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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Koronavírus
Mint azt talán sokan tudják, 

az ôsz folyamán településünkön 
is megjelent a koronavírus. Már 
több igazoltan pozitív eset is volt, 
mire ezeket a sorokat olvassák va-
lószínûleg további esetek is lesz-
nek. Az újságban olvashatóak dr. 
Feretzi Zsófia háziorvos gondo-
latai, amihez csak pár hozzáfûz-
ni valóm lenne. Fontos, hogy ne 
stresszeljünk vagy pánikoljunk, 
de az is, hogy ne vegyük fél váll-
ról a járványt. A maszk viselése 
és a további szabályok betartása 
nem csak magunk miatt, hanem 
a környezetünk, családunk miatt 
is fontos. Így tekintsünk a szabá-
lyokra és ne úgy, mint felesleges 
korlátozásokra vagy kellemetlen-
ségre.

Aki úgy érzi, hogy a következô 
idôszakban az egészégi állapota 
miatt nem szeretne kimozdulni 
otthonról, vagy ismer bárkit, aki-
nek szüksége lenne segítségre, 
annak természetesen az Önkor-
mányzat most is biztosítja a be-
vásárlás, gyógyszerkiváltás és az 
egyéb ügyintézéshez a segítséget. 

Ha bárki igényelné, kérem ke-
resse Sárközi Zsuzsanna házi 
segítôt (0620/312-7215), vagy 
Kovács Gergely falugondnokot 
(0670/374-7578).

Óvoda fejlesztés
Az óvoda belsô átalakítása és 

bôvítése a kivitelezési szerzôdés 
szerinti megfelelô ütemben zajlik. 
Terveink szerint a jövô év elejé-
re, legkésôbb februárra elkészül 
az új tornaszoba, és utána teljes-
körûen tudják használni a gyere-
kek az új épületrészt is.

Csapadékvíz
A lezárt közbeszerzés és a fel-

tételes kivitelezôi szerzôdés meg-
kötése után benyújtásra került 
egy kérelem, amelyben a beruhá-
záshoz plusz forrást kérünk, mi-
vel az elnyert pályázat nem fedezi 
a fejlesztés teljes kiadásait. Az 
év végére meglesz a reményeink 
szerint pozitív válasz és akkor el 
tudjuk kezdeni a munkálatokat. 
Ha nem sikerül plusz forrást sze-
reznünk, akkor csökkenteni kell a 
mûszaki tartalmat úgy, hogy a fej-
lesztés minôségét ne befolyásolja.

Temetô kerítés
Mire az újságot olvassák elin-

dult a beruházás, terveink szerint 
október végére elkészül a kerítés.

Útfelújítások
Több útfelújítást is terveztünk 

az elmúlt években, ami a régi 
vízvezetékek miatt nem tudott 
megvalósulni. A Virág utca és a 
Nagymezô utca déli részén meg-

terveztettük a vízvezetékek cse-
réjét, a vízjogi engedélyek még az 
idei évben meglesznek. Terveink 
szerint az idei évben a Nagymezô 
utca délkeleti részének az aszfalt 
burkolata tud megújulni. A virág 
utcai víz bekötések cseréje az 
elôzetes számítások szerint 15-20 
millió forintba kerülne, de erre 
sajnos még nincs meg a pénzügyi 
forrásunk, és amíg a vízvezetéke-
ket nem tudjuk kicserélni, nem 
tudjuk az útburkolatot sem fel-
újítani.

Lakótelkek 
kialakítása

A Napsugár utca alatti új utca 
telkeinek a vízi közmû rendsze-
re megtervezésre került, illetve 
folyamatban van a további köz-
mûvek tervezése is. Az év végére 
szeretnénk, ha összeállna a köz-
mûvesítések elôzetes költségve-
tése, és akkor elôszerzôdéseket 
tudnánk kötni a telkekre. Ebben 
az esetben egy részletfizetéses 
konstrukcióban tudnánk érté-

kesíteni a telkeket, ami a vevôk 
részére egy könnyebbség, az Ön-
kormányzat pedig ezekbôl a befi-
zetésekbôl finanszírozni tudná a 
tervezett munkálatokat. Látva az 
építési beruházások nagymértékû 
költségnövekedését, és az elôze-
tes árajánlatokat, biztos, hogy a 
korábbinál jóval magasabb áron 
tudjuk majd értékesíteni ezeket a 
telkeket.

