2018. június
XXVIII. évf. 3. szám

A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja

Tótvázsonyi Közös Önkormányzati
Hivatal elérhetôségei
8246 Tótvázsony, Magyar utca 101.
Sipos Ferenc polgármester
Polgármesteri fogadóóra:
Elôzetes egyeztetés szükséges.
Tel.: 06 20/269-2017
polgarmester@totvazsony.hu

Pénzügy:
Egyed Klára
pénzügyi ügyintézô
Tel.: 06 20/312-9678
egyed.klara@totvazsony.hu

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfô:
8.00-12.00, 13.00-16.00
Szerda:
8.00-12.00, 13.00-16.00
Csütörtök:
8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek:
8.00-12.00
Az ügyfélfogadás
keddi napokon szünetel.

Boncz Szilvia
pénzügyi ügyintézô
Tel.: 06 20/312-9678
penzugy@totvazsony.hu

Veszprémi Járási Hivatal
tótvázsonyi ügyfélszolgálat:
hétfô 8:00-9:00
Bárány Péter jegyzô
Tel.: 06 20/313-9079
jegyzo@totvazsony.hu
Adóügy:
Szilasi Erika
adóügyi ügyintézô
Tel.: 06 20/314-6415
ado@totvazsony.hu

Szociális ügyek, anyakönyv:
Miléné Varró Ildikó
Anyakönyvvezetô
Tel.: 06 20/313-5417
szoc-anyakonyv@totvazsony.hu
Igazgatás:
Molnárné Mátyás Annamária
igazgatási ügyintézô
Tel.: 06 20/313-21-26
hivatal@totvazsony.hu
Magyar Judit
igazgatási ügyintézô
Tel.: 06 20/313-21-26
igazgatas@totvazsony.hu
Kovácsné Nagy Éva
igazgatási ügyintézô
Tel.: 06 20/313-21-26
Hamar Zsóka
közmûvelôdési feladatok
muvelodes@totvazsony.hu

Veszprém Kistérségi Társulás
Családgondozó
és Gyermekjóléti Szolgálat
Tótvázsony- Hidegkút- Barnag
8246 Tótvázsony,
Magyar u. 101. (Tetôtér)
Törökné Inhof Ágota
családsegítô szolgálat
családgondozója
gyermekjóléti szolgálat
családgondozója
Tel.: 06 20/259-2133
„VKTT” Veszprémi Kistérségi
Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézet
Szociális gondozói:
Molnárné Sárközi Zsuzsanna
Tel.: 06 20/312-7215
Varga Beáta
Tel.: 06 20/311-8360
Rendôrség:
Helyi körzeti megbízott:
Komlós Norbert
r. fôtörzsôrmester
Tel.: 06 30/570-2355
Fogadó óra:
minden hónap elsô kedd,
16.30-17.30
Tótvázsony Tetôtér

Óvodai hírek

A Linde Alapítvány és a Szülôi
Munkaközösség jóvoltából idén
buszos kirándulást szervezhettünk
a veszprémi állatkertbe óvodásaink számára. Ezúton is szeretnénk
megköszönni az anyagi támogatást!
Két busz vitt minket az állatkertbe május 16-án 9 órától, ahol egy
izgalmas délelôttöt tölthettünk el.
Az életkori sajátosságaikat figyelembe véve a gyerekek kisebb-nagyobb területet járhattak be, csoportonként az állatkertben, az
óvodai dolgozók felügyeletével.
Aggodalmunk ellenére ideális
kiránduló idônk volt. A gyerekek
éhségüket gyümölccsel, müzli
szelettel, szomjukat pedig gyümölcslével és vízzel csillapíthatták
a kirándulás alatt. Kellemesen elfáradtunk a séta során, de sok élménnyel gazdagodva tértünk vis�sza az óvodába, ahol a délután már
a megszokott ritmusban zajlott.
Az állatkerti séta a gyerekek
részére kellemes kikapcsolódást
jelentett, ahol felfedezhették az
állatok csodálatos világát és találkozhattak kedvenceikkel.
„...Mennyi állat, s látnivaló!
Kecskegidák, öt póniló,
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Flamingók és madarak,
Rágcsálók és nagy halak.
Zöldek, barnák, színesek,
Csíkosak és pettyesek,
Ilyen ez az állatkert,
Tudjuk, mennyi kincset rejt.”
Majranek Krisztina:
Állatkerti séta (részlet)
Minden óvodai csoport szorgalmasan készül a június 1-jén

