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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

2018. szeptember havában a Tót-
vázsonyi „aranykezû” asszonyok, 
a tótvázsonyi katolikus temp  lom 
építésének 200 éves évfordulója 
alkalmából, a SZÛZ MÁRIA 
neve templom részére, a felsorolt 
hímzett garnitúrát adományozza:

Fôoltár terítô (325x90 cm), 
Szembemisézô oltárterítô 
(220x146 cm), Fájdalmas Szûza-
nya oltárterítô (260x60 cm), Szó-
szék terítô (225x80 cm), Ambo 
terítô (136x76 cm),  Terítôk szo-
boraljzatra 7db (106x36 cm), 
Falicsengô (106x13 cm), Gyer-
tyatartók asztala terítô (110x55 
cm), Abakusz terítô (90x90 cm), 
Keresztelôkút takaró (74x74 cm), 

Misekönyvtartóra terítô (60x60 
cm), Tájékoztató polcok terítôje 
2db (102x31 cm), Tabernáku-
lum-kereszt alátét (45x25 cm), 
Húsvéti gyertyatartó alátét (45x25 
cm), Keretezett fehér hímzésû 
textil kereszt (27x45 cm).

A garnitúra: Balaton-felvidéki 
hímzés. Alapanyaga: lenvászon.

Hímzôfonal: gyöngyperlé, pa-
mut horgolócérna. Színvilága: 
zöld. Öltéstechnika: száröltés, 
laposöltés. Szélmegoldás:kézi 
horgolás.

A garnitúra készítôi:
Tervezô: Szuper Miklósné Bo-

hus Judit népi iparmûvész.

Kivitelezôk:
1. Hajmási Gyuláné, 2. Hauck 

Jánosné, 3. Heinbach Mihályné, 
4. Herczegh Istvánné, 5. Ihász 
Ferencné, 6. Kajtár Emma, 7. 
Kellerné Szûsz Mária, 8. Koczor 
Anita, 9. Mayer Károlyné, 10. 
Nagy Gellért Lászlóné, 11. 
Pappné Wittinger Ágota, 12. 
Regenye Ferencné, 13. Sipos 
Ferencné, 14. Szabóné Lurcza 
Csilla, 15. Szántó Istvánné, 16. 
Szuper Miklósné Bohus Judit, 
17. Tósoki Zoltánné, 18. Török 
Istvánné, 19. Utczás Gáborné, 
20. Valtner Józsefné, 21. Varga 
Istvánné, 22. Verpulácz József-
né, 23. Weinhardt Ferencné, 24. 

Weinhoffer Józsefné.
A munkafolyamat kezdete: 

2017. április. Befejezése: 2018. 
szeptember.

„Felajánljuk házad ékességére 
földi ajándékainkat, csodálatos 
cserébe részesíts minket mennyei 
dicsôségedben.”

(Vö. Szentmise felajánlási kö-
nyörgés 20. évközi vasárnap)

A garnitúra ünnepélyes átadá-
sára a katolikus templom 200 éves 
évfordulóján, 2018. szeptember 
16-án, ünnepi szentmise kereté-
ben került sor, melyet Márfi Gyu-
la veszprémi érsek celebrált.

2018 augusztusában alakult 
meg a Balaton Környéki Nagy-
családosok Egyesülete, melynek 
célja, hogy a környékbeli nagycsa-
ládosok egymást ismerô és segítô 
közösségekké váljanak, akik fel 
tudják mutatni a társadalomnak 
azokat az értékeket, amelyeket a 
nagycsaládok képviselnek. Gyer-
mekeiket az élet és az anyaság 
tiszteletére nevelik, és erôsítik a 
házasságért és a jövô generációjá-
ért érzett felelôsséget. Az egyesü-
let 2019-es célja, hogy olyan prog-
ramokat szervezzen, amely erôsíti 
ezt a közösséget és példát mutat a 
gyermekeinknek. 

Az egyesület az országos egye-
sület tagszervezeteként biztosítja 

tagjai számára a sokak által ked-
velt nagycsaládos kedvezménye-
ket nyújtó kártyát is, amely szá-
mottevô anyagi elônnyel is járhat, 
legyen szó akár kulturális prog-

ramról, akár nyaralásról, akár 
vásárlásról, de a tagság még a jogi 
segítségnyújtásra is jogosít.

A Balaton Környéki Nagycsa-
ládosok Egyesülete 2019. már-
cius 23.-án 9:00 órától tartja 
évindító összejövetelét, amely 
egyben tagtoborzó buli is lesz. 
Sok szeretettel várnak minden 
kedves tagot, valamint a hozzájuk 
csatlakozni vágyókat Barnagra, 
ahol gyermekprogramokkal és 
nagycsaládos léthez kapcsolódó 
elôadásokkal készülnek, számos 
témában kaphatnak majd hasznos 
információkat az odalátogatók. 
Vendégeik lesznek a környékbeli 
ifjúsági szervezetek valamint az 
Országos Nagycsaládos Egyesü-

let képviselôi is, akik bemutatják 
tevékenységüket. 

Tagjaik közé várnak minden-
kit, aki már felnevelt vagy éppen 
most nevel három vagy annál 
több gyermeket. Aki nem szeret-
ne várni a tagtoborzóig és elôbb 
csatlakozna az egyesülethez, az 
alábbi elérhetôségeken jelezheti 
szándékát: 

Horváth Zoltán - elnök  
Tel.: +36 70 600 485.5

Kalán Gréta - titkár   
Te.l: +36 3 068 63723

E-mail:  
bknagycsalados@gmail.com

Helyben készült oltárterítôket 
kapott a katolikus templom

Barnagi központtal alakult meg a környékbeli 
nagycsaládosokat összefogó egyesület
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Manapság egyre többet lehet 
olvasni, hallani a globális felme-
legedés hatásairól, a mindent el-
öntô szemétrôl, a szennyezett vi-
zekrôl... De vajon milyen hatással 
vannak ezek a hírek az emberek-
re? Ezt a kérdést mindenki számá-
ra nyitva hagyom, hogy Önmaga 
válaszolja meg. A következô cikk-
ben, cikksorozatban arról írok, 
hogy mi hogyan reagáltunk ezekre 
a kihívásokra különbözô témákra 
bontva.