Egyéb beadott 
pályázatok

Az idei évben is több fejlesztési 
pályázatot nyújtottunk be, többek 
között útfelújításra, járdaépítés-
re, közösségi ház felújítására, hi-
vatal épület felújítására és telek-
kialakításra. 

Új járda építésére 5 millió fo-
rint támogatást nyertünk, amibôl 
a Kereszt utcában és a Napsugár 
utcától a katolikus temetôig sze-
retnénk járdát építeni. 

A közösségi ház felújítására és 
útfelújításra nem nyertünk támo-
gatást, a hivatal épület felújításá-
ra és a telekkialakításra beadott 
pályázatokat még nem bírálták el.

Iskolák felújítására is írtak ki 
a „Magyar falu program” ke-
retében pályázatot, azonban az 
elnyerhetô támogatás mértéke 
nem elegendô a tótvázsonyi is-
kolaépületek olyan mértékû meg-
újításához, amivel a mai kor elvá-
rásainak megfelelôen lehetne az 
ingatlanokat fejleszteni. Az épü-
letek felújítására és bôvítésére 
készül egy részletes terv, amivel 
majd támogatási kérelmet tudunk 
benyújtani a beruházásra.

Önkormányzati hírek
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Szeretnék néhány szót írni a ko-
ronavírus második hullámáról.

Kicsit okosabbak vagyunk a 
vírussal kapcsolatban, mert úgy 
látjuk, a vírus alapvetôen csepp-
fertôzéssel terjed, tehát közvetlen 
kontaktus kell, hogy elkapjuk. 
Ezért nem lehet eléggé hangsú-
lyozni a maszkviselés fontosságát, 
a kézmosás szükségességét és a 
távolságtartást. Ha zárt térbe lé-
pünk, viseljünk maszkot!

A tavaszi hullámhoz képest 
egyelôre sokkal kevésbé léptek 
életbe korlátozások. Ennek az 
az oka, hogy a tavaszi intézkedé-
seknek súlyos következményei 
lettek: nagyot zuhant a gazdaság, 
másodlagos egészségkárosodá-
sok alakultak ki az egészségügy 
lezárása miatt, sokan váltak mun-
kanélkülivé. A járvány elsô hul-
lámát sikerült elfojtani, de súlyos 
következmények árán. A jelenlegi 
járványhelyzet sokkal inkább igé-
nyelné a korlátozásokat, de nem 
szeretnénk, hogy a korlátozások 
negatív következményei ismét ta-
roljanak. Megint nagy fegyelme-
zettségre van szükség a fentiek 
miatt, hogy a vírus minél kevesebb 
áldozatot szedjen. Úgy kell laví-
rozni, hogy a kecske is jól lakjon 

(a társadalom, gazdaság mûköd-
jön) és a káposzta is megmaradjon 
(minél kevesebben haljanak meg 
koronavírus fertôzésben). Ehhez 
az kell, hogy fokozottabban vi-
gyázzunk az idôsekre, krónikus 
betegségekben szenvedôkre.

Felmerült, hogy a vírus termé-
szete megváltozott, hogy enyhült, 
kevésbé okoz súlyos megbetege-
dést. Erre sajnos egyelôre nincs 
bizonyíték. Azért szed most ke-
vesebb áldozatot, mert a fiatalok 
körében terjed és körükben nem 
okoz olyan súlyos megbetegedést. 
Amennyiben az iskolás unoka 
megfertôzi a nagyszülôt, a vírus 
komoly tüneteket, súlyos állapotot 
okozhat.

Megállítani nem tudjuk a vírus 
terjedését, de szeretnénk meder-
be terelni, ehhez az kell, hogy 
mindenki személyesen érezze 
magát felelôsnek a környezetében 
élôkért. Mert mindnyájan szemé-
lyesen felelôsek vagyunk azokért, 
akikkel érintkezünk.