tartandó évzáróra. A gyermekek
kisebb terhelése érdekében az
óvodapedagógusok igyekeznek az
éves mondóka-, vers-, dal- és meseanyagból válogatva összeállítani
az év végi mûsort, amelyre szeretettel várjuk a szülôket, nagyszülôket, rokonokat!
A Süni (kis) csoport 16:00-kor, a
Cica (középsô) csoport 16:30-kor
kezdi meg évzáró mûsorát.

A Gólya (nagy) csoport pedig
17:00 órai kezdettel óvoda búcsúztatóval zárja az évet.
Június 2-án, szombaton kerül
megrendezésre az óvoda udvarán a Családi - gyermek napunk.
A gyerekek örömére ismét lesz
az udvaron ugrálóvár, trambulin,
arcfestés, só-liszt gyurmázás. A jó
hangulatért a Mosolyra hangoló
zenekar felelôs.

SÉRELMEK
A PSZICHIÁTRIÁN

Idén is szeretettel fogadjunk a
szülôk segítségét a ki- illetve elrakodásnál a rendezvény megvalósításánál. Elôre is köszönjük a segítséget és a felajánlásokat!
Június 10-én a Gólya csoport
táncosai fúvós zenei találkozón
vesznek részt.
Az évzáró ünnepségek jelzik az
óvoda a szorgalmi idôszak végét.
Június elejétôl áttérünk a nyári napirendre, minél többet kint tartózkodunk az udvaron, tehát a reggeli
gyülekezô is már az udvaron lesz.
Gyermeklétszám függvényében
pedig csoportösszevonás várható.
Intézményünk július 23-tól augusztus 21-ig zárva tart, ezen
idôszak alatt az éves nagy takarítási és karbantartási munkálatok
folynak. Nyitás: augusztus 22.
(Szerda)
Magasi Jánosné

Intézményvezetô

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet
szenvedett pszichiátriai
kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit,
hogy másokkal ugyanez már ne
történhessen meg!
Vegye fel velünk
a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355,
06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal:
www.emberijogok.hu
Minden információt
bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI
SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetô a hiperaktivitás
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,
06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt
bizalmasan kezelünk!

