki jöhet, aki 65 
évnél nem idôsebb, de elsôsorban 
azok számára ideális, akik: 
- munkanélküliek 
- közmunkások 
-  rendszeres jövedelemmel 

nem rendelkezôk
- nyugdíjasok
-  GYES-rôl GYED-rôl, GYET-

rôl, ápolási díjról visszatérôk egy, 
vagy több eltartottal egyedül élô 
felnôtt megváltozott munkaké-
pességûek.

-  16-25 év közötti, illetve pá-
lyakezdô fiatalok, akik tankötele-
zettségüket teljesítették, közép és 
felsôfokú intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban nem állnak.

A képzésállamilag támogatott, 
minden résztvevô számára  
teljesen ingyenes.

A projekt célja a lakosság digi-
tális kompetenciájának növelése, 
mely a munkaképes korú felnôtt la-
kosság körében hozzájárul a foglal-
koztathatóság javításához, ösztön-
zi a társadalmi felzárkózást segítô 
további felnôttkori tanulást, javítja 
a hozzáférést az IKT (információs 
és kommunikációs technológiák) 
használatot igénylô technológiai 
környezetben megnyíló állásle-
hetôségekhez.

A jelentkezéshez elôzetes regiszt-
ráció szükséges, melyet megtehet a 
Schönwald Mária Községi Könyv-
tárban hétfôn, 15 órától 19 óráig, 
kedden 15 órától 18 óráig.

Bôvebb információt kérhet a 06-
70-529-6720 és a 06-20-442-4161-
es telefonszámon.

készítettem is. Mind e mellett részt 
vettem a nyári napköziben, ami 6 
hetes volt. Nagy feladat volt a sok 
lurkóval együtt lenni és figyelni 
rájuk, lekötni a figyelmük és szóra-
koztatni ôket, de sikerült, és jó volt. 
Nagyon jó volt!

Mind ezek mellett kedves EVS, 
részt vehettem két tréningeden, 
ahol különbözô nemzetiségû embe-
rekkel ismerkedhettem meg. A tré-
ningek nagyon összetettek voltak, 
tetszettek a vezetôk programjai és 
motivációs erejük nagy hatással 
volt rám.

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesü-
let nagyon sokat foglalkoztatott, 
nagyon sok jó élményt gyûjtöttem 
össze. Az élmények mellett számos 
barátra is találtam, akik mindig 
bátorítottak és felvidítottak a ne-
hezebb napokon. Befogadók voltak 

már elsô naptól kezdve, biztosítot-
ták a jó hangulatot és támogattak, 
ha szükség volt rá. 

EVS én nem csalódtam benned! 
Köszönöm neked a lehetôséget!

Barabás Brigitta
Tótvázsonyi  

Ifjúsági Egyesület

Kedves Önkéntesség  
azaz EVS!
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Dínomdánom, vigalom-
Nincs a táncra tilalom!...
…Takarodjon el a tél-
Örvendezzen, aki él!”

2017. február 17-én tartottuk az 
óvodások vidám farsangi mulat-
ságát. A szülôk kérésére az idei 
évben az iskola tornatermébe 
helyeztük át a rendezvényt. Be-
vallom sok aggodalommal indul-
tunk, alaposan megtervezve, hogy 
miként tegyük a nagytermet biz-
tonságossá, hangulatossá a kicsik 
rendezvényének helyszínévé. A 
gyerekek már az elmúlt hetekben 
készülôdtek, tervezgettek, verse-
ket, dalokat tanultak.

Izgatottan mesélték kicsik és na-
gyok, hogy milyen jelmezbe öltöz-
nek majd a „nagy” napon.

Farsang napján az óvodában a 
tetôfokára hágott a hangulat, alig 
várták a gyerekek, hogy hazame-
hessenek és megérkezhessenek 
a „hercegnôk”, a „bohócok”, a 
„pókemberek”, „batman-nek”, és 
a számtalan ötletes jelmezbe bújt 
óvodások.

Hagyományainkhoz híven az 
óvónôk meséje nyitotta meg a 
rendezvényt, akik az idei évben a 
répa mese dalos variációját adták 
elô. Újdonság volt a csoportok 
bemutatkozója, mely egy rövid 

kis mûsor keretében valósult meg. 
Igazi meglepetés volt mindenki 
számára. A farsang nagyon jó le-
hetôség arra, hogy a gyermekek 
fesztelenül kiálljanak a nagykö-
zönség, a szüleik elé, hiszen ezen 
a napon ôk az általuk választott 
jelmez szereplôiként élik meg a 
pillanatot. A bemutatkozó után jó-
kedvûen roptuk a táncot Zita né-
nivel, majd amikor megéheztek a 
gyerekek, elfogyasztották az anyu-
kák által készített süteményeket.