Míg Veszprémben éltünk nem 
igazán foglalkoztunk mással, csak 
a hétköznapi élet problémáival, de 
mikor feleségemmel kiköltöztünk 
Tótvázsonyba, elhatároztuk, hogy 
szépen apránként átformáljuk 
életünket azért, hogy felvegyük 
a harcot a bevezetô sorban felso-
rolt jelenségekkel szemben. Nem 
sajnálunk semmi fáradtságot, ha 
tudjuk, hogy ezáltal gyermeke-
inknek élhetôbb jövôt biztosítunk. 
Elismerem, vannak dolgok, amik 
tovább tartanak, több felkészülést, 
energiát igényelnek, bonyolultabb 
megvalósítani ôket, de az 
eredményért megéri. Egy olyan 
környezet kezd el formálódni 
körülöttünk, amelyben jóval 
kevesebb a vegyszer, a szemét, 
egyre több a növény, életünk a 
több mozgás miatt egészségesebb, 
nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, 
kicsit kezd visszalassulni. Hosszú 
távra gondolkozunk, tevékeny-
kedünk a mindennapjainkban, 
melyben a közös elhatározásunk 
segített.

Lássuk, hogyan változtattuk meg 
közlekedésünket azért, hogy minél 
kevesebb üzemanyagot füstöljünk 
el! Elôször is elhatároztuk, hogy 
a faluban csak nagyon kivételes 
esetben közlekedünk autóval. Má-
sodsorban tavalyi évben elkezdtem 
kerékpárral járni munkába, illetve 
részben bevásárolni Veszprémbe. 
Ez nem megy könnyen egyik nap-
ról a másikra, de nem adom fel. 
Idén 2-3 napot kerekezek hetente 
májustól szeptemberig, 8-10 per-
cet faragtam a május eleji 50 per-
ces menetidôbôl. Eddig 900-1000 
km-t tettem meg kocsi helyett ke-
rékpárral munkába járás céljából, 

ezeken a napokon a sportolásról 
sem kellett már gondoskodnom. 
Továbbiakban szeretném majd ki-
próbálni a buszt rollerrel kombi-
nálva. A késôbbiekben tervezem 
elektromos kerékpár vásárlását, 
amivel tovább csökkenthetem a 
menetidôt, így hamarabb el tudom 
kezdeni a kerékpározást tavasszal.

Feleségem is elsôsorban gyalog 
közlekedik a kislányunkkal, de 
kerékpározásra is szeretne vissza-

térni. A falu domborzati fekvése 
miatt nem könnyû, de meg lehet 
szokni. Az Alföldrôl származik, 
ahol nem jelentettek problémát a 
dombok, amióta ezen a vidéken 
élünk fokozatosan hozzáedzôdött.

A tömegközlekedést is be szok-
tuk iktatni idônként.  Ha egye-
dül kell utaznom nagyobb távra, 
elôszeretettel megyek vonattal, de 
családosan is többször utaztunk 
már. Ha feleségem egyedül viszi a 

gyermekünket valamilyen orvosi 
vizsgálatra, akkor azt tömegközle-
kedéssel teszi.

Sajnos az autót mi sem tudjuk 
mindig félretenni, de itt is sikerült 
változtatni kicsit. A dinamikus 
vezetésrôl nyugodt vezetési stílus-
ra való áttéréssel megközelítôleg 
150-200 liter benzint elégetését 
tudom megakadályozni évente. 
További környezetkímélést ered-
ményez a megfelelôen tervezett 
ügyintézés, bevásárlás a városban. 
(Továbbá egyes ügyek online való 
intézése, pl Ügyfélkapun) A kocsit 
egy helyen lerakva gyalog sokszor 
elôbb el tudok intézni dolgokat, 
mintha mindig az adott épület elé 
átállnék. További lehetôség a ko-
rai bevásárlás munka elôtt reggel 
6-kor a piacon, vagy táncpróba 
után este 9-kor, ezzel a dugókat 
el lehet kerülni. A külföldi helyett 
magyarországi nyaralási helyszí-
nek választása is jelentôsen csök-
kentheti a környezet terhelését, és 
tapasztalat alapján mondhatom, 
hogy nem állunk rosszul kirándu-
lóhelyek tekintetében…

Remélem, soraim hasznosak, sôt 
bátorítóak voltak az olvasók szá-
mára. A késôbbiekben írni fogok 
a háztartási hulladékok kezelé-
sérôl, a háztartás vegyszermente-
sítésérôl, az energiamegakarítás 
lehetôségeirôl, illetve a vásárlási 
szokások átalkaításáról is.

Rózsa Gábor tótvázsonyi lakos

Életmódváltás  
az élhetô jövôért

Lassan búcsúzom...
Mikor idekerültem önkéntesnek és elin-

dult az önkéntességem, az életemnek ez 
egy fordító pontja lett. Az egy év alatt na-
gyon jól éreztem magam, nagyon sok min-
dent megtanultam, fényképezést, videózást 
és hogyan kell még jobban csapatban dol-
gozni. Sok embert ismertem meg, sok ba-
rátom lett itt Tótvázsonyban. Jó barátságot 
kötöttem a foci csapaton belül is. Örültem, 
hogy egy jó csapathoz tartozok és ott is 
barátokkal lehetek. Sok emléket viszek 
magammal az önkéntességemrôl, a ren-
dezvényekrôl, kirándulásokról, barátokkal 
eltöltött élményekrôl. Nagyon jó volt itt 
lenni Tótvázsonyban és köszönöm, hogy 
mindenki ennyire szeretett és befogadott.

