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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Egy közösség tagjaként oda kell 
figyelnünk egymásra. Ha én nem 
vagyok tekintettel a másikra, 
nem várhatom el, hogy bárki is 
tekintettel legyen rám.

Csendrendelet!
Egyre több település alkot úgy-
nevezett csendrendeletet, vagy 
zajvédelmi rendeletet. Tótvá-
zsonyban is rendszeresen elôke-
rül a téma. Legutóbb a közmeg-
hallgatáson beszélgettünk róla, 
illetve egy lakossági megkeresést 
is kaptunk a témában.
A testület elsô körben elvetette 
az ötletet, a „ha már központilag 
kell szabályozni, hogy ne zavar-
juk egymást, ott már régen baj 
van” megjegyzéssel. Ennek el-
lenére lehet, hogy hosszú távon 
el kell gondolkoznunk egy ilyen 
rendelet megalkotásán, de min-
denképpen körültekintôen kell 
eljárni, mert könnyen azok ellen 
fordulhat egy ilyen korlátozás, 
akiknek a nyugalmára meg lett 
alkotva.
Örömmel várnánk véleményeket, 

ötleteket a témában a polgarmes-
ter@totvazsony.hu címre.

Avarégetés szabályai!
Tótvázsonyban van rendelet, 
hogy mikor lehet a kerti hulla-
dékot elégetni. Visszautalva az 
elôzô témára, természetesen 
több esetben nem akkor és nem 
olyan módon van a kerti hulladék 
elégetve, ahogy a rendelet szabá-
lyozza. Kérdés, akkor miért kell a 
szabályozás? Ha hozunk csend-
rendeletet, be lesz-e tartva? Ha 
vasárnap reggel valaki avart éget, 
vagy hangos munkát végez, ki fog 
kimenni a bejelentésre? Vajon a 
nevét vállalva bejelenti-e valaki a 
zavaró szomszédot?
De visszatérve az avarégetésre, 
ha pár szabályt betartunk, vi-
szonylag egyszerûen, másokat 
nem zavarva megoldhatjuk a 
problémát. Csak valóban száraz 
ágat égessünk. Füvet, nyesedéket 
ne égessünk. Esô utáni napokon 
ne égessünk. Kis adagokban 
égessük el az ágakat. És nem 
baj, ha megnézzük azt is, hogy 
a szomszéd nem teregette-e ki a 
tiszta ruhát.

Kóbor kutyák!
Ugyancsak régóta felmerülô 
téma.
Falun lakunk, természetes, hogy 
sok udvarban van kutya. De, aki 
kutyát akar tartani, azt tegye 
megfelelô módon. Nem csak arra 
kell odafigyelni, hogy az állat 
megfelelô módon legyen táplálva, 
hanem arra is, hogy a saját por-
tánkon belül maradjon.
Olyan kutya nincs, amelyik „nem 
harap”, vagy „senkit nem bánt”, 
mert egy kisgyermeket egy öleb 
is fel tud lökni, és máris baleset 
történik, illetve, ha a kutya kifut 
az utcára, könnyen közlekedési 
balesetet okozhat.
A másik gyakori eset, hogy a ku-
tyák éjszaka portyáznak, letapos-
sák a kerteket, idegesítik a többi 
kutyát. A gazdi vagy véletlen 
nyitva hagyja éjszakára a kaput, 
vagy direkt, mondván éjszaka 
járkáljon kicsit az állat. Ez is na-

gyon rossz szokás. Egyeztetve a 
kormányhivatallal, ha bejelentést 
kapnak, azonnal pénzbírságot 
fognak kiszabni a gondatlan gaz-
dákra.
Nem célunk, hogy a lakosságot 
bírsággal vegyük rá a megfelelô 
magatartási szabályok betartá-
sára. Az lenne a cél, hogy min-
denki felismerje, hogy mi az, ami 
mások számára zavaró. Néha 
van, hogy vasárnap kell valamit 
megcsinálni, de akkor sem reggel 
hétkor, vagy délben kell a dolgo-
kat megoldani, és az sem baj, ha 
jelezzük a közvetlen szomszé-
doknak, hogy vasárnap valami 
sürgôs, zajjal járó munkát kell 
elvégeznünk.
Ha bármelyik témában ötlet, ja-
vaslat lenne, kérem írjanak a pol-
garmester@totvazsony.hu címre, 
vagy akár levélben, a Hivatalban 
leadva.

Sipos Ferenc polgármester

A közösségi együttélés 
alapvetô szabályai
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Az elmúlt több, mint húsz év 
alatt az Ôszidô Nyugdíjasklub 
számtalan alkalommal szervezett 
kirándulást Magyarország köze-
lebbi és távolabbi tájaira. Tavasz-
szal, ha csak néhány kilométerrel 
is, de átléptük a magyar határt. 
Május 7-én Szlovéniába kirán-
dultunk. Uticélunk Dobronak és 
Lendva volt, mely a magyar határ-
tól csak néhány kilométerre talál-
ható. Dobronakban  az Orchidea 
farmot, az egzotikus kertet láto-
gattuk meg, mely Közép-Európa 
egyetlen orchideatermelô vállal-

kozása. Évente csaknem 500 ezer 
növényt termesztenek, nevelnek. 
A 14 ezer négyzetméteres üveg-
házban, 160 féle virág között van-
nak egészen különleges színû és 
mintázatúak, melyeknek trópusi 
körülmények vannak biztosítva. 
Turisztikai céllal trópusi kertet is 
kialakítottak, ahol 400 különbözô 
növényt szemlélhettünk meg. Az 
idegenvezetôtôl nagyon sok in-
formációt és hasznos tanácsokat 
kaptunk az orchideák nevelésé-
vel kapcsolatban. Természetesen 
vásárolni is lehetett. Éltünk a le-
hetôséggel és sok szép orchideával 
tértünk haza. A gyönyörû virágok 
látványa nem mindennapi, de a 
kertészethez tartozó Trópusi ker-
tért is érdemes útra kelni. Az él-
mény garantált.