Minden óvodásnak jutott zsák-
bamacska, amit örömmel vitt 
haza.

Reméljük, hogy minden kisgyer-
mek jól érezte magát, és jövôre is 
szívesen bújnak jelmezbe.

Köszönjük a rengeteg finomsá-
got a szülôknek és a segítséget, 
melyet a rendezvény megvalósítá-
sa során nyújtottak. A bepakolás 
és az elpakolás is nagyon gyorsan 
és gördülékenyen zajlott. Büszkén 
mondhatjuk együtt egymásért a 
gyermekeinkért mûködött az ösz-
szefogás.

Ez a rendezvény két szempont-
ból is nagyon jelentôs esemény 
az óvoda számára. Egyrészt a 
gyermekek örömteli alakoskodó 
ünnepe, vágyaik beteljesülésének 
színtere.

Másrészt az intézmény a Lin-
de alapítvány és a szülôi mun-
kaközösség olyan rendezvénye, 
mely során lehetôség adódik szá-
munkra, hogy a gyermekek egyéb 
programjaihoz támogatást gyûjt-
hessünk oly módon, hogy közben 

kötetlen formában találkozhatunk 
a szülôkkel, nagyszülôkkel, és egy 
közös programot valósíthatunk 
meg.  

Ezen a rendezvényen 60 000 Ft 
támogatást gyûjtöttünk, melybôl 

a gyermekek kirándulási költsége-
inek egy részét szeretnénk fedezni. 
Hálásan köszönjük a támogatást 
és a segítséget.

Magasi Jánosné  
Intézményvezetô  

OVIS FARSANG
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Óvodai hírek
Január sok újdonságot hozott számunkra.
Óvodánk új nevet: Hajnal Óvoda és Bölcsôde
új email címet kapott: hajnalovi@totvazsony.hu

- az önkormányzati konyha mûködtetôjévé vált. Ez az étkezôk számá-
ra, az étkezés biztosítása szempontjából nem jelent változást. Viszont az 
óvodai térítési díj fizetést egyéni egyeztetések alapján mi is átutalási meg-
bízásra állítottuk át az egységes rendszer kialakítása érdekében.

- Mindjárt az elsô napokban új óvodások, bölcsôdések kerültek hoz-
zánk. Nagyon örülünk, hogy a mi intézményünket választották, kívánunk 
nekik boldog óvodás, bölcsôdés éveket köreinkben. Az óvodai létszá-
munk 74 fô, a bölcsôdébe 12 gyermek iratkozott be.

- Két új dolgozó került hozzánk, Hodossyné Szél Blanka és Baranyai 
Csabáné személyében, szeretettel fogadtuk ôket.

- január 18-án délelôtt tartottuk a nagycsoportosok nyílt napját, melyen 
egyre több szülô tisztel meg bennünket jelenlétével.  Délutáni összevont 
szülôi értekezletet, iskolai tájékoztató követte, melyen Kapitány Vero-
nika igazgató asszony, Minyóné Ernek Andrea tanítónô, és Piusz atya 
voltak a vendégeink.

-Az év eleji fogadóórán lehetôséget biztosítottunk a szülôknek, hogy 
személyes tájékoztatást kapjanak gyermekük fejlôdésének menetérôl, 
fejlettségük aktuális szintjérôl.

- A gyermekek számára közkedvelt Kutya terápiás foglalkozások, 
Bozsik fociprogram, Gyermektánc program zökkenômentesen folytatód-
tak az év második felében is.

- A szegedi utazó gyermekszínház nagyon színvonalas elôadásában a 
környezettudatossággal ismerkedtek a gyermekek. Az elôadást az óvoda 
finanszírozta.

- Sajnos az évet betegséggel zártuk és azzal is kezdtük. Az óvoda min-
den óvintézkedése ellenére a gyermekek rendszeresen visszaestek a há-
nyás- hasmenés, a felsô légúti, az influenzás vírusfertôzésekbe. Sokszor 
kellett a szülôket napközben megkérni arra, hogy gyermekükért jöjjenek 
a hírtelen felszökô magas láz, rosszullétek miatt. Tudjuk, hogy a munka-
helyi helytállás miatt nehéz helyzetben vannak, de sajnos azt tapasztal-
tuk, hogy a félig gyógyult gyermekek többszörösen és egyre súlyosabban 
estek vissza a betegségbe. 

