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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Március 15.
Ezen a napon a magyar szabadságharc 

kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jel-
képpé vált, nemzetünk szabadságszeretét, 
szabadság utáni vágyát fejezi ki. Minden-
hol nemzetiszínû lobogókat lenget a szél, 
az emberek kokárdát tûznek a ruháikra.

De mi is történt 1848-ban?
Régen az itt élô embereknek egy császár 

parancsolt, aki nem volt jó és igazságos 
uralkodó. Nagyon sok ember szegénység-
ben, elégedetlenségben élt. Egy napon - 
03. 15-én - egypár fiatalember elhatározta, 
hogy ennek véget kell vetni. Ôk voltak a 
márciusi ifjak. Egy kávéházban (Pilvax) 
összegyûltek és leírták, mit is szeretnének 
a magyar emberek (12 pont). Elindultak a 
nyomdába, hogy kinyomtassák. Szerették 
volna, ha mindenki elolvassa! Szakadó 
esôben járták az utcákat, felolvasták a 12 
pontot és Petôfi szavalta versét a Nemzeti 
Dal-t. Rengetegen csatlakoztak hozzájuk. 
A várba vonultak, hogy a helytartótanács-
csal elfogadtassák követeléseiket. Ez sike-
rült, így vér nélkül gyôzött a forradalom.

Tótvázsonyban idén a hideg havazás 
miatt elmaradt a közösség számára szer-
vezett megemlékezés. A helyi óvoda és 
iskola szép megemlékezést tartott, viszont 
a közös ünnepség megtartására nem volt 
lehetôség. A felvonulás és a kopjafánál 
való megemlékezés nem tartható meg zárt 
helyen, mondjuk a kultúrházban. A meg-
emlékezés kb 15 perces mûsora a kopjafa 
megkoszorúzásával lesz teljes, amit csak a 
helyszínen lehet megtenni. Nagyon sajnál-
juk, hogy idén le kellett mondani, nagyon 
készültünk és készültek a helyi iskolások, 
a helyi nyugdíjas dalkör, a lovasok, és ün-
nepi beszéddel a polgármester úr. Remél-
jük jövôre szép idôben tarthatjuk ünnep-
ségünket.

Veressné Szabó Adrienn Diána

Helytörténeti 
adatgyûjtés

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
korábbi tevékenységét folytatva 
szeretné a helyi hagyományokat, 
régi fényképeket, régi ismereteket, 
történeteket gyûjteni rendszerezni 
és közkinccsé tenni. Ha Önnek 
van régi fényképe, régi levelezése, 
története melyet megosztana ve-
lünk, kérem jelezze felénk. Fény-
képeit, régi leveleit még otthoná-
ban lemásoljuk, nem hoznánk el. 
Történeteit rögzítenénk az elme-
sélése alapján.

Keressen minket a Tetôtérben: 
0688/266-194, Szendrei Szilárd.

A Közép Dunántúli 
Szövetség az Ifjúsá-
gért térségünk ifjúsági 
szervezeteit fogja össze. 
2005 óta egyre nagyobb 
lendülettel dolgozik a 
térség fiataljaiért, civil 
szervezeteiért. Tér-
ségünk fiataljait, civil 
szervezeteit és döntés-
hozóit elismerô díjat 
alapított azzal a céllal, 
hogy példaként állítsa a 
társadalom elé azokat a 
kiemelkedô teljesítmé-
nyeket, melyek térsé-
günk ifjúsági életét gya-
rapították. A KÖSZI 
díj egyfajta köszönet 
az elvégzett munkáért, 
és elnevezése egyben 
a szövetség rövidített 
neve is.  Az idei évben a 
pulai fiatalt Leitold At-
tillát, a monostorapáti 
Extázis Ifjúsági Szerve-
zetet és Tótvázsony ko-
rábbi polgármesterét, Magasi Jánost díjazták 
munkájukért.
A díj odaítélésének magyarázata:

«Magasi János Tótvázsony polgármester volt 
1990-2002 és 2006-2014 közötti idôszakban. 
Munkássága során mindig kiemelten segítette, 
támogatta és bátorította a közösségi kezdemé-
nyezéseket, a civil szervezetek terveit és ezen 
belül az ifjúsági kezdeményezéseket.  Ezen 
hozzáállásának köszönhetô, hogy Tótvázsony-
ban komoly ifjúsági klub fejlôdött és hogy a 
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület létre tudott 
jönni, meg tudott erôsödni. Szigorúságával 
megtanította a fiatalokat a felelôsségteljes 
gondolkodásra, de állandó pozitív hozzáállá-

sával minden problémát úgy kezelt, hogy az a 
fiatalok munkájának folytathatóságát jelentse.  
Nemcsak támogatója és segítôje volt a fiatalok 
kezdeményezéseinek, de sokszor ô maga aján-
lott fel támogatási lehetôségeket, amikkel a fi-
atalok az ô segítségével élni tudtak. Így lett a 
fiataloknak teleháza, IKSZT-je.

A fiatalok munkáját más településeken is 
pozitív példaként emlegette sosem vitatva el a 
fiatalok közösségért végzett munkáját. 

Munkáját , személyiségét méltónak találjuk a 
díjra.»

Gratulálunk, igazán a legjobb helyre került 
a díj!

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Magasi János 
KÖSZI díjas lett
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Hallo!
Mein Name ist Nico Jacob, ich bin 22 

Jahre alt und werde im Mai noch 23.
Bevor ich nach Tótvázsony kam habe 

ich in Jena (Thüringen) gewohnt und 
dort Biologie studiert. Geboren wurde 
ich in Eisenach, aufgewachsen bin ich 
aber in der Nähe des nordhessischen 
Kassels in einem kleinen Dorf namens 
Schemmern. 

Als ich 12 war haben sich meine Eltern 
getrennt und ich bin zusammen mit me-
iner Mutter und meinen beiden Schwes-
tern nach Eschwege gezogen, was eine 
kleine Stadt in der Nähe ist. Dort habe 
ich bis Mitte 2012 das Oberstufengym-
nasium besucht und mein Abitur ab-
geschlossen.