Oláh Béla
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület



3

Lehet, hogy kicsit unalmas le-
szek számodra,…de nagyon sze-
retnék neked valamit megmutat-
ni… Janka Tanyát, mint ahogyan 
még talán nem ismerted. Lehet, 
hogy ismered, vagy csak részben…
nem tudom. 

Szeretném, ha látnád, hogy mi 
történik, mikor egy “fogyatékkal 
élô”, “ beteg” embert megismersz, 
tehetségét felkutatod és erre a te-
hetségre építesz.

Janka Tanya kívülrôl egy átlagos 
kockaház a falu közepén. Általá-
nosságban talán azt mondják az 
emberek, hogy oda “sérült gyere-
kek” járnak hétköznaponként. 

De tudtad-e, hogy…
Janka Tanya Nonprofit kft. egy 

cég, mely 14 személyt foglalkoztat? 
Szóval 14 embert lát el munkával. 
Mindenkit a saját tehetségéhez 
mérten. Szóval nem a fogyatékos-
ság számít, hanem a tehetség, a 
foglalkoztathatósági  képesség. 

Janka Tanya, mint intézmény 
Nappali ellátási keretek között 
Fejlesztô foglalkoztatást és Reha-
bilitációs foglalkoztatást is bizto-
sít. 

A Fejlesztô Foglalkoztatás – még 
intézményi keretek között - a mun-
ka világának elsô foglalkoztatási 
formája, melyet fogyatékkal élô 
emberek végezhetnek. Fizetésük a 
mindenkori minimálbér 30%-ánál 
lebontva órabérbe. Ez egy nagyon 
védett foglalkoztatási forma, ahol 

jelenléti íven követjük, hogy az 
adott személy naponta mennyit 
tudott ténylegesen dolgozni és 
mennyi pihenôre, fejlesztésre volt 
szüksése. A napi keresete is változ-
hat attól függôen, hogy melyik nap 
hogy érezte magát. Így a foglalkoz-
tatott személy saját tempójában 
fejlôdhet, dolgozhat.

A Rehabilitációs Foglalkoztatás 
már munkaszerzôdéssel történik 
és a foglalkoztatott személynek 
naponta minimum 4 órát kell dol-
goznia és a minimum bért kapja 
fixen. De ez lehetne több is, ha va-
lamilyen iskolai végzettsége van a 
foglalkozatott személynek.

Janka Tanyán 3 foglalkoztató pe-
dagógus foglalkoztat. E mellett 11 
fogyatékkal élô személy részesül 
foglalkoztatásban: 7-en Fejlesztô 
foglalkoztatásban vesznek részt, 
4-en pedig 2018 szeptember 1 óta 
Rehabilitációs Foglalkoztatásba 
munkaszerzôdésük van napi 4 órá-
ban. 

Szóval az a szürke kockaépület 
a falu közepén az egy MUNKA-
HELY. Egy lehetôség valaki szá-
mára, hogy mint dolgozó ember 
hozzá tartozzon a társadalomhoz. 
Az épület egy cég, mely 14 fizetést 
termel meg havonta. Bérmunka-
feladatok végzésével, saját termé-
kek készítésével beszerzett bevé-
telével, adományokkal és állami 
támogatás összességével tartjuk 
fenn ezt a MUNKAHLEYET. Ez  
lehetôség azok számára, akikben 

látjuk a tehetséget, a képességet, 
de melyet csak mentori, pedagó-
giai támogatással tudnak megmu-
tatni.

A napi munkavégzés számukra 
nem magától értetôdô tevékeny-
ség. A munka mellett a minden-
napi élet rutin feladatai is sokszor 
nehézséget okoznak számurka 
(úgy mint pl: felkelni, mosakodni, 
étezni, felöltözni, alapviselkedési 
formák) és abban is mentorálás-
ra van szükségük. Látjuk fogya-
tékosságukat, de senkinek nem 
segít, ha sajnáljuk ôket. Szíveseb-
ben öszpontosítunk tehetségük-
re. Elismerjük és dícsérjük azt 
és fejlesztjük, edzük tartásukat, 
bíróképességüket, hogy megállják 
helyüket a társadalomban, mégha 
mentori támogatással is. Büszkék 
vagyunk rá, hogy Janka Tanya fel-
adatai 2018-ban bôvültek és saját 
megtermelt bevételünk háromszo-
rosára nôtt az elmúlt három évhez 
képest, mert ezt Janka Tanyán 
dolgozó 14 munkással értük el kö-
zösen. 

Remélem, hogy sikerült egy 
kicsit megmutatnom számodra, 
hogy mi történik abban a szürke 
kocka épületben a falu közepén. 

De ha kíváncsi vagy, hogy telik 
egy munkanap, gyere be egyszer 
nyugodtan és nézz körül,...esetleg 
légy önkéntes nálunk! Szívesen fo-
gadunk!

Figyelem!
Módosult a Spájz és 
Ruhavásár dátuma!

A következôô vásár 2019. feb-
ruár 8-án  14.00-tôl 17.00-ig 
lesz.  Várunk mindenkit szere-
tettel!

KÖZHASZNÚ 
FELHÍVÁSOK

SÉRELMEK  
A PSZICHIÁTRIÁN

INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ön vagy szerette sérelmet szen-
vedett pszichiátriai kezelése során? 
Ne hagyja annyiban! Tegyünk va-
lamit, hogy másokkal ugyanez már 
ne történhessen meg! Vegye fel ve-
lünk 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 problé-

mára” vagy „viselkedési rendelle-
nesség” 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 alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató ki-
advány 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!

