2017. szeptember
XXVII. évf. 4. szám

A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja

Tótvázsonyi Értéktár
javaslatgyûjtés
Tótvázsony Értéktár Bizottsága októberi ülésén
dönt az addig beadott
javaslatok alapján Tótvázsony Értéktárába való
felvételrôl. Érték lehet
egy épület, egy személy
életútja, egy helyi étel,
népszokás, egy egyedi
tárgy, egy híres fa, egy
történet, egy népdal, stb. Bármi, amire azt mondhatjuk, hogy Tótvázsonynak fontos az a dolog.Ötleteiket, javaslataikat várja szeptember végéig a bizottság: Magasi
Jánosné, Weinhardt Ferencné, Heilig Zoltán, Haász Lôrinc, Szendrei Szilárd.

Szüreti felvonulás és mulatság
2017. szeptember 23-án, szombaton kerül megrendezésre. A menet a
kultúrháztól 15 órakor indul, és oda
is érkezik vissza. A színpadi mûsor a
kultúrház mellett felállított rendezvény sátorban lesz kb. 18 órától. Készülünk énekkel, tánccal, hangszeres
muzsikával.
Várunk mindenkit felvonulni, akár
lóval, szekérrel, cigánynak beöltözve,
vagy éppen talicskát tolva. Az árverésre szívesen fogadunk felajánlásokat, a befolyt összegbôl egy újabb
programot szeretnénk megvalósítani.
Nagyon örülnénk, ha kínáló pogácsát, sós süteményt, vagy egyszerû
édes süteményt kapnánk a sütni kedvelô személyektôl. Minden jellegû
felajánlást köszönünk szépen.
Mindenkit várunk egy közös mulatozásra, felvonulásra, dínom-dánomra, finom vacsorára, és a 21 órakor
kezdôdô bálra is.
Bárkinek kérdése van, hívjon nyugodtan:

Veressné Szabó Adrienn Diána
06 20/453 15 75
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

10 éves EVS találkozó

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület augusztus 4-6. között megszervezte a 10
éves önkéntes találkozót, melyre minden régi külföldi önkéntest meghívott,
hogy együtt ünnepelhessék az elmúlt éveket. 10 év alatt 23 külföldi önkéntese
volt az egyesületnek, Erdélybôl, Kárpátaljáról, Felvidékrôl, Vajdaságból, Franciaországból és Németországból.
A találkozóra volt, aki Rotterdamból jött, Londonból vagy egy magyar városból. A pénteki nap strandolással kezdôdött, majd a Tó-parknál egy esti grillezéssel folytatódott. A szombati nap a kemencénél kacsasütéssel kezdôdött,
közben meg ismerkedés, beszélgetés, kártyázás, pókerezés is volt. Délután
pedig, az ifjúsági klubban folytatódott, ahol mindenki mesélt arról, hogyan is
folytatódott az élete az önkéntesség után. Akik meg nem tudtak eljönni azok
egy kis videóban mesélték el a történteket. A videó nézés után, egy éjszakába
nyúló örvényesi strandolás következett. Akik még maradtak vasárnap is, azok
közül volt, aki a napot egy strandolással vagy fagyi evéssel kezdte. Az este egy
kis vacsorával folytatódott Balatonfüreden.
A találkozóra 11 önkéntesnek sikerült eljönnie, akik mind örömmel gondolnak vissza az itt töltött idôre és csak pozitív dolgokat tudnak mesélni. Mindenkinek ez az idôszak egy meghatározó pont volt az életében, amely tovább
kísérte, vagy éppen megalapozta jövôjét, karrierjét. Reméljük hamarosan újra
találkozhatunk így együtt pár éven belül.