Fiatalok a falu szépségéért és rendbetartásáért
Egy csodálatos szép napsütötte reggelen lefestettük a 4 darab közösségi padot. A hôség ellenére jól éreztük magunkat, másnap kihelyeztük
ôket 4 helyre. Egyet az iskola elé a fa alá, a másodikat a kultúrházhoz
a buszmegállóba, a harmadikat a postához és a negyedik padot pedig
a temetôhöz. Kihelyeztük a ponyvákat, 1 darabot Kövesgyûrpusztára a
játszótérre, 2 darabot a Virág utcai játszótérre és egyet az önkéntesek házához. Szebbé varázsoltuk a Tó körüli parkot, padfestéssel, javítással és
tótakarítással. A Nagymezô utcába a kemencénél ültettünk 9 új fát. Sajnálatos, hogy vannak, akik nem tisztelik a munkánkat, de sokan vannak,
akik értékelik, amit teszünk a faluért és még ôk is hozzájárulnak a falu
szépégéhez és rendbe tartásához. Megkérek minden tótvázsonyi lakost,
hogy ne dobáljuk el a szemetet az utcákon és tartsuk tiszteletbe egymás
munkáját a faluért.
Használják örömmel az általunk szépített közösségi tereket!
Oláh Béla, Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Bemutatkozom
Réthy Orsolyának hívnak. Az év elején költöztünk a környékre.
Közeljövôben kezdi családunk az
álomházunk megépítését Tótvázsony
új részén. Lányunk (Illangó) iskolába,
kisfiunk (Bendegúz) óvodába, e községbe jár, így hamar bele csöppentünk
a falu közösségi életébe.
Gyerekkorom óta foglalkozom kézmûveskedéssel. Szakmaként és hobbiként egyaránt mûvelem.
Fô szerelmem és hivatásom a kerámia, de mindenféle anyaggal szeretek
dolgozni. Hosszú szünet után (gyereknevelés, utazgatás, tapasztalatszerzés)
újra van lehetôségem alkotni, tanítani.
Fontosnak tartom a gyerekeknek
a kreatív gondolkodás megtanítását,
megmutatni, hogy mi mindenre képesek.
Betelepülôként nagyon örülök, hogy
a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesületnél a
Tetôtérben lehetôséget kaptam, hogy
beilleszkedjek a környék kulturális
életébe, megismerhessem és megismerhessenek az itt élô emberek, most itt
dolgozom.

Orsi
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Meine Arbeit im
Kindergarten
Seit Neustem arbeite ich manchmal im Kindergarten hier in
Tótvázsony. Ich bin in der Gruppe „Storch”. Bei meinem ersten
Besuch habe ich mit den Kindern
draußen Ball gespielt. Dabei hat es
mir großen Spaß gemacht, mit den
Kindern in ungarisch und deutsch,
aber auch Zeichen- und Körpersprache zu kommunizieren. Sie
fanden mein Ungarisch besonders
lustig. Auch beim Ausflug in den
Zoo Veszprém habe ich die Kindergartengruppe begleitet. Vom
Löwe bis zum Pinguin haben wir
hier viele interessante Tiere gesehen. Die Kinder haben dabei die
deutschen Namen gelernt - und
ich die Ungarischen. Das ist ein
Gewinn für alle! Auch in Zukunft
werde ich an manchen Tagen im
Bald endet sie - meine Zeit hier in Tótvázsony. Dies wird der Kindergarten sein. Es macht mir
Spaß, ihnen auf spielerische Weise
letzte Artikel sein, den ich für diese Zeitung schreibe.
Einiges habe ich gelernt, vieles davon werde ich erst erkennen, etwas beizubringen.
wenn ich wieder zuhause bin. Praktische Fähigkeiten in VideFelicitas Daube, EVS-Freiwillige
oschnitt und Design, am spannendsten waren aber wohl die viein Tótvázsony
len Interviews, die ich hier führen konnte, sowie die Reisen nach
Deutschland, um Vertriebene zu treffen.
Aber auch persönlich hat mir das letzte Jahr sehr geholfen: Indem ich einen ganz neuen Blickwinkel auf viele Themen bekam,
kann ich nun um einiges besser meine eigenen Meinungen bilden.
Mittlerweile kann sich auch mein Ungarisch sehen lassen (auch
wenn ich diesen Text noch auf deutsch schreibe), sodass ich vor
Legújabban néhányszor dolgomeiner Abreise noch eine Sprachprüfung machen werde.
zom a tótvázsonyi óvodában. A
Trotz des kommenden Abschiedes blicke ich froh in die Zu- Gólya csoportban vagyok. Az elsô
kunft, denn mich erwartet nicht nur ein Wiedersehen mit alten látogatásomkor labdáztam kinn a
Freunden und meiner Familie, sondern auch der Start in das Le- gyerekekkel. Sok örömet szerzett
ben als Student an der Universität.
a gyerekekkel magyarul, németül,
Als letztes möchte ich mich noch einmal bedanken, bei allen illetve jelekkel és testbeszéddel
Mitgliedern des Vereins, die mich so schnell und herzlich aufgen- kommunikálni. Különösen vicommen haben und vor allem bei Szilárd, der mich immer mit viel cesnek találták a magyaromat. A
Geduld und Herzblut unterstützte und immer das Beste für uns veszprémi állatkertbe történt láFreiwillige möchte und tut.
togatáskor is kísértem egy csoportot. Oroszlánoktól pingvinekig sok
Till Pfaff érdekes állatot láttunk. Eközben a
Jugendverein Tótvázsony gyerekek megtanulták a német állatneveket, én pedig a magyarokat.
Így mindenki jól járt! A jövôben
is fogok idôt tölteni az óvodában.
Örömet okoz játékosan tanítani
lassan az én idôm is Tótvázsonyban. Ez lesz az utolsó cikk, me- ôket.
lyet ebbe az újságba írok. Néhány dolgot magtanultam, melyeket
Felicitas Daube, EVS önkéntes,
akkor fogok felismerni, amikor hazaérek. Gyakorlati képességek
Tótvázsony
videovágásban és szerkesztésben, de a legizgalmasabbak az interFordította: Turcsányi András
júk voltak, melyeket vezethettem, s a németországi utak, ahol kitelepítettekkel találkozhattam. De személyiségem szempontjából
is sokat segített az elmúlt év. Ezalatt sok témát megismertem más
szemszögbôl, így én is jobban ki tudom alakítani a saját véleményemet. Emellett már látszódik a magyar tudásom is (mégha ezt
a szöveget németül is írom), elutazásom elôtt vizsgát is szeretnék
tenni. A közeli elköszönés ellenére boldogan tekintek a jövôbe.
Nemcsak a találkozást várom a családdal és barátokkal, de az
egyetemi diákéveimet is. Végül szeretném megköszönni minden
egyesületi tagnak, akik gyorsan és kedvesen befogadtak, de mindenekelôtt Szilárdnak, aki mindig sok türelemmel és motivációval
támogatott és mindig a legjobbat akarta és tette az önkéntesek
érdekében.