Betekintô
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A Békéscsabán meghírdetett 
XVI. textíliák a Kárpát-meden-
cébôl- Partium és Erdély, Délvi-
dék, Felvidék, Kárpátalja címû 
országos pályázat és kiállításon 
Székelyszenterzsébeti gyapjú hím-
zéssel készült konyhai garnitúránk 
került kiállításra.

Június hónapban a Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület szervezte nap-
közis táborban, hímzést tanítot-
tunk a gyerekeknek.

MAGYAR KÉZMÛVESSÉG 
– 2018 valamint MÁTYÁS KI-
RÁLY ÉS KORA – KÉZMÛ-
VES SZEMMEL címmel kettôs 
tematikájú, nyílt pályázatot hirde-
tett tárgyalkotók számára.

A pályázaton hazai és határon 
túli magyar alkotók – népmûvé-
szek, kézmûves iparmûvészek; 
egyéni jelentkezôk és alkotóközös-
ségek –  olyan alkotással vehettek 
részt, amelyek természetes alap-
anyagokból, kézmûves technikával 
készültek. A Tótvázsonyi Hímzô 
Mûhely egy tardi, keresztszemes 
technikával készült garnitúrát, 
mely egy lepedôvég hímzésébôl 
került átültetésre, a mai kornak 
megfelelôen, egy konyhai garnitú-
rába. A Tótvázsonyi Hímzô Mû-
hely az AMKA alkotói díját kap-
ta, mely során átadásra került egy 
ajándékkosár, a Kossuth Könyv-
kiadó 3 db reprezentatív mûvészi 
kiadványa, pénzjutalom. A teljes 
kiállítás anyagából, háromnyelvû 
színes albumot is kiadtak.  

A Tótvázsonyi Hímzô Mûhely 
2014-ben, négy éve alakult meg. 
Ez volt az elsô, nagy sikerünk. Az 
ünnepélyes díjátadásra a Tótvá-
zsonyi Önkormányzat biztosította 

számunkra a kisbuszt. A Tótvá-
zsonyi Ifjúsági Egyesület pedig 
önkéntesét küldte el, hogy fotókat 
készítsen.

Országos  elismerésünkrôl  a  
Veszprémi Napló is beszámolt. 
(AMKA elismerését követôen a 
Veszprém Megyei Önkormányzat 
az alábbi Emléklappal gratulált a 
Tótvázsonyi Hímzô Mûhely mun-
kájához)

„Országos pályázatban elért 
eredményét, továbbá a kézmûves 
hagyományok megôrzésében vég-
zett kiemelkedô tevékenységét a 
Veszprém Megyei Önkormányzat 
elismerésben részesíti.”

A Tótvázsonyi Értéktár helyi ér-
tékek közé fölvette a Tótvázsonyi 
Hímzô Mûhely zsürizett alkotá-
sait.

2017.évben a hímzômûhelyben 
vetôdött fel, hogy a katolikus 
templomunk építésének 200 éves 
évfordulójának megünneplésére, 
egy teljes templomi garnitúrát hí-
mezzünk. A Tótvázsonyi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat támo-
gatásával, Szuperné Bohus Judit 
gránátalma- díjas népi iparmûvész 
tervei alapján, Tótvázsony hímze-
ni és horgolni tudó asszonyainak  
bevonásával elkészült a 22 db-os 
garnitúra. A garnitúra ünnepélyes 
átadására a katolikus templom 
200 éves évfordulóján, 2018. szep-
tember 16-án, ünnepi szentmise 
keretében került sor, melyet Márfi 
Gyula veszprémi érsek celebrált. 
A Tótvázsonyi  Értéktár  helyi ér-
tékké  nyilvánította, ezt a hímzett 
templomi garnitúrát is.

Pályázati pénz felhasználásával 
Erdélyben jártunk:

Szeptemberben 6 napos tanul-
mányúton vettünk részt  Cserná-
tonban. Elôzetes egyeztetés során 
felkerestük a Haszmann Pál mú-
zeumot, ahol igen értékes néprajzi 
mintakincset találtunk. Elôadást 
hallgattunk, közösen dolgoztuk 
fel az ottani anyagot. A csernátoni 
népviseletet megismertük.  Ikafal-
vi református templomban, ill. a 

csernátoni református templom-
ban. Értékes régi úrasztalterítôt, 
ill. templomi garnitúrákat tanul-
mányozhattunk. 

A kutatómunka kiterjedt a min-
ták feljegyzésére, adatbázisba 
szerkesztésére, azok felrajzolásá-
ra, dokumentálására. Találkoz-
tunk a csernátoni kézmûves asszo-
nyokkal. Kis kiállítást rögtönöztek 
számunkra, a saját munkájukból. 
Ezt egy mások alkalommal mi is 
viszonoztuk, az általuk készített 
munkáinkkal. Kisbaconban felke-
restük Benedek Elek kúriáját, ott 
is nagyon sok értékes kézimunkát 
fedeztünk fel. Jártunk az ottani 
vízimalomban. Felkerestünk egy 
házi szövômûhelyt.

2018. nov. 21. Beléptünk az Al-
kotó Kulturális Kör Tótvázsony  
Egyesületbe. Továbbiakban így 
mûködünk.  Az elôzô vezetôk 
mandátuma lejárt. Megválasztás-
ra kerültek az új tisztségviselôk.

2018 évben is minden koma-
tálhoz készítettünk kenyérkosár- 
kendôt.

Jelenlegi munkáink: 
Készülünk a Kisjankó Bori 

Országos Hímzôpályázatra, egy 
keresztszemes Balaton-felvidéki 
hímzett garnitúrával. A Békés-
csabai Textiles Konferencia és 
Kiállításra,  valamint  küldünk 
anyagot az A Magyar Kézmûves-
ségért  Alapítvány által 2019. évre 
meghírdetésre kerülô országos ki-
állításra is. 