A maszk viselésére, kézmosásra 
gondoljunk úgy, mint a biztonsági 
öv bekapcsolására: kényelmetlen 
ugyan, de már nem is gondolko-
zunk rajta, hanem automatikusan 
tesszük. Életet menthet. Javaslom, 

hogy ne érjen váratlanul senkit, 
ha esetleg 10-14 napra karantén-
ba kerül, legyen körvonalazódó 
stratégia, hogy vészeli át az ember, 
család ezt a helyzetet. 

Továbbá szeretném javasolni, 
hogy a sok bizonytalanság ellené-
re próbáljuk a figyelmünket csak 
a szükséges mértékben a korona-
vírus-járványon tartani, örüljünk 
a szép ôsznek, a termésnek, a te-
remtett világ ezernyi csodájának, 
a családnak, a közösségnek, ami 
körülvesz.

Végül szeretnék néhány gyakor-
lati információt is megosztani a 
háziorvosi rendelô mûködésérôl. 
Legfontosabb változás házunk tá-
jékán, hogy szeptember óta Szélesi 
Vera kolléganônk hétfôn, kedden 
és pénteken dolgozik a körzetben. 
Gyógyszerészasszisztensi képzé-
sen vesz részt, mely megköveteli a 
megfelelô gyakorlati idôt a veszp-
rémi anyapatikánkban. Szerdán 
és csütörtökön a kézigyógyszertár 
csak sürgôs esetben áll rendel-
kezésre. Kérjük szépen, hogy a 
rendszeresen szedett gyógyszerek 
kiváltását hétfôre, keddre vagy 
péntekre idôzítsék. Megértésüket 
köszönjük.

A rendelésre, gyógyszerfelírás-

ra továbbra is elôzetes telefonos 
bejelentkezés után lehet érkezni. 
A nyári enyhülés után ismét szi-
gorúbban kell elbírálnunk, hogy 
a különbözô megfázásos, légúti 
tünetes páciensek jöhetnek-e a 
rendelôbe. Kérjük, hogy telefo-
nálás során legyenek türelemmel, 
igyekszünk minden hívást felven-
ni, de elôfordul, hogy három te-
lefon egyszerre csöng. Használják 
ki, hogy elektronikus leveleket is 
fogadunk, ezekre általában 1-2 na-
pon belül tudunk válaszolni.

Szeretném ezúton is megköszön-
ni a felénk áradó kedves, támogató 
és bíztató szavakat, gesztusokat! 
Minden kedves páciensemnek és 
tótvázsonyi lakosnak jó egészséget 
kívánok!

Dr. Ferentzi Zsófia
háziorvos

Szeptember elsejétôl újra kinyi-
tott a könyvtár. Talán még nem 
tudja mindenki, de februártól a 
Csernáton terem és a könyvtár 
helyisége helyet cseréltek a Tetôté-
ren belül. Ennek megvalósításáért 
ezúton mondunk köszönetet Zsár 
Tamásnak, aki a könyvtár bútorai-
nak átalakításával, méretre szabá-
sával lehetôvé tette, hogy azok az 
új környezetükben is használható-
ak legyenek.

Mivel a tél folyamán jelentôs 
könyvselejtezés történt a veszpré-
mi Megyei Könyvtár részérôl, ele-
gendôvé vált a kisebb helyiség is a 
könyvek számára, a nagyobb te-
rem pedig közösségi tér lett, mely 
otthont ad a Mini Manó Klubnak 
és a hímzôknek is. A kiselejtezett 
könyvek könyvbörzén elvihetôk 
voltak, ami iránt nagy érdeklôdést 
mutattak a falubeliek.

Természetesen új könyvek is ér-
keztek idôközben, sok új, gyere-
keknek szóló újdonságot kaptunk, 
de több sváb könyv is beszerzésre 

került, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak köszönhetôen.