In meiner Freizeit mache ich gerne 
(elektronische) Musik, früher habe ich auch mal ein einer Band gesun-
gen. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt und bin Skateboard gefahren, 
bis ich mich an einem Knie verletzt habe. Heute spiele ich noch sehr ger-
ne Frisbee und ein wenig Fußball. Meine größten Leidenschaften sind 
die Terraristik (das artgerechte Halten von Reptilien) und die Fotografie. 
Seitdem ich 14 bin halte ich selbst Reptilien, am Anfang ein paar Geckos, 
mittlerweile habe ich zwei sehr liebe Schlangen. Fotografie betreibe ich 
seitdem ich 16 bin als Hobby.

Ich mache einen Europäischen Freiwilligendienst, weil ich momentan 
mein Studium pausieren möchte und in der Zwischenzeit etwas wichtiges 
leisten möchte. Meine Freundin, welche gerade auch ein EFD macht, al-
lerdings in England, hat mich erst auf die Idee gebracht einen solchen 
Freiwilligendienst zu absolvieren. Ich habe mich besonders gefreut, dass 
es in Ungarn geklappt hat, weil ich vom Lebensgefährten meiner Mutter, 
welcher aus Ungarn stammt, sehr viele schöne Sachen über das Land, die 
Kultur, die Menschen und die Natur gehört habe. Mein Ziel im EFD ist 
es mich als Person weiterzuentwickeln, mehr Verantwortung zu überneh-
men und mich gegenüber anderen Kulturen und Traditionen zu öffnen. 
Ich freue mich darauf der Gemeinde in Tótvázsony zu helfen und etwas 
an die Gesellschaft zurückzugeben.

Ich werde bis Ende September in Tótvázsony sein, also wenn ihr mal ein 
Bier mit mir trinken gehen wollt, sehen wir uns im Pub!

Zum Schluss möchte ich mich noch recht herzlich bei der AWO Baden-
Württemberg, insbesondere Tekla Fodor, und dem Jugendverein Totwa-
schon für die Unterstützung und der Möglichkeit hier zu sein bedanken!

Szia, Nico

Halló!
A nevem Nico Jacob, 22 éves vagyok, 23 leszek májusban. Mielôtt Tót-

vázsonyba költöztem volna, Jénában laktam ahol Biológiát tanultam. Ei-
senachban születtem, felnôni viszont az északi Kasselsban Schemmern 
nevû falucskában nôttem fel. 

Mikor 12 voltam a szüleim elváltak én pedig édesanyámmal és a két 
húgommal Eschwegebe költöztem ami egy közeli kis város. Ott 2012 kö-
zepéig éltem, ide jártam középiskolába és itt érettségiztem.

Szabad idômben szívesen foglalkozom zenével (elektronikus zenét 
készítek), de korábban egy bandában is énekeltem. Hosszú idôn keresz-
tül fociztam, Skatebordoztam viszont egy térd sérülés után sajnos abba 
hagytam. Jelenleg szívesen frizbizek és focizom. Két nagy szenvedélyem 
a „terrárium“ (hüllôk tartásának tudománya) és a fotózás. 14 éves ko-
romtól jómagam is hüllôtartó vagyok, az elején egy pár gekkóm volt, most 
két szeretetreméltó kígyóm van. Fotózni 16 éves korom óta fotózom, hob-
by szinten.

Azért vagyok EVS önkéntes mert jelenleg szüneteltetni szeretném a 
tanulmányaimat.

BRIGI
Barabás Brigitta vagyok Erdély-

bôl, Csíkdánfalváról. 1995. július 
6.-án születtem Csíkszeredában.  
Az általános iskolát Csíkdánfal-
ván a „Petôfi Sándor” Iskolaköz-
pontban és a középiskolát Csík-
szeredában a „Joannes Kajoni” 
Szakközépiskolában végeztem 
intenzív turisztika szakon. Ezt 
követôen elvégeztem egy cukrász, 
egy baby sitter és egy informatika 
tanfolyamot, amelyeknek nagyon 
sok hasznát veszem a mindennapi 
életben.

Jelenleg tagja vagyok a Csík-
dánfalvi ifjúsági Szervezetnek 
(DISZ), amely 2014-ben alakult 
újra. Az én célom az, hogy rendez-
vényszervezô legyek. Elsô sorban ez motivált, hogy tagja legyek a szerve-
zetnek, ahol tapasztalatot szerezhetek, és amelyet felhasználhatok majd a 
késôbbiekben. A mi szervezetünk egy nagyon aktív, dinamikus és ötletes 
tagokból tevôdik össze. Szeretjük szórakoztatni a falu népét, meglepni 
ôket újabb és újabb elôadásokkal. Karácsonykor és Március 15-én egy kis 
szerepjátékkal szoktunk elôállni, Húsvétkor tojásíró kalákát szervezünk, 
Karácsony elôtt adventi koszorúkötést szervezünk, besegítünk a faluna-
pok szervezésében, amely a Csíkdánfalvi „Dugás fürdôn” szokott történ-
ni. Illetve van saját fesztiválunk is a „Kürtôskalács Fesztivál”, amely idén 
kerül harmadikszor megrendezésre.

Számomra az önkéntesség hozta be a változást az életembe ugyanis, 
nagyon sok embert megismertem úgy belföldit, mint külföldit. Nyitottabb 
lettem az emberek felé és nagyon jó érzés segíteni másoknak, mosolyt 
csalni az emberek arcára egy-egy elôadással, rendezvénnyel. Nyitott va-
gyok az új dolgokra, szeretek szórakozni és minél több embert megis-
merni.

Az EVS számomra nagy lépés volt, mert el kellett szakadnom az ott-
honomtól, családomtól és a barátaimtól, de nem bántam meg egyáltalán. 
Mint már említettem, hogy a rendezvényszervezés érdekel leginkább, így 
itt Tótvázsonyban a Tetôtérben lehetôségem adódik a legtöbbet megtud-
ni, megtapasztalni errôl a szakmáról és e mellett még rengeteg új dol-
got kipróbálni. Ezúton is szeretném megköszönni a Kisbaconi Bodvaj 
Egyesületnek, hogy támogat és a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesületnek és 
munkatársainak, hogy lehetôséget adtak itt önkénteskedni, tapasztalatot 
szerezni és örülök, hogy befogadtak.