Támogatóink voltak: a Tótvá-
zsonyi Önkormányzat, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat , Tót-
vázsonyi Ifjúsági Egyesület. 

Nagy Gellértné

2018. szeptember 30-án este út-
nak indultunk tele lelkesedéssel és 
izgalommal. Az úticélunk Cserná-
ton volt, ami Székelyföldön, Ko-
vászna megyében található, tôlünk 
több mint 900 km-re. A kirándulás 
célja az volt, hogy a Tótvázsonyi 

Hímzô Mûhely felkutassa, megis-
merje és hazahozza az ottani hím-
zô kultúrát, megismerje a Cserná-
tonban élô, még ezt a hagyományt 
ôrzô és ismerô embereket és kap-
csolatot építsen a két település kö-
zött. A Mûhelyt elkísérte a Tótvá-
zsonyi Ifjúsági Egyesület, akinek a 
dokumentálás és a program szer-
vezése volt a feladata. 

Megérkezésünkkor egy falusi 
disznóvágás közepébe érkeztünk, 
és már egyértelmû volt: ezen a 

A Tótvázsonyi Hímzô Mûhely  
2018. évi munkájáról

Erdélyi gyûjtôúton 
a Tótvázsonyi Hímzô Mûhely
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A Német Nemzetiségi Egyesület 
és a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2018-ban több rendez-
vény közös megvalósításán mun-
kálkodott: 

2018 február 10.-én megemlé-
kezést tartottunk a tótvázsonyi 
magyarországi németek elûzésé-
nek 70. évfordulója alkalmából. 
A megemlékezés német misével 
kezdôdött, majd a templomkert-
ben ünnepi megemlékezéssel foly-
tatódott. Az emléktáblánál ünnepi 
beszédekre, az emlékmû és a fel-
újított kereszt megáldására és a 
megemlékezés virágainak elhelye-
zésére került sor. Alkalomhoz illô 
verset, és a helyi énekkarok közös 
elôadásában két éneket hallhattak 
a jelenlévôk. Ismereteink bôvíté-
sét segítette a témához kapcsoló-
dó film megtekintése és az elôadás 
meghallgatása. 

2018. Június 10.-én 22. alkalom-
mal szerveztük meg a Nemzetisé-
gi Találkozót. A rendezvényen a 
helyi csoportokon kívül vidékrôl 
meghívott zenekar, ének és táncs-
csoportok vettek részt és színesí-
tették a programot.

2018 szeptemberében ünnepel-
tük meg a katolikus templom 200 
éves jubileumát. 2017 decembe-
rétôl programsorozatot szervez-
tünk. 2018 áprilisában a veszprémi 
Szent Mihály Bazilika kórusa, jú-
niusban a Bándról érkezett kórus, 
októberben pedig a városlôdi He-
imatklang Énekkar nyújtott éne-
kes szolgálatot a szentmisén, azt 
követôen a koncerteken gyönyörû 
magyar és német egyházi énekeket 
hallhattunk a csoportoktól. 

Az Egyesület tagjai, mint min-
den évben, 2018-ban is elôadták a 
virágvasárnapi Passiót. A Pirgerek 
kísérete, tisztelettétele az úrnapi 
körmenetet, a februárban megtar-

tott megemlékezést és a 200 éves 
érseki misét tette még ünnepélye-
sebbé. 

A hagyományokhoz híven szen-

teste, és karácsony elsô vasárnap-
ján került sor a Christkindl’spiel 
bemutatására helyi tájnyelven, 
most azon helyi fiatalok elôadá-

sában, akiktôl általános iskolás 
korukban több éven át hallhattuk 
a betlehemes elôadását.

A Dalkör az idei évben több he-
lyi rendezvényen is fellépett: a he-
lyi civil szervezetek majális prog-
ramján, szeptemberben a Szüreti 
mulatságon, októberben a 20 éves 
Tûzoltóünnepen és decemberben 
az Adventi koncerten. Júliusban 
Szentjakabfán, Nemzetiségi Est 
rendezvényen mutatkozott be a 
csoport. 

A Katolikus Egyházi Kórussal 
egyházi programokon vettünk 
részt magyar és német egyházi 
énekekkel: májusban Zircen 5. 
alkalommal az Egyházi Kóru-
sok Találkozóján, szeptemberben 
Veszprémfajszon a Mária Napi 
ünnepségen, és búcsúnk napján 
a katolikus templomban, decem-
berben pedig az Adventi koncer-
ten. Felejthetetlen élményben volt 
részünk a Veszprém megyei 1. 
Zarándoklaton, melyet júliusban 
Pápán rendeztek meg. A zarán-
doklat felvonulással vette kez-
detét, népviseletben, táblákkal, 
gyógynövény és virágkosarakkal. 
A német nyelvû szentmisét egy-
házzenei koncert követte, ahol 
a kórusok csoportonkénti közös 
éneklésében mi is részt vettünk. 

Köszönjük mindazoknak, akik 
a programokon részt vettek, és 
bármilyen módon segítették mun-
kánkat! 

Hauck Jánosné
Német Nemzetiségi Egyesület 

és Önkormányzat

Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Egyesület

héten hatalmas élmények fognak 
érni bennünket. A csernátoni asz-
szonyok kiállítást rendeztek ne-
künk. Ott tapasztaltuk, hogy a mi 
Hímzô Mûhelyünk kiállítási dara-
bokon dolgoznak, míg a helybeliek 
használati tárgyakat, kézimunká-
kat készítenek.