Dobronak település melletti 
Bakonaki-tónál is jártunk, ami 
kimondottan hangulatos sétáló 
hely. Itt található az Energia Park, 
amely gyógyító hatásáról ismert. A 
Bakonaki-tó környéke az energia 
pontokon túl még egy „csodával” 
ajándékozza meg az idelátoga-
tókat, a Szent Vidrôl elnevezett 
forrásvízzel. Még ma is élô hagyo-
mány, hogy minden ide látogató 
merít a vízbôl és hazaviszi, a for-
rásnál pedig megmossa a szemét 
(ezt a lehetôséget természetesen 
mi sem hagytuk ki). A hagyomány 
szerint a Vid kút vize nem csak 
a látást javítja, hanem jótékony 
hatással van a hallásra és egyéb 
betegségekre is. Szent Vid napján 
június 15-én az emberek százai 
zarándokolnak ide.

A délutáni órákban Lendvára 
utaztunk. A Lendva hegyen épült 
Vinarium-kilátótoronyhoz. A kör 
alakú torony 53,50 m magas föld-
szinttel és kilenc emelettel rendel-
kezik. A tájat és az országhatáro-
kat ilyen magasból megfigyelni 
nem mindennapi látvány. Tiszta 
idôben a legfelsô terasz négy or-
szágra nyújt bepillantást. Szlové-
nia mellett Magyarországra, Hor-
vátországra és Ausztria hegyeire. 
Az idô nagyon szép volt, így sokáig 
gyönyörködtünk a látványban 

A toronyba lifttel lehetett feljut-
ni, de a bátrabbak 240 lépcsôfokot 
megmászva jutottak fel a teraszra. 
A kilátó környéke is kulturált, a lá-
togatók kényelmét szolgálja.

A sok szép látvány és élmény 
után egy finom vacsorával zártuk 
a napot.

Weinhardt Ferencné
Ôszidô Nyugdíjasklub

A Dobeli Önkormányzat idén 
januártól minden hónapban el-
küldi Dobel hivatalos hetilapját 
(Mitteilungsblatt und Amtsblatt 
der Gemeinde Dobel) a Tótvázso-
nyi Ifjúsági Egyesület számára. A 
teljesség igénye nélkül a tótvázso-
nyi „Mi újság”-ban is szeretnénk 
közre adni néhány hírt ezekbôl az 
újságokból, hogy Tótvázsony la-
kossága is értesülhessen a dobeli 
hétköznapokról, eseményekrôl. 

A legfiatalabb generációt sem 
kihagyva a jubileumi évre való 
tekintettel Marco Schumacher, 
a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
EVS önkéntese áprilisban vetél-
kedôt indított a Tótvázsonyi Álta-
lános Iskola felsô tagozatos tanu-
lói részére, Kerékgyártó Barbara 
német tanárnô közremûködésével. 
Az általános iskolások Dobel hiva-
talos hetilapjában keresgélhetnek 
válaszokat a vetélkedô kérdéseire, 
ezzel is ismereteket szerezve a Do-
bel-Tótvázsony partnerkapcsolat-
ról és Dobelrôl.

Hírek Dobel  
hivatalos hetilapjából:

2019. február 27-én 
megjelent újságból:

- 2019. február 20-án Tido Lüd-
ke, a Bad Wildbad-i tûzoltó pa-
rancsnok tartott továbbképzést 

a Dobeli Önkéntes Tûzoltóknak 
„Tûzoltás alagútban” címmel.

- 2019. március 1-én 19:30-tól a 
Katolikus Egyházközösség Az ima 
világnapja alkalmából ökumeni-
kus nôi imaalkalmat tart.

- Az Evangélikus Egyházközös-
ség minden hónap 1. vasárnapján 
az istentiszteletet követôen ká-
vézásra invitálja a híveket.

-2019. március 2-án 14:33-tól 
kerül megrendezésre a Gyerme-
kek Farsangi Felvonulása, ami a 
„Sonnentor”-tól indul, keresztül a 
fô utcán.

2019. március 6-án 
megjelent újságból:

- 2019. március 11-én és 18-án 
16:00-17:30 óra között a Dobeli 
Népfôiskola tart elôadást „Dobeli 
történetek” címmel, Dobel múlt-
járól.

2019. március 13-án 
megjelent újságból:

- 2019. március 3-án 10:30-kor a 
Dobeli Fúvószenekar tagjai tar-
tottak farsangi koncertet jelmez-
be öltözve a Dobeli Egészségügyi 
Központ aulájában.

- 2019. március 17-én 14:00-
16:00 óra között a Dobeli Óvodai 
Egyesület BOLHAPIACOT  tart 
gyermekholmikból a Kultúrház-

Szlovéniába kirándultunk

Életképek Dobelbôl

ban, ahol kávéra és süteményre is 
invitálják a látogatókat.

2019. március 20-án 
megjelent újságból:

- 2019. március 29-én 16:00-tól 
Erdôtakarítás.