Alles hat ein Ende...

Munkám
az óvodában

Biztosan látták
már, hogy...
egyre több programon segítem
az Ifjúsági Egyesület munkáját.
Konferálok, fényképezek, pakolok.
Régen sokat önkénteskedtem az
ifjúsági szervezetnél, most pár hónapig munkahelyként végzem ezeket a feladatokat. Jó így helyben a
helyi közösségért dolgozni.
Utczás Hajni
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Egyszer minden véget ér...

Till Pfaff
Ifjúsági Egyesület
Fordította: Turcsányi András

Veszprémi Családsegítô
és Gyermekjóléti Integrált intézmény

Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.
Tel/ Fax: 06/88 402 490, 402 530, 402 240

Kedves Tótvázsonyiak!
Törökné Inhof Ágota vagyok és
2018. május 1-tôl látom el a családsegítôi feladatokat Tótvázsony,
Hidegkút, Barnag területén. Engedjék meg, hogy néhány szóval
bemutassam munkámat és az általam nyújtott szolgáltatásokat.
22 évig dolgoztam a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban, majd 2015. január 1-tôl a
Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban pénzügyes területen, a továbbiakban szeretnék
családsegítôként beilleszkedni a
község életébe. Igyekszem minél
több rendezvénybe bekapcsolódni.
Minden esetben kortól függetlenül
legjobb tudásom szerint próbálok
meg segítséget nyújtani a területen
élô lakosoknak.
• Miben kérhet segítséget?
• információ, tájékoztatás,
• személyes tanácsadás,