Haszmann Pali bácsi , Orsi és 
Gabi elôvették az összes hímzett 
anyagukat, amit a Múzeum ládái 
rejtenek. Volt olyan ruhadarab, 
amelyet mi nem ismertünk. Pali 
bácsi mesélt a hímzett anyagok 
eredetérôl, mire használták ôket. 
Szuperné Bohus Judit szakmai 
szemmel nézte az egyes vásznakat. 
Minden motívum ki lett „veséz-
ve”, mit-miért hímeztek, például 
az életfa, a madarak elhelyezése, 
jelentése. Nagyon sok segítséget 

kaptunk a Haszmann Pál Néprajzi 
Múzeumtól, az immár 45 éves mû-
ködésével a székelység életének 
mindennapi bemutásával példát 
mutató családi gyûjteménytôl.

Ellátogattunk a Csernátonhoz 
tartozó Ikafalvára a református 
templomba, ahol több száz éves 
asztalterítôket nézhettünk meg.  
Erdôfülén, egy ma is aktív szö-
vônôvel ismerkedtünk meg, akitôl 
lehetséges, hogy a késôbbiekben 
lehet majd rendelni hagyományos 
anyagokat. A helyi közösséget 
támogattuk egy nagyobb adag 
ruhaadománnyal, a helyi gyerme-
kotthonba játékokat vittünk. A 
hét végén kiállítást rendeztünk a 
Mûhely munkáiból, ahova elhív-
tuk a héten megismert embereket. 
Fáradtan, de tele élményekkel 

indultunk haza Erdélybôl, annak 
reményében, hogy hamarosan 
visszatérünk és folytatjuk a meg-
kezdett gyûjtômunkát. „Batyunk-
ban” nagyon sok motívummal, 
mintával, amiket bele lehet majd 
építeni a következô idôszak hím-
zéseibe. Köszönjük Csernáton 
közösségének a meghitt, családias 
fogadtatást, a sok szép közös él-
ményt és a ránk szánt sok idôt, tü-
relmet. Utunkat a Csoóri Sándor 
Alap és a Nemzeti Együttmûködé-
si Alap támogatta.

Veressné Szabó Adrienn 
Szendrei Szilárd

Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület
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Jól indult az újév elsô nevelés-
nélküli munkanapja a tótvázsonyi 
Hajnal Óvoda és Bölcsôdében, 
mivel az ott dolgozó óvodapeda-
gógusok és kisgyermeknevelôk a 
környezô intézmények óvónôivel 
együtt egy remek hangulatú egész 
napos továbbképzésen vehettek 
részt. 

Az” Így tedd rá” képzési prog-
ramnak köszönhetôen új teret ka-
pott a kultúra és pedagógia a min-
dennapi gyakorlati életben. A nap 
nagy részében a népi játékok, nép-
tánc, hagyományôrzés jelenkori 
szemléletét, korszerû pedagógiai 
alapokra helyezve, üdítô élményt 
nyújtott a résztvevôk számára. A 

rendezvény legfôbb eszköze a kre-
atív élménypedagógia, mely új utat 
ad mind a pedagógusoknak, mind 
a gyermekeknek, nem csupán a 
hagyományápolás terén, hanem a 
hétköznapi pedagógiai folyama-
tokban is. A nap végére, széles-
körû ismeretekre tehettek szert a 
népi játékok, néptánc átadásának 

módszertani területeirôl, melyek 
végtelen eszköztárként állnak ren-
delkezésre a készség-, képességfej-
lesztés területein egyaránt. 

A képzéseken résztvevô pedagó-
gusok kezei közül olyan gyerme-
kek kerülnek ki és alkotják majd 
a jövô társadalmát, akik biztos 
identitással és számukra értékes 
kulturális kincsekkel gazdagodva 
lépnek a „nagybetûs” életbe. 

Hajnal Óvoda és Bölcsôde közel-
gô eseményeire szeretettel várjuk 
az érdeklôdôket.

2019. Január 30. 17.00  Féléves 
szülôi értekezlet, és iskolai tájé-
koztató. Vendég: Kapitány Vero-
nika

2019. Január 30-31. 9.00 Nyílt 
nap (30. Cica csoport, 31. Gólya 
csoport)

2019. február 18. 16.00 Farsangi 
mulatság (helyszín: iskola torna-
terme)

Magasi Jánosné
Hajnal Óvoda és Bölcsôde

8246 Tótvázsony Hajnal u. 1.
Tel.: 88/506750

E-mail cím: 
hajnalovi@totvazsony.hu

„Így tedd rá” képzés

Frend Henrietta vagyok, Tót-
vázsony. Napsugár utcában élek 
2009. év óta. 2000. év óta Balaton-
füreden dolgoztam szociálpedagó-
gusként a régi nevén Családsegítô 
Központban. Fôleg idôsellátás, /
egyedül álló idôsek/ hajléktalan-
ság, családi- és egyéb problémák, 
mint: anyagi, mentális, munkanél-
küliség, ügyintézések tartoztak a 
napi tevékenységeim közé. 2016-
ban törvényváltozás miatt a gyer-
mekjóléti feladatok és gyermek-
védelem is a Családsegítô részévé 
vált. 2018. szeptember óta törvényi 
kötelezettség írja elô az óvodai és 
iskolai szociális segítô jelenlétét. 
Így 2018. október 01. óta vagyok a 
Veszprémi Családsegítô és Gyer-
mekjóléti Integrált Intézmény dol-
gozója. Tótvázsony, Nagyvázsony, 
Nemesvámos és Herend telepü-
lésen látom el az iskolai, óvodai 
szociális segítést. Ez fogadóóra 
keretén belül zajlik vagy idôpont 
egyeztetéssel.

A feladatellátást az 1997. évi 

XXXI. tv , illetve a személyes gon-
doskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, va-
lamint  személyek szakmai felada-
tairól és mûködésük feltételeirôl 
szóló 15/1998. (IV.30) NM.rende-
let. szabályozza. 