- A kis létszám ellenére az óvónôk nagy lelkesedéssel szervezték a 
Mackó hetet, figyelték az idôjárást a gyermekekkel.

- Áprily Géza német – magyar nyelvû farsangi zenés programjával in-
dítottuk a farsangi idôszakot, melynek csúcspontját a farsangi jelmezbál 
jelentette a gyermekek számára. Az elôadást a szülôi munkaközösség tá-
mogatásával finanszíroztuk.

Magasi Jánosné

Nagy örömünkre egyre többen 
járnak a helyi baba-mama klubba.

Foglalkozásainkat szerdán és 
pénteken délelôtt tartjuk a Cser-
náton teremben. Miközben a ki-
csik játszanak, ismerkednek, az 
anyukáknak is kikapcsolódást je-

Mini Manó Klub a Tetôtérben
lent eljönni, hisz ôk tudnak kicsit 
beszélgetni, kiszakadnak a hét-
köznapokból. Próbálunk mindig a 
kicsik kedvében járni, sok játékunk 
van, babaház, konyhával, hinta, a 
nagyobbak szívesen kézmûvesked-
nek, rajzolnak.

Örülünk, ha lehetôségünk van 
plusz programmal kedveskedni. 
Idén elindult egy Ringató foglalko-
zássorozat, Bruckner Szabolcsné 
Rábaközi Rita vezetésével. Eddig 
két alkalmon vehettek részt a gyer-
mekek és anyukáik. Elmondhat-
juk, hogy mindenki nagyon élvezte 
a mondókázást, közös zenélést. 
A zene minden gyermekre hatás-
sal van. Jó nézni, ahogy figyelnek, 
csodálkoznak, tapsikolnak és bát-
ran próbálgatják a hangszereket. 
Tervezzük ez évben folytatni a fog-
lalkozásokat. Várjuk szeretettel a 
„régi” és az új tagokat is!

Hamar Zsóka
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület



6

Az új évet lelkesen és egy új fel-
adattal kezdte Janka Tanya. Janu-
ártól kezdôdôen hetente kétszer 
a veszprémi INTERSPAR-ban 
végzünk feladatokat. Nagyon 
nagy lehetôség számunkra a tár-
sadalomba való beilleszkedés 
terén. Örülünk, hogy az INTER-
SPAR-ban is megmutathatjuk 
mire vagyunk képesek. Az elsô 
idôszakban a raktárban segítünk 
pakolni, a visszaváltott üvegeket 
szortírozni rekeszekbe. Késôbb 
ezeket a feladatokat tovább bô-
víthetjük, akár a vevôtérben is. 
Nagyon örülünk neki és munka-
társaink igazán lelkesen végzik 
munkájukat.

Az INTERSPAR szórólapját is 
mi hordjuk szét a faluban.

Janka Tanyán a tél folyamán sem 
állt meg az élet. A mûhelyben a 
Hotel Bakony parkjának 20 db 
padját újítjuk fel egyenként, hogy 
mire itt a tavasz, szépek legyenek: 
egyenként szétcsavarozzuk ôket, 
lemossuk, csiszoljuk, lakkozuk. 
Nagyon jó munka és minden mun-
katársunk be tud segíteni a mun-
kafolyamat valamelyik részébe.

A téli idôszakban sok-sok diót 
is megpucoltunk, árusítottunk, a 
tetôtéri híreket is mi hordjuk ki 
a faluban és kézmûves tárgyakat 
is készítünk, melyeket a havonta 
megszervezett Spájz-vásárokon 
árusítunk.

2016. novembere óta, havonta 
megrendezzük a helyi és környék-
beli termelôkkel közösen a Spájz 
vásárt Janka Tanyán, ahol teret 
adunk a használtruha vásár szá-
mára is. A vásárok nagyon jó han-
gulatban telnek. Igazán nagyon 
finom és szép termékeket lehet vá-
sárolni. Érdemes ellátogatni ezek-
re a vásárokra.

A Spájz-vásárok következô dá-
tumai: március 10. péntek, május 
12.  A Spájz vásárok mindig 14.00 
órától 17.00 óráig tartanak.

Áprilisban a Spájz-vásár helyett 
a Tótvázsonyi Húsvéti vásáron 
veszünk részt amely április 7-én 
lesz. Áprilisban szervezünk 
használt ruhavásárt melynek idô-
pontja: április 12., szerda 14.00-
17.00-ig.

Janka Tanyán munkatársaink-
kal, kéthetente értekezletet tar-
tunk, ahol több más téma mellett 
mindig megbeszéljük, hogy kinek 
melyik feladat tetszik a legjobban 
és mi az, ami kevésbé szimpatikus.