- 2019. március 30-i kezdéssel 
a Dobeli Népfôiskola a Dobel és 
Tótvázsony között 25 éve fennál-
ló partnerkapcsolatra való tekin-
tettel 3alkalmas magyar nyelv-
kurzust indít, 3 egymást követô 
szombaton 10:00-14:45 között. 
A nyelvkurzuson magyarországi 
utazás során felmerülô szituációs 

párbeszédeket és számos érde-
kességet lehet tanulni Magyar-
országról, a magyar emberekrôl 
és a magyar konyháról. A kurzus 
ételkóstolóval zárul, ahol magyar 
specialitásokat próbálhatnak ki a 
résztvevôk.

- 2019. április 4-én 9:00-tól az 
Evangélikus Egyházközösség 
„Nôi Reggelit” tart, „Pozitív gon-
dolkodás - Miért érdemes hinni” 
címmel.

- Beszámolók az éves taggyûlé-
sekrôl, közgyûlésekrôl: Sí Egyesü-
let, Sport Egyesület, Vöröskereszt, 
Teniszklub, Fúvószenei Egyesület.

- 2019. március 21. 19:00-tól 
Képviselôjelöltek jelentkezését 
várják, akik szívesen részt ven-
nének a településért való együtt 
munkálkodásban.

2019. április 24-én 
megjelent újságból:

- 2019. április 30-án Majálist tar-
tanak, ahol sor kerül a Májusfa ál-
lításra-a Dobeli Önkéntes Tûzol-
tók segítségével. A mûsorban a 
helyi óvodások és a tánccsoport is 
színpadra lépnek.

- 2019. május 05-én színes prog-
ramokkal hivatalosan megnyit-
ják a 2019. évi Túraszezont. Ez 
alkalomból a Víztorony tetejérôl 
csodálhatják a kilátást és érdekes 
túralehetôségekrôl kapnak tájé-
koztatást az érdeklôdôk, a gyer-
mekeket pedig játékállomásokon 
várják meglepetésekkel.

2019. április 30-án 
megjelent újságból:

- 2019. május 10. 19:00-kor be-
mutatkoznak az Önkormányzati 

választás jelöltjei a Linde-ben.
- 2019. május 11-én 19:30-tól 

Anyák napi fúvószenei koncertet 
tartanak a Kultúrházban.

2019. május 8-án 
megjelent újságból:

- 2019. május 16-án 19:30-tól 
Könyvbemutatón vehetnek részt 
az érdeklôdôk, a Népfôiskola 
szervezésében. Hilke Lorenz: A 
háború gyermekei-egy generáció 
sorsa címû könyvét mutatják be a 
Kultúrházban.

- 2019. május 19-én 9:30-tól az 
Evangélikus Egyházközösségben 
Konfirmációi istentiszteletet tar-
tanak, melynek keretében 12 fô 
konfirmációjára kerül sor.

- 2019. május 11-én 9:00-tól a 
Pékség Nyílt nap keretében látja 
vendégül a sütni szertôket.

2019. május 15-én 
megjelent újságból:

Fényképes beszámoló a Túra-
szezon megnyitásáról, a Majálisról 
és a 25 éves jubileumi partnerkap-
csolatról.

Aki szívesen olvasna még bôveb-
ben a dobeli hétköznapokról, ese-
ményekrôl, azt szeretettel várjuk 
a tótvázsonyi Schönwald Mária 
Községi Könyvtárban, ahol sze-
mélyesen is megtekinthetôk a Do-
belbôl érkezett hetilapok.

Szendreiné 
Pongor Mária

Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület
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A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesü-
let által benyújtott sikeres pályázat 
alapján, az Emberi Erôforrás Tá-
mogatáskezelô nyílt pályázatán, a 
Csoóri Sándor Program keretében 
megrendezésre került a „Tavasz 
hímzô kiállítás és konferencia 
2019. Tótvázsony” elnevezésû, 2 
napos szakmai rendezvény.

A projekt célja többek között a 
tárgyalkotó népmûvészeti alko-
tóközösségek tudásátadásának 
elôsegítése, szakmai munkájának 
fejlesztése és a közösségek meg-
erôsítése.

Célunk volt, hogy találkozási és 
tanácskozási lehetôséget teremt-
sünk a környezô településeken 
mûködô szakkörök, mûhelyek, 
egyéni alkotók és szakemberek, 
valamint a népmûvészeti alkotá-
sokat kedvelô és szeretô közönség 
számára. 

Közös kiállítást szerveztünk a 
tótvázsonyi Kultúrházban. 

Kiállítók voltak: Alsóörsi Csip-
kemûhely, Felsôörsi Hímzô Mû-
hely, Tótvázsonyi Hímzô Mûhely, 
továbbá:  Marótiné Farkas Klára 
népi iparmûvész fafaragó (Kis-
lôd), Réthy Orsolya keramikus 
(Tótvázsony)

A kiállítás megnyitóján  Sipos 
Ferenc Tótvázsony, Hebling Zsolt 
Alsóörs, Szabó Balázs Felsôörs 

polgármestere  méltatta saját  al-
kotóközösségének munkáját. 

A három polgármester  köszön-
tötte Szuper Miklósné Bohus Judit 
Gránátalma-díjas népi iparmûvész 
hímzôt, csipkeverôt, aki mindhá-
rom településen  irányítja a mûhe-
lyek szakmai munkáját.