• adománykezelés, közvetítés,
• mentális támogatás,
• szociális ellátásokhoz való
hozzájutás,
• személyes segítôi kapcsolat
keretében segítségnyújtás a
családoknak gyermekeik tekintetében felmerülô problémáik
rendezésében,
feldolgozásában. Szülôi szerepben történô
megerôsítésében, a gyermekek
egészséges testi-, lelki-, szellemi
jólétének figyelembe vételével.
Ezen felül igény és szükség szerint a Veszprémi Családsegítô és
Gyermekjóléti Integrált Intézményben elérhetô, az alábbi speciális szolgáltatások való hozzájutás
megszervezésében is felkereshetnek ügyfeleink
• pszichológiai tanácsadás,
• fejlesztô pedagógus,
• jogsegélyszolgálat,
• addiktológiai konzultáció,

• mediációs konfliktuskezelés.
Az Önök által megszokott helyen ügyfélfogadási idôben hétfôn
10.00-15.00 óráig és csütörtökön
09.00-12.00 óráig állok rendelkezésükre a Tótvázsony, Magyar
utca 101. szám alatt lévô Ifjúsági
Egyesület helyiségében, valamint
hétfôtôl péntekig munkaidôben a
20/ 259-2133-as telefonszámon.
Kérem, forduljanak bizalommal
hozzám és kollégáimhoz.
Törökné Inhof Ágota
családsegítô
Ügyfélfogadási rend:
Hétfô: 10.00-15.00 irodai ügyfélfogadás Tótvázsony, Magyar utca
101.
Kedd: Területi munka Tótvázsony,
Barnag, Hidegkút, Kövesgyûrpuszta területén, ügyfélfogadás

telefonos egyeztetés szerint
Páratlan héten: 10.00-12.45
Irodai ügyfélfogadás
Faluház, Barnag, Fô u 33.
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 9.00-12.00 irodai ügyfélfogadás Tótvázsony, Magyar
utca 101.
Péntek: Területi munka Tótvázsony, Barnag, Hidegkút, Kövesgyûrpuszta területén, ügyfélfogadás telefonos egyeztetés szerint
Munkaidôben telefonos elérhetôség a +36 20 259 21 33 számon,
H-CS:8.00-16.00
P: 
8.00-13.00
A Családsegítô és Gyermekjóléti
Integrált Intézmény készenléti telefonjának hívószáma:
06 30 372-63-32 ez a telefonszám
munkaidôn túl krízishelyzetben
hívható.

Répa
Retek
Mogyoró
A tó melletti születés fájánál tartott idei Születés Fája
ünnepség remek alkalom volt,
hogy az eseményhez kapcsolódva a községi könyvtár is kitelepedjen és néhány gyermekkönyvvel, kedves szóval és a
RépaRetekMogyoró duó által
interaktív zenés, táncos mûsorral szórakoztassa a gyereksereget. A mûsort az Eötvös Károly
Megyei Könyvtárral együttmûködve a tótvázsonyi Schönwald
Mária Községi Könyvtár szervezte. A vidám párost egy pillanat alatt megkedvelték kicsik
és nagyok, volt ott pompon,
csörgôk, vonatozás és még mi
minden! Szappanbuborék fújásból ilyen fergetegesben még
nem volt részünk azelôtt soha!
Az érdeklôdôk megismerkedhettek könyvtárunk rendjével, beiratkozhattak és a
gyermekkönyveket kedvükre
lapozgathatták.
A tavaszi napsütés, a lombos
fák árnyéka, a csörgedezô patak és a tópart már önmagában

is vonzó, de a meghitt kis ünnepség még inkább azzá tette a
rendezvényt.
Felhoffer Antónia
Schönwald Mária
Községi Könyvtár Tótvázsony
könyvtáros
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Beszámoló: Ôszidô
Nyugdíjas Klub 2018. május