Sandi Anna Mária
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Savanyó Jóska Napok
Idei 17. Savanyó Jóska Napok az
elmúlt évek egyik legjobban sikerült falunapja lett. Ez köszönhetô
a szervezôk tapasztalatainak, a
jó idônek és a fellépôk tartalmas
mûsorának.
A csütörtöki templomi koncerten szép számmal jöttek nézôk,
akik egy nagyon színvonalas zenei
élményben részesültek meghívott
fellépôinknek köszönhetôen.
A pénteki Tó - Party buliban nagyon jó zenekar adott 2 órás koncertet, igazán jól érezhették magukat a vendégek a finom lángos és
fröccs társaságában.
Szombaton jól indult a nap, sokan fôztek, a gyerekek focitornán
vettek részt, indult a többi gyerekprogram, éledt az utca érkeztek a
családok. A finom ebéd közben jó
volt hallgatni egy kis magyar nótát,
melyet a helyi nyugdíjasok ajkai
vendégei is örömmel fogadtak. A
délutáni programokat az esti Koós
János és felesége majd az Operett
mûsor tett felejthetetlenné. Az utcabálon sajnos igen hideg volt, de
hajnalig kitartott a jókedv.
Társszervezô és fôtámogató: Tótvázsony Község Önkormányzata
Támogatók: INTERSPAR, MC
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Bauchemie, Kiskakas Vendéglô és
Kisbolt, Bakonyi Zoltán, Farkas
András, Mayer Mûvek
Tóparti Akkordok szervezôje:
Tótvázsonyért Alapítvány
További segítôk: Falugondnoki
szolgálat, Janka Tanya, Ôszidô
Nyugdíjas Klub, Nefelejcs Alapítvány, Hidegkút Község Önkor-

mányzata, Tótv. Polgárôr Egyesület, Tótvázsonyi Református
Egyházközség, Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Tótvázsonyi Hímzô Mûhely, Szülôi
Munkaközösség, Tótvázsonyi Háziorvosi Szolgálat, Betyár Hagyományôrzôk, Szabó Miklós, Szabó
Péter, Varga István, Sipos Ferenc-

né, Buzásy László, Veress Tibor,
Madár Csaba, Szántó Péter, Ivusza
Zoli.
Köszönjük minden segítônk, támogatónk segítségét, várunk mindenkit jövôre is!
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Falunk napja
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Nyári napközi Tótvázsonyban
2017. június 16-tól július 21-ig
tartott az idei napközis tábor, közel
50 gyermek részvételével.
Célunk az volt, hogy a nyári hónapokban segítséget nyújtsunk a
szülôknek gyermekeik felügyeletében.
Feladatunk volt, hogy tartalmasan töltsük ki a gyerekek napjait.
A résztvevôknek élmény legyen az
iskola épületében tartott tábor.
Minden reggel közösen megbeszéltük az aktuális teendôket,
programokat. A reggelit és az
uzsonnát a gyerekek véleménye
alapján állítottuk össze.
Rengeteg segítséget kaptunk a
helyi civil személyektôl és civil
szervezetektôl. Keddenként állandó kézmûves foglalkozás volt, amit
Himmerné Dóri tartott. Tótvázsonyi Hímzô Mûhely segítségével
megtanultunk gombot felvarrni,
figurákat hímezni.
A Tótvázsonyi Nyugdíjas klub
tagjaival, egyik alkalommal sütöttünk linzert, másik alkalommal
pogácsát, amit az iskola konyhai
dolgozói sütöttek ki. Másik alkalommal pedig felelevenítettek
olyan játékokat, amit ôk játszottak
gyermekkorukban. Mesét mondtak.
Volt részünk rendôrségi bemutatóban, megnézhettük a kisgólyák
gyûrûzését,
megsimogathattuk

Bárányos Zsaniék állatait. Többször tartottunk pancsolós napot,
vetélkedôt.
Péntekenként kirándultunk, gyalog Hidegkútra, a szülôk és az önkormányzat segítségével Aszófôre,
Koloska völgybe, valamint busszal
Nagyvázsonyba és Veszprémbe.