Az egyéni mûvészek életútja is 
ismertetésre került. A kiállítás 
megtekintését követôen állófoga-
dás várta a vendégeket. A finom 
falatokat a három mûhely asszo-
nyai készítették. 

A megnyitón fellépett az Ôszidô 

Nyugdíjas Klub népdalköre he-
lyi gyûjtésû dalokkal, és a Német 
Nemzetiségi Dalkör.

A második nap szakmai  
konferencia elôadói voltak:

Mihalcsik Márta szakreferenc 
a Nemzeti Mûvelôdési Intézet 
Veszprém Megyei Igazgatósága ré-
szérôl. Téma: Közösségek értékei 
és a hungarikum mozgalom.

Pál Miklósné a Népmûvészeti 
Egyesületek Szövetségének elnöke

Téma: A NESZ munkája és a 
népi kézmûvesség pályázati le-
hetôségei

S. Lackovits Emôke néprajzku-
tató-muzeológus

Téma: Balaton-felvidék fehér-
hímzése, Tótvázsony nemzetiségi 
népviselete

Szuper Miklósné népi iparmû-
vész hímzô és csipkeverô. 

Téma: Kézmûves szakkörök mû-
ködése.

A konferencián 38 fô vett részt.  
Érkeztek  Zalaegerszegrôl, Bé-
késcsabáról, Balatonalmádiból, 

Alsóörsrôl, Felsôörsrôl, Veszp-
rémbôl, Kislôdrôl, és a helyiek. 
Szakmai szempontból igen értékes 
és izgalmas területek kerültek 
ismertetésre. Az elôadásokat 
követôen a Kiskakas Étteremben 
közös ebéddel zárult a második 
nap. Akik részt vettünk a két nap 
programjain, emlékezetes marad 
számunkra. 

Köszönetet mondok a segítôink-
nek, akik munkájukkal hozzájá-
rultak a szervezési, elôkészületi 
munkáinkhoz. A Tótvázsonyi Ifjú-
sági Egyesület munkatársainak és 
önkénteseinek, az AKT Egyesü-
let  tagjainak,   Mihalcsik Márta 
NMI  Veszprém M. Ig. munka-
társának, Szuperné Bohus Judit 
népi iparmûvésznek, Tótvázsony 
Önkormányzatának.  

Nagy Gellértné elnök 
Alkotó Kulturális Kör  
Tótvázsony Egyesület 

Szombaton reggel hét órakor 
találkoztunk útitársainkkal, hogy 
kezdetét vegye idei elsô falukirán-
dulásunk.

Bár hûvös volt az idô, mindenki 
lelkesen várta a napi kalandokat.

Elsô megállónkat Zámolyon tar-
tottuk, ahol kicsit kinyújtóztunk, 
de egy rövid pihenô után indul-
tunk is Majkra, ahol 10 órára vár-
tak bennünket.

Mivel kicsit korábban érkez-
tünk a megbeszélt idôpontnál, volt 
idônk körülnézni. Lesétáltunk 
a tó partjára, majd a felvezetô út 
mentén megnéztük a ma is álló 
vízimalmot és a Celli Szûz Mária 
kápolnát. A remeteségtôl D-K-
re terülnek el a XIII. században 
épült premontrei kolostor romjai, 
melynek köveit felhasználták a 
kamalduli remeteség építésekor, 
amely országos szinten is kiemel-
kedô épületegyüttesnek számít.

Az idegenvezetô részletes ismer-
tetôje után mindenki önállóan 
fedezhette fel az épületet. A kiál-
lításokon bepillantást nyerhettünk 
a „fehér szerzetesek” mindennapi 
életébe. 

Bár építkezés folyik a kolostor 
körül és emiatt nem látogatha-
tóak a cellaházak és a kert, így is 
lenyûgözô látványt nyújt az épület 
és környéke.

Délben volt randevúnk Tatán a 
helyi idegenvezetôvel, Bubával. 
Nagyon felkészült, lelkes vezetôt 
ismerhettünk meg személyében. 
Városnézô túránkat az Öreg-tó 
partján kezdtük, majd a tóvárosi 
városrészben sétálva fedeztük fel a 
nevezetességeket és mûemlékeket. 
Személyes kedvencem Tata 
második legismertebb jelképe, 
Fellner Jakab építész és Éder 
József tatai ácsmester alkotása, 
az Óratorony volt. -1763ban 
készült el, jellegzetessége, hogy 
faszerkezete tisztán ácsolással, 
vasszögek felhasználása nélkül, 
zsindelyfedéssel készült. 2004. 
augusztus 20.-án adták át a 
felújított tornyot. Digitális mûszer 
forgatja a mutatókat, melyek 
minden egész óra elôtt 5 perccel 
megszólaltatják a 495 harangjáték 
valamelyikét. Nekünk volt 
szerencsénk meghallgatni, nagyon 
szép volt.

Utunkat az Angolpark felfede-
zésével folytattuk. 1783-ban Böhm 
Ferenc mérnök építette az Ester-
házyak megbízására. Nagyszabá-
sú tervet szôttek: a legnagyobb 
hazai angolparkot szerették volna 

létrehozni, ami sikerült is. Kate-
góriájában a mai napig nem talált 
legyôzôre ez a tatai látványosság! 
A néhányszáz hektáron telepített 
több, mint 20 féle ôshonos és új 
faj között sétálva ritkaságokban is 
gyönyörködhetünk. Többek között 
a fajgazdagsága segítette hozzá a 
parkot, hogy 1955-ben természet-
védelmi területté nyilvánították.