 A tavasz közeledtével tervet is 
készítünk, hogy konyhakertünkbe 
milyen zöldségeket veteményez-
zünk majd. Munkatársainknak 
nagyon jó ötleteik vannak azzal 
kapcsolatban, hogy szerintük mit 
érdemes veteményezni.

Ahogy azt olvashatják zajlik az 
élet nálunk, szorgalmasan dolgo-
zunk.

A mindennapi élet  
Janka Tanyán

Egyik 
munkatársunk 
bemutatkozik

Dobszay Farkas vagyok. 36 
éves. Tótvázsonyban lakom. A 
Janka Tanyán dolgozom, ahol 
festek, kertészkedek, füvet 
nyírok, a mûhelyben kézmûves 
tárgyakat készítek, hetente két-
szer az INERSPAR-ban dolgo-
zunk, szórólapokat is hordunk 
ki. Szeretek a Janka Tanyán dol-
gozni, mert nagyon jó a hangu-
lat, változatos a munka, sokszor 
dícsérnek, hogy ügyesen dolgo-
zom és munkatársaimmal is jól 
kijövök.

Nagyon szeretek kertészkedni, 
sok mindent ismerek a kertész-
kedéssel kapcsolatban. Sok zöld-
séget és fûszernövényt ismerek. 
A Janka tanyán van saját kisker-
tem is ahol zöldségeket termesz-
tek és azt eladom.

Az állatokat is nagyon szere-
tem és figyelmesen gondjukat 
viselem. Janka Tanyán minden 
délután a nyulat, tengeri malacot 
és a macskát én etetem.

A Janka Tanyán megtanultam 
biciklizni is.

Szabadidômben minden hétfôn 
horgolásra és kéthetente szerdán 
hímzésre járok. Mindkettôt na-
gyon szeretem csinálni, mert na-
gyon jó a hangulat, sokat beszél-
getünk és nagyon tetszik, hogy 
sok szép dolgot lehet készíteni. 
Horgoláson például más kéz-
mûves dolgot is lehet készíteni, 
gyöngyöt is fûztem, papírmasé 
nyuszit készítettem stb. Nagyon 
szeretem a finom kézügyességet 
igénylô kézmûves feladatokat.

Munkatársaink az Intersparban
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Kedves Tótvázsonyiak!

Köszöntöm önöket és szeretném megköszönni a lehetôsé-
get, hogy bemutatkozhatok a helyi újságban. Néhány mon-
datban röviden magamról.

A nevem Závecz Roland, 42 éves vagyok és Magyarország 
legnyugatibb városából az Alpok lábánál fekvô Szentgott-
hárdról költöztem a magánéletem miatt Tótvázsonyba.

Bemutatkozásom oka, hogy 2016. 12. 01-én elindítottam ki-
neziológiai rendelésem a védônôi szolgálatnál. A kinezioló-
giával történô találkozásom 2013-ban kezdôdött. Lélekben 
úgy éreztem, hogy a természetgyógyászatnak ezen szakága 
áll a legközelebb a szívemhez és lelkemhez. A kineziológiára 
az emberek jó része úgy tekint, mint valami misztikus, meg-
foghatatlan dologra. Pedig nem az. A kineziológia segítségé-
vel egy csodálatos és bensôséges utazást tehetünk a lelkünk-
ben. Ebben az utazásban a kineziológus mint „túravezetô” 
segít. A kineziológiának 5 ága létezik, én a Three In One 
Concepts (Három az egyben) módszert alkalmazom.

Mit jelent a kineziológia?
Két görög szó összetételébôl alakult ki: Kinezio (én moz-

gok) és az lógia (valaminek a tudománya). Tehát a test izma-
inak és a mozgásnak, az izmoknak az elme általi vezérlésé-
nek a tanulmányozását jelenti.

Milyen ágai vannak?
1960. Dr. Goodheart - Alkalmazott Kineziológia

1963. Dr. John F. Thie  
Gyógyító érintés (Touch for Health)

Dr. Paul Dennison  
Agytorna (Brain Gym) 

Az Egységes Agy 
(Three In One Conceps (Három az egyben) 
Gordon Stokes, Daniel Whiteside és Candace Callaway

Dr. Wayne W. Topping  
A jó közérzet kineziológiája (Wellness Kineziology) 

Bármely kineziológiai ágról van szó, a kineziológus izom-
teszteléssel dolgozik.