Én úgy gondolom, hogy jól sikerült ez az 5 hét. A gyerekek létszámából is látszik, hogy jól érezték magukat, ugyanis sokan azért
jöttek, mert hallották másoktól,
milyen jó a napközi. Ennek én kifejezetten örülök. Szeretném megköszönni a helyi önkormányzat

anyagi támogatását, a helyi konyha
állandó segítségét, valamint mindazok segítségét, akik valamit is
hozzá tettek a nyári napközi sikeréhez, mûködéséhez.
Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Schönwald Mária Községi Könyvtár és Helyismereti Gyûjtemény

Ôszi könyvtári programok
Régi idôk mozija címmel
Szabadtéri filmvetítés lesz szeptember 15-én pénteken 18 órakor a Tó-parkban (rossz idô esetén az
Ifjúsági klubban)
A film címe: Állami áruház
Rendezte: Gertler Viktor
Szereplôk: Gábor Miklós, Latabár Kálmán, Petress Zsuzsa
A film vetítése elôtt kis elôadást hallhatnak az érdeklôdôk a mû születésérôl és a színészekrôl.
Rendhagyó irodalmi óra „Irodalmi lépegetô”
Szeptember végén, tanóra keretében, rendhagyó irodalmi óra lesz a Tótvázsonyi Könyvtárban. A 3.
és 4. osztályos gyerekek számára tervezett olvasásnépszerûsítô program, a kortárs külföldi, illetve
magyar gyermek- és ifjúsági irodalom szerzôit szeretné a diákok figyelmébe ajánlani, segítséget
nyújtva ezzel, hogy megtalálhassák a számukra megfelelô olvasmányokat.
A Nagy háború konyhája
Novemberben, szintén a Tótvázsonyi Könyvtárban, vetített képes gasztro-történeti elôadást tart
Palkóné Jády Melitta a Megyei Könyvtár munkatársa, az elsô világháború hátországának élelmezési, étkezési helyzetérôl.
Milyen pótélelmiszerek léteztek? Mi volt a háborús liszt összetétele? Hogyan próbálták a hiánygazdaságot enyhíteni? Mik voltak azok a száz évvel ezelôtt megjelent élelmiszerek, amelyek a mai
napig megtalálhatóak a háztartásokban? Mi a fôzôláda? Hol és milyen húst lehetett enni a hústalan
napokon? Milyen termékeket érintett a jegyrendszer?
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Felhoffer Antónia - könyvtáros

Pusztán 1 Nap
Kövesgyûrpuszta falunapja az
idei évben is jó hangulatban telt. A
jó idô megalapozta az egész nap jó
hangulatát, ahol mindenki találhatott kedvére való foglalatosságot,
az ugrálóvár, a kézmûves program,
vagy a színpadi mûsorok terén egyaránt. Az esti Fláre Beás koncert,
bár késve kezdôdött, nagyon hangulatosra sikeredett, majd az ôket
követô Módi Györgyi is kacagtató
volt. Dj. Pinyó bulija igazán jó zárása volt a rendezvénynek.
Köszönjük a támogatóknak:
Tótvázsony
Önkormányzata,
MC Bauchemie, Balogh Levente,
Mayer Mûvek- és a segítôknek,
hogy idén is megtarthattuk pusztanapunkat.
Szendrei Szilárd

Utcazene koncertek
Tótvázsonyban
Idei évben 2 utcazenét szerveztünk, 2 új, eddig nem használt helyszínen.
Az iskolánál 2 fiatal zenélt - Poples Duo- gitáron és ütôs hangszereken, ismert számokat adtak elô. Kicsit késve hirdettük meg, de azért szép
számban voltak érdeklôdôk.
A júliusi estén a helyi tagokból álló 100% Adrenalin zenélt a kemencénél. Nagyon nagy érdeklôdés volt a koncertre, sajnos a fellépés végén
eleredt az esô, így az utána tervezett kötetlen sörözés elmaradt.
Jövôre új helyszíneken, újabb fellépôkkel várjuk a z esti koncerteket
szeretô közönséget.
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tótvázsonyi Hímzô
Mûhely eredményei
2017. június 24-28 között Hauck Jánosné Rózsi és Nagy Gellértné Ani
a Gébárti Kézmûvesek Házában, a Hagyományok Háza által akkreditált
60 órás képzésen dr. Illés Károlyné Ani, a Népmûvészet Mestere szakmai irányításával vett részt.
A tematikában 7 tájegység hímzéskincse szerepelt, a palóc, a sárközi,
a széki. Az anyag- és színhasználat mellett vagy tízféle öltéstechnikát sajátítottak el, valamint a kész hímzés tálalása is téma volt. Ôsszel vizsgát
kell majd tenniük.
A Magyar Kézmûvességért Alapítvány által a Duna Palotában megrendezésre kerülô nyári országos kiállításra ismételten befogadták az általuk beküldött összes hímzést. A megnyitó ünnepség 2017. július 28-án
14 órakor lesz.
Tótvázsonyi Hímzô Mûhely − Szuperné Bohus Judit népi iparmûvész
vezetésével − Dobszay Farkas, Hauck Jánosné, Ihász Ferencné, Koczor
Anita, Nagy Gellértné, Szántó Istvánné, Tósoki Zoltánné, Utczás Gáborné, Weinhardt Ferencné
Nagy Gellértné Ani
Tótvázsonyi Hímzô Mûhely
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Beszámoló a tótvázsonyi nyugdíjasok
augusztusi tevékenységeikrôl