Tágabb értelemben a park ma-
gában foglalja a Cseke-tavat is, a 

mesterséges tó nevét egykori tulaj-
donosától örökölte. Vízfelülete kb. 
18 hektár, bôven van tehát hely a 
horgászásra.

A parkhoz tartoznak még olyan 
mûemlékek, mint a Török mecset 
vagy a Mûromok is.

A 3 órás városnézés után idegen-
vezetônktôl elköszönve indultunk 
a tatai vár bevételére.

A vár az Öreg-tó partján találha-
tó vízi vár. Luxemburgi Zsigmond 

király építtette 1397-1409 között. 
Fénykorát Zsigmond és Hunyadi 
Mátyás idején élte, mint királyi 
nyaralóhely.

Ma a vár ad otthont a Kuny Do-
mokos múzeumnak, ahol római és 
középkori kôtárak és kiállítások 
láthatók, valamint Tata történel-
mét és a környék fazekas és vízi-
molnár munkásságát bemutató 
tárlatok. A kisebbek számára nagy 
élményt jelenthet az interaktív 
dinoszauruszos részleg, ahol a 
velünk lévô fiúk is nagyszabású 
ásatásba kezdtek, amíg a többiek 
végig nézték a kiállításokat.

A vár udvarán egy török kori ka-
tona is volt, aki korhû jelmezben 
bemutatókat tartott. Csapatunk 
legfiatalabb tagja, Szendrei Bar-
nabás harcra hívta a vitézt, és több 
fordulón keresztül hôsiesen küz-
dött ellene, végül azonban a gya-
korlottabb harcos gyôzött.

A nap folyamán több fiatal pár-
ral is találkoztunk, akik a tavat és 
a várat választották esküvôi fotó-
zásuk helyszínéül.

Szokásos csoportképünk elké-
szítése után újra buszra szálltunk, 
hogy elvigyen bennünket az étte-
rembe, ahol elfogyasztottuk a fi-
nom vacsoránkat.

A tartalmas nap végén élmé-
nyekkel telve indultunk haza. A 
családomból kiindulva senkit nem 
kellett altatni este: a sok gyaloglás, 
a rengeteg látnivaló, a jó társaság 
megtette hatását. 

Nagyon köszönöm a szervezôk-
nek, hogy eljuthattunk ezekre a 
szép helyekre, és már alig várom a 
következô kirándulást!

Pappné 
Wittinger Ágota

Falukirándulás Élménybeszámoló 2019. április 27. Majk, Tata

Asztalos munkatársat keresek!

Érdeklôdni :  Z sár  Tamás

Tótvázsony, Magyar u. 106.
Tel.: 06 30/644-4542

Állatok alá faforgács kedvezô áron kapható!

Érdeklôdni: Tótvázsony 06 30/644-4542

Tótvázsonyi Hímzô Mûhely hírei



6 7

Áprilisban tartottuk a Vidám 
Hajnal Napokat. Egy egész 
hetes rendezvény volt, melyet a 
vidámság a jókedv és sok-sok játék 
mellett nevelô céllal valósítottunk 
meg.

Kedd: A Német Nemzetiségi 
tánctalálkozóval indult a hetünk. 
A nagycsoportosok a zirci óvodá-
ban nagy sikerrel adták elô pro-
dukciójukat.

Szerda: Tûzoltónap
Köszönetet mondunk Horváth 

Zoltán tûzoltónak, aki fergeteges 
délelôtti élményben részesítette 
a gyermekeket, mivel az óvoda 
udvarára hozta nekünk a tûzoltó 
autót.

Csütörtök: Piknik a golfpályán
Szintén köszönettel tartozunk, a 

Golf pálya tulajdonosának és Pur-
ger Lászlónak, aki lehetôvé tette, 
hogy a golf pályán tölthessünk egy 
egész délelôttöt játékkal, golf au-
tózással.

Péntekre két programunk is volt,
Délelôtt a rendôrségi, bizton-

sági napon a helyi megbízott se-
gítségével különbözô interaktív  
és közlekedésbiztonsági játékok-
kal, rendôrautóval tanították a 
gyermeket a helyes közlekedésre.

Délután az Interspar jóvoltából 
az egészséges étkezés jegyében, 
zöldség- gyümölcs faragó játszó-
házat tartottunk, ahol a helyi ter-
melôktôl sajtot, lekvárt és szörpöt  
kóstolhattak a részvevôk, az óvo-
dai dolgozók és a konyha jóvoltá-
ból egészséges ételekeket lehetett 
kipróbálni.

2019 májusában volt intézmé-
nyünkben az óvodai beíratás, és 
a bölcsôdei felvételi elôjegyzés. 
Nagy örömünkre mindkét in-
tézmény egység iránt nagy volt 
az érdeklôdés. Az óvodába 25, a 
bölcsôdébe 18 kisgyermek felvéte-
lét kérték.  A nyár folyamán a be-
íratott gyermekek szüleinek elôze-
tes tájékoztatót tartunk, hogy 
minél zökkenômentesebb óvoda-, 
bölcsôdekezdést tudjunk biztosí-
tani kisgyermekeik számára.

Május 20-i összevont szülôi ér-
tekezleten az intézményvezetô 
kiemelt figyelmet fordított a ne-
velési év végéig még elôttünk álló 
feladatok ismertetésére, az azok-
kal kapcsolatos teendôk megbe-
szélésére. (morzsa parti, évzárók, 
búcsúztató, Családi nap, Kirán-
dulás, Nemzetiségi fellépés, nyári 
napirend stb.)