A Three In One Concepts 
(Három az egyben) módszer lényege

Az Egységes Agy (Three In One Conceps) (Három 
az egyben) rendszerét Gordon Stokes, Daniel Whiteside 
és Candace Callaway alakította ki, amely a kineziológián 
belül elsôsorban az agyba beégett negatív érzelmek által 
leblokkolt energiák feloldásával foglalkozik, Az „One Bra-
in” (Egységes Agy) filozófiája szerint minden betegségnek, 

problémás ügynek ér-
zelmi alapja van, ezért 
amikor a stresszek okát 
keressük, a betegségek, 
a problémás ügynek ér-
zelmi alapjait, gyökere-
it, a traumák következ-
tében létrejött Negatív 
Érzelmi Töltés (NÉS) 
által a neuronjainkba 
beégetett blokádokat, 
az ott leblokkolt ener-
giákat kutatjuk fel és 
oldjuk fel. A dyslexia 
és egyéb tanulási ne-
hézségeket is ebbôl a 
kiindulási alapból old-
ja, és állítja helyre a 
leblokkolt tanulási és 
egyéb képességeket. Az 
életünket károsan be-

folyásoló és megbetegítô önpusztító hiedelmek, a fájdalom, 
a fájdalomtól való félelmek megbontják testünk és lelkünk 
harmóniáját. Emiatt elôször lelki, majd testi tüneteink és be-
tegségeink keletkeznek. Ezeket az önkorlátozásokat oldja ez 
a módszer és állítja helyre a harmóniát, az egészséget.

•  TISZTELETBEN TARTJUK AZ EGYÉN  
VÁLASZTÁSÁNAK SZABADSÁGÁT.

•  TISZTELJÜK AZ EMBERI MÉLTÓSÁGOT.

•  TISZTELETBEN TARTJUK AZ EGYÉN  
INTEGRITÁSÁT ÉS ENNEK A MUNKÁNAK  
AZ INTEGRITÁSÁT.

•  TISZTELETBEN TARTJUK AZ ÖNMAGUNK  
ÉS AZ EGÉSZ SZÁMÁRA LEGFÔBB JÓT. 

„A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásának 
fényében. Az enyémet nem adhatom Neked. Arra viszont 
megtaníthatlak, hogyan készíts lámpást magadnak.”

Idôpont egyeztetés: és elérhetôségeim:

Tel.: +36-20-974-0817

E-mail: rolandkineziologia@gmail.com

Rendelési idô: szerda 16.00-18.00

Kineziológia Tótvázsonyban
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Felelõs kiadó: 
Sipos Ferenc
polgármester

Tipográfia: Dobszay Csaba  

Nyomja  
az OOK-Press Kft.,Veszprém

A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Ebben az évben vált esedékessé 
a klubunk elnökségének a megvá-
lasztása. A tisztújítás megtörtént, 
a tagság elnökünknek ismét We-
inhardt Ferencné, Marikát válasz-
totta. Helyettese ebben a ciklusban 
Hauck Jánosné, Rózsika lett.

További elnökségi tagok: Haj-
mási Gyuláné gazdasági vezetô, 
Király Béláné, Regenye Ferencné, 
Papp Attiláné ellenôrzô bizottsági 
tagok, kulturális és rendezvény-
szervezôk pedig Varga Istvánné, 
Fodor Istvánné, Pázmándi Attila.

Ôszidô 
Nyugdíjas-

klub

A február 06-i gyûlésünkön az 
elsô félévi programokat és terve-
ket beszéltük meg. Elsôsorban a 
farsangi rendezvényünkkel kap-
csolatos teendôket, valamint a nô-
napi ünnepségünkre is készülünk.  
Vendégünk lesz Scheibelhofferné 
Szabó Margit természetgyógyász, 
Bárányos Svéda Zsanett jóvoltából 
megismerkedünk a sajtkészítéssel. 
Fodor István pedig a családfa fel-
kutatásával kapcsolatos informá-
cióit mondja el nekünk és mutatja 
be az általa felkutatott családfát. 

Kirándulásokat tervezünk Buda-
pestre, a Káli medence valame-
lyik településére és környékre és 
a Veszprémi Állatkertbe. Gya-
logtúrák sem maradhatnak el, 
a tavaszi és az ôszi idôszakban 
ismételten beiktatunk egy-egy tú-
rát. Megbeszéltük a hagyományos 
névnapi köszöntôk idôpontjait is. 
Énekkarunk is megkezdte a pró-
bákat Zsár Erzsike irányításával.

Várható több fellépése is lesz az 
énekkarnak ebben az évben.

Taglétszámunk: 43 fô, január-
ban három fôvel gyarapodtunk, 
de sajnos betegség és egyéb okok 
miatt vannak mindig kilépô tag-
jaink is.

Pázmándi Attila