Augusztus hónapban általában
nálunk is a nyári szünet volt jellemzô. A Savanyú Jóska napokra
való készülôdés töltötte ki idônk
nagy részét. Feladatunk volt bôven,
hiszen a szokásos részvételünkön
kívül az ajkai nyugdíjasokat is vendégül láttuk. Nem kis feladat volt
ez, hiszen az ottani nyár elejei kirándulásunk alkalmával nagyon
szívélyes, vendéglátásban volt részünk, szerettük volna mi is kitenni
magunkért. Elsôdleges tervünk a
falunk nevezetességeinek bemutatása volt. Természetesen nem volt
lehetôségünk annyi látnivalót bemutatunk, amit Ajkán láttunk, de
két-három órás séta a faluban így is
kellett, hogy végig járjuk a falunk
látnivalóit.
Az elsô és második világhá- nagy szakértelemmel és fáradságborúban, Tótvázsonyban elesett gal készítenek nyugdíjas asszonyakatonák emlékmûvénél jártunk, ink.
ahol Hauck Jánosné tartott rövid
A délutáni mûsorban énekkaaz akkor történtekrôl. majd innen
tovább menve a református templomot néztük meg, Pap Attila közremûködésével.
Következett a Közösségi Ház,
majd a Tó park, és a katolikus
templom. A kereszténység kialakulásáról elnök asszonyunk, Weinhardt Ferencné, Marika tartott
elôadást vendégeinknek.
Ez után a Savanyú Jóska sírjához
mentünk, ahol Varga István mesélte el a híres betyár élettörténetét.
A több mint ötven fô vendég, és
a nyugdíjasok részére ebédet készítettünk, aminek a végére nem
maradhatott el a lassan „Tótvázsonyikum” –nak számító rétes, amit
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ruk betyár nótákkal lépett fel. A az ôszi programok szervezésével,
„színjátszó” csoportunk is sok-sok amik igen tartalmasnak ígérkezik.
humorral fûszerezett elôadást tartott nagy sikerrel. Már készülünk
Pázmándi Attila

Óvodai hírek
Sajnos a tavaszi számból kimaradtak az óvodai hírek, melyet
most szeretnénk pótolni.
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 népszerû tágas
udvar szépítése. Egy felajánlás
révén kis mászóka felállítására is
sor került, 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 segítséget, amibôl egy
ilyen helyen soha nem elég, ezért
mindig várják a segítô szándékú
embereket. Az apukák, anyukák,
mellett külön köszönet illeti Reiter
János vállalkozót, 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 gyerekek heteken át próbálták a tánclépéseket és szorgosan készültek a
rendezvényre, amelyre az óvónôk
kísérték el ôket. A rendezvényen
külön dicséretben részesültek a
tótvázsonyi óvodások, akik nemcsak a legnagyobb létszámmal, de
keringôtáncukkal is kitûntek a találkozó résztvevôi közül.
Egészséges életmód, környezettudatosság, biztonság – ezek a
kulcsszavai a hagyományteremtô
szándékkal idén elsô alkalommal
útjára indított Vidám Hajnal-napok rendezvénysorozatnak. Célja,
hogy a bölcsôdés és óvodás gyermekek számára olyan új és izgal-