Cél: A gyermek veszélyeztetett-
ségének megelôzése. A szociális 
segítô munka eszközeivel támo-
gatást nyújtani a köznevelési in-
tézménybe járó gyermekek, csa-
ládjaik és pedagógusok részére. /
egyéni, csoportos, közösségi se-
gítô tevékenység/

Milyen problémával lehet a szo-
ciális segítôhöz fordulni?

Iskolához, óvodához köthetô 
problémák pl. szorongás, tanulá-
si nehézségek, motiválatlanság, 
konfliktus az iskolatársakkal. 

Családon belüli problémák pl. 
bántalmazás, szülôk közötti ve-

szekedés, válás, veszteség, anyagi 
nehézségek, alkohol fogyasztás,  
szerhasználat. Valamelyik szülô 
elvesztése.

Hogyan tud segíteni az iskolai 
szociális segítô?

Egyéni tanácsadás, segítô be-
szélgetés tanulóknak, segítség-
nyújtás a probléma kezelésben: 
cél: diákok támogatása a számuk-
ra    nehézséget okozó élethelyze-
tek kezelésében. 

Tanácsadás szülôknek a családi 
élet más problémát okozó terüle-
tein, iskolai problémák kapcsán 
segíti a szülôket az enyhébb csalá-
di     nehézségek kezelésében.

Közvetítés tanár-diák, 
szülô-gyermek kapcsolatban: a 
szociális segítô közvetítôként segí-
ti a nehézséget okozó konfliktusok 
megbeszélését és rendezését.

Információnyújtás elérhetô 
szolgáltatásokról (pedagógiai, 
pszichés, szociális), jogokról, a 
szociális rendszer mûködésérôl, 
segítségnyújtás az ügyintézésben; 
szükség esetén tájékoztatást nyújt 
a szociális ellátásokról és intézmé-
nyekrôl, és az ezekben szokásos 
eljárásokról, és lehetôségekrôl, 
segít az ügyintézésben pl. kap-

csolatfelvétel, idôpont egyeztetés, 
nyomtatványok kitöltésében.

Közvetítés szolgáltatásokhoz: 
a probléma jellegétôl függôen, 
javaslatot tesz a megfelelô intéz-
ménnyel való kapcsolatfelvételre, 
és segítséget nyújt a kapcsolat 
kialakításában. /pszichológus, jo-
gász/

Súlyos veszélyeztetô helyzet-
ben, elhúzó családi konfliktusok 
esetén, mint jelzôrendszeri tag 
delegálja családot a család- és 
gyermekjóléti szolgálathoz. /kap-
csolatot tart a helyi családsegítô-
vel, védônôvel/

Az iskolai szociális segítôt a 
gyermekek és a szülôk önként is 
megkereshetik, ha tanácsra van 
szükségük a problémájuk megol-
dásában.

Iskolai, óvodai segítô tevékeny-
séget biztosító intézmény neve:

Veszprémi Családsegítô és Gyer-
mekjóléti Integrált Intézmény

Iskolai szociális segítô neve, 
elérhetôsége:

Frend Henrietta
telefonszáma: 20/406-1803

elektronikus levélcím: iskolaiszoc-
munkavp@gmail.com

Iskolai, óvodai szociális segítés
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Gerincjóga 
Tótvázsonyban

A gerincjóga gerincnyújtásokat (mely a csigolyák közötti porckorongok-
nak javítja a vízellátását), további olyan izomcsoportok nyújtását célozza, 
melyeknek feszessége korlátozza a teljesértékû, szabad mozgást. A gerinc 
melletti mélyizomzat - és a törzsizmok erôsítésén is nagy hangsúly van, 
hogy a helyes testtartás lehetôvé váljon a mindennapokban, mely a mély 
légzés alapja. Tudatos légzésgyakorlattal és jólesô relaxációval zárunk.

Minden pénteken 6-7-ig a Tótvázsonyi Óvoda tornatermében, részvé-
teli díj 500 Ft.

Kérdéseiddel keress Bizalommal!
Vadócz Diána jógaoktató 

és reflexmasszôr
06 70 512 6523

Fejlôdik a Tótvázsony TV

2018. év végén sikeresen pályáztunk a NMHH 
Mecenatúra KMUSZ2018 pályázatán a helyi tv technikai fejlesztésére.
A 2007. februárja óta nézhetô adásunk ezzel jelentôsen meg fog szépülni.

A következô idôszakban ezen pályázatból modernebb kamerát, fényké-
pezôgépet, lámpákat, mikrofonokat vásárolunk, emellett a helyi tévéadás 
minôségén jelentôsen javítunk. A korábbi hagyományos (720*576 ) fel-
bontásról FullHD (1920*1080) minôségre javítjuk a képminôséget. Ezzel 
együtt az eddigi helyrôl teljesen új helyre kerül a Pr Telecom kábelszol-
gáltató hálózatán a helyi TV. Ez fôleg azokat érinti, akik még csak a régi 
analóg csomagot fizetik elô, számukra új szerzôdéssel és egy a szolgáltató 
által adott dobozzal lehetséges a helyi adás megnézése a továbbiakban. 
Azok, akiknél eddig is digitális csomag volt elôfizetve, azok számára új-
ként jelenik meg szolgáltatásunk. 

2019. február 1-étôl a Pr Telecom szolgáltató „Prémium” nevû, legol-
csóbb digitális csomagjában és minden korábban kötött pl. „Klasszikus” 
digitális alapcsomagjában megtalálható lesz adásunk! 

Keresse tv-jén, ha technikai segítségre van szüksége, kérem keressen 
bennünket!

Akinek Pr Telecom-os Amica beltéri egysége van, az elvileg automati-
kusan beteszi a csatornák közé. Fogható: A Pr Telecom hálózatán belül 
Tótvázsony belterületén (kivétel: Kövesgyûrpuszta, Napsugár utca, Hold 
utca, Rózsa utca)

Ezen idôponttól a mûsorszerkezetünk is megváltozik, több nézhetô 
filmet( helyi rendezvények, beszélgetések felvételei ) fogunk sugározni, 
képújságunk is megújul. Lehetôség lesz reklámok, információk megje-
lentetésére! Minderrôl részletesen a februári Tetôtéri hírekben kapnak 
tájékoztatást! 

Azok számára, akik nem szeretnék bekötni a Pr Telecom szolgálta-
tását, vagy nem is lehetséges ez, igyekszünk az interneten keresztül is 
minél több tartalmat közzé tenni: youtube-on a videofelvételek meg-
vágott anyagait illetve a facebook-on a Tótvázsony Tv képújságkockáit.  

Várjuk a képernyô elé!
Mûsorszolgáltató: Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Felelôs szerkesztô: Szendrei Szilárd
Tel.: 0620 6210631, 0688266194
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Felelõs kiadó: 
Sipos Ferenc
polgármester

Tipográfia: Dobszay Csaba  

Nyomja  
az OOK-Press Kft.,Veszprém

A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

A betervezett programjaink 
többcélúak voltak egyaránt szol-
gálták a mûvelôdést, tájékoztatást, 
kulturális és a szórakoztató élmé-
nyek megszerzését.

Január: 22.-én tartottuk meg évi 
közgyûlésünket, valamint megem-
lékeztünk a Kultúra napjáról is.

Február: Hagyományinkhoz 
híven farsang hétfônt sok-sok 
humorral, vidám mûsorral bú-
csúztattuk el a telet. Második al-
kalommal kaptunk meghívást az 
Általános Iskola farsangjára, ahol 
a Rátóti csikótojás c. vidám mesét 
adtuk elô. Komlós Norbert körzeti 
megbízott látogatott el hozzánk, 
elôvigyázatosságra hívta fel figyel-
münket.

Március: Megemlékeztünk a 
nônapról, ahol vendégünk volt 
Hauck Jánosné Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke. Vetí-
téssel egybekötött elôadást hall-
hattunk a Kis-Balaton növény és 
állatvilágáról a Somlai Szilárd a 

Balaton felvidék Nemzeti Park ok-
tatási referensétôl. Részt vettünk 
Herenden a Bakonyi Nyugdíjas 
találkozón, ahol alkalmunk nyílt a 
bemutatkozásra is

Április: Ellátogattunk a Jan-
ka-tanyára, ahol a munkatársak-
kal együtt felejthetetlen két órát 
töltöttünk el. Varga Istvánné részt 
vett a költészet napja alkalmából 
megrendezett vers és prózamondó 
versenyen a Megyei Könyvtárban, 
ahol elsô díjat nyert

Május: Részt vettünk a Tótvá-
zsony Alapítvány által szervezett 

majálison. Gyalogtúrát szervez-
tünk Veszprém talán legszebb 
részér a Margit Romokhoz és a 
Benedek hegyre. Egynapos kirán-
duláson vettünk részt a Pilisbe. Pi-
lisszántó, Piliskereszt, Dobogókô 
volt az úti cél.

Június: Az Ôszidô Nyugdíjas-
klub fennállásának a 20. évfordu-
lóját ünnepeltük 29. én. A Jeles év-
fordulón részt vettek a jelen és volt 
polgármesterek, képviselô testüle-
ti tagok, a Megyei Nyugdíjas Szö-
vetség vezetô, valamint a volt és 
jelenlegi klubtagok. A köszöntôk 
és a kulturális mûsor után finom 
vacsorával zártuk az estét.

Július: Ismételten vállaltunk fel-
adatot az Ifjúsági Egyesület által 
szervezett nyári napközijében. 
Énekeket, táncot, régi játékokat 
tanulhattak a gyerekek, természe-
tesen a mese mondás és a közös  
sütemény sütés sem maradhatott 
el.

Augusztus: A falunapon hagyo-
mányainkhoz híven finom ebédre 

vártuk klubtagjainkat és az ajkai 
nyugdíjasklub néhány tagját. A 
kulturális mûsoron nagy sikerrel 
szerepeltünk.

Szeptember: Különjárattal egy 
napos kirándulást szerveztünk a 
Kis-Balatonhoz és Keszthelyre.

Október: A Hidegkúti Nyugdí-
jasklub meghívásának tettünk ele-
get, fennállásuk 10. évfordulójára 
szólt a meghívásunk. Gyalogtúrát 
szerveztünk Alsóôrse a kilátóhoz, 
és a Felsôôrsi Malom-völgybe.

November: Keller Mihály mé-
hész volt a vendégünk. Futtató 
Norbert r. alezredes elôadását 
hallgattuk meg.

December: Karácsonyi ünne-
pünket a klubtagok szereplésén 
kívül az Általános Iskola tanulói 
tették még szebbé és meghittebbé. 
Karácsony elôtti napokban az Ön-
kormányzat jóvoltából 73 db. cso-
magot juttatunk el a 75 év feletti 
idôs emberekhez. 

Népdalkörünk ebben az évben 
is több alkalommal szerepelt a 

helyi rendezvényeken, népdalkör 
találkozón, Balatonfüreden az 
Országos Nyugdíjas Fesztiválon, 
borheteken és a szüreti rendezvé-
nyen. A népdalkör fennállása óta 
(8 év) tanult népdalokból CD fel-
vétel készült.

2018-ban sajnos három nyugdí-
jas társunktól kellett búcsút venni. 
Emléküket megôrizzük.

Magam és nyugdíjas társaim ne-
vében mindenkinek sikeres mun-
kát és jó egészséget kívánok az 
újesztendôre!

Tótvázsony, 2019. 01. 15.  

Weinhardt Ferencné

Beszámoló az Ôszidô Nyugdíjasklub 
2018. évi munkájáról címszavakban