A Megyei Könyvtár KSZR 
csoportja (Könyvtári Szolgálta-
tó Rendszer) jóvoltából idén is 
4 program szervezésére nyílt le-
hetôségünk, ebbôl az egyik már 
megvalósult a Születés Fája ren-
dezvényen, melyen a Mézengúzok 
Gyermekzenekar fellépését támo-
gatták.

A következô tervezett progra-
munk október 16-án a Schönwald 
Mária Emléknap, mely könyvtá-

runk névadójának 100. születés-
napja alkalmából kerül megren-
dezésre. A program keretében 

kiállítással és filmvetítéssel készü-
lünk a kultúrházban, melyre min-
den korosztályt várunk.

Janka Tanya hírei
„Ô beteg?”

Egyik nap az iskola utcai játszótéren nyírtuk a füvet és gazoltunk. Az 
iskolás gyerekek is kint játszottak, futkároztak, jó kedvet sugárzott a ját-
szótér. Csoportos megérkezésünk és Dóra hangos beszéde rögtön felkel-
tette a gyerekek figyelmét. Kisebb csoportokban nézték mit csinálunk, de 
fôként Dóra viselkedése nyûgözte le ôket. Egyikük megkérdezte: „Ô mit 
csinál?” elmondtam, hogy Dóri dolgozik, füvet fog nyírni. „És képzeljétek, 
fizetést is kap a munkájáért!” A gyerekek néztek, némelyikük nevetgélt 
majd tovább kérdeztek: „Ô beteg?”  „Nem, -válaszoltam- Ô nem beteg. 
Dóri autista és értelmi fogyatékos. Az autizmus nem betegség. Az egy 
állapot. Ô ilyen…, de képzeljétek tud egy csomó Disney dalt és mesét és 
a mesék összes szövegét meg tudja jegyezni.” A gyerekek csak ámultak. 
Aztán mi beindítottuk a fûnyírót és a játszadozó gyerekek között lenyír-
tuk a füvet. Volt, aki végig figyelt minket, volt, aki játszott és volt, aki még 
egy kisdarabon futott is velünk a fûnyíró mellett. 

Adrienn mind e közben a kis homokozó körül húzta ki a gazt. Mikor 
végeztünk a fûnyírással Dóra letelepedett Adrienn mellé és a homokból 
tornyot kezdett építeni…. és abban a pillanatban a gyerekek koszorú-
ként körbe vették és nézték mit csinál. Elmeséltem: „Képzeljétek, Dóra 
homokból és hóból is meg tudja építeni az Eiffeltornyot.” A gyerekek 
nézték, majd megszólalt egyikük: „Ilyet én is tudok építeni.”

Aztán mi összekészülôdtünk és visszaindultunk Janka Tanyára.  Janka 
Tanyára visszaérve még beszélgettünk, hogy milyen jó volt a gyerekekkel 
találkozni. Adrienn mondta, hogy neki nagyon tetszett. 

Mi az autizmus?
Olyan állapot vagy másképpen fogyatékosság, mely eltérô fejlôdéshez 

vezet. A napjainkban használt hivatalos kifejezés: autizmus spektrum-
zavar. A kifejezésben a spektrum szó arra utal, hogy az autizmusnak 
számtalan megjelenési formája van.  Az autizmussal élô személyek agya 
másképpen dolgozza fel a külvilágból érkezô hatásokat, mint a miénk. Ez 
az eltérô fejlôdés az oka annak, hogy érzékszerveik sokszor túlságosan 
kifinomultak, vagy éppen ellenkezôleg: nem elég érzékenyek, hogy befo-
gadják a környezet ingereit. Ez az eltérô mûködés ráadásul megnehezíti 
a társas kapcsolataikat is. Egy autista embernek problémát jelent megér-
teni a közösség írott és íratlan szabályait, nehezen olvasnak gesztusokból, 
mimikából és gyakran nem értik a hasonlatokat, szófordulatokat.” /Au-
tisták Országos Szövetsége/

Az elôzô Mi újságban meghirdetett nyereményjátékunk nyertese  
Szabó Zoltán. 
Sok szeretettel gratulálunk! Nyereménye: egy Janka Tanya termékeibôl 
összeállított ajándékcsomag.