Április 23-án mint egy másfél
órás látogatást tettünk a Janka
Tanyán. Végig vezettek bennünket az épülettôl a kertig.
Megismertük az ott folyó tevékenységeiket. A látogatás vége
felé a délutáni foglalkozáson
bemutatkoztak, ill. bemutatták
a munkatársakat. Kölcsönösen
vendégül láttuk egymást, majd
meglepetésünkre a népdal körünk egyik dalát kérték tôlünk,
amit együtt el is énekeltünk.
Ez a rövid idô elegendô volt
arra, hogy megtudjuk, milyen
komoly, szakszerû és felelôsségteljes munka folyik a Janka
Tanyán.
Május 12-én kirándultunk a
Pilisbe. Úti célunk: Pilisszentlászló, Piliskereszt és Dobogókô volt. Idegenvezetônk immáron harmadik éve Kratofil
Zita, aki most is megtett mindent annak érdekében, hogy
sok szép látványban és rengeteg
ismerettel gazdagodjunk.
Pilisszántón elsôként a Római
Katolikus templomot látogattuk meg, ahol Szônyi Tibor a
falu volt polgármestere, ismertette a falu, a római katolikus
templom, valamint a Pálos
rend Pilis és környékén kiala-
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kult történetét. Szônyi Tibor a
lokálpatriotizmus mintaképe,
állandó „harcban” van a Tudományos Akadémia történészeivel. A falu kis múzeumában érdekes leletek vannak, több ezer
éves faragott és öntött köveket
láttunk. A régi temetô bejáratánál feltételezhetôen Boldog
Özséb sírhelyét láthattuk, aki
heted magával megalapította
Szántó közelében a Szent Kereszt remete testvérek közösségét és megépítették a Szent
Kereszt nevû kolostort.
Ez után Dobogókô következett, ami téli-nyári kiránduló
és üdülô hely, és ahonnan az
ország egyik legszebb panorámájában gyönyörködhettünk.
Akinek az egészsége engedte
innen egy egyórás gyalogtúrán
vehetett részt, a csoport többi
tagja addig gyönyörködhetett a
tájban. A kilátóból láthattuk a
vadregényes Rám-szakadékot
is.
Aki még nem járt a Pilisben,
meleg szívvel alánjuk mindenkinek. Nagyon szép napot töltöttünk el ezen a szép helyen.
Pázmándi Attila

Az idei évben kérdôívben kérdeztük meg a falu lakosságát településünk közéletét, fejlôdését
érintô kérdésekben. Egyik kérdésben a tótvázsonyi értéktárba
vártunk javaslatokat. Sok érdekes,
hasznos javaslat jött be, errôl a
legutóbbi Értéktár Bizottsági ülésen beszélgettünk is.
A felvetett javaslatok mellett
„kritikákat” is kaptunk. Felmerült, hogy a sváb hagyományok
jobban vannak reprezentálva az
értéktárban. A jelenlegi 8 értékünkbôl 2 sváb hagyományt vettünk fel. Örömmel vesszük, ha
kapunk az itteni magyar, vagy
más nemzetiségekhez köthetô érdekességekrôl, hagyományokról
kidolgozott javaslatot. Felmerült
az is, hogy nem a rabló, gyilkos
Savanyó Jóska való az értéktárba.
Ezt mi is így gondoljuk, nem is vettük fel magát a személyt. Csupán a
jelentôs turisztikai értéket jelentô
sírját vettük fel, mint falunk egyik
közérdeklôdésre számot tartó látnivalóját. Azt azért érdemes tudni, hogy a sírhely nem volt ilyen jól
megjelölve mindig, de az itt élôk a
betyárt sose felejtették el, a kezdetektôl napjainkig gondozták sírját,
jóemberként ôrizték meg emlékükben.
Legfontosabb, amit tudni érdemes, hogy a Bizottság feladata a
beadott javaslatokról döntést hozni. Ez azt jelenti, hogy mindenki
számára lehetôség van arra, hogy
javaslatot tegyen, leírja 5-10 mon-