mas programokkal kedveskedjen,
mint például a bemutatóval egybekötött rendôrségi nap vagy az óvodai piknik a golfpályán, továbbá az
ÁNTSZ-szel közös és a helyi termelôk bevonásával szervezett interaktív egészségnap. Utóbbi a felnôtteknek is szól és az egészséges
táplálkozásra hívja fel a figyelmet
kóstolókkal, közös szülô-gyermek
sportos vetélkedôvel.
Az újdonságok közül nem maradhatott ki az Anyák napjának
ünneplése sem, amely idén ennek

a napnak a bensôséges, családi jellegére fókuszált, és a meglepetésnek az apukák is részesei lehettek.
Az utolsó májusi program hagyományosan a hónap végi évzáró
volt, amelynek mindig az óvoda
udvara ad helyszínt, ahol elbúcsúztattuk az iskolába készülô,
ballagó nagycsoportosokat is.
ÚJ NEVELÉSI ÉV
Augusztus 21-én nevelési értekezlettel indítottuk el a 2017-2018as nevelési évet, hogy az elôttünk
álló feladatokat megfelelô szakmai
felkészültséggel kezdjük el.
Az év során az óvoda személyi állományában több változás
is történik. Blanka néni helyére,
Pintér Nóra Felícia gyakornok

óvodapedagógus érkezik, és az
óvodai munkát segítôk körében
is személyi változás várható. A
három óvodai csoportban továbbra is 7 óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, 3 dajka, és
egy pedagógiai asszisztens segíti
munkánkat. A 2017. szeptemberi
induló gyermeklétszámunk 65 fô,
melyhez a nevelési év végéig folyamatosan érkeznek a gyermekek.
Akik folyamatosan töltik be 3.
életévüket, a kis (Süni) csoportba kerülnek, óvónôjük Dia néni
és az új kolléganô lesz. A 12 fôvel
induló csoport ideális lehetôséget
biztosít a családias beszoktatáshoz. A középsô (Cica) csoportba
26 gyermek kezdi el az évet Jutka
néni és Ildikó néni szárnyai alatt.
A nagycsoportba (Gólya) 27 óvo-

dás került, akiket Angéla és Kati
néni vár sok szeretettel. A bölcsôdei Mackó csoportban 10 kisgyermekkel kezdi meg az évet.
A bölcsôdébôl az idei szeptemberi kezdéssel újra nagyobb
számban kerültek át gyermekek
az óvodába, akik könnyen beilleszkedtek a csoportokba. Mivel a
bölcsôdések napi szinten találkoznak az óvodásokkal, az óvodában
dolgozó felnôttekkel, a váltás nem
jelentett nagyobb gondot számukra. A családból érkezô új gyermekek beszoktatását folyamatosan
valósítjuk meg. A szeptember az
új közösségek kialakításáról, baráti kapcsolatok kiépítésérôl szól.
Igyekszünk minden kisgyermek
számára elegendô figyelmet biztosítani, hogy mielôbb jól érezze
magát a saját kis közösségében.
A játékos ismerkedés mellett
szeptember végén elindulnak a
foglalkozások. A Nevelési Tanácsadó szakemberei felmérést
végeznek a nagycsoportosok körében, és szükség szerint fejlesztô foglalkozásokat javasolnak a
rászoruló gyermekek számára. A
tavaszi felmérések eredményeként
a logopédiai foglalkozások is megkezdôdnek. Az óvodások szülei
katolikus vagy református hittanra, néptáncra, és Bozsik focira járathatják gyermekeiket.
Fontosnak tartjuk, hogy közösségünk valamennyi tagja felelôsséget vállaljon a kitûzött céljaink
és feladataink megvalósításáért.
Szeretnénk, ha kisgyermekeink
az idei nevelési évben is örömmel
tevékenykednének, szívesen jönnének intézményünkbe. Nagyon
sok szeretettel várjuk az újonnan
érkezô gyermekeket, és kívánjuk
a búcsúzó gyermekeknek, hogy
érezzék jól magukat iskolájukban,
sok örömben, sikerben legyen részük, és szeretettel gondoljanak
vissza óvodájukra!
Magasi Jánosné
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Janka Tanya