Janka Tanya dolgozói

Elkezdôdött a tanév
A járványügyi helyzetre való tekintettel több szempontból rendkívüli 

tanév vette kezdetét. Aminek örülünk, hogy pedagógusok diákok együtt 
kezdhettük el a közös iskolai munkát. Minden kezdet nehéz, ez sem lesz 
könnyû! Megértésre, türelemre, toleranciára, együttmûködésre lesz 
szükség.

Intézményünk helyi eljárásrenddel rendelkezik a koronavírus elleni 
védekezésre, amelynek elsôdleges célja: tanulóink és saját egészségünk 
védelme.

A kapcsolattartás módja a jelen helyzet miatt változik. Az iskola épü-
letébe bejönni (iskolavezetést, osztályfônököt, pedagógusokat, keresni) 
csak elôre egyeztetett idôpontban lehet.

Minden aggodalom és bizonytalanság érzet mellett igyekezni fogunk a 
2020/21.-es tanévet is tartalmassá, emlékezetessé tenni.

Az iskola dolgozói nevében jó egészséget kívánok Mindenkinek!

Koronczai Éva

Hírek a rendelôbôl

Könyvtári hírek Az iskolában a hetedik – nyol-
cadikos osztályoknak szervezünk 
elôadást, Klausz Melinda közös-
ségi média specialista közremûkö-
désével a biztonságos internet és 
közösségi média használatáról. A 
tervezett idôpont november 9.

Végezetül –ha a járványhelyzet 
engedi- megrendezzük a hagyo-
mányos adventi kézmûves foglal-
kozást, melyet december 4-én sze-
retnénk megvalósítani.

Addig is szeretettel várunk min-
den érdeklôdôt a Tetôtérbe, a 
könyvtárba, ahol három laptop áll 
rendelkezésre internet elérhetô-
séggel, lehetôség nyílik kölcsön-
zésre, helyben olvasásra, vagy akár 
fénymásolásra.

Szeretnénk mindenkit arra meg-
kérni, hogy a járványhelyzet követ-
keztében esetlegesen nála maradt 

könyveket mielôbb hozza el a 
könyvtárba.

Az Önkormányzat tetôterében 
az alábbiak szerint várjuk idén 
ôsztôl vendégeinket.

Hétfô: 8:30-12:00, 
ill.  13:00-16:00
Kedd: 13:00-19:00
Szerda:  8:30-12:00, 
ill.  13:00-16:00
Szombat:  9:00-13:00

Természetesen, a nyitvatartási 
idôn kívül is itt vagyunk munkana-
pokon 8:00-16:00 között a Tetôtér-
ben, így, ha erre jár, és nyitva talál 
bennünket, tud kölcsönözni vagy 
fénymásoltatni.

Máhl Melinda Viktória
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Schönwald Mária néni 100 éve 
született 1920. október 16-án.

Bizonyosan vannak a faluban, 
akiknek sok személyes emlék 
kötôdik e névhez és archoz, 
olyanok is lehetnek, akik sokat 
hallottak róla, de már nem 
találkozhattak vele, és biztosan 
vannak olyanok is, akik csak a 
helyi könyvtár nevébôl ismerik 
nevét. 

„Majd így folytatta: Bizony mon-
dom nektek, hogy egyetlen próféta 
sem kedves a maga hazájában.” /
Lukács evangéliuma 4:24/ Sokan 
ismerték személyesen. De róla is, 
mint minden, közéletben aktív 
embernél elmondható, hogy so-
kan szerették és tisztelték, emel-
lett voltak, akik nem nézték a 
tevékenységét jó szemmel, vagy 
épp vélt vagy valós hibái alapján 
ítélték meg. Én nem kívánok senkit 
meggyôzni, vagy vitát generálni, 
az ilyen témákat nem célom bon-
colgatni, utólagosan igazságot 
keresni. Én személy szerint csak 
méltatni tudom munkásságát, 
életét példaként tekintem magam 
számára, ebbôl a szemszögbôl kí-
vánom megítélni tetteit. 