A 2018/19 nevelési év szorgalmi 
idôszaka május 31-ével lezárult az 
óvodások számára. Ismertetésre 
került az ezt követô idôszakra ér-
vényes összevont nyári napirend. 
Tájékoztatást kaptak a szülôk, 
hogy a rossz idô miatt elmaradt 
buszos kirándulásra június 14-én 
kerül sor.

Sipos Ferenc polgármester úr 
tájékoztatást adott az óvoda bôví-
tésrôl.  Felhívta a szülôk figyelmét 
az építkezés, kivitelezés során fel-
merülô bizonytalansági tényezôk-
re. Biztosította a szülôket, hogy 
lehetôségeinkhez mérten az óvoda 
a beruházás idôszaka alatt is min-
dent megtesz a gyermekek zavar-
talan ellátása érdekében.

Komlós Norbert körzeti megbí-
zott elôadást tartott a gyermeke-
ket érintô közlekedési szabályok 
betartásának fontosságáról, a 
szülôk ez irányú felelôsségérôl. 

Róth Renáta tanítónô tájékozta-
tót tartott a leendô elsôsök szülei-
nek az iskolakezdéssel kapcsolatos 
feladatokról, az iskolai életre való 
felkészülésrôl. Óvodánkból 26 
gyermek megy iskolába, akik kö-
zül  21- en a helyi általános iskola 

tanulói lesznek. 
Az idei évzárónkat május 31-én 

tartottuk. Mindhárom csoport 
nagy lelkesedéssel készült, hogy 
az év során tanult mondókákból, 
versekbôl, énekekbôl és mesékbôl 
egy csokorra valót bemutassanak 
szüleiknek. A Süni csoportosok 
életük elsô évzáróján még kicsit 
megszeppenve, de nagyon ked-
vesen szerepeltek. Ôket követte 
a Cica csoport, akik már komoly 
zenés produkcióval készültek, a 
mûsorukat német és magyar ver-
sekkel, mesével és énekekkel tették 
színesebbé. A Gólya csoport a 
Pünkösdi népszokást elevenítette 
meg, majd német versekkel és 
táncokkal zárták mûsorukat. 
Ezután a gyerekek elköszöntek 
társaiktól és az óvodától. Végül az    
intézményvezetô  is elbúcsúztatta 
a  iskolába készülôket,  majd az 
óvónôk  az  óvodás évekre emlé-
keztetô ajándékot adtak a gyerme-
keknek.

Ezt követôen Pedagógusnapi 
köszöntôvel zártuk az évet. Sipos 
Ferenc polgármester és Kalán 
Gréta szülô virággal köszönte meg 
az óvodai dolgozók munkáját. Kö-

szönjük nekik, hogy elismerôen 
értékelték a munkánkat és hogy 
egy kötetlen beszélgetésre meg-
tiszteltek bennünket.

Június 1-én, szombaton került 
megrendezésre az óvoda udvarán 
a Családi - gyermeknapunk. Az 
idei évben komoly fejtörést jelen-
tett a szervezés során a változé-
kony hûvös esôs idôjárás. Szeren-
csénkre azonban ezen a napon, az 
udvaron valósíthattuk meg a várva 
várt programunkat.  A gyerekek 
nagy élvezettel vették birtokukba 
a felállított Titanic csúszdát, mely 
minden évben nagy élményt nyújt 
a számukra. Az arcfestés, az agya-
gozás mellett lovas kocsikázással, 
terápiás kutyákkal színesítettük a 
délelôttöt. A szülôk által elkészí-
tett paprikás krumplit, a felaján-
lott finomságokat, süteményeket 
élvezettel fogyasztották a jelenlé-
vôk. A jó hangulathoz a lufi hajto-
gató Tibi Bohóc is nagymértékben 
hozzájárult.

Idén is szeretettel fogadtuk és 
köszönjük a szülôk támogatását, 
segítségét a ki- illetve elrakodás-
nál, a rendezvény megvalósításá-
nál. 

Intézményünk bôvítés elôtt áll, 
melynek kivitelezésére a nyár fo-
lyamán kerül sor. Ebbôl adódóan 
várhatóan változások állnak be az 
óvodai mûködéssel kapcsolatban.

Intézményünk július 22-tôl 
augusztus 21-ig zárva tart, ezen 
idôszak alatt az éves nagy takarí-
tási és karbantartási munkálatok 
folynak. Nyitás: augusztus 22. 
(csütörtök)

Kellemes nyári szünetet  
kívánunk mindenkinek!

Az óvoda dolgozói

Óvodai Hírek!
Munkatársak:

Szendrei Szilárd: alapító tagja, 
elnöke és 2006. óta munkatársa 
az Egyesületnek. Fôbb feladatai a 
forrásteremtés és a munkatársak 
irányítása.

Veressné Szabó Adrienn Diána: 
5 éve munkatársa az Egyesületnek. 
Fôbb feladatai a programok elôké-
szítése, levezénylése.

Felhoffer Antónia 2008 óta áll 
nálunk alkalmazásban Tótvázsony 
Önkormányzatának bértámogatá-
sával. Részmunkaidôben délutá-
nonként vezeti a könyvtárat. 

Steierlein-Virth Anita: 2019. 
április 15-tôl jövô év februárjá-
ig segíti az Egyesület munkáját a 
Munkaügyi Központ által nyújtott 
bértámogatással. Fôbb feladatai a 
Tótvázsony Tv szerkesztése és be-
számolók összeállítása. 

Szendreiné Pongor Mária: 2019. 
április 1-tôl jövô év februárjáig se-
gíti az Egyesület munkáját a Mun-
kaügyi Központ által nyújtott bér-
támogatással. Koordinálja a német 
önkéntesek munkáját. 

Pammer Laura: 2019. május 15-
tôl az idei év végéig segíti az Egye-
sület munkáját az Országos Szé-
chenyi Könyvtár támogatásával. 
Kiegészíti a többiek tevékenységét.

Önkéntesek:

Bálint Anita: Erdélybôl, Csíksze-
redából érkezett és 2018. szeptem-
berétôl 2019. augusztusáig segíti 
az Egyesület munkáját az Európai 
Önkéntes Szolgálat támogatásá-
val. Feladatai: fotózás, videóvágás. 
Napi munkája mellett egy veszpré-
mi óvodában is segítkezik.

Marco Schumacher: Németor-
szágból, Brémából érkezett. 2018. 
szeptemberétôl egy éven keresz-
tül segíti az Egyesület munkáját 
az Európai Önkéntes Szolgálat 
támogatásával. Német vetélkedôt 
szervez, iskolai órákat tart, segít 
a Janka Tanyán, a Dobel - Tótvá-
zsony film készítésében aktív.

Janosch Wollprett: Német or-
szágból, Baden-Württemberg 
tartományból érkezett. 2019. feb-
ruárjától egy éven keresztül segíti 
az Egyesület munkáját az Európai 
Önkéntes Szolgálat támogatásá-
val. Újságcikkeket ír a Dobeli új-
ságba, egy veszprémi óvodában és 
a Janka Tanyán segít. Részt vesz a 
német nyelvû filmek készítésében.

Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesület

A komatál hagyománya 2014-
ben indult el a településen. A Tót-
vázsonyi Ifjúsági Egyesület mun-
katársai fejébôl pattant ki az ötlet, 
hogy milyen jó dolog volna az itt 
született gyerekeket valahogyan 
megünnepelni. Az ötletet tettek 
követték, és 2014. október -9én 
vittük az elsô komatálat ahhoz 
a családhoz, ahol éppen kisbaba 
született. Eddig több, mint 60 
komatálat adtunk át. Az idén 
többen csatlakoztak azokhoz, akik 
a komatálba küldenek házi, kézzel 
készített ételeket, termékeket.  

2019-ben kiadtak egy országos 
pályázatot, ami a komatál hagyo-
mányával kapcsolatos. Mivel több 
partner intézmény tudta, hogy ná-
lunk él ez a hagyomány, ezért meg-
hívást kaptunk Lakitelekre, ahol a 

pályázat értékelése volt egy konfe-
rencia keretein belül. Itt készítet-
tünk Tv felvételt is, amit már adás-
ban leadtunk. Készült velünk egy 
hosszabb terjedelmû interjú, ami 
a Szín címû országos folyóiratban 
jelent meg. Vendégünk volt Tót-
vázsonyban a Magyar Televízió 
stábja, akik az M1 Tv csatornán 
adták le az itt készített anyagot. Itt 
szeretném megköszönni, minda-
zoknak a segítségét, akik vállalták 
a médiában való szereplést.

Nem az a célunk, hogy országos 
hírnevet szerezzünk, de természe-
tesen jó volt viszont látni magun-
kat a különbözô hírcsatornákon. 
Célunk továbbra is, hogy minden 
újszülöttet és családját köszönt-
sük és ezzel a gesztussal invitáljuk 
ôket a Mini Manó Klubba. A Klub 

lehetôséget ad arra, hogy egy kö-
zösség tagjai legyenek.

Minden év májusában köszönt-
jük az elmúlt évben született gye-
rekeket és édesanyjukat a Születés 
Fája rendezvényen. Az idei évben 
ez a kultúrházban került megren-
dezésre, az idôjárás miatt. Eddig 
egy kôre ragasztott tábla volt ké-
szítve minden évben, de az idén 
ezen változtatni kívánunk.

A komatál programot 2018-ban 
az Értéktár Bizottság helyi érték-
ké nyilvánította.

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Komatál 
Tótvázsonyban

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
munkatársainak és önkénteseinek bemutatása
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Zajlik az élet nálunk, nincs 
idônk unatkozni.... A májusi esôs 
idôszaknak köszönhetôen szé-
pen nônek a zöldségek, ám velük 
együtt a fû és a gaz is, így hát szor-
gosan nyírjuk a füvet és gazolunk. 

A mindennapok sok kihívást 
hoznak, de e mellett számos ese-
mény történik nálunk, amely erôt 
ad ezekkel a kihívásokkal meg-
kûzdeni.

A Fred Foundation-nek, vala-
mint egy anonim adományozónak 
köszönhetôen, valamint Jan van 
Netten és Jan de Wit szervezése 
által egy kisbuszt tudtunk vásárol-
ni, ez által sokkal rugalmasabban 
tudunk mozogni a munkaterüle-
tekre. Köszönjük szépen a Szabó 
családnak, hogy kisbuszukat köl-
csön adták az elmúlt idôszakban. 
Nagy segítség volt számunkra.

Áprilisban önkéntesek segítsé-
gével beton alapot készítettünk 
egy kinti munkahelyiség számára. 
A fôépület mögé egy féltetô épül 
fából, ahol munkafeladatokat tu-
dunk majd végezni. Ez megint egy 
jó példája a holland-magyar össze-
fogásra. Holland önkéntesek ado-
mánya által meg tudtuk venni az 
alapanyagokat és magyar önkén-
tesek segítségével készítettük el a 
betonalapot. A két betonkeverôt 
az önkormányzat és a szomszédok 
adták kölcsön.

Április 28-tól május 2-ig 6 lelkes 
önkéntes fiatal lány és egy házas-
pár egy hetet Janka Tanyán segí-
tettek önkéntes munkájukkal. Az 
önkéntes csoport mellett a Kelet 
Európa csoport önkéntesei szintén 
meglátogattak bennünket  és segí-
tettek nekünk. Kifestették a foglal-
koztatót, az öltözôt, az elôszobát, 
valamint a kinti melléképületek 
falát is lefestették. Kicsempéztek a 
konyhában egy falrészt és több kis-
sebb szerelést, felújítást is elvégez-
tek és a mindennapi munkafelada-
tokban  is résztvettek. Aztán  még 
csütörtökön, mint hab a tortára, 
megérkezett a Hongarije Comite 
csoport is Dalfsenbôl, akik rend-
szeresen támogatják Janka Tanyát 
és a lányok önkéntes hetét is ôk 
finanszírozták.  Így alalkult, hogy 
egyik nap 16 önkéntes sürgött-for-
gott Janka Tanyán. Marco német 
önkéntesünkrôl nem is beszélve. 
Nagyon hálásak vagyunk minden 
segítségért.

De nem csak a hollandok vé-

geznek önkéntes munkát Janka 
Tanyán. A Tótvázsonyi Ifjúsági 
Egyesület két német önkéntese, 
Marco és Janosch is hetente két-
szer segítenek Janka Tanyán és 
magyar önkénteseink is vannak. 
Háromhetnete egy fél délelôtött 
Szôke Tímea önkénteskedik ná-
lunk. Ôk hárman a mindennapi 
feladatokba besegítenek és kreatív 
ötleteikkel gazdagítják a termelôi 
munkát. 

Május 10-i spájz vásáron a hol-
land Ensuite trió zenélt. Szívme-
lengetô, hogy ez a három holland 
személy saját költségén eljön és 
önkéntesként fellép nálunk. Jól 
érzik magukat és szívbôl csinálják.

A tavasszal egyik foglalkoztatott 
munkatársunk családjától és egy 
holland önkéntes csapattól is kap-
tunk  tüzifát adományba, melyet  a 
Veszprém megyei Kormányhivatal 
Agrár-és Vidékfejlesztési osztá-
lyának munkatársai vágtak össze.

Ahogy olvashatják, sok önkéntes 
megfordul Janka Tanyán. Min-
denki abban  segít amiben tud és 
amennyit tud. Van aki rendszere-
sen, van aki akalmanként. Van aki 
a mindennapi feladatokba szeret 
besegíteni, van aki a csoporton 
kívül szeret valamilyen, éppen 
hozzá illô feladatot elvégezni. Így 
például május 23-án a Veszprém  
megyei Kormányhivatal Agrár-és 
Vidékfejlesztési osztályának mun-
katársai, Rózsás Gábor szervezé-
sével, összevágták a tüzifánkat.

Az önkéntesek segítségükkel 
hordozzák, támogatják Janka Ta-
nya célját. Pozítív hozzáállásuk 
minket is tovább lelkesít és energi-

át ad a nem mindig egyszerû hét-
köznapokban. 

Egyre több használtruha fela-
jánlást kapunk a környékbôl is. 
Hálásak vagyunk érte. Szeretnénk 
kérni az adományozókat, hogy a 
használt ruhát hétköznap 8.00 és 
16.00 között, vagy telefonon (tel: 
06-702347906) egyeztetett idô-
pontban hozzák, mert hétvégén ha 
valaki odateszi a kapu elé és elá-
zik, már sajnos nem tudjuk hasz-
nálni. Megértésüket köszönjük.

Beszámolónk végére még egy 
nagyon jó hírt szeretnénk a kedves 
olvasókkal megosztani: 2019. má-
jus 28-tól Janka Tanya Közhasznú 
Nonprofit kft. lett. Nem tudjuk, 
miként írjuk le, hogy átérezhetô 
legyen, mennyire örülünk ennek. 
Sok év munkája van ebben.  Aki 
ismer minket, tudja, hogy hány 
éve álmodozunk és tervezzük ezt. 
Hiszen a közhasznúság bejegyzé-
se többek között azt jelenti, hogy 
Janka Tanya 2020-tól közvetlenül 
fogadhatja a felajánlók adó 1%-át. 
Nagyon köszönjük a Tótvázsonyi 
Ifjúsági Egyesületnek, hogy tavaly 
és idén is támogatott bennünket 
azzal, hogy a Janka Tanyának 
ajánlott adó 1%-okat gyûjtötték.

Janka Tanya a mindennapi mun-
ka mellett havi rendszerességgel 
szülôklubot tart. Májusban Tö-
rökné Inhof Ágota családsegítô 
tartott nagyon hasznos informáci-
ós beszámolót. Június 17-én  lesz 
a következô Szülôklub 17.30-tól 
19.00-ig, ahol Plank Beáta fogya-
tékosságügyi tanácsadó lesz ven-
dégünk. 
Minden érintett szülôt/hozzátarto-
zót sok szeretettel várunk!

Janka Tanya hírei
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