Egyik
munkatársunk
bemutatkozik

Hajdu Anitának hívnak, 24 éves
vagyok. Kövesgyûrpusztán élek
a szüleimmel és két bátyámmal.
Tavaly nyáron ballagtam el a Kozmutza Flóra Iskolából, azóta a Janka Tanyán dolgozom.
Nagyon szerettem az iskolát,
ahol sok programot, nyári tábort
szerveztek számunkra. A szövés és
a tánc foglalkozások tetszettek a
legjobban. Egy kicsit még hiányzik
az iskola, de tetszik, hogy a Janka
Tanyán úgy dolgozhatok, mint egy
felnôtt és a munkámért fizetést is
kapok. Így kedvem szerint vásárolhatok magamnak olyan dolgokat,
amikre szükségem van és amikre
vágyom.
A munkatársakkal jól megértjük
egymást, jól együtt tudunk dolgozni és sokat beszélgetünk egymással. A Janka Tanyán végzett
feladatok közül szívesen választom
a mosogatást, a festést, a csiszolást,
fûnyírást és nagy örömmel megyek
az Intersparba is dolgozni.
Szabadidômben szeretek zenét
hallgatni, kirakózni, színezni. A
testvéremmel rendszeresen csinálunk közös programokat, például moziba megyünk vagy MKB
meccs
re. Szívesen veszek részt a
kövesgyûri rendezvényeken.

Spájz Vásár
Svéba Sajt és Janka Tanya sokat
ötletelt 2016-ban egy olyan vásárról, ahol a helyi és környékbeli
termelôk árusíthatnák termékeiket. Az ötletelésbôl terv született
és konkrétan 2016 novembere óta
havonta szervezünk Janka Tanyán
Spájz vásárt.
A vásár mindig kellemes hangulatban telik, a termelôk lelkesen
árusítják gondosan, nagy szeretettel készített, megtermelt termékeiket. Széles választékban kaphatók
különbözô élelmiszerek úgy mint
például: zöldség, gyümölcs, házi
készítésû lekvár, szörp, fûszerek,
tea, Svéba sajtok, joghurt, cukrászsütemények, méz és a Kálvária
Levendula termékei. Janka Tanya
ezeken a vásárokon képeslapokat, saját kertünkben megtermelt
zöldségeket, kézmûves termékeket
árusít.
Mind e mellett gyönyörû és jó
minôségû kézzel szôtt szônyegek
kaphatók, amit Janka Tanya egyik
munkatársa, Pittner Attila készít
szabadidejében.
Ezen kívül különbözô kézmûves
dísztárgyak, szalvétával díszített
díszdobozok, szép táskák, sálak,
párnák stb. is kapható a vásárban.
A virágkötésben nagyon ügyes
helyi termelôk is árusítják mutatós
termékeiket. Ajtódíszek, asztaldíszek, temetôbe koszorúk, díszek
mécsessel, vásárolhatók fôként a
mindenszentek elôtti vásárban.
Karácsony közeledtével pedig adventi koszorúk is megtalálhatók.
Olyan jó dolog látni és másoknak
is megmutatni, hogy ennyi szép, ízléses, finom, termék kapható Tótvázsonyban. Garantáltan jó minôség, a termelôtôl megkérdezhetô a
termék ekészítésének folyamata.
A Spájz vásár mellett Janka Ta-

nya használt ruha vásárt is szervez
mindig a foglalkoztató épületében.
Janka Tanya számára a vásár
rendkívül nagy lehetôség, hogy
megnyissa kapuit és megmutathassuk, kik vagyunk, mit csinálunk.
A vásárok dátumát minden hónapban szórólappal, plakátokkal
hirdetjük, valamint Janka Tanya,
Svéba Sajt és a Kálvária Levendula
Facebook oldalán is megtalálható.
Szívesen várjuk a helyi és környékbeli termelôket aki szintén
szívesen részt vennének a Spájz
vásáron.

A legközelebbi Spájzés Használtruha vásárok:
- szeptember 15. péntek
- október 13. péntek
- november 17. péntek
- december 15. péntek
A vásárok ideje: 14.00-tôl 17.00-ig.
Janka Tanya

A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja

Hajdu Anita,
Janka Tanya munkatársa
Felelõs kiadó:
Sipos Ferenc
polgármester
Tipográfia: Dobszay Csaba
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