Munkáját oly mértékben érzem a 
település életét meghatározó mér-
tékûnek, hogy a 100 éves jubileum 
apropóján szeretnék többször itt 
az újság hasábjain Mária nénire 
emlékezô cikkeket írni, visszaem-
lékezéseket ösztönözni, és ren-
dezvényeket szervezni az életével, 
életmûvével kapcsolatban.

Elsô cikkemben egy rövid élet-
rajzot, életutat állítottam össze.

Schönwald Mária néni 1920. ok-
tóber 16-án született Schönwald 
József és Scheller Mária elsô lá-
nyaként a Magyar utca 13 szám 
alatti szülôi házban. 1927-1931 
között a helyi katolikus iskolában 
végezte a 4 elemi osztályt. A taní-
tás nyelve magyar volt, szünetben 
németül beszéltek egymás közt. 
A 4 polgári osztályt a veszprémi 
Irgalmas Nôvérek polgári iskolá-
jában járta ki 1935-ig. 1935-1940 
között a veszprémi Angolkisasszo-
nyok Tanítóképzô intézetében ta-
nult, ahol tanító oklevelet kapott. 
1941-tôl tanított Barnagon a római 
katolikus elemi iskolában, majd 
1942 augusztusától 1943 decembe-
réig Ôsiben osztálytanítóként dol-
gozott. 1943 májusában meghalt 
édesapja, azért jött haza Tótvá-
zsonyba édesanyjához, ahol az év 

végén a helyi iskolába felkérték ta-
nítónak. Már Ôsibôl betegen tért 
haza, 1944 január elején agyhár-
tyagyulladással került a veszprémi 
kórházba, ahol 1944 június 23-áig 
gyógyították. 1944 szeptemberé-
ben kezdett bele a helyi iskolában 
az oktatásba, de október 15-étôl, 
a nyilas hatalomátvétel után az 
iskolákban megszûnt az oktatás, 
a katonaságot szállásolták el az 
iskolaépületekben. A bombázá-
sok gyakorivá válásáig házaknál, 
csoportokban folyt az oktatás, de 
onnantól a tanítás véget ért. 1945 
áprilisától folytatódott a tanév, 
miután március 25-én átvonult a 
falun a szovjet front. 1949-ben át-
helyezték Litérre, ahol 1955-ig ta-
nított. 1955-ben a levelezô képzést 
elvégezve a Budapesti Pedagógiai 
Fôiskolán biológia-földrajz szakos 
tanári diplomát kapott. 1955 szep-

temberétôl 1976-ig, nyugdíjazásá-
ig a tótvázsonyi iskolában tanított. 

1972-tôl felkérésre végezte a 
helytörténeti dokumentumok, 
információk képek gyûjtését, a 
helyi német nemzetiségi nyelv, 
dalok, mondókák, hagyományok 
gyûjtését, rendszerezését és köz-
re adását. Ennek egyik legtelje-
sebb formája az 1994-ben kiadott 
Tótvázsony múltja és jelene címû 
könyvben található. Ezen kívül 
több nemzetiségi kiadvány létre-
jöttében segített, vagy használták 
fel gyûjtését. Munkája által került 
újra betanításra a helyi Christ-
kindl spiel karácsonyi sváb betle-
hemes játék.  Mindig nyitott volt a 
helytörténettel foglalkozó fiatalok 
felé, sok tanulmány, diplomamun-
ka készítésében volt aktív segítô, 
adatközlô.

Egész élete során a családjából 
kapott Istenhit vezérelte, a legsö-
tétebb idôszakokban is kitartott 
hite mellett, fontos feladatának 
tartotta a fiatalokat a hit útján el-
indítani, a szentségekhez járulásu-
kat. Segítette, a valamilyen okból 
hitoktatásra nem járó gyermekek 
és fiatalok összegyûjtését és segí-
tését ezen az úton. Tanári mun-
kája mellett és nyugdíjas éveiben 
is aktívan végezte. A gyülekezeti 
élet aktív tagja volt, elsô helyen 
szerepelt életében az isteni tanítás 
megtartása és hirdetése.