Értékeink
datban, hogy mi és miért tartana
helyi értéknek, hogy arról a Bizottság tudjon érdemben dönteni.
Ilyen javaslati lapot több helyen
lehet találni.
A Bizottság örömmel veszi, ha
elôterjesztés kap az alábbi, a kérdôívben felvetett témákban:
Valamely itt élt, itt aktív ember
életútja. Fontos, hogy a Bizottság
úgy gondolja, hogy ez nem egy
„díszpolgári cím” -hez hasonló,
„kitüntetés”. Ennek okán azokat a

személyek életét gondolnánk helyi
értéknek választani, akikre már
csak emlékezni tudunk, akik már
nem élnek.
Érdekelné a Bizottságot a Wagner kastély öreg hársfáinak története, errôl a kérdôívbôl kaptunk
javaslatot.
Érdekes lenne többet tudni a Leopold Lajos sírról a Cseri kastély
felett, a Freystädtler Antal életmûvérôl, örömmel vesszük, ha valaki
kidolgozza a javaslatot.

Az idei ülésünkre 1 javaslatot
kaptunk, amely alapján Tótvászony 9-dik értékének felvettük a
Tótvázsonyi Hímzô Mûhely által
készített, zsûrizett kézimunkáit!
Gratulálunk!
Szendrei Szilárd
Értéktár Bizottság titkára
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Iskolánkban május 14-én tartottuk a gálát. Minden évben
nagy készülôdés elôzi meg ezt
az eseményt. Idén -egy pályázatba bekapcsolódva - Kodály
Zoltán emlékének ajánlottuk a
mûsort. A nagyszerû zeneszerzô, népzene kutató nagy érdemeket szerzett a zenei nevelés
terén is. Az énekórán sok népdalt megtanulnak a gyerekek.
célunk, hogy ezekre a felnôtt
életükben is emlékezzenek és
saját gyermekeiknek adják majd
tovább, énekeljék el nekik is. A
gálán az Örömvirág kamarakórus énekelt a közönségnek népdalokat. Néhány éve a kulturális gálát a német esttel közösen
tartjuk, tehát német nyelven
is felkonferálják a gyerekek a
produkciókat ill. német nyelven
verseket, jeleneteket is láthat a
közönség. Öröm volt hallani a
zenei betéteket is, Papp Dóra
zongorán, Schmidt Zoltán harmonikán játszott. Iskolánkban
a zenei nevelés magas szintû,

Kulturális gála
Kodály emlékünnep

JANKA TANYA

Egyik munkatársunk
bemutatkozik

folyamatosan vannak tehetséges tanulók, akik zongorán,
harmonikán játszanak.
A gyerekek elmondták azokat
a verseket, amikkel indultak
szavalóversenyeken. Hallhattuk Poszmik Virágot, Fodor
Csillát, Strenner Mártont széKomoróczi Diána vagyok,
32 éves, autista. Tapolcán élek
édesanyámmal és van egy bátyám is. Lassan 3 éve, hogy a
Janka Tanyára járok. Nagyon
szeretek itt festegetni, szórólapot kihordani, segíteni a kertben. Örülök, ha megdicsérnek,
jól érzem itt magam. Szeretem
a cicákat és a nyuszikat. Anya
minden nap rajzol nekem, amit
én átrajzolok, majd kifestem.
Sok szép gombom van, amiket
képszerûen varrok fel. Anyával ketten jó fôzôcskézni. Minden nap sétálok a természetben vagy a Balaton parton az
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pen szavalni. A végén újra az
énekkar lépett fel, Kodály feldolgozásokat, gregorián dallamokat énekeltek.
A színvonalas
gálamûsor
mindenkinek tetszett.
Kapitány Veronika

A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja

anyukámmal, szeretem nézni van, hangos gépek dolgoznak.
a vizet, a tájat és az állatokat. Az apukámmal nagy biciklitúNyáron fürdeni és csónakáz- rákat teszek.
ni járunk. Nem szeretek olyan
helyre menni, ahol sok ember
Komoróczi Diána
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