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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület szervezésében 2015. ok-
tóber 10-én szüreti felvonulás és mulatságra került sor Tótvá-
zsonyban. 15 óra körül már gyülekeztek a felvonulók az iskola 
elôtt. Innen indult a felvonulás a következô útvonalon: Iskola- 
Telep u.- Kereszt u.- Napsugár u.- Virág u.- Hajnal u.- Magyar 
u. és a végállomás a Kultúrotthon volt. A felvonulók nagyon 
változatosak voltak, kisbíró, harmonikások, lovas kocsik, be-
tyárok, táncosok, dalkörök, traktorok, törpék, kínálók, cigá-
nyok, tûzoltók, kicsik, nagyok, fiatalok, idôsek és sokan mások 
is képviselték magukat. A rendre és biztonságra a polgárôrség 
vigyázott.

A felvonulás után kezdetét vették a mûsorok. A mulatsá-
gon mûsort adtak a következô csoportok: Ôszidô Nyugdíjas 
Népdalkör, Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Dalkör, Gerence 
Néptáncegyüttes és Baráti Kör, Vergissmeinnicht Tánccso-
port Herend, Jana Norbert és Keller Ádám. A mulatságon a 
Janka Tanya készített finom vacsorát, amibôl adomány ellené-
ben mindenki jóllakhatott. Az asztalokon forralt bort, teát és 
gyümölcsöt talált mindenki.

A mûsorok után nagy vigasság vette kezdetét, ahol minden 
korosztály megtalálta a talpalávalót.

Szervezô: Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület. Támogató: Tótvá-
zsony Község Önkormányzata. Partnereink voltak: Tótvázso-
nyi Polgárôr Egyesület, Janka Tanya, Tótvázsonyi Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület, Tótvázsonyi Ôszidô Nyugdíjasklub, Tót-
vázsonyi Német Nemzetiségi Egyesület, Nefelejcs Alapítvány, 
Zeneiskola Tótvázsony, Lovaskocsisok, lovasok, traktorosok. 

Kertész Tamás
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Röviden az elmúlt egy év 
legfontosabb eredményeirôl

Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal – az új testület elsô, és talán legfonto-
sabb sikere, hogy az Önkormányzati Hivatal visszakerült a településre. Barnag, Vö-
röstó és Hidegkút települések ide „csábításával” sikerült a megfelelô törvényi létszá-
mot teljesítenünk. Az új Hivatal nem csak az Önkormányzat számára, de a lakosság 
számára is gyorsabb, olcsóbb ügyintézést tesz lehetôvé.

Járdaépítés – az idei év folyamán az Iskola és az István utcában sikerült egy-egy 
szakasz járdát megépítenünk. Szerettünk volna többet is, de az iskolai konyha felújí-
tásának sürgôssége miatt nem tudtunk. Jövôre tervezzük egy nagyobb szakasz meg-
építését.

Közvilágítás felújítása – a közvilágítási lámpatesteket led lámpákra cseréljük. A 
beruházás az év végén fog megvalósulni.

Tanyagondnoki busz – pályázaton 7 990 000 Ft támogatást nyertünk egy új tanya-
gondnoki busz beszerzésére. Az Önkormányzatnak az ÁFA összegét kellett csak ki-
fizetni.

Polgárôr autó – A Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület 5 000 000 Ft-ot nyert, egy új autó 
vásárlására.

Konyha felújítás – a megyében egyedüliként nyertünk támogatást belügyminisz-
tériumi forrásból, a helyi konyha felújítására. Nagy szükség is volt rá, mert a kony-
ha eredeti kapacitásának a másfél szeresét kellett már fôzni, köszönhetôen a magas 
óvodai létszámnak és a pár éve elindult szociális étkezési lehetôségnek. Az elnyert 
22 794 852 Ft-ból nem csak a konyha újul meg, hanem napelemek is felszerelésre ke-
rülnek, melyek a konyha teljes áramfogyasztását biztosítják.

Kerékpárút – Nemesvámos és Tótvázsony között végre megépülhet, a már két éve 
tervezett kerékpárút. Több sikertelen próbálkozás után az idei évben 199 550 000 Ft 
támogatást nyertünk, amit december végéig fel is kell használnunk. Az elôzetes be-
szélgetések alapján sokan várják már, hogy kerékpárral biztonságosan eljuthassanak 
Veszprémbe.

Iskola felújítása – a település középületei közül már csak az iskola volt, amelyiket 
az elmúlt évek folyamán nem sikerült felújítani. A korábbi években az Önkormányzat 
kisebb lépésekben elkezdte már a felújításokat, elôször a kazánok, majd a nyílászárók 
cseréjével. Az idei év folyamán 69 876 228 Ft-ot nyertünk, amelybôl az épületek külsô 
szigetelése, és a tornatermi nyílászárók cseréje fog megtörténni. A megvalósítási idô 
itt is nagyon szoros, még az idei év folyamán be kell fejeznünk a kivitelezést.

Ha számszerûsítve, horderejét tekintve nézzük, akkor a fenti fejlesztések, pályá-
zatok, együttmûködések az elmúlt egy év legfontosabb eredményei. De nem csak a 
„nagy dolgok” fontosak, van, amikor egy tábla kihelyezése, egy bozót kivágása, vagy 
egy terület kimérése is legalább ilyen fontos az egyénnek, a helyi lakosoknak, Önök-
nek.

Az Önkormányzat célja, hogy a nagy volumenû látványos fejlesztések mellett, az 
apróbb ügyekre is jusson idô, legyen megoldás. Egy-egy ilyen ügy, bármilyen kicsinek 
is látszik, sokszor hónapokba kerül, mire megszületik a megoldás, mire van idô a 
megoldására. Így továbbra is kérem Önöket, forduljanak bizalommal a testület tagja-
ihoz, hozzám, és segítünk mindenben, amiben az önkormányzati keretek lehetôséget 
biztosítanak számunkra.

Sipos Ferenc polgármester

Szüreti mulatság Tótvázsonyban
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Eddig szinte mindig esett, most 
megkukultunk a melegtôl. Nem 
tudom melyik a rosszabb, de ha 
nem köveznek meg érte, inkább 
essen egy félórás esô, mint ár-
nyékban süljünk pirosra. Minden 
máson tudunk változtatni, az idô-
járáson nem igazán, szóval talán 
nem is érdemes ezen rágódni. A 
minden más sokkal érdekesebb.

Idén sok újítást sikerült a falu-
napra kitalálni. Kezdjük ott, hogy 
egész héten szépítettük a rendez-
vényhelyszíneket, a tó parknál 
mindent lefestettünk, a salakos 
focipályát egész héten kapáltuk, 
a száraz füvet locsoltuk. Jó, de ki-
merítô feladat volt, viszont sokkal 
szebb körülmények között fogad-
hattuk a vendégeinket.

Csütörtökön a református temp-
lomban gitárjátékot hallgattunk, 

örömteli, mikor egy környékbeli 
ifjú tehetség mutatkozhat be fa-
lunkban. 

Pénteken délután a gyermekek 
tenisz versenyen mérték össze 
tudásukat, majd „teltházas” kon-
certet adott a Gyöngyhalász latin 
zenekar a tóparton. Vidám muzsi-
ka mellett, finom falatok, jó illatok 
és hangulatos mécsesek adták meg 
az est hangulatát. Miután elpa-
koltunk, még a Vigadóban retro 
diszkót szerveztek fiatalok, sokak 
örömére. Volt, ahol ki lehetett en-
gedni az egész hét fáradt gôzét.

Szombaton nagy lendülettel in-
dult a nap. beindultak a fôzôhe-
lyek, a focipálya benépesült, a népi 
fajátszótér megtelt, megjöttek a 
betyárok a Bakony tájairól. Igazi 
forgatag volt a lovaskocsitól a ral-
liautóig. Sajnos a déli hôség miatt 

a létszám jelentôsen visszaesett, 
olyan kevesen voltunk 11:00-14:00 
között, hogy délibábnak tûnt a 
pusztaságban az a pár ember. 
Délután aztán újraindult az élet, 
beindult a helyi termék vásár, a 
betyárok kicsit összébb húzták 
magukat, hogy mindenki beférjen 
az árnyékba. Betyár ötpróbánkon 
sokan jeleskedtek, értékes aján-
dékok találtak gazdára. Szépen 
megtelt a színpad elôtti nézôtér is, 
még az este megérkezett vihar sem 
ijesztett meg senkit, áramszünet 
ide vagy oda, a Bagossy koncert 
a legjobb értelemben vett buli-
hangulatban telt. Az utcabál sem 
okozott csalódást, igazán jól zárult 
a nap.

Vasárnap a szokásos szemétsze-
dés után az elpakolás is nagyon 
jól haladt, örömmel tapasztaltuk, 

hogy egyre több fiatal kapcsolódik 
be a segítôi csapatba.

Nagy öröm, hogy sok helyi tá-
mogatót találunk évek óta, akik 
önként, önzetlenül támogatják 
falunk közösségi programját. A 
falunap fô támogatója  a helyi 
önkormányzat, mellette az IN-
TERSPAR, MC Bauchemie Kft 
kiemelkedôen sok támogatást 
adott, de nagyon sokat jelentett  
Fodor István , Bakonyi Zoltán, 
Kiskakas Vendéglô és Élelmiszer-
bolt, a Tótvázsonyi Polgárôrség 
Farkas András, Mayer Mûvek, 
anyagi támogatása, illetve Varga 
István, Szabó Miklós, és a Janka 
Tanya rengeteg segítsége.
Várjuk önöket jövôre is!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Savanyó Jóska Napok

Betyáros vigasság délibábbal
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Szeresd azért az Urat, a te Istene-
det teljes szívedbôl… (Mk. 12,30)
Olvasni: Mk. 12, 28-34

Mi a legfontosabb az életünk-
ben? A mai világ, amely körül 
vesz, arra akar rászoktatni min-
ket, hogy egyre több minden le-
gyen fontos számunkra. Minél 
hamarabb akarjunk valamit, egyik 
dolgot a másik után, soha meg nem 
elégedve.

Jézus Krisztus számára a legfon-
tosabb, hogy szeressük az Urat, a 
mi Istenünket teljes szívünkbôl! 
Ez a legfontosabb Jézus Krisztus 
számára! Ismerjük Jézus Krisz-
tust, Ô nem azért mondta ezt, 
hogy megfeleljen a farizeus elvá-
rásának, hogy felmondja a leckét, 
hanem azért, mert az élet és a 
halál Urának ez a legfontosabb, 
hogy szeressük Ôt. Ezért mondja 
már Ezékiel prófétán keresztül: 
„Akkor egy szívet adok nekik, és 
új lelket adok beléjük. Eltávolítom 
testükbôl a kôszívet, és hússzívet 
adok nekik.” (Ez 11,19)

Különösen ebben a kérdésben 
kell a Bibliából kiindulnunk. Mi 
nem tudjuk szeretni az Urat saját 
szívünkbôl (Mk 7, 20-23). Alap-
vetôen minden ember úgy születik 
meg, hogy nem szereti az Istent. 
Miért nem tudjuk szeretni az 
Urat?

Egy családlátogatás alkalmával 
erre a kérdésre kaptam választ: 
azért, mert a földön élünk.

Mi a földön élünk, az Isten a 
mennyben van. Mivel mi itt élünk, 
egyértelmû, hogy mi nem tudjuk 
Ôt szeretni, ez megvalósíthatatlan. 
Egy jó indok arra, hogy ezeket a le-
hetetlenségeket, amelyek a Bibliá-
ban vannak, ne vegyük komolyan, 
mert nem tudjuk megvalósítani.

Valóban nem tudjuk szeretni Is-
tent, de nem azért, mert a földön 
élünk, hanem azért, amit a hitval-
lásunk mond: „Mert természetem 
szerint hajlandó vagyok Isten és 
felebarátom gyûlölésére.”(HK 5. 
kf.) Az ember gondolata ifjúságá-
tól fogva csak gonosz. Nincs egy 
igaz sem Krisztuson kívül. (1 Móz 
6,5; Rm 3,10)

Nem tudjuk szeretni az Istent, 
hanem a gyûlöletére vagyunk haj-
lamosak, mert az Isten iránti elsô 
engedetlenség megrontott ben-
nünket, és fogantatásunk pillana-

tától ezt a gonoszságot hordozzuk 
magunkban.

Tehát nem úgy van, hogy mi 
ugyan jók vagyunk, és jót szeret-
nénk, és szeretnénk szeretni az 
Urat, de hát a földön élünk, olyan 
körülmények között, ahol ez nem 
lehetséges. Ennek ellenére, azért 
mindenki tudja, hogy mi emberek 
jók vagyunk.

Nem a körülmények kötnek meg 
elsôdlegesen, hanem a szívünk Is-
ten iránti állapota, amellyel meg-
foganunk, a gyûlölet. Ez köt meg 
elsô sorban, a körülmények másod 
sorban.

Hadd szólítsam meg ebben a má-
sodik sorban is magunkat.

Mert az elsô ok miatt, hogy mi Is-
ten gyûlöletével a szívünkben szü-
letünk, tönkremegy és sebes lesz 
a szívünk. Sajnos ismerünk olyan 
embereket, aki egész egyszerûen 
már a saját szeretteiket nem tud-
ják szeretni. Kiábrándultak és 
megtörtek. Csak bolyonganak az 
életben a szeretetlenség rabjaként. 
Hány ilyen ember van?

Jézus Krisztus nem ok nélkül, 
és nem, mint egy elérhetetlen ál-
mot mondja, hogy szeresd azért 
az Urat, a te Istenedet teljes szí-
vedbôl!

Jézus az út, az igazság és az élet! 
Jézus a valóság! (Jn 14,6; Kol 2,4) 
Mert Isten valamennyi ígérete 
Ôbenne lett igenné, és Ôbenne 
lett ámenné az Isten dicsôségére 
miáltalunk.” (2 Kor 1,20)

Lehetséges, hogy az Istent itt a 
földön teljes szívünkbôl szeressük, 
mert ami embereknél lehetetlen, 
lehetséges az Istennél. (Lk 18, 27)

Mindannyiunknak szól ez a 
nagyszerû ígéret, és ez a szerelmes 
váradalom: Szeresd azért az Urat, 
a te Istenedet teljes szívedbôl! Ak-
kor fordul jóra az életünk, ha az 
Istent szeretjük, olyan szeretettel, 
amire Ô lehetôséges ad nekünk!

Hogyan történik, hogy Isten 
kezében a szeretetre alkalmatlan 
szívbôl egyszer csak szeretôképes 
szív lesz?

A szeretet nem lehet kierôsza-
kolni, és nem lehet szánalomból 
szeretni. Nem lehet rászoktatni 
senkit, hogy szeresse a másikat, 
nem lehet hagyományból, szokás-
ból szeretni. A szeretet egyetlen 
jó alapja, ha magától felfakad és 

buzog. Önmagától, mondjuk mi 
emberként, valójában azonban Is-
tennek van ehhez elég szeretete, 
mert Ô maga a szeretet. Isten az 
egyetlen, aki a szeretetlenségbôl 
meg tud gyógyítani!

A szeretetre képtelen szívnek el 
kell halnia (Jn 12, 24-), össze kell 
törnie. Képtelenek vagyunk a sze-
retetre, de Isten képes rá! Isten 
szeret, és Isten szeretô szívvé tud 
tenni. Az Isten szeret! (Rm 5, 10)

Isten megtette, amit Ábrahám-
nak nem kellett Izsákkal megten-
nie. A saját Fiát, Jézus Krisztust 
büntette meg, mert szeret, mert az 
Isten szerelmesei vagyunk!

„Ezért én a Mindenhatóhoz fo-
lyamodom, Istenre bízom ügye-
met, Aki nagy és kikutathatatlan 
dolgokat mûvel, és csodákat, me-
lyeknek száma sincsen. Íme boldog 
ember az, akit Isten megdorgál; 
azért a Mindenható büntetését ne 
vesd meg! Mert Ô megsebez, de be 
is kötöz, összezúz, de keze meg is 
gyógyít.” (Jób 5, 7-9; 17-18)

Istennek ez a szerelme képes ösz-
szetörni a szeretetre képtelen szí-
vünket, és Szent Lelke által újjá te-
remteni, szeretôvé tenni! Az Isten 
elkészítette a bocsánat, az üdvös-
ség, a szeretet útját itt ebben a föl-
di életben, ezek között a körülmé-
nyek között! Szeresd azért az Urat, 
a te Istenedet teljes szívedbôl!

Az egyetlen Úr képes felfakasz-
tani az ôszinte, örömteljes sze-
retetet az emberi szívben, hogy 
szeressük Ôt, és szeressük ember-
társainkat!

„Mert lehetetlen, hogy azok, 
akik igaz hit által Krisztusba oltat-
tak, a háládatosság gyümölcseit ne 
teremjék.” (HK 64. kf.)

Így lehetséges, ez a boldog öröm-
hír, hogy mi Istent szeretni nem 
tudók, mégis szeressük Ôt, mert Ô 
összezúz, de keze meg is gyógyít; 
hússzívet, érzô szívet ad nekünk az 
Úr, hogy szeressük Ôt!

Legyen a legfontosabb számunk-
ra szeretetbôl, az ami Jézus Krisz-
tus számára a legfontosabb: Sze-
resd azért az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedbôl!

Szeressétek az Urat, mind ti Ô 
kedveltjei! (31. Zsoltár 24)

Sipos Csörsz Csanád
Krisztus méltatlan szolgája

Hírek az Iskolából
Már javában folyik a tanév, a gye-

rekek zöme hozzászokott az isko-
lai rendhez, munkához. Tanulóink 
száma: 105, nagyon örülünk annak, 
hogy 20 elsô osztályos kisdiákunk 
van. Ügyeskednek, igyekeznek, hogy 
szépen, pontosan dolgozzanak, úgy, 
aogy Mária néni azt elvárja. A gye-
rekek általában jól élik meg az óvoda 
és iskola közötti átmenetet, szívesen 
végzik feladataikat, büszkék arra, 
hogy iskolások lettek.

Idén több óraadó kollégánk tanít, 
akik Veszprémbôl, a nagy Padányi-
ból jönnek hozzánk. Ezzel is szoro-
sabb a kapcsolatunk az anyaiskolá-
val. Sikeresen megtartottuk a felsôs 
sportnapot is. Papírforma lett az 
eredmény, idén is a 8. osztályé lett 
a vándorkupa, de egyéniben többen 
kaptak érmet. A legkedvesebb nép-
mesém c. rajzpályázaton eredménye-
sen szerepeltek kisdiákjaink. Kende-
res Nóra 3. Molnár Kitti és Hermann 
Réka 4. osztályos gyerekek rajzait 
emelte ki a zsûri. Védett madaraink 
rajzpályázaton pedig Dorogi Dézi 7. 
osztályos tanuló kapott elismerést.

A 7-8. osztály idén is két alkalom-
mal vesz részt az Ipari Gimnázium-
ban laborgyakorlaton. Az elsô gya-
korlat már megvolt, nagyon élvezték 
a gyerekek, szívesen kísérleteztek. 
Az állatok világnapjára szervezett 
állatkerti vetélkedôn az 5-6. osz-
tályos csapatunk 3. helyezett lett.  
Mindegyik versenyen a veszprémi 
diákokkal voltak együtt a gyerekeink 
és szerezték meg a fenti szép eredmé-
nyeket.

Újdonság, hogy hamarosan a 
szülôk számára is elérhetôen beve-
zetjük a digitális naplót, mely segít-
ségével napi információt kaphatnak 
gyermekük iskolai munkájáról. Ez 
jó, de továbbra is fontosnak tartjuk 
a személyes megbeszéléseket, a régi, 
szoros szülô-tanár kapcsolat ápolá-
sát.

Az ôszi szünet után, november 
3-án 16.30-tól fogadó órát tartunk. 
Sok szülôre számítunk, hiszen 2 hó-
nap alatt több probléma vagy kérdés 
is felmerülhet. November 6-án a 
felsô tagozatnak témanapot szerve-
zünk Balatonfüreden, ahol a város 
kulturális, történelmi emlékeivel is 
ismerkedünk egy jó túra mellett. Sze-
retettel várjuk az érdeklôdôket nyílt 
napjainkra: az alsóban november24-
én, a felsôben 25-én lesz az alkalom. 
Idén 9. alkalommal szervezzük a 
Szülôi munkaközösséggel közösen a 
szakmabemutatót, melyre nov. 28-án 
szombat délután kerül sor. Kérem, 
látogassák programjainkat, tudjanak 
meg minél többet az iskola életérôl.

Kapitány Veronika 
tagintézmény  vezetô

Meditáció
Sipos Csörsz Csanád 
református lelkipásztortól
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JANKA TANYA
Kedves Olvasó! 

Láthatják, hogy Janka Tanya 
Napközi Foglalkoztató létrejött, 
megnyitotta kapuját Tóvázsony 
Hajnal utca 10. szám alatt. Az 
elmúlt idôszakban sok esemény 
történt Janka Tanyán. Minden 
eseményt közlünk facebook olda-
lunkon is és szóban is megosztunk, 
de szeretnénk egy két eseményt 
kiemelni és ebben a hírlevélben 
megosztani:

2015 március 31-re elkészült Jan-
ka Tanya felújítása és elkezdhettük 
berendezni a foglalkoztatót, július 
-31re megérkezett minden bútor is 
és lezártuk a pályázati kivitelezés 
adminisztrációs részét is, 2015 jú-
lius 31-tôl Janka Tanya megkapta 
a mûködési engedélyét.

Április -4én és szeptember -19
én is tartottunk ruhaváasárt, 
minek nagy sikere volt. A ruhákat 
adomáanyokból gyûjtik össze 
holland és magyar önkéntesek.

2015 szeptember 25-én értesítést 
kaptunk a Magyar Államkicstár-
tól, hogy Janka Tanya állami nor-
matív támogatásban részesül. 

2015 szeptember 28-án meg volt 
a pályázati kivitelezést lezáró el-
lenôrzés. Az ellenôrzésen nindent 
a terv szerint találtak.

Gyakran érkeznek holland ven-
dégek Janka Tanyára, akik ön-
kéntes munkájukkal is segítenek 
nekünk.

Tótvázsony község ápolja a 
Komatál hagyományt. Amikor 
csak lehetôségünk van rá mi is 
részt veszünk ebben és minden 
komatál készítésénél mi is készí-
tünk valami finomságot. Ezzel is 
szeretnénk beilleszkedni a helyi 
közösségbe.

Szüreti mulatság: 2015 október 
10-én volt Tótvázsonyban a szüreti 
mulatság. Janka Tanya gulyásle-
vest és pogácsát árusított, aminek 

bevétele Janka Tanyáé lett.
Tótvázsony Önkormányzata és 

az Ifjúsági Egyesület nagyban tá-
mogatta az elmúlt hónapokban is 
munkánkat tanáccsal, önkéntes 
munkával. Nagyon örülünk, hogy 
ennyire nyitott és befogadó a kö-
zség. Köszönjük szépen. 

Jelenleg 8 autista és értelmi fo-
gyatékos munkatársunk iratkozott 
be Janka Tanyára. Megváltozott 
munkaképességû munkatársaink 
Tótvázsonyi, Kövesgyûrpusztai, 
Kapolcsi, Mencshelyi, Tapolcari 
lakosok.

Mivel vannak, akik csak fél na-
pot járnak Janka Tanyára, ezért 
még van hely nálunk foglalkoz-
tatásra. Munkatárs célcsopor-
tunk az Autista, megváltozott 
munkaképességû, értelmi sérült, 
de van, aki rokkant nyugdíjasként 
ismeri a célcsoportban tartozó 
személyeket. Még szívesen foga-
dunk jelentkezôket. 

Hogy mivel is foglalkozunk 
konkrétan? Tótvázsonyban az 
Iskola utcai, Virág utcai játszó-
téren gazolunk, füvet nyírunk; a 
Hotel parkjában gazolunk; Janka 
Tanyán kertészkedünk, barkácso-
lunk, kézmûves munkákat vég-
zünk, képeslapot készítünk. 

Ami azonban a legfontosabb, 
ezeken a munkafeladatokon ke-
resztül gyakorolunk, amennyire 
csak lehet önállóvá válni, a társa-
dalomba beilleszkedni.

Janka Tanyán foglalkoztatásba 
részesülô munkatársaink fontos 
emberek és ugyanolyan lehetôsé-
geket szeretnének kapni az élet-
ben, mint bárki más. Ha valaki 
beteg vagy bármely fogyatékossá-
ga van, akkor is nagyon fontos és 
ugyanannyi joga van a megfelelô 
támogatásra, mint az egészséges 
embereknek. 

Janka Tanya nem valaki messzi 
ismerôs fogyatékosról, „szegény 
sérült emberekrôl” szól, Janka 
Tanya Célja Rólam, Önrôl, Rólad 
szól, mert mindenki szeretné ha 
elfogadnák, akkor is ha beteg lesz, 

vagy esetleg családtagja van, aki 
fogyatékkal él. Janka Tanya arról 
szól, hogy mindenkinek joga van a 
megfelelô támogatáshoz, munká-
ja elismeréséhez, hogy megfelelô 
bánásmódban részesüljön, hogy 
fejlôdhessen.

Az elkövetkezendô idôszakban 
szeretnénk mindenkinek lehetôsé-
get nyújtani arra, hogy megismerje 
Janka Tanya mivel is foglalkozik, 
bemutassuk a célcsoportot.

Témadélutánokat szervezünk, 
ahova mindenkit sok szeretettel 
várunk. Az elsô témadélután té-
mája az Autizmus: 2015 novem-
ber 6-án  17.00 órai kezdettel az 
Autisták Országos Szövetségének 
elnöke Kôvári Edit és egy autis-
ta Asperger szindrómás személy 

lesz vendégünk, akik röviden el-
magyarázzák mi is az autizmus. 
Az autista Asperger szindrómás 
vendégünk elmeséli, hogy hogy éli 
meg mindennapi életét.  Mi pedig 
elmeséljük, hogy Janka Tanyán, 
hogy foglalkoztatjuk autista mun-
katársainkat. Minden érdeklôdôt 
sok szeretettel várunk!

A www.janka-tanya.eu honlapon 
és Facebook-on is követheti a Jan-
ka Tanyán történô eseményeket.

Köszönettel, Janneke Brinks, 
Bárányos Katalin
Janka Tanya Nonprofit kft.
8246 Tótvázsony, Hajnal utca 10.
Janka-tanya@hotmail.com
Tel.: 06-88-656712
Mobil: 06-70-2347906
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Schlussworte
Seit dem 5. März lebe ich nun schon in 

Tótvázsony. Das sind jetzt schon mehr als 
7 Monate. 

In dieser Zeit habe ich viel von Ungarn 
gesehen. Habe mit anderen Freiwilligen 
eine Radtour um den Balaton gemacht, 
war auf dem Sziget-Fesztival, auf dem 
Veszprém-Straßenmusikfestival, in Ka-
polcs, in Pécs, Gyôr, Gödöllô, Ganna, 
Városlôd, Tapolca, Hévíz  und  natürlich 
unzählige Male in Budapest. Am Anfang 
meines Frewilligendienstes war ich in 
Wien und Bratislava, am Ende in Tran-
silvanien.

Ich erlebte einen großartigen, warmen 
Sommer mit viel Besuch aus Deutsch-
land und habe es genossen einen großen 
und so schönen Garten (mit Grillstelle) 
zu haben. Das werde ich zurück in Lud-
wigsburg nicht mehr haben. Und auch die 
Wiesen und Wälder um Tótvázsony he-
rum werde ich sehr vermissen!

Ich möchte mich bei allen bedanken, 
die mich hier herzlich aufgenommen ha-
ben und eingeladen haben, mit ihnen Zeit 
zu verbringen oder zu uns ins EVS Haus 
gekommen sind und mit uns gekocht und 
gegessen haben. Ich habe sehr viel Liebe 
und Herzlichkeit entgegengebracht be-
kommen und mich hier sehr wohl gefühlt. 

Ein spezielles Danke geht an Darvasi 
Kriszta und ihre Familie! Egal ob ich 4 
Eier brauchte, einen Großeinkauf für me-
ine Geburtstagsfeier machen wollte oder  
nicht wusste wie ich meine Cousinen in 
der Nacht von Veszprém abholen sollte. 
Familie Darvasi war immer für mich da.

Natürlich möchte ich mich auch bei dem 
Tótvázsonyer Jugendverein bedanken. 
Das Team hat mich sehr unterstützt als 
meine Großmutter am 26. März starb. 

Ich habe viel über Photographie und das 
Filmeschneiden gelernt und hatte sehr 
viel Spaß mit den kleinen aus dem Baba-
Mama-Klub. 

In Liebe 
Eure Rahel 

Tótvázsonyer Jugendverein

Zárszó
Március 5. óta élek Tótvázsonyban. Ez 

már több mint 7 hónap. Ebben az idô-
szakban sokat láttam Magyarországból. 
Bicikli túrán voltam a többi önkéntessel 
a Balaton körül, voltam a Sziget Feszti-
válon, a Veszprémi Utcazene Fesztiválon, 
voltam, Kapolcson, Pécsen, Gyôrött, Gö-
döllôn, Gannán, Városlôdön, Tapolcán, 
Hévízen és természetesen számtalanszor 
Budapesten is. Önkéntességem kezdetén 
voltam Bécsben, Pozsonyban és a végén 
Erdélyben.

Átéltem egy nagyszerû, forró nyarat sok 
németországi látogatóval és élvezhettem a 
nagy és szép kertet is, ahol még grillezni is 
volt lehetôségem. Sajnos ez Ludwigsburg-
ban hiányozni fog, ahogy a Tótvázsony 
körüli mezôk és erdôk is!

Szeretnék mindenkinek köszönetet 
mondani, akik szívesen fogadtak, meg-
hívtak, vagy az önkéntes házban velünk 
fôzôcskézve valamint a közös étkezések-
kel ránk idôt szántak. Nagyon sok szere-
tetet és szívélyességet kaptam, nagyon jól 
éreztem itt magam. 

Különösen szeretnék köszönetet mon-
dani Darvasi Krisztának és családjának! 
Függetlenül attól, hogy négy tojásra vagy 
a szülinapi nagy bevásárlásra volt szüksé-
gem, vagy ha az unokahúgaim haza ho-
zataláról is lett volna szó Darvasi család 
mindig ott volt nekem.

Természetesen szeretnék köszönetet 
mondani a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesü-
letnek. A csapat  támogatott, mikor június 
26-án a nagymamám elhunyt.

Nagyon sokat tanultam fényképészetrôl, 
film vágásról és kellemes volt a kicsikkel a 
baba-mama klubban eltöltött idô is.

Szeretettel
A Ti Raheletek

KÖSZ! 
program

Egyesületünk az idei évben nagy hangsúlyt fektetett, 
hogy az érettségi elôtt álló fiatalok számára kötelezô Kö-
zösségi Szolgálatot a fiatalok itt helyben aktív közösségi 
munkával tudják megvalósítani. Nemcsak „önkéntes” na-
pokat szerveztünk, de az Új Európa Alapítvány által kiírt 
pályázaton is sikeresen szerepeltünk.  Közel 20 fiatal vett 
részt az Aktívan Tótvázsonyért címû projektben. A Tót-
vázsonyi Ifjúsági Egyesület szervezésében végezhették a 
közösségi szolgálatot a tanulók.

A munka tagtoborzással, kérdôívezéssel, felkészítéssel 
indult februárban.

Márciusban a nemzeti ünnep megtartása és falutakarítás 
volt. Áprilisban virágosítás, parkosítás volt a feladat. Júni-
us-júliusban 5 hét Nyári Napközi, augusztusban a Savanyó 
Jóska napok, szeptemberben szemétszedés, októberben 
Szüreti Mulatság, zárónap és értékelés a közös program. 
Készítettünk egységes pólókat, amivel szerettük volna a 
faluközösség felé is jelezni a bekapcsolódott fiatalok nagy 
számát.

A fiatalok által végzett önkéntes munkák során megfi-
gyelhettük, hogy nagyon jó hatást gyakorol a személyi-
ségfejlôdésükre, lehetôségük nyílik a saját településükért 
fiatalon is tenni, megérezhetik milyen együtt dolgozni, mi-
lyen a csapatmunka, milyen a közösségért közösen tenni. 
Közösségi formálódtak ôk maguk is, várhatóan a kötelezô 
50 óra leteltével is lesznek közös programjaik, akár egyesü-
letünk tagjai. A fiatalok részben vagy egészben belelátnak 
egy-egy rendezvény megszervezésének folyamatába, meg-
ismerik a projekttervezés alapjait.

Szeretnénk megerôsíteni bennük, hogy az iskolai, telepü-
lési közösségük motorjai ôk maguk, hogy minden befekte-
tett energiájuk megtérül.

Nagy reménységünk, hogy a mostani fiatalokra építve 
elindulhat az évek óta nem igazán mûködô Ifjúsági Klub, 
mely folyamatos közösségi helyet, programokat és élmé-
nyeket nyújt a helyi fiatalságnak.

Csapatunk jelenlegi tagjai, akik részt vettek a munkáink 
valamelyikében (folyamatosan bôvül szerencsére): Bako-
nyi Richárd, Bognár Brigitta, Horváth Benjamin, Kerék 
Vivien, Kiss Klaudia, Mayer Fanni, Mile Bence, Molnár 
Benjamin, Vizer Barbara, Molnár Viktória, Krámli Dani, 
Valtner Tamás, Fejes Kata, ifj. Dávid László, Farkas Lu-
cia, Szendrei Zsolt, Molnár Dani, Karácsony Ricsi, Utczás 
Dorcsi

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Búcsú az óvodától
2015. szeptembertôl már nem dolgozom az óvodában, 

mivel december végétôl 40 éves óvodai munkaviszony-
nyal nyugdíjasként élem tovább az életem. Mindig fél-
tem, hogy gyorsan eljön az idô, és meg kell válnom attól 
a környezettôl, a szeretett munkahelytôl, ahová 32 évig 
nap-mint nap dolgozni jártam, ahol az életem nagy részét 
töltöttem el. Úgy érzem, nagyon gyorsan elrepültek az 
évek, és sok minden történt ezen idô alatt: aktuális napi 
teendôk, értekezletek, programok, kollégák nyugdíjba 
vonulása, építkezés, mosolygó, örömteli gyermekarcok, 
letörölt könnyek.

Most az életemnek egy nagyon szép és tartalmas sza-
kasza lezárult. Boldog embernek mondhatom magam, 
hiszen megadatott, hogy négy évtizeden át ezt a nemes 
és emberformáló munkát végezhettem. A pedagóguspá-
lya hivatás, melyet csak szívvel és lélekkel lehet végezni. 
Nagy felelôsséggel jár, de sok szépséget is rejt magában. 
Egész embert igényel, aki fontolgatás nélkül adni, és újra 
adni tud. Az újabb és újabb gyermekek nevelése során 
kicsit mi is, és az óvónôi munka is megújul. Több száz 
gyermek, ma már felnôtt nevelését megtiszteltetésnek 
fogtam fel. 

A gyerekekkel az évek során számtalan örömteli pilla-
natot töltöttünk el együtt. (napi együttlét, óvodai rendez-
vények, programok, a község Civil Szervezeteinek, és a 
környezô falvak programjai.) A sok szép emléket megôr-
zöm, és szeretettel gondolok minden kis óvodásomra! A 
fáradt, nehéz idôszakokat gyorsan elûzte, elfeledtette a 
gyermekek szeretete, ragaszkodása, mosolya, ölelése, si-
mogatása. 

A munkám során az óvodával kapcsolatban lévôkkel, 
intézményekkel, - melyek meghatározó szerepet töltenek 
be a gyermekek életében - együttmûködésre, jó partneri 
viszony kiépítésére, ápolására törekedtem. (bölcsôde, is-
kola, pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjólé-
ti szolgálatok, egészségügyi, közmûvelôdési intézmények, 
Civil Szervezetek, hitoktatók, falugondnok)

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy még egyszer 
megköszönjem mindenkinek az együttmûködést és segít-
ségét, hogy ennyi idôt tölthettem itt úgy el, hogy a mun-
kám sok örömet adott:

Mindig igyekeztem a szülôkkel közösen, egymást segít-
ve és tisztelve a célomat elérni. Köszönöm a szülôk támo-
gató munkáját, szeretetét, bizalmát. Köszönöm a Szülôi 
Szervezetnek, a Linde Alapítványnak, és mindenkinek, 
aki bármi módon, bármivel segített bennünket, hogy 
munkánkat még tartalmasabbá tudtuk tenni, hogy óvo-
dánkat szebbé, családiasabbá varázsolhattuk. 

Köszönöm a szülôk és kollégáim nevében azt a fenntar-
tói gondoskodást, azt a támogatói segítséget, mely mel-
lett mindig kiegyensúlyozottan tudtunk mûködni, hogy 
lehetôségünk volt a folyamatos fejlôdésre, hogy jelenleg 
egy modern, korszerû intézményben dolgozhatunk. A 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy munkájukkal 
hozzájárultak napi feladataink zavartalan ellátásához. 

Köszönöm a jelenlegi és a volt munkatársaimnak, fônö-
keimnek, hogy segítették munkámat. Olyan munkahelyi 
közösségem volt, ahol ötleteimet megvalósíthattam, ér-
tékelték és elismerték a munkámat. Jól tudtunk együtt 
dolgozni, gondolkodni, véleményt cserélni. 

A munkatársaimtól nehéz szívvel, de jó érzéssel búcsú-
zom. Jó egészséget, sok sikert, örömteli munkát kívánok 
minden tovább dolgozó Kollégámnak!

„Ezen a pályán nincs hírnév, gazdagság, elismerés,
Ám amit cselekszünk az mégis mesés.
Ragyogó szemek és nyíló értelem kísér minket végig 

dolgos életen.
Amit kapunk cserébe nem is kevés! Ölelô kis karok, 

boldog nevetés.”
Hauck Jánosné
Rózsi óvó néni

A tanév végén két alkalommal is ér-
deklôdés felkeltô elôadás volt a helyi 
iskolában, amelyek után 4 fiatal kezdte 
meg az egyesületünk értékgyûjtô mun-
kájába való bekapcsolódást. Az elmúlt 
idôszakban a helyi és megyei jellegzetes-
ségekrôl, és a hagyományokról szereztek 
ismereteket, illetve riportfilmet, fényké-
pet készítettek.

Elsô útjuk a Veszprém Megyei Levél-
tárba vezetett. Itt Márkusné Vörös Haj-
nalka igazgatóhelyettes kalauzolásával 
megismerkedtek a levéltár munkájával, 
és rövid bepillantást nyerhettek Tótvá-
zsony történelmébe. Régi térképeket 
nagy érdeklôdéssel nézegették. Érdekes 
elôadást hallgattak meg a levéltár mun-
katársától, melybôl többek között meg-
tudhatták, hogy Tótvázsony azon kevés 
falvak egyike, ahol protestáns svábok is 
laktak, akik Zánkáról inkább ide átköl-
töztek, és itt befogadó közösséget talál-
tak. 

Meglátogatták a Nagyvázsonyban ta-
lálható Kinizsi várat. Fényképeket, film-
felvételt készítettek. A vár a Veszprém 
Megyei Értéktár része. 

A Tótvázsony egyik élô hagyományát 
a Cristkindl-spiel –t tanulmányozták. A 
karácsonyi gyermekjátékban szereplôk 
által viselt ruhák bemutatásáról riport-
filmet készítettek. A ruházatot Heilig 
Zoltánné Mária néni pedagógus mutatta 
be.

A szüreti felvonulás kapcsán, riportot 
készítettek Hauck Jánosné Vera nénivel, 
aki mesélt gyermekkoráról. Megtudták, 
hogy az ô édesapja kezdeményezte a 40-
es évek elején az elsô szüreti felvonulást 
Tótvázsonyban. Az általa elmondottak-
ból merítve, annak felhasználásával, ke-
rült megrendezésre az idei szüreti felvo-
nulás, a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
szervezésében, melyen dokumentáltak 
értékôreink.  

Értékgyûjtô munkánk további érdek-
lôdô fiatalt vár, hogy minél többen le-
gyenek aktív ôrzôi, továbbadói múltunk 
szép titkainak.

Tótvázsony ifjúsági értékôrei folytatják  
munkájukat. Számos riport elkészítése 
vár rájuk. Így ismerik meg saját környe-
zetük meglévô értékeiket. Az általuk be-
mutatásra kerülô anyagok, ismereteket 
közvetítenek a régi idôk emberei és a 
mai fiatalok között. További munkáikról 
késôbbiekben is beszámolunk.

Nagy Gellértné 
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Tótvázsony ifjúsági 
értékôreinek munkájáról
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Lackfi János és Gryllus Dániel

Feldaraboljuk a végtelent
Tótvázsony, Barnag és Hidegkút Községi Könyvtárak szervezésében 

2015. október 9 -én,
pénteken, 17 órakor, Tótvázsony Kultúrházában megrendezésre került 

Lackfi János és Gryllus Dániel Feldaraboljuk a végtelent címû közös pro-
dukciója.

Gryllus Dániel Kossuth díjas zeneszerzô, a Kaláka együttes alapító tag-
ja, Ady Endre Adja az Isten címû, általa megzenésített versével indította 
az elôadást, melyet citera kísérettel adott elô. A továbbiakban is hallhat-
tuk játékát, mellyel további költôk és persze partnere verseit kísérte.

Lackfi János költô a közönség, leginkább a gyermekek bevonásával sza-
valta el saját költeményeit, valamint számos ismert költô (Ady Endre, We-
öres Sándor stb.) versének „lackfiasított” változatát adta elô. Mûvészünk 
nem egyszer dalra is fakadt, ebbôl kiderült, hogy népdalaink sem „úszták 
meg” az átdolgozást. Elôször meghallgathattuk az eredeti mûvet és utána 
az átköltött verziót is, mindannyiunk nagy derültségére.

A két elôadó felváltva szórakoztatta a nézôket, majd a mûsor végén kö-
zös produkcióval fejezték be a fantasztikus hangulatú mûsort. A program 
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár támogatásával jött létre.

Felhoffer Antónia

Mindenek elôtt, köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik fel-
ajánlották a jövedelemadójuk 1% 
át, amit mûködésére és tevékeny-
ségeink megvalósítására fogunk 
felhasználni.  Köszönet érte. A 
harmadik negyedévet a Savanyú 
Jóska Napokra való felkészüléssel 
kezdtük. Énekkarunk ismét fel-
lépett, és úgy éreztük a nézôkö-
zönség reagálásából, hogy ismét 
sikerünk volt. Klubunk hölgy tag-
jai egy tréfás, jelmezes darabot is 
bemutattak, szintén nagy sikerrel. 
A rendezvényen a Savanyú Jóska 
Fôszakácsa fôzôversenyt e sorok 
írója nyerte, nem elôször. Szept-
emberben hagyományosan az ak-
tuális idôszakra esô névnaposokat 
köszöntöttük. 

Október 6-án a Tótvázsonyi 
Schönwald Mária Községi Könyv-
tárban „A tudás biztonsága – a 
biztonság tudása” címû elôadás 
hangzott el. Húsz fô nyugdíjas hall-
gatóság elôtt Orsós Károly r. ôr-
nagy ismertette a „Bûnmegelôzési 
recept túra” és a ”Közlekedésbiz-
tonsági kóborló” kiadványokat. 
Már a könyvek címei is rendhagyó 
módon jelezték, hogy nem száraz 
bûnesetek történéseit, valamint a 
védekezés lehetôségeit mutatják 
be a könyvek. Az elôadó, mint 
egy másfél órában, a közönséget 
is bevonva tartotta színvonalas 
elôadását, végig ébren tartava a 
nyugdíjasok figyelmét. A könyvek 
a falu könyvtárában kölcsönöz-
hetôk lesznek. Október 8-án egész 
napos kiránduláson voltunk Ta-
polcán. Az új látogató központban 

megnéztünk egy kiállítást, ahol 
filmvetítés kertében mutatták be 
a kvarc vidék csodálatos világát. 
A Malomtó és környékén tett séta 
után a mindig szép látványt nyújtó 
tavas barlangban csónakáztunk. 

Nagy örömünkre az Önkormány-
zatunk jóvoltából és a Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület szervezésében 
felélesztették a szüreti felvonulás 
hagyományát, ami a rossz idô el-
lenére jó hangulatban telt el. Az 
énekkarunk egy teherautón ülve, 
végig énekeltük a kijelölt útvona-
lat, meg-megállva a falu néhány 
pontján, rövid mûsort adva a töb-
bi fellépôvel a nézelôdôknek. A 
felvonulás után a kultúrházban a 
Janka Tanya jóvoltából egy vacso-
ra után, a kultúrmûsor keretében 
énekkarunk is fellépett. A többi 
fellépô, a Gerence néptánc együt-
tes, a Német nemzetiségi csoport, 
és a zeneiskola is jó hangulatú 
mûsort adott. A folytatásban ösz-
sznépi éneklés kezdôdött, ami a 
rendezvény végéig tartott. Októ-
ber 16-án Permartonban megren-
dezésre kerülô Nyugdíjas Gálán 
léptünk fel, ahol helyi gyûjtésû 
népdalokkal készülünk.

Pázmándi Attila

Beszámoló az Ôszidô 
Nyugdíjas Klub 2015. év 
harmadik negyedévérôl

Tótvázsonyi Hímzô Mûhely 
bemutatkozása Budapesten  
a Duna-palotában

A 2014-2015 március végéig tartó -a Nemzeti Mûvelôdési Intézet által 
támogatott - Újra öltünk Örökítünk programban 12 résztvevô volt a te-
lepülésrôl.

A hímzések olyan kiválóan sikerültek, hogy közösen úgy döntöttünk, 
hogy megmutatjuk magunkat a Magyar Kézmûvesség minden évben 
megrendezett országos pályázatán.

A kiállításra 243 alkotótól, közel 700 pályamunkát fogadtak el a nép-
rajzkutatóból, és iparmûvészekbôl álló szakmai zsûri.

Mi Balaton-felvidéki szabadrajzú gyapjúhímzést, valamint keresztsze-
mes hímzést küldtünk fel a megmérettetésre, melyet a zsûri kiállításra 
befogadott.

A kiállítás résztvevôi: Hauck Jánosné, Nagy Gellértné, Weinhardt Fe-
rencné, Koczor Anita, és Utczás Gáborné.

A kiállítás megnyitására az Önkormányzattól megkaptuk a kisbuszt, 
melyet köszönünk szépen.

Nagy öröm volt számunkra, hogy ez a kis csapat ilyen rövid idô alatt, 
olyan színvonalas munkát tudott készíteni, amely országos szinten meg-
állja a helyét.

Fontos számunkra a hagyományápolás, és a munkát szeptembertôl 
folytatjuk. Kéthetente újra összejövünk, hogy tovább gyarapíthassuk tu-
dásunkat. 

Több 2016. évi pályázati kiírás van a birtokunkban. Ennek megfelelôen 
dolgozunk tovább, hogy a hímzésünket megmutathassuk, és a Tótvá-
zsony Hímzô Mûhely nevét mindenki megismerje. 

A hímzômûhely mindenki számára nyitva áll. Aki úgy érzi, szeretne 
csatlakozni hozzánk és szabadidejében szívesen hímez, szeretettel várjuk.

Szuper Miklósné  
népi iparmûvész, mûhelyvezetô
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Nyári napközis tábor 
Immár 10. éve szervezte meg a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület a szülôk 

és diákok érdekét szolgáló nyári napközis tábort. A várva várt nyári szü-
net óriási öröm a gyerekek számára, viszont szinte ugyanekkora gond a 
szülô számára, hiszen a gyermek biztonságos elhelyezése nem kis fejtö-
rést okozhat. Ebbôl a célból ebben az évben is meghirdettük nyári nap-
közinket 1-8 osztályos tanulók számára. A június 15-tôl július 24-ig tartó 
6 hetes programban összesen 34 gyerek vett részt hetente átlagosan 20-as 
létszámmal.

A gyermekek felügyeletét állandó jelleggel munkatársaink, kulturális 
közfoglalkoztatottjaink valamint az önkéntes fiatalok látták el, valamint 
szabad idejüket nem kímélve, néhány pedagógus is segítette munkánkat, 
akiknek ez úton is szeretnénk köszönetet mondani munkájukért.

A táborban napi programot alakítottunk ki a gyerekek számára: reg-
gel létszámellenôrzéssel kezdtünk, felelôsöket választottunk (pl. játék 
elpakolás felelôs, köszönés felelôs, csend felelôs és még sok más érde-
kes feladat), reggeliztünk majd kinti foglalkozással folytattuk. Általában 
közös szabadtéri játékokkal mint pl. méta, foci, gyertek haza libuskáim 
vezettük le a fölös energiákat. A nagy déli meleg beállta elôtt a hûvösebb 
tantermekben kézmûves foglalkozásokkal vártuk ki az ebédidô elérkezé-
sét. Ebéd után mesét olvastak a gyerekek, minden nap más került sorra 
de ha esetlegesen nagyon kifáradtak délelôtt, akkor mese nézôs délutánt 
tartottunk, ami után ismét kézmûves programra került sor. Az aktívabb 
gyerekek kedvéért asztaliteniszezésre is lehetôség volt, mondhatni ez volt 
a legnépszerûbb foglalkozás, különösen fiú körökben. E közben persze 
az ügyes lányok sem unatkoztak, hiszen gyöngyöt fûztünk, agyagoztunk, 
hajtogattunk, festettünk, lámpást készítettünk, és még nagyon-nagyon 
sok más hasznos és mókás dolgot alkottunk. Talán amire úgy a gyerekek, 
mint mi büszkék voltunk, azok az iskolai évzáróra készített festmények, 
valamint a Szent Iván éji koncertre készített mécsesek voltak, hiszen ezek 
készítésében mindenki részt vett. A napot, haza indulás elôtt, egy nagy 
kinti játszással zártuk.

Természetesen a nyári szünet a gyerekek életében a felüdülés a móka 
idôszaka, ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy megôrizve a nyár 
kirándulós, laza hangulatát hetente egyszer, pénteken, kirándulást szer-
vezünk. Voltunk gyalog Hidegkúton, golfozni tanultunk a golfpályán, 
kürtöskalácsot sütöttünk a tóparton, gyógynövényekkel ismerkedtünk 
a mezôn, Zánkán öko-házat ismertünk meg, és energiatakarékosságról 
meséltek nekünk, majd a napközi utolsó nagy kirándulása Nagyvázsony-
ba vezetett, ahol többek között a várjátékokat nézhettünk meg. Mindenki 
nagyon élvezte!

Próbáltuk a gyerekek igényeit a lehetôségekhez mérten a legjobban ki-
elégíteni, ami nem volt egyszerû feladat, hiszen különbözô korú, nemû, 
habitusú résztevôi voltak a napközinek és természetesen voltak nagyon 
szép, megható és néha természetesen legörbülô szájas pillanataink is. Fô 
célunk a felügyeleten kívül, a tartalmas idôtöltés volt, az, hogy a gyere-
kek a 6 hét után élményekkel gazdagodjanak és tartalmas tábor jelleget 
szolgáltassuk.

Annak reményében, hogy a kitûzött céljainkat elértük és megvalósí-
tottuk, nagy szeretettel várunk minden kedves kis diákot jövô nyáron 
is, hisz ezt a már csaknem hagyományossá vált programunkat jövôre is 
folytatjuk.

        
Darvasi Krisztina

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

„Én hiszek a kézimunka szívde-
rítô erejében, utánozhatatlan bá-
jában. Hiszem, hogy nekünk, ma-
gyaroknak nem a tömegtermelés, 
hanem a kézmûipar a jövendônk. 
Amíg ember él a földön, egyéni 
lesz ízlése, értékes az ötlete, és 
soha az ötletek és ízlés egyéni já-
tékát gyár nem tudja úgy tükrözni, 
mint a kézimunka.” /Tüdôs Klára/

Egy igazi lokálpatrióta osztotta 
meg velem ezt az idézetet és min-
den sorával, egyet kell, hogy ért-
sek. Igazán csak akkor mozgatta 
meg a gondolataimat és lelkemet, 
amikor az elsô kistáskámat meg-
varrtam.

Egy évvel ezelôtt kezdôdött. Ár-
tatlanul, ahogy minden szokott. 
Egy szuper plakát, egy szuper öt-
lettel. Varró tanfolyam indul Sep-
siszentgyörgyön… Kell ennél több? 
Az eddig lehetetlennek hitt dolgok 
is megvalósíthatóak lesznek! Mi 
lesz nekünk egy cipzár csere? Egy 
szuper cuki pörgôs szoknya? Már 
magam elôtt láttam az új felöltöz-
tetett nappalimat, a szép díszpár-
nákkal teli kanapét. Étkezô asztalt 
új terítôvel és a hozzá színben és 
anyagban igazodó székpárnákkal. 
És hát az igaz álmok és elképze-
lések fertôzôek! Rájöttünk, hogy 
nem nehéz lelkesíteni az embere-
ket, a fiatal édesanyákat, a fiatal 
embereket, az iskolás gyermeke-
ket, mert igény van rá!

Megnyertük a lehetô legszupe-
rebb tanárnôt, akirôl tudtuk, hogy 
kellô nyugalommal és hozzáértés-
sel fordul majd hozzánk. 

Az induláshoz ennyi épp elég! 
Lelkes társaság- akkor még nem 
is tudtuk, hogy mennyire- szuper 
tanárnô és a helyszín. 

Az elsô alkalommal, gyülekezô 
emberek, asztal-asztal hátán, zsú-
folásig tele a terem. Új varrógépek 
kerülnek elô, bontatlan csomago-
lásokat kezdünk meg. Nagy izga-
lommal és türelmetlenséggel vár-
juk, hogy Tósokiné Zsuzsa, drága 
tanárnônk mutassa, hogy kell 
varrni. Ezen az estén bizton állít-
hatom, hogy nem kellett álomba 
ringatni, mert nehéz volt a tanítvá-
nyokkal. Olyanok lehettünk, mint 
az elsôs kisfiam, aki úgy gondolta, 
hogy az elsô osztály, elsô két nap-
jában megtanulja leírni az összes 

betût, aztán a hét második felében 
olvasni tanul meg, aztán ennyi. 
Drága Zsuzsánk érezte, hogy a tár-
saság tanulási vágyát nem fogja ki-
elégíteni, ha a varrógép felépítését 
ismerteti meg velünk. Miután az 
anyag a kezembe került, elvesztet-
tem az önkontrollt…Innentôl csak 
magamról tudok írni! Bontottam, 
varrtam és varrtam bontottam. 
Orsóztam, fûztem, tisztáztam. 
Két kemény munkával töltött óra 
után elkészült életem elsô varró-
géppel készített használati tárgya. 
Kislányomat csodaszép rózsaszín 
kistáskával leptem meg. Ez volt 
a csoda!!! Rájöttem a lényegre! 
Arra, hogy mitôl is lesz több egy 
kézzel készített ajándék! Lehet, 
hogy szégyen, hogy ezt én har-
minchárom évesen értettem meg, 
de most jött el az ideje, nekem. Ab-
ban a két órában más gondolatom 
nem is volt, csak a gyermekem. A 
kislányom mosolygós boldog arca 
volt elôttem. Az öröm, amit én ez-
zel a kistáskával okozok majd neki. 
Két óra csak az övé volt. Ettôl lett 
számomra különleges és nekem ez 
a csoda. 

Bárányos-Svéda Zsanett
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Varrótanfolyam