A helyi közösségi élet aktív tagja, 
segítôje és mozgatója volt aktív és 
nyugdíjas éveiben egyaránt. Elfo-
gadta a felkérést, hogy a Millenni-

um évében a települési emlékzász-
ló zászlóanyja legyen. 

A nemzetiségi kultúra ápolásá-
ért Nemesvámos Községi Közös 
Tanácsától 1988-ban kapott em-
lékérmet. Nemzetiségi munkájá-
ért 1996-ban a Veszprém Megyei 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zatok Közösségének kitüntetését, 
az évente kiadott Ehrenpreis-t 
kapott.  Közösségi, hitéleti, hely-
történeti és nemzetiségi munkája 
alapján 2000-ben elsôként kapta 
meg Tótvázsony Díszpolgára cí-
met. 

2006. december 20-án halt meg. 
2011 decemberében névadó ün-
nepség keretében a helyi könyvtár 
felvette nevét a munkássága elôtti 
tisztelet jeleként. 

Szeretném a cikksorozatot foly-
tatni, örömmel veszek minden 
megkeresést, mely Mária néni éle-
térôl, munkásságáról nyújt további 
információt, vagy akár hiteles kor-
dokumentumként szolgál ehhez a 
témához, újságcikk, fénykép, tár-
gyi emlék formájában. 

Ennek a cikknek a megírásában 
segítségemre volt korábbi, saját 
kézzel írt önéletrajza, Heilig Réka, 
Csipszer József és Csipszer Zoltán 
által írt „Akik hûek maradtak” 
címû iskolai pályamunkája (1996), 
Veress D. Csaba Tótvázsony múlt-
ja és jelene (1994) és a könyvtár-
ban található díjai.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Mária néni emlékezete
Augusztus 12-, 13-, 14-én zajlott 

le az idei Savanyó Jóska Napok. 
2001-ben rendezték meg tótvázso-
nyi fiatalok az elsô Savanyó Jóska 
Napot. Az idén tehát jubilált ez a 
rendezvény. Szerettük volna, ha az 
akkori szervezôk a mostanin is ak-
tívan részt vesznek. Ez kisebb-na-
gyobb sikerrel valósult meg. Sajnos 
többen elköltöztek, távol vannak, 
családos teendôik mellé kevésbé 
fér már bele a közösségi aktivitás. 
Szerettük volna, ha az elmúlt 20 év 
érdekesebb programelemei idén is 
megvalósulnak. Ebben is sikerült 
pár elképzelésünk.

Csütörtökön a református temp-

lomban Borsos Dominika és 
Goján Szabolcs - a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem tanulói - 
harmónika koncertje szórakoztat-
ta a közönséget.

Pénteken a Tó Party Akkordok 
keretein belül „elôzenekarként” 
Darvasi Noémi gitározott és éne-
kelt, majd Dávid Roland követ-
kezett, aki szintén énekelt gitár 
kísérettel. A büfében a Nefelejcs 
Alapítvány krumplis pogácsát 
sütött, az Ifjúsági Egyesület zsí-
ros kenyérrel, szörppel, fröccsel 
kínálta a szórakozni vágyókat. 
Sötétedés után a tûzzsonglôr cso-
port aratott nagy sikert. Ez a prog-
ramelem korábbi években nagy 
sikerrel futott, idén a jubileum 
kapcsán újra felelevenítettük. 