Az önkéntességet az Erasmus+ Programon keresztül az Európai Unió 
támogatja. http://www.eplusifjusag.hu/

Barabás Brigitta
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

A barátnôm aki szintén önkéntes (Ô Angliában), hívta fel erre az ön-
kéntességre a figyelmemet. Nagyon örültem mikor megtudtam, hogy itt 
Magyarországon tölthetem az önkéntességemet mivel anyukám élettár-
sától sokat hallottam a magyar emberekrôl, országról, kultúráról, ter-
mészetrôl. Az én célom a program alatt önmagam továbbfejlesztése, 
nagyobb felelôsség vállalás és önmagam nyitottá válása más kultúrák és 
hagyományok felé. Örülök, hogy segíthetek a tótvázsonyi közösségnek 
és, hogy hozzá tehetek valamit. Szeptember végéig tartózkodom Tótvá-
zsonyban, szóval ha valaki meginna velem egy sört, akkor találkozunk a 
helyi kocsmában.

Befejezésként szeretnék köszönetet mondani az AWO-nak Baden-Wür-
tenberg tartományból, különösen Fodor Teklának és a Tótvázsonyi Ifjú-
sági Egyesületnek a támogatásért és a lehetôségért!

Az önkéntességet az Erasmus+ Programon keresztül az Európai Unió 
támogatja.  http://www.eplusifjusag.hu/

Sziasztok: Nico

(Fordítás: Darvasi Kriszta)

NICO
ÚJ EVS-ÖNKÉNTESEK
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Janka Tanyán folyik az élet, 
munkatársaink nagyon szép fejlô-
désen mennek keresztül. Nagyon 
büszkék vagyunk, mert ügyesen 
végzik feladataikat és nagyon 
igyekeznek a közösségbe tartozni. 
Sok energiába telik ez számukra, 
.... minden tiszteletünk az övék!

A tél ellenére sem unatkoztunk, 
mindig volt munkafeladatunk. 
Így például a faluban található 
virágládák felújításán dolgoztunk 
a téli hónapokban. Nagyon örü-
lünk ennek a feladatnak, mert a 
felújítás folyamatában minden 
foglalkoztatott munkatársunk, a 
maga módján részt tudott venni.  
A végeredményt pedig örömmel 
látjuk viszont a kúlturház, a Coop 
bolt és a református templom 
elôtt.  A tavaszra készülve már 
elkezdtük a paradicsom, paprika 
magokat elültetni, hogy mire jön a 
jó idô legyen sok szép palántánk. 
Ezen kívül persze mindennap tar-
tunk fejlesztô és kézmûves foglal-
kozásokat is.

Janka Tanya jelenleg Nappali 
intézményként mûködik. Tervünk, 
hogy Janka Tanyát tovább fejlesz-
szük Szociális foglalkoztatóvá, 
hogy munka-rehabilitációs for-
mában is foglalkoztatást biztosít-
hassunk munkatársaink számára. 
Ha erre megkapjuk a mûködési 
engedélyt, akkor egy fajtafize-
tést is biztosíthatunk az autista 
és megváltozott munkaképességû 
munkatársaink számára. Az en-
gedélyezési folyamat sok-sok do-
kumentum összeállításával jár. 
De bízunk benne, hogy meglesz 
munkánk gyümölcse és megkap-
juk erre az engedélyt. Ez a társa-
dalomba való beilleszkedés egyik 
fontos eleme és nagyon fogunk 
örülünk, ha sikerülni fog.

Április 2-án szombaton 9.00-

tôl 12.00-ig az Autizmus világ-
napját ünnepeltük. Jótékonysá-
gi ruhavásárt és saját készítésû 
termékeinket árusítottunk ezen 
a délelôttön.  Valamint az autiz-
mussal kapcsolatos információt és 
Janka Tanyán végzett foglalkozá-
sokról is információt nyújtottunk. 
„Az autizmus szociális, kommuni-
kációs, kognitív készségek minô-
ségi fejlôdési zavara, amely egész 
életenát tartó fogyatékos állapo-
tot eredményezhet. Ez lehet igen 
súlyos, esetleg halmozott sérült, 
illetve többé-kevésbé kompenzált 
állapot. A súlyosan érintett szemé-
lyek egyénileg változó támogatás-
ra szorulnak.” /Autisták Országos 
Szövetége/ Az autizmusnak több 
fajtája is van. Autista de értelmileg 
teljesen egészséges személy magas 
iskolai tanulányokra képes. Érde-
kességként talán megemlíthetjük, 
hogy Albert Einstein is autista 
volt. Azonban az autizmus páro-
sulhat értelmi fogyatékossággal, 
amely már intenzív pedagógiai tá-
mogatást igényel.  Nincs két autis-
ta, akinél az autizmunak pontosan 

ugyanazon tünetei mutatkoznak. 
A támogatás gondozás intenzitása 
függ az autista személy önállósá-
gának mértékétôl és képességei-
nek mértékétôl. Ugyanúgy, mint 
például nincs két egyforma ember 
sem.

A gyakorlatban legfôképp há-
rom fô terület, ahol az autizmussal 
élô emberek egész életük során ne-
hézségekkel küzdenek: 

Kommunikáció: arckifejezé-
seket nehezen vagy nem tud-
nak értelmezni, átvitt értelmû 
kifejezéseket nem értenek, oda 
nem illô mondatokat keverhetnek 
a beszélgetésbe, gyakori, szó 
szerint értelmezik a szavakat, 
mondatokat.

Társas kapcsolati problémák: 
Nehezen, vagy egyáltalán nem 
képesek szociális kapcsolatterem-
tésre, fenntartásra. Ebben támo-
gatásra van szükségük. Nem értik 
meg és nem tudják kezelni más 
emberek érzelmeit. Nem tudják, 
vagy nehézségeik vannak érzelme-
ik kifejezésében. 

Szociális képzeleti nehézsége-

ik vannak: Nehéz kitalálniuk, 
hogy más emberek mit éreznek, 
nehezen tudják az emberek vi-
selkedésébôl következtetni, hogy 
mi fog történni, nem biztos, hogy 
észreveszik a veszélyt jelentô hely-
zeteket, nem kedvelik a változáso-
kat, nehezen boldogulnak ismeret-
len helyzetekben.

Becslések szerint Magyarorszá-
gon minden 100. ember autista.

A szakemberek szerint az autiz-
must genetikai és környezeti hatá-
sok kombinációja okozza. Azon-
ban pontos válasz még nincs, a 
világon még sok kutató foglalkozik 
a témával. A tudomány pillanatnyi 
állása szerint az autizmus nem 
gyógyítható. Azonban megfelelô 
fejlesztésekkel, pedagógiai támo-
gatással az autisták élete megköny-
nyíthetô, készségeik fejleszthetôk. 
Janka Tanyán jelenleg három au-
tista munkatársunk részesül fog-
lalkoztatásban és a közeljövôben 
további kettô jelentkezését fogad-
juk.

A tavasz érkeztével lassan el-
kezdjük a kerti és parkgondozói 
munkáinkat is. Szívesen válla-
lunk magánszemélyek számára 
is kertgondozói feladatokat úgy, 
mint fûnyírás, virágágyás rendben 
tartása, gazolás, ablak pucolás stb.

Üdvözlettel,  
Janka Tanya dolgozói

Janka Tanya Nonprofit kft.
8246 Tótvázsony, Hajnal utca 10.

Tel: 06-886567212
Mobil.06-702347906

Janka-tanya@hotmail.com 
www.janka-tanya.eu 

JANKA TANYA
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Ovi-bölcsi 
hívogató

A tavasz folyamán szeretettel várjuk 
a bölcsôde és az óvoda iránt érdeklôdô 
gyermekeket és szüleiket. A beíratás 
során lehetôséget biztosítunk az intéz-
mény életébe történô betekintésre. 

Betekinthetnek a bölcsôde szakmai 
és az óvoda pedagógiai programjába, 
és mindennapi életébe. Megismerked-
hetnek gyermekképünkkel, hitvallá-
sunkkal, legfontosabb feladatunkkal, 
mely a családi neveléssel harmóniában 
történô játékos, gyermek centrikus, sze-
retetteljes, családias nevelés.

Nevelésünk során az egészséges 
életmódra, környezettudatosságra, a 
természetszeretetre, és a mozgás ki-
emelt szerepére helyezzük a hangsúlyt. 
A tornaszobánk kiváló lehetôséget 
biztosít a mindennapos testnevelés, 
testedzés biztosítására. A só szobánk 
pedig a légúti betegségek megelôzésére 
és az önfeledt somokozásra. Az intéz-
mény udvara a szabadlevegôn történô 
mozgás, tevékenykedés, játék tágas 
színtere. A német nemzetiségi nevelés, 
a hagyományápolás és a jeles napok 
megtartása intézményünk sajátosságai 
közé tartozik. Az év során tehetséggon-
dozás keretében Bozsik-foci és néptánc 
foglalkozást szervezünk a gyermekek-
nek. Logopédiai ellátás, fejlesztô és 
mozgásterápiás foglalkozások révén 
segítjük a gyermekek harmonikus fej-
lôdését, felzárkóztatását. A szülôknek 
lehetôséget biztosítunk az óvodai hit-
oktatás igénybevételére gyermekeik 
számára.

A gyermekekkel való foglalkozás 
sokrétû kimeríthetetlen folyamat. Tel-
jes odafigyelést, türelmet, sok megér-
tést, elfogadást és tengernyi szeretetet 
kíván. Ehhez szeretnénk a szülôknek 
segítséget adni, szakmai tudásunkkal, 
gyermekszeretetünkkel.

Magasi Jánosné intézményvezetô

Egy amatôr sportember, Vadász 
Vince, a világhálót segítségként 
felhasználva, arra hívott kicsiket 
és nagyokat, hogy fusson, gya-
logoljon, haladjon legalább 5 
km- t az ország bármely pontján 
is él és teljesítményét jelezze az 
ORSZÁGFUTÁS honlapján. 
Azt remélte, hogy közösen sike-
rül annyi km-t teljesíteni, amely 
körbeérné a Kismagyarország 
2246 km-es kerületét. Ráadásul 
a tavalyi évben rögtön két nem-
zeti ünnepünkhöz kapcsolódva, 
március 14-én és október 24-én  
is mozgósított. Felhívása nem volt 
eredménytelen. Az elsô OF1-en 
4000 ember 46 733 km-t teljesített. 
A másodikon, OF2, 5000 ember 
52 304 km-t. Már az elsô alkalom-
mal csatlakozott néhány ember a 
mozgalomhoz falunkban is.

Az idei OF3 márciusi futáson 
már iskolások, sôt óvodások 
is csatlakoztak az akcióhoz. 
Lelkesítô volt, ahogy teljes 
családok vágtak neki a különbözô 
távoknak. (2, 6, 9 km). Az útvonal 
most szalagokkal jelölve, erdôn – 
mezôn át vezetett. A célba érkezô 
kipirult, felhevült futók kalória- és 
folyadékveszteségét önkéntes fel-
ajánlásból alma, pogácsa, perec, 
mézeskalács és palackozott italok 
pótolták.

De mire fel ez a nagy futkáro-
zás? Megbolondultunk? Éppen 
hogy sokunknak most jött meg az 

eszünk. Az biztos, hogy sokkal ké-
nyelmetlenebb és idôigényesebb, 
mint leülni, kikapirgálni a színes 
tablettákat és kapszulákat, a nyel-
vünkre helyezni, korty vizet rá és 
várni a csodát. Egyre többen tud-
ják és úgy is telnek napjaik, hogy a 
futás, a sportolás, akár a gyaloglás 
is nélkülözhetetlen eleme lett az 
életmódjuknak. Akiben kialakul 
ez a függôség, annak nem kell gon-
dolkodnia azon, ehet-e még egy 
kanál pörköltet, vagy egy szelet 
tortát. Koleszterin szint, vércukor 
szint, testtömeg index, vérnyomás 
rendben, emésztési problémák, al-
lergia, alvászavarok, és másra való 
érzékenységek ismeretlenek. Nem 

kell hozzá csak egy jó sportcipô 
meg az elszántság. A világ legcso-
dálatosabb sportstadionjába, a ter-
mészetbe ingyenes a belépô.

Készüljetek az októberi futásra!

Felhoffer Antónia könyvtáros

Az ajtó - és ami 
mögötte van...

Emerence történetét olvasva kicsit 
úgy érzem, elbutítjuk magunkat. Tele 
van az életünk elhallgatással, hazug-
sággal, ámítással, ködösítéssel. A mai 
világban minden nagy és jelentôség-
teljes dolgot eldeformálunk, tele ha-
zudunk. Ilyen a gyermekvállalás, a 
házasság a halál. Minden csak csodás 
lehet zökkenômentes és természetesen 
tökéletes. A fiatalok már csak a tökéle-
tes kapcsolatra vágynak. Minden, ami 
nem pontosan úgy mûködik, ahogy az 
amerikai filmekben, akkor az már nem 
is igaz szerelem, nem is az igazi. 

Megengedjük, hogy mindenrôl meg-
mondják, hogy gondolkodjunk, mit 
tartsunk normának. A most meglévô 
normák torzak. Elhitetik velünk, hogy 
az igaz szerelem csodás és örökké tart, 
hogy a gyermekvállalás maga az álom, 
hogy a halálunk elôtt minden szálat el-
varrhatunk, és majd úgy megyünk el, 
hogy földi életünkben mindent a helyé-
re tettünk.

Ki lesz az, aki leveszi a terhet a vál-
lunkról, és elmondja, hogy ez nem csak 
így lehet, aki elmondja, hogy bizony 
az igaz szerelem néha tud hangos len-
ni és megesik, hogy nem értünk min-
dig egyet, hogy az életünk során, sok 
és nehéz döntést kell hoznunk, hogy 
megtörténhet, hogy a gyermekünk 
nem tökéletes mások számára, hogy 
lesznek gondok és nem fog mindig úgy 
viselkedni, ahogy a szülôk elvárják és 
bizony, nem biztos, hogy hálás lesz a 
szüleinek.

Le kéne vennünk a terhet a másik-
ról és el kéne mondanunk egymásnak, 
hogy vannak nehéz, nagyon nehéz ré-
szei az életnek, ne higgye azt senki, 
hogy csak egyedül van a fájdalmaival, 
nehézségeivel. És a halál… Emerence 
története megmozgatta a lelkemet. A 
halál is jöhet gyorsan és vihet el minket 
anélkül, hogy pontot tennénk a végé-
re.  Nem szabad elhinnünk, hogy csak 
akkor megyünk el, ha mindent elintéz-
tünk, és ha minden kérdést feltettünk. 
Mennek el emberek mellôlünk, hogy 
nem tudtunk elköszönni, hogy nem tud-
tunk mindent megkérdezni, hogy nem 
tudtunk bocsánatot kérni, nem tudunk 
mindent megbocsátani.  Maradnak itt 
nehéz szívvel emberek és maradnak sé-
relmek, érzések, vágyak, amikkel nem 
tudunk már mit kezdeni. Segítenünk 
kéne egymásnak, azzal hogy megoszt-
juk a nehézségeket is. Tudjuk és lássuk 
az életnek azt az oldalát is, ami nem 
csak rózsaszín és nem csak mosolygós, 
mert így teljes az egész!    

 Szabó Magda- Az ajtó c. könyv alap-
ján tartottunk filmvetítést a Schönwald 
Mária Községi könyvtárban.

Bárányos-Svéda Zsanett
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Falutakarítás
Településünk szépítésére évek óta szervezünk falutakarítást. A helyi 

iskolások, kisgyermekek, családok, felnôttek, civilek fognak össze, hogy 
szebb, tisztább faluban élhessünk. Az idei évben két turnusban szervez-
tük az eseményt, pénteken a Janka Tanya munkatársai szedték a falu 
több utcájában, így szombaton lehetôség volt arra, hogy maroknyi csa-
patunk a teljes települést, a barnagi, tapolcai úti bekötôutat is megtisz-
títsák. Kövesgyûrön 2 lelkes fiatal által szintén szebb lett a településkép. 
Köszönjük mindenki munkáját, és várunk mindenkit a következô, még 
idén tavasszal szervezendô takarításra, amikor a külsô területek, erdôk 
alja vár a megszépülésre!

Szendrei Szilárd, Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Országfutás - Tótvázsony
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A segítô szavak mögött...
Kedves Tótvázsonyiak!
Ezúton szeretnék Önöknek bemutat-

kozni, mint a Veszprémi Családsegítô 
és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 
kistérségi családsegítôje. 2016. február 
elseje óta látom el Hidegkút, Tótvázsony 
és Barnag településeken a családsegítés 
feladatát.

Mindenek elôtt szeretném megfogal-
mazni hivatásomban képviselt hitval-
lásomat, miszerint a segítés, nemcsak a 
megfogható javakban mérhetô. Hiszen a 
meghallgatásban, a kérdésekre adott vá-
laszok tükrében meglátva önmagunkat, 
s helyünket egy problémában, megtalál-
hatjuk a sokszor hiába keresett kiutat ne-
héz élethelyzetekbôl.

Mindehhez elengedhetetlen a tiszta 
kommunikáció. Az ôszintén felvállalt 
probléma, -egy konfliktusokkal terhelt családi kapcsolathálóban, vagy az élet bár-
mely területén- egy objektív segítô által értelmezve, egyszerûbben megoldhatóvá 
és ezáltal megélhetôvé válhat.

A család, az általunk felépített vár, amelynek legkisebb kövei a gyermekeink. A 
család a legkisebb, legérzékenyebb emberi közösség, melyben a tagok örökös köl-
csönhatásban vannak egymással, ezért nekünk felnôtteknek, szívbéli meggyôzô-
désbôl való kötelességünk gyermekeinket védeni, tanítani és irányítani egy kissé 
elridegült világban, s onnan egy érzelem gazdag otthonba hazavárva.

S persze sajnos sokszor az anyagi oldalról való sérülés sem kerüli el a csalá-
dokat. Természetesen ilyen esetben a rendelkezésre szolgáló eszközökkel tudjuk 
segíteni a rászorulókat. A tartós élelmiszercsomag, ruhaadomány, alkalomszerû 
egyéb tárgyi felajánlások, télen a karácsonyi élelmiszerrel és ajándékokkal teli 
dobozok, a tûzifa, mind az anyagi krízishelyzet enyhítését szolgálják.

Aki szeretne a munka világába visszatérni, álláskereséssel, önéletrajz, pályázat 
megfogalmazásában tudunk segítséget nyújtani.

Gyermekek s felnôttek lelki problémájának megoldásában, múltbéli sérelmek 
feldolgozásában továbbra is hivatott segíteni intézményünk pszichológusa.

Azon gyermekek számára, akiknek tanulásban való fejlesztését az tanintéz-
mény biztosítani nem tudja, rendelkezésre áll az utazó fejlesztôpedagógus.

Jogi kérdések megválaszolásával minden hétfôn felkereshetik az intézmény ön-
kéntes jogász szakemberét.

Azokban a családokban, amelyekben alkoholprobléma és egyéb szenvedélybe-
tegség van jelen, rendkívüli és eredményes segítséget nyújt az addiktológus kon-
zultáns.

Számtalan szenvedélybeteg gyógyulásában ért el sikereket szintén a Családsegí-
tô Szolgálatban mûködô AA csoport is.

Az imént felsorolt szolgáltatások igénybevétele elôzetes, telefonos idôpont 
egyeztetés alapján történik.

Kérem, forduljanak hozzám bizalommal gondjaik, problémáik kapcsán. Hiszen 
a megoldás mindig ott van, csak merjünk idôben segítô kezet kérni, s felismerni 
a változtatás lehetôségét.

Borka Edit családsegítô

Januárban megtartottuk évi 
közgyûlésünket. Weinhardt Fe-
rencné klubvezetô értékelte az el-
múlt év munkáját, valamint elôter-
jesztette az elsô félévre tervezett 
programokat.

Ebben az évben farsangi idôszak 
nagyon rövid volt, így már március 
7-én szokásunkhoz híven farsang 
farka második napján farsangol-
tunk. Sok, sok vidámsággal, hu-
morral búcsúztattuk a telet.

A Nônapról is megemlékeztünk, 
férfitagjaink nagy sikerû mûsorral 
és virággal kedveskedtek a höl-
gyeknek. Egy finom vacsorával 
zártuk az estét.

Márciusban sor kerül Szent Jakab 
zarándokút bemutatására, vetítés-
sel egybekötve. A zarándok utat 
bemutatja, aki résztvevôje is volt 
Scheibelhofferné Szabó Margit.

A terveinkrôl:
Áprilisban Farkas Ferenc mentô 

szakápoló lesz a vendégünk, aki 
elôadás, filmvetítés és gyakorlati 
formában fogja bemutatni az élet-
mentést, elsôsegélynyújtást.

Az idei nagykirándulás célpont-
ja Budapest, illetve a Budai vár 

nevezetességeinek megtekintése 
(többek között a Mátyás templom, 
Sziklakórház, Várkert - Bazár stb.)

A Bakony gyönyörû tájait jú-
niusban sétavonattal szeretnénk 
bejárni. A félnapos túra erdészeti 
szakvezetéssel történik. 

Megállóhelyek: Bakonyjákó, 

Németbánya, Pisztrángos tó, 
Farkasgyepû, Iharkút, Jánföld, 
Csurgókút.

A Hidegkúti Nyugdíjasklubbal 
hagyományosan jó viszonyt ápo-
lunk, az idén is megvendégeljük 
ôket az augusztusban megrende-
zésre kerülô falu napunkon.

Népdalkörünk folyamatos pró-
bákat tart, hisz fellép március 15.-
én az ünnepi megemlékezésen, 
Szentkirályszabadján a népdalkör 
találkozón, majd Balatonfüreden 
megrendezésre kerülô Országos 
Nyugdíjas Fesztiválon.

Pázmándi Attila

Beszámoló az Ôszidô Nyugdíjas Klub 2016. elsô negyedévérôl

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselô-testületének  
8/2011. (IX. 29.) rendelete az avar és kerti hulladék égetésérôl

Kerti hulladékok nyílt téri égetésére vonatkozó szabályok
3. §
A kerti hulladék ártalmatlanítása elsôsorban hasznosítással, komposztálással 

történhet.
A szokásos háztartási hulladék mennyiségét meghaladó kerti hulladék kezelé-

sérôl, ártalmatlanításáról a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.
Kerti hulladék égetése közterületen tilos, kivéve az önkormányzat engedéllyel.
A kerti hulladék égetése március 1-jétôl május 31-ig, illetve szeptember 1-tôl 

november 30-ig végezhetô hétköznap 8-12, 14-18 óráig, szombaton 14-18 óráig. 
Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.

Kerti hulladékot kizárólag szélcsendes idôben és csak olyan helyen szabad el-
égetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és a 
környezeti kárt nem okoz. A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet 
mellett történhet. Veszély esetén a tûz eloltásáról az égetést végzô személy köteles 
gondoskodni. Az égetést csak olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag 
és szellemileg alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelôen tudjon cselekedni.

A nagy mennyiségû füstöt termelô anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. 
A tüzelést végzô túlzott füst- illetve koromképzôdés esetén köteles a tüzet elolta-
ni, és a levegôszennyezést megszüntetni.

Lakott területen az egyszerre égethetô kerti hulladék mennyisége ingatlanon-
ként 1 m3, lakott területen kívül pedig 3 m3 lehet. A lakott területen kívül is ki-
zárólag kerti hulladéknak minôsülô anyagot lehet égetni. A lakott területen kí-
vüli égetést a Tûzoltóságnak is be kell jelenteni a 105-ös telefonszámon. 

Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari 
eredetû hulladékot (például: mûanyagot, gumit, vegyszert, festékét, gyógyszer-
maradványt, egyéb veszélyes hulladékot).

Kulturális közfoglalkoztatás
2016. február 29-én végéhez ért a III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program.  

Sorrendben a harmadik, de az elsô, amelyik egy kerek éven keresztül tartott. 
A Kulturális Közfoglalkoztatási Program elsô, mintaprogramként támogatott 
kezdeményezése 2013 novemberétôl 2014. április 30-ig tartott, a II. ütem 2014. 
szeptember 1. – 2015. február 28. között valósult meg. A harmadik ütem 2015. 
március 1-jén indult, és 2016. február 29-ig tartott. Az utóbbi kettôt már országos 
közfoglalkoztatási programként támogatta a Belügyminisztérium.

A foglalkoztatási program küldetése, hogy a kulturális közfoglalkoztatottak te-
vékenységükkel hozzájáruljanak a települési értékek feltárásához, a helyi rendez-
vények megvalósításához, a helytörténeti gyûjtemények bôvítéséhez, a közösségi 
élet újraszervezéséhez, valamint a kulturális alapellátás új módszerekkel, tevé-
kenységekkel való bôvítéséhez.

Leginkább a pályakezdôk, a hátrányos helyzetû térségekben élôk, valamint a kis 
lélekszámú településeken élô munkaképes korú nôk helyzetén volt képes javítani 
a program.

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesületnél, (mint fogadó szervezet) három fô látta el 
feladatát a fenti célkitûzések teljesítése során.   

Számukra a program, átmeneti munkahelyteremtést jelentett.  Munkájuk során 
erôsítették a lokálpatrióta gondolkodást, értékôrzéssel és a helyi közösségek meg-
erôsítésével hozzájárultak a település fejlôdéséhez.

Nagy Gellértné, Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Farsang van, farsang van,  
járjuk a táncot gyorsabban! …

Az idei évben oly korán kezdôdött a farsangi idôszak, hogy alig kezdtük el az 
évet máris a farsangi jelmez tervezés izgalma, hatása volt érezhetô a gyerekek 
körében. Az óvoda csoportjaiban, és a bölcsôdében február elsô hetében vidám 
készülôdés zajlott: a gyerekek álarcokat festettek, ragasztottak, farsangi fejdísze-
ket készítettek, farsangi dalokat énekeltek, mondókákat – tréfás verseket mondo-
gattak, vidám meséket hallgattak. A folyosót, a csoportokat girlandok, lampionok 
díszítették. Február 6-án szombaton a kultúrházban megtartottuk a farsangi ün-
nepünket. A Linde alapítvány jóvoltából, délután 4 órától gyülekeztünk a Családi 
farsangi mulatságra, amikor is a gyerekek kedvenc jelmezeikben ünnepelhettek. 
A nevelôk kedves interaktív meseelôadással szórakoztatták a jelenlévôket, melyet 
önfeledt táncolás követett. A karneváli hangulatban Zita néni táncháza megmoz-
gatta a kicsiket és nagyokat egyaránt.  A szülôk révén lehetôség nyílt a farsangi 
finomságok elfogyasztására, igazi eszem – iszom, dínom - dánom hangulat alakult 
a teremben, ahol a „talpalávaló” folyamatos mozgásban tartotta a gyerekeket. A 
kézmûves sarokban barkácsolási lehetôséget biztosítottunk azoknak, akik nyu-
godtabb ünneplésre, vagy csak néhány perces pihenésre vágytak.

Bízunk abban, hogy a gyerekek és vendégeink örömteli, vidám élménnyel gaz-
dagodtak és élvezték a szülôk – gyermekek - nevelôk közös programját.

Köszönjük az alapítványnak és a kedves Szülôknek, a sok süteményt, a segítsé-
get-melyet felajánlottak a családi farsangi ünnepségre!

Bölcsôdei hírek
Az elmúlt évekhez képest jelentôs változás történt a bölcsôdénk életé-

ben. 2015. novemberétôl az intézmény bölcsôdei csoportjába már nem 
csak a két éves gyermekeket vehetjük fel, hanem 20 hetes kortól biztosít-
juk a gyermekek napközbeni ellátást.

Az édesanyák munkába állása, korábbi idôszakra tevôdik, ezért igyek-
szünk a segítségükre lenni gyermekük elhelyezése terén. Az elmúlt év 
decemberétôl folyamatosan érkeznek hozzánk a közel másfél éves korú 
gyermekek. Tapasztalataink szerint, ez az életkor már alkalmas arra, 
hogy a szülôs beszoktatás és a saját gondozónôi rendszer megfelelô 
mûködése révén a gyermekek könnyen beszokjanak a kis közösségbe. 
Természetesen ez a változás azt is jelenti, hogy a bölcsôdei csoportban a 
14 fô helyett 12 kisgyermek ellátását tudjuk biztosítani, mivel a fiatalabb 
korosztály még nagyobb odafigyelést, több gondozást igényel. A bölcsô-
débe az év során folyamatos a felvétel, hiszen az új bölcsôdei férôhely 
igény esetén a jelenleg bent lévô gyermekeket folyamatosan átvisszük az 
óvoda kiscsoportjába. Ez a folyamat teljesen zökkenômentesen történik, 
hiszen az udvari tartózkodás révén a gyerekeknek jó kapcsolatuk alakul 
ki az óvodás társaikkal és az óvónôkkel.

A közös együttmûködés eredménye, hogy egyre több óvodás programon 
vehetnek részt a kicsik igényeik, életkori sajátosságaiknak megfelelôen. 
Jó tapasztalataink voltak a mesenap, az adventi gyertyagyújtás, az adventi 
játszóház a közös farsangi rendezvény alkalmával, ahol a bölcsôdéseink is 
nagyon jól érezték magukat. Márciusban ismét meghívjuk a bölcsôdése-
ket a Március 15-ei zászló felvonásra, melyet az óvoda bejáratánál tarunk. 
Ezt követôen az óvodások felvonulással, verssel és énekszóval is ünnepe-
lik a nemzeti ünnepet a Kopjafánál, hisz az ô életkoruk már lehetôvé teszi 
az óvodán kívüli ünneplést.

A két intézményegység szülôi közössége is összehangoltan tevékenyke-
dik a gyermekek érdekében. Jelenleg is közösen készülnek az elôttünk 
álló húsvéti vásárra, ajándékozásra.

Magasi Jánosné intézményvezetô

Varrótanfolyam Tótvázsonyban
Másfél évvel ezelôtt vettem 

egy varrógépet, mert arról ál-
modtam, hogy játékokat varrok 
a gyerekeimnek, meg a rokon 
gyerekeknek; és végre én varrom 
a függönyeimet meg a párnahu-
zatokat. Aztán végre meglett a 
várva várt varrógép…. és mindig 
volt kifogás, hogy miért nincs 
idôm nekiállni varrni. Tudják, 
pl. még túl kicsi a legkisebb lá-
nyom és nincs idôm; most már 
túl késô elkezdeni és különben 
is fáradt vagyok; nem is tudom, 
hogy kezdjek neki…stb. De azért 
a neten idônként bújtam a krea-
tív oldalakat, mert olyan jó lett 
volna…..

Aztán Bárányos-Svéda Zsani 
néhány hónappal ezelôtt felvetet-
te, hogy mi lenne, ha indítanának 
egy varrótanfolyamot. Azonnal 
válaszoltam, hogy remélem nem 
viccelt, mert én nagyon szeretnék menni! Igazából még most sem tudom, hogy 
akkor komolyan gondolta-e, de végül megszervezte.

Eljött az október, az elsô tanfolyam! Megjelentem a varrógéppel a még bon-
tatlan dobozban (mert még csak ki sem bontottam addig). Rengetegen voltunk! 
Szerintem Tósokiné Zsuzsa is megijedt egy kicsit, hogy mit fog kezdeni velünk, 
de megbirkózott a sok tanulni vágyó ember oktatásával, én pedig még aznap egy 
kis gyerek szatyorral mentem haza két óra varrás után. Mert abban a két órában 
megtanultam befûzni a tût a varrógépbe, meg azt, hogy lehet egyenesen varrni 
(persze az én egyenesem nem mindenkinek egyenes, de ez most mellékes volt). 
Olyan boldog voltam!

És akkor kezdôdött! Rabul ejtett a varrás! Egyszerûen nem is tudom szavakba 
önteni, mennyire élvezem. Aztán minden órán jöttek az újabbnál újabb ötletek, 
melyek - számomra hihetetlen módon - tényleg megvalósultak! Persze mindenre 
azt mondtam elôször, hogy „ezt nem tudom megcsinálni”, „túl nehéz, lehetetlen”; 
Zsuzsa meg: „Dehogy is! Nagyon könnyû!” Na persze….! Aztán tényleg sikerült! 
Varrtunk babakockát, bagolypárnát, hernyót, neszeszert, táskát, szatyrot, edény-
fogót, csillagot, nyuszit; közben én is gyakoroltam itthon és varrtam szörnyecskét, 
kötényt, babát, textilszaloncukrot, „gondevôt”… Persze nem tökéletesek, de kit 
érdekel.  Lesz még idôm gyakorolni, a gyerekeim pedig így is örülnek mindennek! 

A tanfolyamon átélhetjük az alkotás örömét, hiszen nagyszerû dolgokat csiná-
lunk, szuper csapattal és mindig van sikerélményünk!

Köszönöm Zsani, hogy kitaláltad és megszervezted, és köszönöm Zsuzsa, hogy 
elvállaltad (bár szerintem nem biztos, hogy az elején tudtad, hogy mire vállal-
kozol)! Nagyon jól érzem magam, és nagyon örülök, hogy végre kinyitottam a 
dobozt, és elkezdtem varrni! 

Mindenkinek ajánlom, hogy vágjon bele, kezdjen el valamit, amihez kedve van, 
hiszen ebben a faluban rengeteg tanfolyam, szakkör, klub van. Mindenki találhat 
valamit, ami érdekli, amit szívesen csinálna, ettôl pedig feltöltôdhet, kikapcso-
lódhat. Miért fecsérelnénk az idôt? Használjuk ki a jó dolgokat, amiket itt kapha-
tunk, átélhetünk! Hajrá!

Hauckné Heilig Réka

Klubunk 2014 januárjában indult, a 
decemberi ünnepekben látott, horgolt 
angyalkák ihletésére. Az elsô alkotá-
sokat Valtnerné Teri felügyelte, irá-
nyította és mutatta a technikát. Mivel 
már elmúlt karácsony és a következô 
még messze volt, így a húsvéti tojáso-
kat és tojásmelegítô tyúkokat, csibéket 
kezdtük horgolni. Ahogy teltek a hetek 
egyre szebbek lettek a munkáink. A 
bátrabbak terítôt és függönyt is horgol-
tak, nem kis sikerrel.

Azóta már kesztyût, sapkát, mese-
figurákat, babaruhát is készítenek az 
ügyesebbek. Közben kitavaszodott, 
mindenkinek jött a kerti munka, így 
felfüggesztettük a kézimunkázást. 

Alkotásainkból a Tetôtér feljárójában 
heteken át megtekinthetô bemutatót is 
tartottunk húsvét elôtt. Megbeszéltük, 
hogy ôsszel folytatjuk. Így lett téli tevé-
kenység, amit csinálunk. Mostanra be-
lekóstoltunk a méhviaszgyertya és dísz 
öntésbe, gyöngyfûzésbe, harisnyavirág 
készítésbe, és még ki tudja, hogy mit ki 
nem próbálunk.

Heti rendszerességgel találkozunk a 
Tetôtér Csernáton termében, kedden 
17-19 óra között. November elsô he-
tétôl március utolsó hetéig (az óraát-
állításhoz igazodunk). Bárki csatlakoz-
hat, akit érdekel amit csinálunk, van 
köztünk kezdô és haladó, fiatal és idôs, 
nô és férfi is.

Szeretettel várják a TereFere klub 
tagjai. 

És ami a legfontosabb „JÓ A CSA-
PAT”.

A TereFere Klub bemutatása