És elérkezett a várva várt 
szombat, amit nagyon vártunk 
és izgultunk is a járvány 
helyzet miatt, de mint kiderült 
feleslegesen. 500 fôig lehetett 
rendezvényt tartani, és be is 
tartottuk a szabályokat. Rengeteg 
gyerekprogrammal készültünk. 
Lehetett kézmûveskedni Dórival 
és Ágival, a helyi Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület egész napos 
foglalkozást, bemutatót tartott. 
Ervin szekérrel vitte a gyerekeket. 
Foci- és teniszpálya mindenki szá-
mára nyitva állt. Csilla Ringató 

foglalkozást tartott. Németbá-
nyai betyár barátaink a betyár 5 
próbát segítették. A Répa-Retek-
-Mogyoró gyerek zenekar ferge-
teges hangulatot teremtett a gye-
rekeknek. A kicsit késve érkezô 
légvár sem állt sosem üresen. 
Közel 10 csapat nevezett be idén a 
fôzôversenyre, senki nem távozott 
üres kézzel. Az ebédet- csülkös 
sertéspörkölt - Laci fôszakács és 
segítôi készítették el. A birkapör-
költet édesanyám fôzte. Minden-
nek nagy sikere volt és elfogyott. 

A kulturális blokkot Polgár-
mester úr köszöntô szavai után 
Schmidt Viktória és öccse Zol-

tán zongora és harmónika játéka 
kezdte. Ez idô alatt megérkezett a 
Savanyó Jóska Napok elmúlt évek-
ben elmaradhatatlan vendége, az 

esô is. Délután fellépett a Jó Laci 
Betyár, ami elôtt a hagyományôr-
zô betyárok és pásztorok megem-
lékezést tartottak a Savanyó Jóska 

sírjánál. Dávid Lacinak köszön-
hetôen nagyon sok hagyományôr-
zô betyár jött el rendezvényünkre 
és még bemutató sátor is volt, ahol 
Laci gyönyörû szûreit, kampóit, 
csengôit, pergôit, gyûjtött tárgyait, 
képes archívumát bárki megszem-
lélhette.

Majd következett Rózsás Viktó-
ria és Poór Péter közös produkci-
ója.

Az S.M.S. együttes játszott a 
bálban hajnali 4 –ig. Közben 22 
órakor Leventének köszönhetôen 
Márió emelte a hangulat hôfokát 
a sátorban.

Én úgy gondolom, hogy nagyon 
jól sikerült az idei falunap, 
mindenki megtalálhatta a 
kedvére való szórakozást. Nagyon 
köszönjük a felajánlásokat és a 
rengeteg segítséget. Ha bárkinek 
ötlete, javaslata van a jövô évi 
Savanyó Jóska Napokra, szívesen 
fogadjuk.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Savanyó Jóska Napok 
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Ruhaadományok
Ruhaadományok, felajánlások érkeztek. Aki szeretne jönni telefo-

non egyeztessen idôpontot.Gyermekruhák, cipôk. Kb 5-6 éves korig. 

Horváth Marianna
Tótvázsony Védônô

70/866-5445

Az idei évben rendhagyó módon 
szeptemberben rendeztük meg ezt 
a programot, amit máskor május-
ban szoktunk. A járvány felül írta 
terveinket. Ilyenkor köszöntjük az 
elmúlt egy év szülötteit és család-
jaikat. 

Horváth Marianna védônô üd-
vözölte a megjelenteket. Majd 
Kajtár Jenô képviselô úr méltató 
szavai következtek. Sipos Ferenc 
polgármester úr adta át a virágokat 
az édesanyáknak. Hauck Emma, 
Netti és Panna a búcsúzó Kertész 
Eleonóra védônônek köszönte meg 
sok éves munkáját. Az Önkor-
mányzat nevében Polgármester úr, 
a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
nevében Szendrei Szilárd köszönte 
meg Nóra munkáját egy-egy csokor 
virággal és ajándékkal.

Az Eötvös Károly Megyei Könyv-
tár jóvoltából a gyerekeket a Mé-
zengúz Gyerekzenekar szórakoz-
tatta. Az öttagú zenekar vidám 
hangulatot varázsolt a tó partjára. 

A helyi könyvtár is kitelepült a 
rendezvény helyszínére, hogy egy 

Születés Fája

kis ízelítôt kapjanak gyerekek és 
felnôttek a könyvválasztékból, va-
lamint beiratkozásra és kölcsön-
zésre is nyílt lehetôség.

Köszönjük a segítséget a büféasz-
talnál és a park díszítésénél.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Máhl Melinda Viktória

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület


