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A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja

Az idei évben néhány alkalommal élettel
telt meg a puszta. Az év elején gyerekek,
felnôttek jöttek össze a farsangi kézmûves
programon, és készíthettek többféle szép
tárgyat, álarcot. A Falutakarítás keretében
páran segítettek, így szebbé tudtuk tenni a
lakókörnyezetünket. A nyáron a Pusztán 1
Napon az idôjárás nagyon nem volt kedves
hozzánk, de sok munkával, elszántsággal
kellemes napot tudtunk együtt tölteni, volt
fôzés légvárazás, színészek a veszprémi
színházból, a nemzetiségi dalkör is fellépett, és bálon mulathattunk hajnalig. Karácsony elôtt adventi kézmûvessel zártuk az évet. A jövô évben is szeretnénk folytatni
ezt a sorozatot, reméljük, sokak érzik majd jól magukat nálunk, és összefogással még
szebbé tudjuk tenni közterületeinket! Köszönjük az önkormányzat támogatását terveink megvalósításában. Szeretetteljes Karácsonyt és Boldog Új Évet, Tótvázsony és
Kövesgyûrpuszta lakóinak!
Kövesgyûri Ifjúsági Klub

Önkormányzati kitüntetések
Az idei évben ötödik alkalommal kerültek kiosztásra az
önkormányzati kitüntetések. Tizenhat évvel ezelôtt döntött úgy az Önkormányzat, hogy a település érdekében
kiemelkedô közösségi munkát végzô személyeket és szervezeteket elismerésben részesíti, ezzel megköszönve nekik
azt a munkát, amit Tótvázsony érdekében végeztek.
A civil szervezetek ajánlására, az önkormányzat döntése
értelmében az idei év kitüntetettjei:
Díszpolgári címmel kitüntetett: Hauck Jánosné Rózsi
Néni
Tótvázsonyért Emlékéremmel kitüntetett: Weinhardt
Ferencné Marika Néni, Bakonyi József, Szabó Péter, Tótvázsonyi Sportegyesület
Tiszteletbeli Tótvázsonyi Polgár címmel kitüntetett: Heilig Ferenc
Gratulálunk, köszönjük a több évtizedes munkájukat,
és további sok egészségben gazdag évet kívánunk nekik a
helyi közösségben.
Önkormányzat Tótvázsony

Pihenôpadok a megfáradtaknak

Közösségi pad
Fiatalok Tótvázsony közösségéért Iskolai közösségi szolgálat

2016. január elseje után a diákok számára az érettségi bizonyítvány
kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.
Egyesületünk az idei évben is tartalmas programokat, munkákat
szervez a fiataloknak, hogy munkájuk által településünk élhetôbb legyen. Egyik fô programelemünk, hogy padokat állítottunk össze a nyár
folyamán, melyet lefestettünk és kihelyeztünk a falu több pontján. A
padokra a közösségi pad feliratot festettük. A munkába felkértünk
nyugdíjasokat, hogy segítsenek a padok összeállításában, kihelyezésében és a helyek kiválasztásában. Célunk az, hogy a generációk közösen
végezzenek munkát, hogy maradandót alkossunk, és hogy a fiatalok
valóban értékes közösségi munkában vegyenek részt. Természetesen
további célunk, hogy a helyi fiatalok helyben tudják elvégezni a közösségi szolgálatukat, és ezzel belôlük is közösséget kovácsoljunk, akik a
helyi ifjúsági klub tagjaivá válhatnak. Nem utolsó sorban pedig célunk,
hogy a falunkban élôk számára megkönnyítsük a mindennapi nehézségeket, a boltba járás, postára menés, buszra várás közben ha elfáradnak, le tudjanak ülni az árnyékba.
Köszönjük Varga István, Veress Tibor, Pázmándi Attila, a postahivatal segítségét és a fiatalok munkáját.
Munkánkat a Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztô
Intézettel együttmûködésben meghirdetett KÖSZ! Program támogatja.
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Röviden a 2016-os év fejlesztéseirôl
A 2015-ös év beruházásai
után talán úgy láthatjuk, hogy
az idei évben kevesebb fejlesztés valósult meg. Ez valóban
így van, hozzátéve, hogy az
idei évben rengeteg elôkészítô
munka volt az új pályázatokkal,
amik a további fejlesztéseket
készítik elô.
De azért az idei évben is sikerült több mindent megvalósítanunk, valamit önerôbôl, valamit pályázati forrásból.
Az év elején megvalósult a
közvilágítás felújítása, új, ledes lámpatestek kerültek beépítésre, amellyel jelentôsen
csökkenthetô a közvilágítás
energiaigénye. A sok országos
rémhír után kicsit mi is tartottunk tôle, hogy a fejlesztés után
„sötétbe borul” Tótvázsony,
de szerencsére az itt beszerelt
lámpák megfelelô módon világítják meg a közterületeket.
Sajnos vannak olyan részek,
ahol korábban is gond volt a
megvilágítással (Magyar utca,
Kövesgyûrpuszta), ezeken a részeken a jövô évben szeretnénk
további fejlesztéseket végrehajtani.
A tavalyi évben nyertünk
pénzt az iskolai konyha felújítására, ennek része volt napelemes rendszer felszerelése is,
amely az idei évben valósult
meg. Ezáltal a konyha villamos
energia igényét teljes mértékben a napelemek által termelt
energiából meg tudjuk oldani, sôt annyi többletenergia
keletkezik, hogy a jövô évben
további gázzal mûködô berendezéseket tudunk a konyhában
elektromosra cserélni, így az
ott felhasznált energia teljes
egészében napenergiával biztosítható lesz.
Szintén a tavalyi év végén
nyertünk 17 millió forintot a
tornaterem felújítására, amire már nagy szükség volt, hiszen az átadása óta nem volt

2

felújítva a parketta, és az öltözôk is felújításra szorulnak,
valamint régóta beázik a tetô,
ami tovább rontotta a parketta
állapotát. Az idei évben a parketta újra csiszolását és lakkozását, sporteszköz beszerzést,
valamint a tetô megjavítását
sikerült megvalósítanunk, jövô
nyáron az öltözôk felújítása is
sorra kerül.
A kisiskola termeinek a felújítása is aktuálissá vált, a
külsô felújítások után az iskolaépületek belsô megújítását is szeretnénk a következô
években megvalósítani. Ahogy
írtam a tornateremre sikerült
pályázati pénzt szereznünk, a
kisiskola termeinek a festését
és a parketta felújítását saját
pénzbôl oldottuk meg és a nyár
folyamán mindkét épület további fejlesztése várható.
Idén is folytattuk a járdaépítéseket, a Virág utca, Magyar
utca és az Iskola utca járdáit
újítottuk meg, ezt saját forrásból sikerült finanszírozni, a
jövô évben további járda, és út
felújításokat tervezünk.
Kövesgyûrpusztán a buszmegálló épületét sikerült idén
kicserélnünk, a munkák még
folyamatban vannak, a jövô
évben Tótvázsonyban is tervezzük a buszmegállók felújítását.
A Millennium Park területén Közösségi kemence került
kialakításra, amely az Ifjúsági
Egyesület kezdeményezése és
pályázata volt, az Önkormányzat jelentôs anyagi támogatással segítette a projektet, reméljük hosszú távon is kiemelt
helyszíne lesz a közösségi és
családi programoknak.
Pályázatot nyújtottunk be a
csapadékvíz elvezetésének rendezésére, mivel az utóbbi években többször is problémát jelentett a nagy mennyiségû esô.
Mind Tótvázsonyban mind Kövesgyûrpusztán vannak problémák, amiket meg kell oldani,
de a jelenlegi vízelvezetô árkok,
és átereszek tisztán tartásával,
megfelelô méretûvé alakításá-

val is jelentôsen csökkenthetô
a probléma. A pályázat során
sem fogunk tudni, minden ingatlan elôtt és mögött megfelelô elvezetéseket kialakítani,
az árkok tisztán tartását mindenkinek saját érdekében meg
kell tenni.
Az Óvoda további bôvítésére
is adtunk be pályázatot. Szerencsére a településünk növekszik, sok a gyermek, így további
csoportszoba kialakítása vált
szükségessé, illetve a parkolás
is nagyon veszélyes jelenleg,
nagyobb parkolót is ki kell alakítanunk.
Az orvosi rendelô, és a
védônôi szoba további fejlesztésére is pályáztunk, a fel nem
újított belsô helységekre, illetve
itt is megfelelô méretû parkoló
kialakítására.
Pályázatot nyújtottunk be
Sportpark
kialakítására,
amely a Millennium park területén lenne elhelyezve, külterületi kondigépek lesznek felszerelve, ha nyer a pályázat.
Az idei esôzések sajnos az önkormányzati hidakban is kárt
okoztak, a Kotz-köz és a Virág
utcában lévô hidak megrongálódtak, vis maior támogatási
igényt nyújtottunk be a helyreállításukra. A jövô év folyamán
mindenképpen szeretnénk ezeket a hidakat megjavítani.
Mivel Tótvázsonynak nem
volt adóssága, ezért második
alkalommal nyújthattunk be
pályázatot, mint adósságot fel
nem halmozó önkormányzat.
Az elsô alkalommal 2014-ban
20 millió forintot nyertünk az
orvosi rendelô felújítására és
járdaépítésre, most is ekkora

összegre pályáztunk és kevés
híján ekkora összeget nyertünk
is további fejlesztésekre, amit
az utak felújítására szeretnénk
költeni.
A Napsugár utcában még 15
közmûves építési telke volt az
Önkormányzatnak, az elmúlt
években egyet sem tudtunk
értékesíteni, de az idei évben 4
telket sikerült eladni és további 4 telekre komoly érdeklôdés
van. Ha ilyen ütemben sikerül
a telkeket eladni, a további
telekkialakítások is elkezdôdhetnek.
Az itt leírt nagyobb fejlesztéseken kívül, természetesen
nagyon sok kisebb felújítás is
történt, és nagyon sok tervben
is van, a játszóterek folyamatos
karban tartása, új buszmegállók kialakítása (tapolcai út),
az intézmények karban tartása
(iskola, óvoda udvar, kerítés)
vagy akár a közterületek megújítása, köztéri bútorok kihelyezése, felújítása.
A célunk továbbra is az, hogy
az itt lakók és az ide látogatók
megfelelô, szép környezetben
élhessenek, jó minôségi szolgáltatásokkal és jól mûködô
intézményekkel találkozzanak,
és a közösségben itthon érezzék magukat.
Ha nem is sikerül mindent
azonnal megoldani, arra törekszünk, hogy a lehetôségeinkhez mérten fejlesszük a települést, és megoldjuk a felmerülô
problémákat.
Az Önkormányzat Képviselô
Testülete Nevében Kívánok
Áldott Karácsonyt és Közös
Sikerekben is Gazdag Új Évet.
Sipos Ferenc polgármester

Tótvázsonyi
törmeléklerakó
Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy a Heilig erdô alatt mûködô törmeléklerakó megtelt. További építési és bontási hulladék már nem helyezhetô el ezen a területen. A terület le lesz zárva, hogy senki ne tudjon
illegálisan oda semmit leönteni. Kérjük, hogy ha valaki mégis lát ott lerakodó jármûvet, akkor értesítse az önkormányzatot. Köszönjük
Bakonyi József, Gubicza Ferenc

Négylábú barátaink - kutya Tótvázsonyért Alapítvány
Az alapítvány a lakosság bevonásával olyan közösségi munkákat,
programokat
valósít meg, melyekkel szeretnénk a településen élôk hétés macska tartása felelôsen köznapjait színesíteni.

Az évek során rendszeres feladataink közé tartozik a település takarításának segítése. Kiemelt feladatunk a falu központjának és köztereinek
virágosítása, szépítése. Az év során több részletben virágosítunk. Több
mint 1000 db palántát és több saját termesztésû virágpalántát és virághagymát ültettünk. Az elkövetkezôkben szeretnénk ezen változtatni, így
tavasztól az egynyári virágok egy részét évelôkre cseréljük.

Itt a kiscica- és kiskutyaszezon!
Sajnos rengeteg macska és kutya születik háznál, gondatlan tartás miatt. A kora
ôszi tüzelések miatt most igazi dömping van. A kölykök nagyon aranyosak, kedvesek, könnyen „szerelembe esünk” és hazaviszünk egy kicsit. Ám nagyon meg
kell gondolnunk ezt a döntést. Az állattartás nagy felelôsséggel jár. Akár 10-20
éven át tartó felelôsséggel! A kiskutya elôször sokat alszik, nincs vele sok gond,
majd elkezdenek nôni a fogak, mindent rágnak, nevelésre, sok-sok tanításra, játékra és szeretetre van szükségük! Megfelelô, jó minôségû élelmet és mozgást kell
számára biztosítanunk, egészségük védelmére is komoly gondot kell fordítanunk.
A kölyköknek oltásokat kell kapniuk, melyek megvédik ôket a legtöbb súlyos /
halálos kimenetelû betegségtôl. A cicákat is oltani kell! Mint tudjuk az oltások,
a chip, az élôsködôk elleni védekezés és a jó minôségû táp magas költséggel járó
kiadások. Gondoljuk végig! Tudjuk vállalni? Meg tudjuk adni az állatnak akár
10-20 éven keresztül? Ha nem, akkor nem kötelezô állatot tartani! Kutyát csak
azért ne tartsunk, hogy jelezzen a kapuban! Macskát csak azért ne tartsunk, hogy
megfogja az egeret! Igen, ezek hasznos tulajdonságok, ez való igaz. De gondoljunk az állatra! Biztosítsunk neki megfelelô körülményeket (jó kerítés, kényelmes
fekhely – szerintem legjobb a gazdi ágya mellett-, szigetelt kutyaház, sok közös
kirándulás, foglalkozás)!
Mivel jönnek a nagy hidegek, biztosítsunk kutyánknak egy meleg, fedett helyet,
ahol pihenhet. A házába rakjunk szalmát, vizére figyeljünk, cseréljük naponta
többször, hisz könnyen befagyhat.

Honnan válasszunk új családtagot?
Ez is fontos kérdés. Ha ragaszkodunk egy fajtához, akkor törzskönyvezett, és
szûrt szülôktôl válasszunk kutyát. Ôket tenyésztôknek hívjuk. A fajtatiszta törzskönyvezett kölyök ára magas, mégis biztosak lehetünk abban, hogy egészséges felmenôkkel rendelkezik, ô maga is egészséges, 8-10 hétig édesanyjával él,
jól szocializált kiskutya. Ha fajtatiszta kutyára nincsen pénzünk, vagy keverék
kutyust választunk, fogadjunk örökbe állatvédô szervezettôl, menhelyrôl. Adjuk
meg nekik az esélyt egy boldog gazdis életre! Rengeteg elhagyott, kidobott és
felesleges szaporulatként született kölyök (kutya és macska egyaránt) vár gazdára
Magyarországon!
Itt jegyezném meg, hogy mennyire fontosnak tartom az ivartalanítást! Kutyánk
(vagy macskánk) kevésbé lesz csavargós, egészségesebb lesz, és véletlenül sem fog
meglepni minket 5-8 kölyökkel, akiket nagyon nehezen tudnánk felelôsen gazdásítani. Ivartalanítani 6-8 hónapos korban, lehetôleg az elsô tüzelés idôszaka
elôtt kell!
Bár nagyon sok az örökbefogadásra váró kiskutya és kiscica, rengeteg a felnôtt
is, akik szintén szeretô gazdára várnak. Két kutyámat is felnôttként fogadtam
örökbe és cseppet sem bántam meg. Mindketten gyorsan alkalmazkodtak a család életéhez, rengeteg szeretetet adnak és mindenért hálásak. A gyermekemmel
példásan kijönnek, igyekeznek mindig a kedvemben járni. Persze ezt azért teszik
meg, mert én is nagyon szeretem ôket.
Télen gondoljunk a menhelyen, gyepmesteri telepeken várakozó, fázó kutyákra,
cicákra. Forgácsnak és pokrócoknak örülnek ilyenkor a legjobban. Ha tehetjük
használt pokrócainkat ne dobjuk ki, ajándékozzuk nekik!

- A tó tisztítására folyamatosan szükség van, több alkalommal kézi
erôvel tisztítottuk meg a víz felületetet. A tó élôvilága folyamatosan gazdagodik, de sajnos a nádburjánzása állandó problémát jelent. Örömmel
tapasztaltuk, hogy egyre többen használják pihenôparkként a tó parkot
és egyre több program megvalósításának a színhelye lett. Szeretnénk
felhívni a lakosság a fiatalok és gyermekek figyelmét arra, hogy a tó
környezte, élôvilága csak abban az esetben marad meg, ha vigyázunk rá,
ha nem dobálják tele szeméttel és más egyebekkel.
- Hagyományteremtô jelleggel rendezzük meg a nyári „Tóparti akkordok „elnevezésû rendezvényt. A visszajelzések alapjánúgy érezzük, hogy
sikerült egy mindenki számára elfogadható kellemes kulturális programmal bôvíteni a település kulturális életét.
-Több évvel ezelôtt a buszfordulóban elkészítettük a Tótvázsony és Dobel települési címereket, melyeket az évek során többféle képen próbáltuk megújítani- virágból, színes kavicsból, stb. - sajnos az idô vas foga
megnehezítette az elképzeléseink megvalósítását, a folyamatos karbantartás egyre nehezebben ment. Ezért 2016 tavaszán elhatároztuk, hogy
kôbôl faragott címereket készíttetünk. A hivatal elôtt álló ivókút készítéséhez hasonlóan, most is Nász Antal hidegkúti vállalkozó segítette az
elképzelésünk megvalósítását. Megfelelô méretû köveket adományozott
számunkra és telephelyén azok elkészíttetését is biztosította. Köszönjük a segítségét. Az új címerek az ôszre készültek el és az önkormányzat épülete elôtt lettek felállítva, ahol a végleges környezet kialakítása
folyamatban van.
- Minden év decemberében az Adventi koncertre készülünk, mely 2016.
december 18-án 15 órakor a református templomban lesz megtartva. A
koncerten a helyi fellépôk segítségével szeretnénk ünnepi hangulatot
varázsolni, közös élményt nyújtani mindenki számára.
Folyamatos célunk, hogy a település lakosságát és a többi civil
szervezetet minél szélesebb körben vonjuk be az általunk szervezett programokba. Köszönetet mondunk a Tûzoltóknak, akik évek óta segítségünkre vannak a Mindenki karácsonyfája felállításában. Azoknak a helyi lakosoknak, akik sütemény felajánlásával hozzájárulnak a rendezvény
sikeréhez.
Reméljük, hogy programjainkon minden jelenlévô jól érezte magát,
és munkánkkal segítettük a helyi közösségi élet erôsítését. Bízunk abban, hogy ötleteink megvalósítása egyre több támogatóra talál az itt élôk
körében.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenki támogató munkáját.
Szeretetteljes, áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok valamennyi
tótvázsonyi és kövesgyûri lakósnak a Tótvázsonyért Alapítvány minden
tagja nevében.
Magasi Jánosné

Nefelejcs Alapítvány hírei
December elején ellátogatott községünkbe a Falu Mikulása. A helyi Kultúrotthonban vártuk ôt a gyerekekkel. Mohácsi Marika néni visszalátogatott falunkba
és mesével, kis mûsorral, meglepetésekkel készült a legkisebbek nagy örömére. A
Mikulás mindenkinek meglepetéssel készült, közel 100 csomagot osztott szét. A
délutánra teával, mézeskaláccsal, szaloncukorral készültünk.
Ruharaktárunk az idén is októberig minden hónapban nyitva tartott. Most a
hidegre való tekintettel tavaszig bezártunk, de jövôre ismét várjuk a felajánlókat,
és az érdeklôdôket is.
A Nefelejcs Alapítvány nevében Boldog, Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket,
és Sikeres, Egészségben Gazdag Új Évet kívánok mindenkinek!

Király-Piltman Katalin

Köszönöm a figyelmet!

Hamar Zsóka
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Jót tenni jó
Vitathatatlan, hogy Verpulácz
Józsefné, Editke oszlopos tagja
és meghatározó egyénisége volt a
hivatalnak. Miért mondom, hogy
volt. Hinné valaki, hogy júniustól
nyugdíjas?
- Igen, ez így van. Júniust megelôzô két hónapban a felmentési
idômet töltöttem már és közben
adtam át, illetve tovább a munkakör ellátásával kapcsolatos
tudnivalókat az új munkatárs,
Miléné Varró Ildikó részére.
Nem is olyan egyszerû átadni
– mondja Edit. Szinte nincs két
egyforma ügy és Nekem mindig
minden eset egyformán fontos
volt. A munkaidô után sem volt
letéve sosem a munka. A gyermekeim gyakran megjegyezték,
hogy „Anyu Neked ilyen hosszú
ideig tart, míg haza érsz?” Hát
persze, mert útközben is szívesen adtam tanácsot és segítséget
annak, akivel éppen összetalálkoztam.
- Nekem sosem volt munka a
hivatali létem, sokkal inkább jelentett örömteli tevékenységet.
Hamar megszereztem a hozzám
fordulók és a hivatal munkatársai bizalmát és a mai napig élvezem. Úgy gondolom, hogy ez
a bizalom és az ehhez párosuló
biztonságérzet az élet egyik legnagyobb ajándéka.
Ugye milyen érdekes?
A munka csak eszköz és lehetôség, hogy emberekkel kerüljünk
kapcsolatba és javukat szolgáljuk, és ezen keresztül éljük meg
a mindennapok örömeit.
Verpuláczné munkája szorosan
összefüggött a faluban élô emberek életével, így nem csoda, hogy
munkája egyben a hivatását is
jelentette. Editnek különben is
lételeme az állandó tevékenykedés.
A munka „frontján” töltött 40
éve alatt végig teljes odaadással
látta el a feladatait. Mind mondja, mindössze láb törése miatt
volt 10 napig kórházban. A mûtét

4

és a csavarok sem akadályozták
meg abban, hogy nap, mint nap
ellássa a hivatali kötelezettségeit. Ezen kívül még táppénzen
sem volt.

Az álmok bizony
megvalósulnak!
- Az iskoláim elvégzése után
Balatonfüreden a Városi Tanácsnál kaptam munkát, s 20
évesen az iktató iroda vezetôje
lettem. A gyerekek megszületéséig ott dolgoztam. Jöttem
reggelente a buszhoz és gyakran
sóvárgó szeretettel néztem az
akkori tanácsháza épületére. De
jó lenne, ha ebben az épületben
dolgozhatnék! – meséli Edit.
Lám, lám, szívbéli vágyaink és
álmaink megvalósulnak.
Mikor is kerültél a hivatalhoz?
- Mint említettem az ezt megelôzô munkahelyeimet az éppen
aktuális élethelyzeteim határozták meg. Gyermekeim megszületése után azonban számomra az

Ô kényelmük vált fontossá. Gondot okozott a Füredre való közlekedés, a munkaidô és az óvodai elhelyezés összeegyeztetése.
- 1991. január 1-tôl vált lehetôvé, hogy helyben kapjak munkát
és az általam óhajtott helyen. Az
Önkormányzati Törvény megszületését követôen Tótvázsony
és Hidegkút körjegyzôséget hozott létre Tótvázsonyban. Elsô
polgármesterem 8 évig Magasi
János, majd Bakonyi József 4
évig, aztán ismét Magasi János
12 éven át. Jelenleg Sipos Ferenc.
A falu, az emberek iránti végtelen lojalitása minden szavából
kicseng.
- Mikor ide kerültem Nemesvámoson volt a hivatal. Tótvázsonyban csak tanácsi kirendeltség mûködött. Akkor bizony
sokkal nehezebb volt az ügyek
elintézése, mint ma. Heti egy
alkalommal volt csupán helybeli
ügyintézés.
Hogyan emlékszel vissza a községházán töltött 25 évedre?
- A kezdet bizony nem volt
egyszerû. A Jegyzôvel együtt
3 fôállású, és 2 részmunkaidôs

kollégával kezdtük a munkát. A
legnagyobb gyakorlattal talán
mindünk „második édesanyja”
Felhoffer Rózsika néni rendelkezett. Természetesen ez alatt
az idôszak alatt nagyon sok
élethelyzet és esemény adódott.
Igazából nincs olyan, amelyre
ne szívesen emlékeznék. Az irodámban néha elhangzott egyegy ügyfél részérôl számomra
nem túl kellemes kinyilatkoztatás, de sosem éltem meg sérelemként ôket. Hálás vagyok
az életnek, mert az itt töltött 25
évem úgy telt, hogy szinte Egyként éltük meg és oldottuk meg
az éppen aktuális feladatainkat
munkatársaimmal. Az ügyfelektôl nagyon sokat tanultam, a
hasznos információkat örömmel
osztottam meg másokkal annak
érdekében, hogy a lehetô legjobb
megoldás szülessen mindenki
számára. A testületi tagokkal
sem volt soha konfliktusom. Elmondhatom, hogy a tótvázsonyi
hivatalban töltött 25 évem valóban a szeretetben való együttmûködésrôl szólt.

„Nem lóg ki a
könyökvédô”
Mikor arról kérdezem, hogy
mire a legbüszkébb a múlt eseményei közül, Edit a következôket
mondja:
- Elsôsorban arra, hogy segíthettem
embertársaimnak.
Kiragadni ezért nehéz egy-egy
eseményt. Mégis például sok
évvel ezelôtt telefonon keresett
meg Veszprémbôl egy ügyfél. A
kárpótlással kapcsolatosan állt
szándékában felkeresni a hivatalt. Addig-addig kérdeztem a
problémája felôl, mígnem telefonon is meg tudtam adni a szükséges segítséget, így nem kellett
feleslegesen utaznia. Olyan nagy
megelégedést keltett benne az
eset, hogy nem sokra rá a Napló
újságban „Nem lóg ki a könyökvédô” címû cikkben köszönte
meg a segítségemet. Jól esett az
elismerésnek ez formája.

Volt még egy
álom…
- Balatonfüreden pályakezdôként olyan irodában dolgoztam,
ahol a folyosó túloldalán dolgoztak az anyakönyvvezetôk.
Csodálattal néztem rájuk, ha
bepillanthattam munkájukba.
Határozottságot, biztonságot sugalltak. Szívemet, lelkemet melegség járta át az érzés kapcsán.
- Én is olyan örömmel látnék
el ilyen szép feladatot! Á, lehetetlen, hessegettem el magamtól
még a gondolatot is. Tizenhárom
év kellett hozzá, s Én lettem a
hivatal Anyakönyvvezetôje. Ezt
a boldogságot!
Amikor Editke elkezdett beszélni
az Anyakönyvvezetôi munkájáról
olyan átszellemült ragyogás jött a
szemébôl, hogy teljesen magával
ragadott.
- Az életben nincsenek fôpróbák, itt minden egyenesbe megy!
Ez nagyon igaz a házasságkötés
eseményére. Mindig ez lebegett
a szemem elôtt. – meséli. Miután
ez egy különleges élethelyzet,
legjobb esetben egyszeri és megismételhetetlen, ezért minden
egyes részlet különös odafigyelést igényel. A legváratlanabb
helyzetekre is próbáltam felkészülni. A terítô alá mindig becserkésztem papír zsebkendôt, s
a vendégek nem is tudták, hogy
a menyasszony hogyan jutott
hozzá.
- A házasulandó felek számára
a szertartás nem „egy szertartás”, ez az Ô esküvôjük, ezért
igyekeztem egyénre szabottan
felkészülni. Talán itt érzik a fiatalok elôször, hogy elszakadnak
a biztonságot jelentô szülôi háztól és felnônek az élet feladataihoz. Próbáltam „Anya”-ként jelen lenni e hivatali kötelességem
gyakorlásakor, s megmutatni,
hogy mindig kapunk segítséget
az élettôl.

Anyakönyv-vezetô
Tehát az Anya, illetve az Anyák
a könyvön keresztül átadják a
vezetô szerepüket a gyermekeik
életének irányítása felôl. Mégpedig azért, mert mindannyiunknak joga van a szabad akarata
szerint döntéseket hozni. A há-

zasulandók döntésüket közösen
hozzák meg és ezzel felnônek.
Felnôni annyit jelent, hogy felnô
a testem a lelkemhez. Szívbôl,
lélekbôl cselekszem, mert onnan indul a szeretet. Egy Férfi és
egy Nô neve kerül a könyvbe. A
könyvre azért van szükség, mert
ott már Együtt szerepelnek, s
azért is, mert a kimondott szónál a leírtnak nagyobb ereje van.
Szeretni pedig csak együtt lehet.
Pár évvel ezelôtt figyeltem fel
arra, hogy gyakran használják
azt a szót környezetemben, hogy
alázat. Akkor nem tudtam pontosan, hogy maga a szó milyen
tartalommal bír, mit takar? Többektôl kérdezôsködtem, persze
mindenki másként értelmezte.
Míg nem Bert Herlinger: A tartós boldogság titka címû könyvében számomra elfogadható
választ kaptam. Az alázat azt jelenti, hogy a Férfi elismeri, hogy
hiányzik neki a Nô, a Nô pedig
elismeri, hogy hiányzik számára
az, amit a Férfi tud adni. Alárendelik magukat Isten akaratának,
mely szerint az élet teljessége a
két nem egységén alapszik.
Hogyan tovább?
Tudatosan vagy kevésbé, de
már a nyugdíjas éveire is elôkészítette a „talajt”. Örömmel és
szívesen kertészkedik, mint a
Nefelejcs alapítvány aktív tagja
palántákat nevel, a „maradékot”
elajándékozza.
Editke vallja, hogy jobb adni,
mint kapni. Ezen keresztül szeretetével árasztja el környezetét.
- Nincs mit szépíteni a helyzeten, az elmúlt 25 évben bizony
a családomat is alárendeltem a
hivatásomnak. Most ôk kerülnek az elsô helyre. Férjemmel
együtt mi a gyerekeinket tekintettük a legjobb befektetésnek.
Mindkettô diplomát szerzett és
a lányomnál már három unoka
is van.

Matyóföldön
jártunk
A Tótvázsonyi Hímzô Mûhely jól szerepelt a XXVIII. Kisjankó Bori
Országos Hímzôpályázaton.
A pályázat kezdetei és célja.
1962. szeptemberében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács VB.
Mûvelôdési osztálya, a Háziipari és Népi Iparmûvészeti Tanács és a Népmûvelési Intézet (Mezôkövesd) országos hírû mintaíró és hímzôasszonyának emlékére hirdette a Kis Jankó Bori országos hímzôpályázatot.
A pályázat célkitûzése volt, hogy a magyar népi hímzés hagyományainak ismeretében olyan korszerû hímzések készüljenek, amelyek mind
használati, mind mûvészeti szempontból a mai igényeknek megfelelnek.
A pályázat 1962 óta minden esztendôben, 1972-1980 között kétévenként,
1990-tôl háromévenként kerül meghirdetésre.
2015. évben a Magyar Kézmûvesség Alapítvány által meghirdetett pályázatra, az általunk készített hímzéseket a zsûri befogadta, melyek a
Duna Palotában rendezett kiállításon láthatóak voltak. Ez nagy eredmény volt számunkra, hiszen akkor még csak egy éve alakult meg a Tótvázsonyi Hímzô Mûhely. Ennek kapcsán felbuzdulva, úgy döntöttünk,
hogy a 2016. évre meghirdetett Kisjankó Bori Országos hímzôpályázatra
készítünk pályamunkát.
Mûvészeti vezetônk Szuper Miklósné népi iparmûvész, az Egri Múzeumban kiállított lepedôvégen talált mintát tervezett át, a mai kornak
megfelelôen. Megvalósítását ránk bízta. Egy évi munka eredményeként
elkészült keresztszemes hímzéstechnikával, egy teljes konyhai garnitúra.
Függöny, asztalterítô, asztalközép, futó, kötény. (alkotók: Hauck Jánosné, Koczor Anita, Nagy Gellértné, Utczás Gáborné, Bohus Judit)
Az országból 429 db hímzés érkezett be, de csak 211 db-ot fogadott be
a zsûri, közöttük a Tótvázsonyi Hímzô Mûhely munkáját is. Mezôkövesden 2016. július elsején volt az ünnepélyes díjátadó ünnepség. Ide mi is
eljutottunk, és megtekinthettük az országos kiállítás anyagát is.
A következô évben új kihívásokkal nézünk szembe. Készülünk a 2017re meghirdetett „Százrózsás”Hímzôpályázatra, valamint a „A reformáció történelmi és kulturális öröksége az élô népmûvészetben” c. pályázatra.
A Tótvázsonyi Hímzô Mûhely nevében szeretnék köszönetet mondani Tótvázsonyi Önkormányzatnak, a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesületnek,
akik mindvégig támogatták munkánkat.
Nagy Gellértné
hímzô

Mi az üzeneted
az „utókornak”?
Mi más lehetne:
”Be van fejezve a nagy mû, igen.
A gép forog, az alkotó pihen.
Év-milliókig eljár tengelyén,
Míg egy kerékfogát újítani kell.
Fel hát, világim véd-nemtôi fel,
Kezdjétek végtelen pályátokat.”
Madách Imre
A riportot készítette:
Ferenczy Zsuzsanna
kulturális munkatárs
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XVI. Savanyó Jóska Napok

Idén, 2016. augusztus 11.-13. között került sor a XVI. Savanyó
Jóska Napok megrendezésére, Tótvázsonyban. A rendezvény célja nem csak a jó hangulat megteremtése volt, hanem a közösség
összetartása is egyben.
Augusztus 11-én csütörtökön 19 órai kezdettel az Anno Musica együttes varázsolt jó hangulatot, a régi és modern muzsika, a
klasszikus és újszerû hangzásvilág között a Tótvázsonyi Katolikus
Templomba. Másnap, augusztus 12-én, pénteken szintén 19 órakor kezdôdött a Tóparti Akkordok, ahol a Time Out Quintet biztosította a kellemes és jó hangulatú estét, amelyet a Tótvázsonyért
Alapítvány szervezett. Eközben a Nefelejcs Alapítvány frissen sült
lángossal készült, a Tó-parkban résztvevôknek. A koncertet követôen a tótvázsonyi Vigadó retro discoval várta a kikapcsolódni
vágyókat.
A Savanyó Jóska Napok utolsó és egyben legtartalmasabb
napjához érve, augusztus 13-án, szombaton a Millenniumi Park
(Nagymezô utca) várta reggel 10 órára a gyermekeket, felnôtteket. Ugyanis a nap a gyermekprogramokkal indult, ahol kipróbálhatták az ugráló várat, a rodeo bikát, korongozást, kézmûves
foglalkozást, csillám tetoválással díszeleghettek, az orvosi sátorba
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is bekukkanthattak, ahol megtekinthették és ki is próbálhatták,
hogyan kell gipszelni egy eltört kart, és nem utolsó sorban bábelôadáson vehettek részt a gyermekek és felnôttek.
Délben pincepörkölttel vártunk mindenkit ebédre és mellé a jó
hangulatot biztosította a ’’Régi nóta’’ holland zenekar. A délután
a polgármester köszöntésével és a helyi elôadók mûsoraival folytatódott. Megtekinthettük a nyugdíjasok mûsorát, meghallgathattuk a tótvázsonyi harmonikások vidám dalait. De nem csak helyi
mûsorokat élvezhettünk, hanem a Fit Kid Veszprém - torna – és
táncbemutató is elvarázsolta a közönséget nagyszerû táncelôadásukkal.
Sor került a kemenceavatásra, melynek ünnepi beszédét Szendrei Szilárd, a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elnöke tartotta.
Elmondása szerint ’’egy 6 kenyeres, kb 100*80 cm tûzterû, duplafalú, késôbbiekben rakott kályhával bôvíthetô Bakonyi Bakterkemence épült.’’
Beszéde befejezéseként meginvitálta a résztvevôket a kemencében frissen sült langalló elfogyasztására.
Az este tartogatott két sztár vendéget is, Zsók Leventét, a
Comedy Central, Showder Klub humorista fellépôjét, aki mosolyt
csalt a nézôk arcára vicces és enyhén pikáns elôadásával.
Az est fénypontja Mohamed Fatima volt, aki a gyerekeket a színpadra csalogatta, és a felnôtteket táncra csábította fantasztikus
fellépésével.
A nap végét a Cappucino zenekar zárta, mely báli hangulatot
teremtve, sok embert vígan táncra perdített.
A rendezvény nem jöhetett volna létre társszervezô és fô támogató nélkül, akik a Tótvázsony Község Önkormányzata, és az Interspar volt.
Ez úton is meg szeretnénk köszönni mindazoknak, akik segítettek a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában és a faluközösségnek, hogy támogattak a jelenlétükkel.
Barabás Brigitta
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület, önkéntes
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Közösségi kemence
Tótvázsonyban
Régóta kacérkodtunk az ötlettel, hogy a faluban milyen
jó lenne egy kemence. Antónia
kolléganônk vetette fel egyik
közös fôzôs napon, hogy milyen jó lenne a faluban egy kemence, így Zsani kolléganônk
nagyon lelkesen állt neki, az
általa is fontosnak tartott ötletnek. Kereste a lehetôségét,
hogy hol, milyen támogatásból,
milyen kemencét lehetne építeni. Tavaly év végén talált is egy
pályázatot, a MOL Zöldövezet
pályázatot, mellyel közösségi összefogással megvalósuló
parkosításra és a parkban elhelyezhetô bútorzatra, építményre lehetett pénzbeli támogatást
igényelni. Bármekkora ös�szeget lehetett kérni, de 60%ban fásításra kellett fordítani a
támogatást. Korábbi években
hozott támogatási döntéseiket átnézve láttuk, hogy max
800.000 Ft-ot lehet kapni. Hát
ez kémény diónak tûnt, hiszen
800 ezer Ft esetén 500 ezer
Ft-ért fásítani, és 300 ezer forintért kemencét építeni nem
igazán lehetséges. Átgondoltuk, számolgattunk, de mégis
nekivágtunk.
Terveinket úgy alakítottuk
ki, hogy lehetôség legyen a fásításra, növényesítésre az adott
parkban, melynek funkciója,
haszna lehet. A kemence elhelyezésénél fô szempont volt,
hogy önkormányzati tulajdonú
területet kellett választani, így
a tó Park- mely vízmû területnem jöhetett számításba. Cél
volt továbbá, hogy a közelben
lehessen WC-t használni és
lehessen ivóvízhez, áramhoz
jutni, hiszen egy kemencénél
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akár 6-8 órát is el kell tölteni a
befûtéstôl a jóllakásig. Így jutottunk el a Millennium Park
(Nagymezô utca alsó fele) faház környéki részére. Sokat
gondolkodtunk, egyeztettünk a
polgármesterrel, ott lakókkal,
mire találtunk egy jó helyet,
megfelelô körülményeket. A
tetô méretét is úgy számoltuk,
hogy ne kelljen engedélyeztetni, amivel rengeteg idô és energia megy el. A kemence építéséhez szükséges szakembert
elôször a Bakony Hotelben is
dolgozó, litéri Tóth István személyében találtunk, aki langallókészítô kemencét javasolt, de
azt nem tartottuk jó ötletnek.
Ezután Kapolcsról kaptunk
elérhetôséget a monostorapáti
Tóth Istvánhoz, akinél már
találkoztak a mi elképzeléseink az ô szakértelmével. Így
jutottunk el egy 6 kenyeres, kb
100*80 cm tûzterû, duplafalú,
késôbbiekben rakott kályhával
bôvíthetô Bakonyi Bakterkemence építés tervezéséhez.
A tetôt Schmidt Ferenc hi-

degkúti ács tervezte és adott
anyagkiírást hozzá, a kemencét
Tóth István tervezte, a késôbb
tovább bôvíthetô, biztonságos
használatot jelentô villamos
hálózatot Varga István, a vízhálózatot - egy falikút kihelyezése- magunk találtuk ki, a földmunkákhoz Reiter János adott
költségbecslést. Az ültetendô
növényeket a pályázat által
megadott listából Sütô Tamás
falugondok, kertésztechnikus
és Kiss János veszprémfajszi
kerttervezô javaslatai alapján
válogattuk. Pályázatunkat Zsani összeállította, beadta és sikeresen továbbjutottunk. Ekkor
volt egy budapesti kötelezô 1
napos képzés a második fordulós pályázat beadásához, a közösségi tervezés folyamatához.
Zsani ezen is részt vett, majd a
második pályázat beadása elôtt
meghirdettünk több megbeszélést is, melyre szép számmal
jöttek érdeklôdôk. Javaslatok
hangoztak el, és ekkor tudtuk
az eddigi terveinket, ötleteinket és azok okait megosztani

a lakosokkal. Megnyertük a
második fordulót is, mi kaptuk
az országban a legnagyobb támogatást, a kért teljes 800.000
Ft-ot a Közterület, Közérdek,
programsorozat Tótvázsonyban címû pályázatunkkal.
Na innen jött a neheze. Hiszen a teljes költségvetés közel
1.5 millió Ft volt, ennyibe kerül
a teljes fejlesztés. Felkerestük
a helyi önkormányzatot, akik
500.000 Ft-ot adtak a megvalósításra, egyesületünk is vállalt
200.000 Ft önrészt, és folyamatosan kerestük azokat a lehetôségeket, melyekkel nem rontva
a tervezett munka minôségét,
csökkenthetôek a kiadások.
Mire ezeken végig értünk eljött a nyár, és kezdett sürgetni
az idô, hiszen a kemence elsô
használatát a Savanyó Jóska
Napokra idôzítettük. Közben
Zsani is elköszönt tôlünk,
kellett egy új programvezetô.
Épp jókor érkezett Turcsányi
András az egyesülethez kulturális közfoglalkoztatottként,
nagy lelkesedéssel vágott bele

a megvalósításba. Bontott tégla, bontott cserép, kemence
ajtó keresés, faanyag rendelés,
alapásás, szerelvények, kommunikáció. Aztán elindultak
a munkák, ahol András szinte
minden munkafolyamatnál a
legfôbb segítôje volt a szakembereknek, sokszor sötétedésig.
Hauck János társadalmi munkában kiásta az alapot és a szerelvényeknek az árkot, Veress
Tibor kézi munkával alakította
ki a végleges formát, munkatársaink kiásták a tetô lábaihoz a
lyukakat, betemették a csövek
fölött az árkot, a Mayer Mûvek
javította ki az eltört szennyvízcsövet. Az alapot Heinbach Mihály és Baranyi Zsolt öntötték
ki, követ kaptunk Mayer Adriennéktôl, amit Szabó Miklós,
Rekl Márk, Kramarics Zolika
hozott a helyszínre. A tetôfát
a Schmidték meghozatták Hidegkútra, Szabó Péter autójával áthoztuk, Tósoki Róbert
meggyalulta, majd ment tovább
a Janka Tanyára, akik vállalták a lefestését. A festéket az
ANDA Kft-tôl támogatásként

kérelmeztük, akiknek egyik
partnerén keresztül, a Festék
Bázis Zrt. felajánlásával meg
is kaptuk. A lefestett faanyagot Tósoki Róbert fûrészelte
ki és állította össze a kemence
felett. A kemencét július 19-23.
között építettünk fel, Tóth István kemenceépítô vezetésével,
kollégáink- András és Nico- és
Sipos Péter folyamatos segítségével. A hozzávalók odatermelésében, megvételében Veress
Tibor, Pázmándi Attila, és Szabó Miklós volt a segítségünkre. A mögé tervezett védôfalat
Heinbach Mihály húzta fel,
Szendrei László volt a segédmunkása. A falunap elôtt még
kiépítettük a villamos hálózatot Buzásy László iránymutatásával és segítségével, a falikutat
a szükséges szerelvényeket ingyen biztosítva a Mayer Mûvek
tette a helyére. A kemenceajtót
lakattal zárhatóvá tettük, ezt
az átalakítást Szendrei László
végezte az ajtón. A tetôt Tósoki Róbert állította össze,
Mészáros Levente segítségével, a cserepet Király Balázs

ajánlotta fel, a BRAMAC gyár
pedig adott még hozzá, hogy
elég legyen. Cserepezésben Báder Ádám, Tósoki Zoltán, Ifj.
Dávid Laci segített. A bádogos
munkákat Veress Tibor vállalta
Tósoki Robival, Mészáros Leventével és Veressné Adrival
dolgoztak rajta. A terep elrendezésében Sütô Tamás és Levente, Pázmándi Attila, Tóth
Kata, Karisztl Márti, Szendrei
László és neje, Molnár Benjamin, Néninger Jancsika és
Henn Zsombor segített. A sütéshez tepsiket készítettünk, a
nemesvámosi Verzió-Car Kft.
kivágta, meghajtotta lemezbôl,
Szendrei László készített rájuk
fület, nyelet.
Falunapon mindenkit megvendégeltünk frissen sült
langallóval, melynek a sütésére
Kovács Bélát, Henn Balázst és
segítôiket kértük meg. Nagyon
nagy sikere lett, öröm volt látni,
hogy a sok munka elérte célját.
November elején volt a nagy
falültetési nap- 62 fa, sövények és szôlô ültetése érdekében-mellyel egy parkolót készítettünk a két salakos pálya
alatt és a jelenlegi fák közötti
hiányokat pótoltuk. Nagyon sokan- több, mint 40 fô- eljöttek,
kellemes napot töltöttünk, természetesen megint sütöttünk
a segítôknek a kemencében.
Hauck János ásta ki a fák gödreit, Reiter János hozta meg
a szükséges anyagokat- föld,
trágya-, a helyi önkormányzat
segített a fák, sövények meghozatalában, Kiss János veszp-

rémfajszi kertépítô által vettük
meg a növényeket.
Mindenben azon voltunk,
hogy a kemence minél inkább
hagyományos,
természetes,
„autentikus” legyen, direkt kerestünk Tótvázsonyhoz köthetô
AI és FA bélyeges téglákat, a
kemence köré saszla szôlôt is
ültettünk, melyet a tótvázsonyi
lelkész, Fábián József nemesített az 1800-as évek elején. A
köré tervezett gyümölcsfák és
szôlô a helyi ovisoknak is lehetôséget ad egy kis ôszi szüret
eljátszásra.
Szeretnénk, ha a közösség
évente többször is használná,
akár baráti társaságok, akár
egyesületek, klubok. Tervezünk „képzést” a kemence
szakszerû felfûtésérôl, hogy
többen is el tudják kérni és
megfelelôen használni. 2017ben havonta 1 csütörtökre terveztünk Kemence napot, amikor napközben sütünk benne
ételeket, melyekbôl lehet majd
vásárolni, kóstolni, és ezáltal
a különbözô ételek készítését
gyakorolni.
Köszönjük a sok segítséget, a
felajánlott anyagokat, munkákat fôként a helyi önkormányzat és a MOL Zöldövezet pályázat támogatását.
Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Alapozó mozgásterápia
óvodánkban
Pedagógiai munkánkban egyre gyakrabban tapasztaljuk,
hogy a gyermekek bizonyos
részképességei kicsit elmaradnak, hullámzóan fejlôdnek.
Vannak olyan mindennapi feladatok, amik egyszerûnek tûnnek, de a megvalósításuk mégis
nehézséget okoz számukra.
Bizonyos területeken szinte
„többet produkálnak” mint
a felnôttek, viszont egyszerû
alapdolgok megoldhatatlanok
a számukra. Azt is látjuk, hogy
a nehézségeiket nagyon ügyesen kompenzálják mindaddig,
amíg erejükbôl telik. Ha elfáradnak türelmetlenné, kezelhetetlenné, „rossz” gyerekké
válnak.
Ki tehet róla, hogy ilyen ez a
gyerek?- kérdezi a szülô, gondolkodik a pedagógus.
Fontosnak tartom, hogy az
óvodában felfigyeljünk erre,
kutassuk a probléma okát, megoldást keressünk rá. Így jött az
ötlet, hogy tavasztól mozgásterápia foglalkozást indítsunk az
intézményben. A heti kétszeri
foglalkozás eredményét látva
megerôsödött bennünk az a
meggyôzôdés, mely szerint ez
a mozgás minden gyermeknek
nagy segítséget jelenthet.
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Évekkel ezelôtt találkoztam
elôször Kulcsár Mihályné: A
tanulás öröm is lehet – címû
könyvével, mely mozgásterápiát alkalmazva segíti a gyermekek tanulását.
„A tanulási nehézségek kialakulásában az esetek 70%-ában
szerepet játszik az idegrendszer
alulszervezettsége, részleges
éretlensége, esetleg sérülése.
Meghatározott mozgásformákkal az idegrendszer más és
más területeit stimulálhatjuk,
ezen keresztül pedig jelentôs
javulást érhetünk el a tanulási
nehézségek oldásában. Ahogy
a mozgáson keresztül az idegrendszer ledolgozza deficitjeit,
úgy javul a korábban tanulási
zavarokkal küzdô gyermek iskolai teljesítménye.”
Igaz, hogy ez a terápia a gyermekek tanulásának megsegítésére készült, de már évek
óta alkalmazzák fiatalabb felnôttek, ill. enyhe agysérülések
kezelésére is. Ha iskolás korra leküzdjük az idegrendszeri éretlenséget, és elindítjuk
fejlesztését, sokat tehetünk az
örömteli iskolakezdés érdekében.
Természetesen a mozgásterápia nem csodaszer, nem helyettesítheti a késôbbi tanulást.
Abban viszont segítséget nyújthat a problémákkal küszködô
gyermekek számára, hogy ne
kelljen minden szabadidejüket
gyötrelmes tanulással tölteni.

Elgondolkodtunk azon, hogyan tudnánk az óvodai életbe
beépíteni ezt a mozgásformát,
hogy még jobban megalapozzuk az iskolás éveket.
Arra az elhatározásra jutottunk, hogy intézményünkben
is megvalósítjuk a mozgásterápián keresztül történô képességfejlesztést. Ennek megvalósítása érdekében képzést
szerveztünk óvodánkban. Ezen
a képzésen az ország különbözô pontjairól érkezett 23
pedagógus/ óvónô, gyógypedagógus, tanító, tanár/ vett részt.
Napi 10 órában elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek.
A képzés során elsajátított ismereteket szeretnénk a továbbiakban a mindennapokban
felhasználni óvodás gyermekeink javára.
Az intézményünk minden
pedagógusa nagy lelkesedéssel
sajátította el a módszert azzal
az eltökélt szándékkal, hogy
szeptembertôl a mindennapokban fogjuk alkalmazni a terápiát a gyermekek megsegítése
érdekében.
Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, hogy ilyen
lelkesen végig tanulták a hetet, az intézmény dolgozóinak,
hogy munkájukkal biztosították a zavartalan mûködést,
a szülôknek hogy segítettek
abban, hogy csoportösszevonással tudtunk dolgozni, helyet
biztosítani a képzésnek. Külön

megköszönöm Sipos Csörsz
Csanád Tiszteletes Úrnak,
hogy szállás lehetôséget biztosított a távolról érkezô pedagógusoknak.
A nyár folyamán az épület
nagy részének festése, karbantartása mellett a szülôk segítségével az óvoda udvari játékainak teljes felújítása, festése
megvalósult. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik szabadidejüket feláldozva,
segítettek a munkálatokban.
Köszönöm a gyermekek nevében.
Az 2016/17 nevelési évben
is törekedtünk olyan részben
osztott csoportok kialakítására, mely a gyermek közösségek
legoptimálisabb
fejlesztését
teszi lehetôvé. Az idei évben
intézményünkbe 67 óvodás és
10 bölcsôdés gyermek jár. Ez a
létszám januártól tovább bôvül.
Az új óvodások beszoktatása
zökkenômentesen zajlott, fôként a bölcsôdébôl átvett gyermekek magabiztossága, kialakult szokás és szabályrendszere
segítette az új közösség kialakulását. 2016 szeptemberétôl
nagy lelkesedéssel vezettük be
a napi terápiás mozgást. Mesét
szôttünk a mozgáselemekhez,
hogy megkedveltessük a gyermekekkel a nem mindig kön�nyû feladatsorokat. Mára már
természetessé vált számukra a
mesés torna, mozgásos játék.
Pedagógiai programunknak

megfelelôen az óvoda mindennapjait a megszokott játékos
foglalkozások, tevékenykedések mellett hittannal, gyermektánccal, Bozsik focival, és egy
új kutya terápiás foglalkozással
színesítettük. Természetesen
a Pegazus bábszínház bérletes
elôadásaival ebben az évben
is ellátogat hozzánk, gyermekeink örömére. Törekszünk
arra, hogy óvodai életet minél
színesebbé, érdekesebbé tegyük gyermekeink számára.
Szervezünk zártkörû és nyitott
programokat is, lehetôséget
biztosítva a szülôk számára,
hogy minél többször lehessenek együtt gyermekeikkel az
óvodai életük során.
Így november 11-én a már hagyománnyá vált Márton napi
közös lampionos felvonulást
az idôjárás viszontagsága ellenére is megtartottuk az óvoda
épületében. Köszönjük a Linde
alapítvány támogató szervezését, segítségét.
Az egészségprogramunk részeként az ANTSZ 3 interaktív elôadás keretében ismerteti
meg a gyermekeket az egészséges életvitellel.
A decemberi hónap az egyik
legmozgalmasabb idôszakunk
közé tartozik.
A nagycsoportosok elsô iskola látogatása az ovi suli program keretében valósult meg.
A gyerekek itt egy kicsit „belekóstolhattak” az iskolai életbe.
Nagy szeretettel fogadták ôket
a tanító nénik és a kisiskolások,
akik a bemutatkozó mûsoruk
után a közös tevékenykedésnél
örömmel segédkeztek leendô
társaiknak. Az óvodások találkoztak régi barátaikkal, bepillantást nyertek az iskola miliô-

jébe. Az elmúlt évtôl adventi
gyertyagyújtással készülünk a
várva várt ünnepre. Négy héten keresztül igyekszünk olyan
hangulatot teremteni gyermekeink számára, hogy átérezzék
az ünnep közeledését.
Az 1. gyertyagyújtás az adventi koszorú elkészítéséhez a
hagyomány megismeréséhez
kapcsolódik.
A 2. gyertyagyújtás a várakozás idôszak kiemelkedô állomása, a Mikulás érkezése, mely
minden évben nagy izgalomba
hozza gyermekeinket. Az egyéni és a csoportos ajándékok, a
Mikulással való találkozás osztatlan sikert arattak gyermekeink körében.
A 3. gyertyagyújtáshoz kapcsolódik az adventi játszóház
hangulata, a szülô-gyermek
közös tevékenykedése, a mézeskalács illata.
Az utolsó állomás különösen jelentôsége abban rejlik,
hogy a 4. gyertya meggyújtását a szülôkkel közösen ünnepeljünk. Kis mûsorral, közös
énekléssel várjuk a megváltó
születését. Az óvoda felkészülési idôszakát a család közös
karácsonyi ünnepe koronázza
meg. Hiszen mindenki a saját
családjában, szerettei körében
tudja igazán megélni a legszentebb ünnepet.
Az óvoda dolgozói nevében
kívánom, hogy minden gyermeknek és családjának szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepben legyen része.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok a település
minden lakójának.
Magasi Jánosné

Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok
Óvodája és Bölcsôdéje
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

ÓVODAPEDAGÓGUSI
ÉS BÖLCSÔDEI DAJKA
munkakör betöltésére.
ÓVODAPEDAGÓGUSI
MUNKAKÖR
BETÖLTÉSE:
A közalkalmazotti jogviszony
idôtartama:
Határozott idejû szerzôdés,
GYES idôtartamáig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
Munkavégzés helye:
Tótvázsony Hajnal u.1.
Munkakörbe tartozó
feladatok: óvodapedagógusi
feladatok ellátása,
teljes munkaidôben,
Munkakör
betölthetôsége:
2017. 01. 01-tôl
Pályázat benyújtása:
2016. 12. 23.-ig
Pályázati információt:
Magasi Jánosné nyújt.
Elérhetôsége: + 3688506750
és a +36204639227
telefonszámon.
Az óvodapedagógusi állás
pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok:
felsôfokú óvodapedagógusi
végzettséget igazoló diploma
önéletrajz,
motivációs levél
erkölcsi bizonyítvány
Pályázat
benyújtásának módja:
postai úton: 8246 Tótvázsony
Hajnal. u. 1.
elektronikusan:
totvazsonyovoda@invitel.hu
személyesen az óvodában:
Tótvázsony Hajnal. u. 1.
Pályázat elbírálása:
2016. 12. 28.

BÖLCSÔDEI DAJKA
MUNKAKÖR
A közalkalmazotti jogviszony
idôtartama:
Határozatlan idejû szerzôdés,
közalkalmazotti jogviszony.
Munkavégzés helye:
Tótvázsony Hajnal u.1.
Munkakörbe tartozó feladatok:
bölcsôdei dajka feladatok
ellátása, teljes munkaidôben.
Munkakör betöltése során
kötelezô 100 órás bölcsôdei
dajka képzés elvégzése.
Munkakör betölthetôsége:
2017. 01. 01-tôl
Pályázat benyújtása:
2016. 12. 23.-ig
Pályázati információt:
Magasi Jánosné nyújt.
Elérhetôsége: + 3688506750
és a +36204639227
telefonszámon.
Az bölcsôdei dajkai állás
pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok :
iskolai végzettséget igazoló
dokumentumok / 8 osztály,
szakmunkás, érettségi/
önéletrajz,
motivációs levél
erkölcsi bizonyítvány
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton:
8246 Tótvázsony Hajnal. u. 1.
elektronikusan:
totvazsonyovoda@invitel.hu
személyesen az óvodában:
Tótvázsony Hajnal. u. 1.
Pályázat elbírálása:
2016. 12. 28.
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Érdekességek és jó
gyakorlatok az iskolából
Talán kevesen tudják, hogy
iskolánkban az utóbbi években
több projekt lezajlott. Fontos
számunkra az, hogy a gyerekeknek az iskolai munka sokszor hasonló, néha fárasztó
napi rutinján túl változatos és
más programokat is szervezzünk. A projektek során akár
az egész iskola vagy az alsó,
felsô tagozat együtt dolgozik, a
gyerekek megtanulják, hogyan
kell csoportban együttmûködni, egymásra figyelni, közösen
dolgozni egy feladaton. Olyan
ötleteket, jó gyakorlatokat fejlesztettünk ki az évek során,
melyek folyamatosan fejlôdtek,
alakultak, csiszolódtak és ma
már az iskolai munka szerves
részét alkotják. A gyerekek
mindig örülnek annak, ha a
munka nem csak az iskolai
keretek között zajlik, ha más
módszerekkel, más eszközökkel, esetleg más helyszínen va-
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gyunk és együtt tanulunk. Így a
programokon elhangzott ismeret jobban meg is marad, tehát
a tanulást segíti. Nevelôtestületünk aktív, kreatív, mindig
kitalálunk valami újat, amellyel
megmozgathatjuk diákjainkat.
Lássunk egy kis összeállítást az
utóbbi idôszak programjaiból.
2007-ben indítottuk el a
szülôk ötletére támaszkodva és
a segítségüket is kérve a Mesterségem címere szakmabemutatót. Aki az elsôre emlékszik,
jól tudja, hogy az egész tornatermet elfoglalták a résztvevô
mesterek, vállalkozók. Sok
helyi szakember is eljött és a
helyi vállalkozók találkozására
is jó volt a rendezvény. Azóta 9
alkalommal szerveztük meg és
mindig nagy érdeklôdés volt,
jó visszajelzéseket kaptunk.
Idén lesz a 10. alkalom, amely
a megszokottól eltérôen tavas�szal lesz majd.
A gyerekeknek már nem is
feltûnô, hogy idônként más korokban találják magukat. Történelmi idôutazáson vesznek

részt, melynek az a célja, hogy
megtanulják, megismerjék értékeinket, eleink magas kultúráját. A korszak több esetben a
honfoglalás idôszaka, a IX-X.
század, amikor a magyarság
példamutató közösségekben
élt. A nagycsaládok életmódja,
életvezetése, mély hite a mai
ember számára is példaértékû
és a közösség, a nép megtartó
ereje volt. Az iskolaudvaron
felállított jurtában tanítottunk,
beszélgettünk a gyerekekkel,
nagyon élvezték a programot.
2008-tól minden évben megrendezzük a házi diákolimpiát.
Általában az ôsz folyamán rendezzük a versenyt, amely atlétikai és ügyességi számokból áll.
Az osztályok mindent beleadnak, nagy a verseny, mindenki
szeretné megszerezni a vándorkupát. A kupa papírforma
szerint a 8. osztályhoz kerül, ôk
szerzik a legtöbb pontot, de a
számokat egyénileg is értékeljük és korosztályonként is, így
a kisebbek is érmet nyerhetnek.
Az utóbbi években 3 alkalom-

mal külsôs helyszínen témanapot szerveztünk a felsôsöknek.
A cél az, hogy ismerjék meg a
gyerekek a környékünket is,
tudják, hogy az ország egyik
legszebb vidékén élünk, csodálatos földrajzi és gazdag
történelmi emlékek között.
A témanapokon Tihanyban,
Veszprémben és Balatonfüreden voltunk. A nap szervezésében minden felsôs kolléga részt
vett és a gyerekek is kaptak
elôzetes feladatokat. Tihanyban az apátság a látogatók elôl
zárt helyeit is megnézhettük,
Füreden a Városi Múzeumban
múzeumpedagógiai foglalkozást látogattunk, Veszprémben
többek között a vár épületeivel
ismerkedtünk játékos formában. Minden témanap jól sikerült, sokat tanultak a gyerekek
aznap, bár nem az iskolában
voltunk.
Az alsó tagozatosok minden
évben témahetet szerveznek a
gyerekeknek. A korábbi években az évszakokat járták körül.
Odaillô mesét, verset, éneket

tanultak a gyerekek, többször
jelenetet is betanultak a hét során. Más évben a farsang köré
építettük fel a programot, máskor a szüret volt a téma és még
a helyi kádármestert is meglátogattuk. Az idei tanévben
a mesék birodalmába vittük
a témahéten a gyerekeket. A
programok végén gazdag záró
programra került sor. Kiállítást
rendeztek a kollégák a héten
készített rajzokból, bábokból.
Az idei mesehetet színvonalas
mesevetélkedô zárta.
Egy hónap-egy tantárgy címmel szerveztünk játékos feladatmegoldó versenysorozatot
a felsô tagozatosoknak. Minden hónapban más tantárgyra került sor. A szaktanárok
által összeállított feladatokat
szívesen végezték a gyerekek.
Kiemeltük az érdekességeket,
a kevésbé ismert témákat. Sok
rejtvény színesítette a kínálatot, volt, hogy helyi vetélkedôn
mérhették össze tudásukat a
gyerekek. Fontosnak tartjuk,
hogy képesek legyenek önállóan tanulni, ismeretet szerezni,
hogy tudják használni a könyveket és az internetet is a jóra
használják. Mindezekre nagyon jók voltak a feladatok.
Nem hagyhatom ki a német
nemzetiségi programjainkat
sem. Hagyományos már, hiszen
minden évben sor kerül a nyári
német táborra, egyre nagyobb
érdeklôdéssel. Az egyhetes táborban a nyelvi feladatok mellett van idô a kézmûveskedésre is. Különbözô technikákat
sajátítanak el a gyerekek, így
születnek a szép munkák. Jó alkalom a tábor a nyelv használatára is, sok szituációs helyzetet

gyakorolnak németül, ami erôsíti ôket , magabiztosan és jó
szókinccsel használják a német
nyelvet. A tábor kiemelt programja az ausztriai kirándulás,
ahol Bécs szép nevezetességeit
láthatják a résztvevôk, de a közeli német nemzetiségû falvakba, városokba is ellátogatott a
csoport. A programot minden
évben a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatja.
A fentiek nem a teljesség
igényével íródtak, csupán a
kiemelt programokról szólt.
Látható belôle, hogy mennyire
fontos számunkra, hogy tanulóink ne csak a tankönyvekbôl
tanuljanak, hanem változatos
környezetben, néha más körülmények között ismerjék
meg mindazt, amit szeretnénk
továbbadni nekik. Emellett a
tantárgyi követelményeket is
magasra tesszük és örülünk annak, hogy az iskolából kikerülô
gyerekek a középiskolában is
tartják a jó jegyeiket, megértik,
hogy minden szigorúság értük
van és a munka gyümölcsét ôk
arathatják le.
Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt a nyitott programjainkon, nyílt napjainkon, elôre
egyeztetett idôpontban nagyon
szívesen bemutatom az intézményt az érdeklôdôknek. A következô nyitott programunk az
iskola karácsonyi mûsora, melyet idén a felsô tagozat szervez,
december 20-án 17 órától lesz a
kultúrházban.
Minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok.

Meine Vorstellung
Hallo, ich heiße Merlin Scheler, und wie ihr vielleicht gehört
habt bin ich der neue Freiwillige, der bei Tótvázsonyi Ifjúsági
Egyesület arbeitet. Ich bin im
Oktober aus Jena in Thüringen
hier hergekommen und werde
voraussichtlich bis Ende Juni
hier bleiben und Szilárd und
den anderen bei verschiedenen
Projekten helfen. Zuhause in
Deutschland möchte ich eine
Ausbildung zum Fachinformatiker anfangen, weil ich schon
immer auch in meiner Freizeit
gerne mit Computern gearbeitet
habe. Ich habe auch noch andere
Hobbies, zum Beispiel schreibe ich Kurzgeschichten, mache FitnessTraining, löse Kreuzworträtsel und lese unheimlich gerne. Ich habe mich
für Tótvázsonyi als Ort für mein EVS entschieden, weil Nico mir sehr
viel von hier erzählt hat und weil ich die Idee, für ein paar Monate aus der
Stadt wieder in ein Dorf zu ziehen sehr schön fand. Ich habe mich in den
ersten beiden Monaten mittlerweile ziemlich gut eingelebt und bin sehr
froh über meine Entscheidung. Besonders gefällt mir die wunderschöne
Landschaft und die Sonnenuntergänge hier, die jeden Abend aussehen
als wären sie gemalt. Die Arbeit hier macht Spaß, meine Kollegen sind
alle sehr freundlich und ich erlebe viel neues. Von Zuhause fehlen mir
nur unsere Hunde und meine beiden besten Freunde, sonst bin ich sehr
glücklich. Ich freue mich besonders auf den Frühling, auch weil ich dann
auch endlich mal mit András an den Balaton zum Angeln fahren kann.
Wer Lust hat mich kennen zu lernen kann mich meistens im Tetôtér
finden, ich freue mich auf euch.
Merlin Scheler, Jugendverein Tótvázsony, EVS Freiwillige

Bemutatkozás

Helló, Merlin Scheler vagyok, és talán már hallottátok, én vagyok az
új önkéntes a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesületnél. Októberben érkeztem
Jénából, Türingiából, és elôre láthatóan június végéig segítem Szilárd és
az egyesület munkáját különbözô projektekben.
Miután hazautazom Németországba, szeretnék elkezdeni egy informatikusképzést. Szabadidômben mindig is szívesen foglalkoztam számítógépekkel, különbözô programokkal. Ezen kívül több hobbim is van,
például szívesen írok rövid történeteket, edzeni járok, keresztrejtvényt
fejtek és olvasni is nagyon szeretek.
Azért döntöttem Tótvázsony és az EVS program mellett, mivel Nico
sokat mesélt nekem, és mert kedvem volt a városi élet után pár hónapra
ismét faluba költözni. Az itt eltöltött 2 hónap alatt jól beilleszkedtem,
és nagyon örülök a döntésemnek. Külön tetszenek a gyönyörû táj, és a
naplementék, esténként mintha csak egy festményt nézegetnék az égen.
A munkát is élvezem, munkatársaim mind nagyon barátságosak, sok új
dolgot tanulhatok. Otthonról nagyon hiányoznak a kutyáim, és két legKapitány Veronika
jobb barátom, ennek ellenére szerencsésnek tartom magam. Legjobban
tagiskola vezetô
a tavaszt várom, többek közt azért, mert András kollégámmal végre horgászni megyünk a Balatonra. Ha valaki szeretne megismerkedni velem,
legtöbbször megtalálható vagyok a Tetôtérben, nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel.
Merlin Scheler, Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület, EVS önkéntes
Fordította: Hamar Zsóka
Az Európai Önkéntes Szolgálat az Európai Unió támogatásával,
az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda közremûködésével valósul meg.
http://www.eplusifjusag.hu/
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Beszámoló az Ôszidô
Nyugdíjasklub
2016. második félévérôl
Kirándulás a Budai Várba.
Májusban, egész napos program keretében, 48 fôvel a Budai
Várat jártuk körbe. Megtekintettük a csodálatos panorámát
a Halászbástyáról, jártunk a
Mátyás Templomban, megnéztük a képtárat, a Várkert
Bazárt. Az élményt fokozta a
szimpatikus, magas színvonalú idegenvezetés. megérdemli,
hogy nevét megemlítsük, Kratofil Zita idegenvezetô. Hazafelé az M7-es autópálya
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melletti Gemini étteremben
vacsoráztuk és zártuk a napot.
Falujárás. Magyar Szabadidôsport Szövetség szervezésében beneveztünk az Idôsek
Világnapja megünneplésére,
egy gyalogtúrára, mely 5,8 km
táv volt. Az útvonal: a világháborús emlékmûtôl indult, majd
a katolikus temetô: Savanyú
Jóska sírja, Fodor Ádám nemzetôr hadnagy síremléke, Millenniumi park: koszorúzás az
1848-as szabadságharc emlékére felállított kopjafánál, Bakony Hotel, Cser-völgy Kastély
volt. Falus Pál tulajdonosnak
köszönjük a szíves fogadtatá-

sát, vendéglátást. A túrán 20 fô
vett részt, melyet október 10.én tettünk meg.
Siófoki kirándulás. A nyugdíjasok énekkara, a tagok
szorgalmas és lelkiismeretes
munkájuk jutalmául, egy siófoki kiránduláson vettek részt.
Az egész napos kirándulás jól
sikerült, sokat sétáltunk, egy
jót ebédeltünk. Meglátogattuk
Kálmán Imre világhírû operett komponista szülôházát,
jártunk a Boldog – asszony
templomban is. Hazafelé,
énekkarunk végig énekelte
a hajóutat, a hajó kapitánya
nagyon megdicsért bennünket.

Falunap. A hagyományos
Savanyú Jóska napokon természetesen mi is részt vettünk,
hiszen a nyugdíjasok által készített rétes nélkül nem falunap a falunap. Elindultunk a
fôzôversenyen is, valamint vendégül láttuk a hidegkúti nyugdíjasokat. Az általunk elôadott
mûsorunk is nagy sikert aratott
Várkonyi Lajos botanikus
kertjében is jártunk az ôsszel.
Megcsodáltuk szép virágait,
növényeit. Köszönjük a lehetôséget.
Április 8.-án a Költészet napja
alkalmából Padragkúton került
megrendezésre a nyugdíjasok

Idôsek napja

megyei vers és prózamondó
versenye. A rendezvényen több
mint száz érdeklôdô hallgatta
meg a húsz versenyzôt.
A gyôztes Varga Istvánné Terike klubtagunk lett, aki Fekete
István Jancsi címû novelláját
adta elô. Ajkán, a Fekete István
Irodalmi Társaság rendezvényén különdíjat kapott. Ôt az
Országos Vers és Prózamondó
Versenyre is meghívták. Gratulálunk, és további sikereket
kívánunk.
Április 16.-án népdalkörünk
Szentkirályszabadján a megyei
népdalkör találkozón, április
19.-én pedig a Veszprémben
megrendezésre
kerülô

Az idén is novemberben tartottuk Tótvázsonyban az Idôsek napját. Már
hagyománnyá válva mûsorral készültünk a meghívottaknak. Az elôzô
évekhez hasonlóan köszöntöttük falunk legidôsebb lakóit, legelôször Leitold János bácsit, aki november hónapban ünnepelte a 94. születésnapját.
A legidôsebb asszonyok Báder Ferencné Mári néni, Dévai Józsefné Rózsi néni. Ôk tavaly voltak 90 évesek. Schultz Antalné Erzsi néni viszont
csak jövôre lesz 90 éves. Elôször köszöntöttük Neininger Ferencné Cili
nénit, aki 88 éves, továbbá Szabó Béláné Irén nénit, aki 87 éves volt a
nyáron.
Nem feledkeztünk meg a tótvázsonyi gyökerekkel rendelkezô 91 éves
Mayer Józsi bácsiról, és gondoltunk a 87 éves Krámli Ferencné Vera nénire is, akit otthonában köszöntöttük. A szeretet virágaival leptük meg
ôket. Szép hagyományunkat folytattuk, amikor emlékeztünk a faluban
még nem köszöntött, l964-ben házasságot kötött házaspárt. Távollétükben idéztük fel Bakonyi József - Jóska bácsi - és Felesége Marika néni
házasságának kezdetét. Otthonukban aztán virággal, pezsgôvel ünnepeltünk.
A délutánon fellépett az úrkúti Orfeum Operett és Musical Társulat,
akik megalapozták a jó hangulatot. Nagyon színvonalas elôadással készültek. Darvasi Noémi és Erôs Eszter verseket adtak elô. A Nefelejcs
Alapítvány és Sipos Ferenc polgármester úr is köszöntötte a megjelenteket. Az elôadások után Pázmándi Attila gondoskodott a jókedvrôl. A
Országos Nyugdíjas Fesztivá- rendezvényre házi süteményekkel, üdítôvel, borral készültünk. Ezúton
lon vett részt. Mindkét alka- köszönjük a segítséget mindazoknak, akik hozzájárultak a program meglommal, nagy sikerrel szerepel- valósításához.

tünk.
Az idei szüreti felvonuláson,
valamint az adventi vásáron
és Balatonfüreden, a nyugdíjas gálán lépett még fel énekkarunk. A névnapokat idén
is megtartottuk, és készülünk
még a karácsonyi ünnepünkre.
A közelgô ünnep alkalmából
engedjék meg, hogy mindenkinek lelkiekben gazdag békés
karácsonyt és eredményes, boldog új esztendôt kívánjunk.
Pázmándi Attila

Nefelejcs Alapítvány
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Német Nemzetiségi Egyesület
Az Egyesület csoportja a Dalkör,
mely az idei évben is több rendezvény szervezôje, illetve résztvevôje
volt. Nagyon örülünk annak, hogy
az idei évtôl a Dalkör három új
taggal bôvült, név szerint Mayer
Fanni, Hauck Ildikó, és Szakácsné
Krepsz Adrienn. Kívánjuk, érezzék jól magukat kis közösségünkben. A Tótvázsonyi Máriatisztelô
Hívek Kórusával egyházi programokon léptünk fel.
- Márciusban az Egyesület tagjai
a hagyományokhoz híven a katolikus templomban elôadták a virágvasárnapi Passiót
- Április elején a Dalkör meghívást kapott Herendre, a Vergissmeinnicht Tánccsoport 10 éves
jubileumára.
- A hónap végén a Tûzoltók ünnepén a Németországból érkezett
vendégek is örömmel fogadták
mûsorunkat.
- Május közepén az Egyesület
tagjai hagyományteremtô szándékkal Batyus Bált szerveztek. A
Nyugdíjasklub néhány lelkes tagja
a mûsorról, Weinhardt József pedig a jó hangulatról és a talpalávalóról gondoskodott. A mulatságra
a jövô évben is mindenkit szeretettel várunk!
- Az úrnapi körmenetet a Pirgerek részvétele tette még ünnepélyesebbé.
- Zircen az Egyházi Kórusok Találkozóján harmadik alkalommal
vettünk részt. Lelkesen készültünk, örömmel adtunk elô magyar
és német vallási énekeket.
- Június elején a Német Nemzetiségi Egyesület és a Nemzetiségi Önkormányzat az idei évben
is megrendezte a Nemzetiségi és
Fúvószenei Találkozót, immár 20.
alkalommal. Az iskola aulájában a
korábbi találkozók fényképeibôl és
újságcikkeibôl kiállítást készítettünk. A program a Nagymezô utcából a felvonulók sorával indult,
élen a Balatonfüredi Fúvószenekarral. A tornateremben a magyar
és sváb himnuszok, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
köszöntôje után Wágenhoffer Kornélia, a Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok Közösségének
Regionális irodavezetôje az elmúlt
idôszak eredményeit méltatta. Az
elhangzottakból kiemelném, hogy
Tótvázsonyból már három alkalommal kapták meg a Veszprém
megyei németségért végzett „Ehrenpreis” kitüntetést, név szerint:
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Schönwald Mária néni, Heilig
Zoltán és Zoltánné, és Reichardt
Lôrinc. A kulturális rendezvényt
a helyi csoportokon (óvoda, iskola, Dalkör, harmonikások), és a
Fúvószenekaron kívül Herendrôl
a Német Nemzetiségi Dalkör és a
Tánccsoport mûsora színesítette.
A szervezôk emléklappal, virággal
és ajándéktárggyal köszönték meg
a szereplô csoportoknak a színvonalas elôadásokat.
- Ebben a hónapban a Dalkör és
az Egyházi Kórus is kapott meghívást:
- A Dalkör Pulán, a Falunapon
lépett fel, ahol a közönség tapssal
jutalmazta a szabadtéri színpadon

elôadott mûsorunkat.
- Veszprémben a Máriatisztelô
Hívek Kórusa a Deutschklub
meghívásának tett eleget. A Klub
fennállásának 25, a német nyelvû
mise 20. évfordulójára szervezett
programot. A László templomban
tartott német nyelvû szentmisét
felvonulás követte a jubileum helyszínére, ahol német nyelvû egyházi
énekekkel kedveskedtünk a jelenlévôknek.
- Júliusban a Landesrat (Magyarországi Német Ének-, Zeneés Tánckarok Országos Tanácsa)
20 éves születésnapi programját
Veszprémben, az Arénában rendezte meg. Színes német népvise-

letbe öltözött emberek töltötték
meg a sportarénát, a program látványos ünnepi menet vonulásával
indult. A köszöntôk, ökumenikus
hálaadást követôen a nagyszabású,
zenés, táncos, énekes betétekkel
színesített ünnepi produkcióban
az anya elmesélte gyermekének
a magyarországi német kultúrcsoportokat egyesítô szervezet
létrehozásának történetét, a nagyszabású interaktív színdarab az
országos tanács történetét és küldetését mesélte el.
Összesen több mint 40 együttes
– bô kétezer, a német nemzetiségi
kultúra ápolását a szívén viselô
ember – énekelt, táncolt és zenélt

közösen. A jubileumi ünnepségen
a Dalkör is képviselte a községet,
ahonnan többen is érdeklôdtek a
program iránt. Szállításukról az
Önkormányzat gondoskodott, amit
ezúton is köszönünk!
- Kövesgyûrpusztán a – „Pusztán
1 nap” rendezvényen a Dalkör is
szerepelt. A közönség örömmel fogadta mûsorunkat, mely után vendéglátásban részesültünk.
- Szeptemberben már negyedik alkalommal tettünk eleget a
Veszprémfajsziak kedves meghívásának: a Mária Napi Áhitaton a
Máriatisztelô Hívek Kórusa alkalomhoz illô énekekkel lépett fel.
- Búcsú napján a katolikus templomban a Kórus elôadásában alkalomhoz illô egyházi énekeket halhattak a jelenlévôk.
- A Landesrat Veszprémben a Bazilikában tartotta meg a jubileumi,
XX Magyarországi Német Egyházzenei Ünnepét. Az egész ország területérôl érkeztek nemzetiségi kórusok, köztük Veszprém megyébôl
a Tótvázsonyi Máriatisztelô Hívek
Kórusa is. Nem egyenként léptek
fel a csoportok, mûsorblokkokban
3-4-5 kórus egyszerre adta elô a német nyelvû egyházi kórusmûveket.
Az ünnepen 17 kórus tapasztalhatta meg az együtténeklés örömét. A
találkozó német nyelvû szentmisével zárult.
- Októberben Tótvázsonyban az
Ifjúsági Egyesület által szervezett
szüreti felvonuláson a Dalkörrel
az idei évben is örömmel részt vettünk.
- Veszprémben került sor a 26.
Német Nemzetiségi Fesztivál és a
megyei svábbál megrendezésére.
A program német nyelvû szentmisével kezdôdött. A kulturális program az Agórában a himnuszok,
megnyitó, ünnepi köszöntô elhangzása után folytatódott. Az Ehrenpreis és Jugendpreis kitüntetések átadását követôen a veszprémi körzet
német nemzetiségi kulturális csoportjainak mûsora követte, köztük
a Tótvázsonyi Német Nemzetiségi
Dalköré is. A programot svábbál
követte.
- Decemberben a Tótvázsonyért
Alapítvány által szervezett programon az Egyházi Kórussal igyekszünk meghitt pillanatokat szerezni a közönségnek.
Köszönöm a csoportok tagjainak a felkészülést és a sikeres
elôadásokat. Köszönjük mindazok
munkáját, akik a programjaink
szervezésben, és megvalósításában
segítségünkre voltak!
A közelgô ünnepek alkalmából
mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt, és Boldog Új Évet kívánunk!

Kitelepítettek
Németországban

Mint ismeretes, a II. világháborút követôen hazánk németajkú
lakosságának egy része „önként”
kitelepült vagy karhatalom által
kitelepítésre került Németországba. Ez Tótvázsonyt és vidékét is
érintette.
Egyesületünk ez év októberében ellátogatott Geretsriedbe
és Burgstettenbe, hogy felkeresse és találkozzon még élô magyar-németekkel vagy leszármazottaikkal, elsôsorban lehetôleg
tótvázsonyiakkal. Utunkra munkatársaink- Antónia, Merlin, Szilárd és jómagam- mellett elkísért
minket Szilágyiné Kósa Anikó, a
Pannon Egyetem docense, illetve
Király Róbert filmrendezô. Az
ott eltöltött három nap alatt sikerült találkozni és interjút készíteni
számos még élô, Magyarországon
született idôs emberrel/túlélôvel.
Származásuk szerint Pusztavámról, Hidegkútról, vagy Tótvázsonyból származó lakosok voltak.
Sikerült beszélgetnünk a tótvázsonyban született Schmiedt Erzsébet nénivel egy idôsotthonban.
Megismerhettük a helyi múzeum
ilyen témájú anyagát, személyes
kapcsolatot alakítottunk ki a Geretsried-i sváb hagyományokat
Hauck Jánosné ápoló szervezet vezetôjével. BurNémet Nemzetiségi Önkormány- gstettenben pedig Scheer József
zat, Egyesület, Dalkör segítségével 8, Hidegkútról elszár-

mazott idôssel találkozhattunk és
készíthettünk interjút.
Az elmondott megrázó, szomorú, de egyben bátor elbeszélések
egy játékfilm keretében is meg
fognak elevenedni a valós történet
köré szôve.
Utunkat és hagyományôrzô
munkánkat A Magyar Mûvészeti
Akadémia, az Emberi Erôforrások Minisztériuma Nemzetiségi és
Nemzeti Együttmûködési Alapja

támogatta, Tótvázsony Község
Önkormányzata a kisbusz használatának lehetôségével segítette.
Turcsányi András
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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JANKA TANYA

Az ünnepek közeledtével, mindennapi
munkánk mellett el-elgondolkodunk
mi minden történt Janka Tanyán az
elmúlt évben.
A 2016-os év Janka Tanyán a szociális
foglalkoztatói engedély igénylésérôl
szólt. Az elsô negyed évben az engedélyhez szükséges papírok beszerzése,
elkészítése és foglalkoztatott munkatársaink rehabilitációs alkalmassági
vizsgálatának kérelmezése volt a feladat. A szakvélemény kiállítása feltétele annak, hogy a szociális foglalkoztatásban részt vegyenek. A törvények,
szabályok értelmében elôszôr csak 6
foglalkzotatott munkatársunk vehetett részt az alkalmassági vizsgálaton
és ezt követôen június 27-én 6 fôre
megkaphattuk a mûködési engedélyt
szociális foglalkoztatásra.
Szeptemberben kezdhettük el a következô két foglalkoztatott szakvéleményeztetésének intézését és ennek értelmében november 18-án megkaptuk a 8
fôre módosított mûködési engedélyt
szociális foglalkoztatásra, mely a ki-
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vitelezési pályázatunk lezárásához is
szükséges volt.
Nehéz leírni szavakkal, hogy hogyan
éltük meg a hónapokig tartó ügyintézést, hogy megkapjuk a szociális fog-

lalkoztatásra a mûködési engedélyt.
Megannyi egymásnak ellentmondó
szabállyal találkoztunk, aminek meg
kellett felelni. Állandóan az az érzésünk volt/van, mintha Janka Tanya

fejlôdését állandóan fékezné a sok szabály. Mintha kéziféket behúzva szeretnénk az autóval elôre jutni.
Az elmúlt évben sokat tanultunk és
gyakorlatot szerezhettünk az ügyinté-

zésben. Látjuk, hogy vannak papírok,
melyek tényleg fontosak és hasznosak
számunkra, de azt is látjuk, hogy praktikusabban is mehetne az ügyintézés.
Vannak szabályok, melyek egy intézmény, vagy egy személy személyes fejlôdését korlátozzák.
Akárhogy is történt, megkaptuk a
szociális foglalkoztatásra a mûködési
engedélyt 8 fôre. Így 8 foglalkoztatott
munkatársunkkal munka-rehabilitációs szerzôdést köthettünk. Leírhatatlan, hogy mennyire boldogok voltak
munkatársaink mikor aláírhatták
szerzôdésüket. Attól a pillanattól egy
hatalmas fejlôdés tapasztalható náluk.
Büszkék, azt sugározzák, hogy ôk is
fontosak, motiváltak és tanulásra éhesek. Érzik, hogy komolyan vannak véve
és becsülik ôket.
Számunkra ez a gyakorlati példa arra,
hogy a munka igenis egy fontos eleme
“a normális mindennapi életnek” és az
embert nemesíti.
Munkatársaink kétszer annyi odaadással dolgoznak. A napi fizikai munka mellett, személyes fejlôdésükön is
dolgoznak. Csúcsteljesítményt nyújtanak, mert ne felejtsük el, hogy Janka
Tanya munkatársai számára a mindennapi élethez tartozó viselkedési szabályok nem minden esetben természetesek. Fogyatékosságuk egy nagy kihívás
a munkájukban és a társadalom életében való részvételben. Mert néha
nehéz napjuk van: néha a viselkedés
zavar, néha az, hogy mentálisan nem
érzik jól magukat akadály abban, hogy
részt tudjanak venni a mindennapi feladatokban. Az akarat ott van, ha jól
megismerkedtek, mindennap együtt
dolgoztok, akkor látod, hogy a viselkedési problémák ellenére ôk is mindannyian azt szeretnék, hogy emberként
tekintsenek rájuk, hogy szeressék ôket,
hogy ne féljenek tôlük.
Mi foglalkoztató pedagógusok naponta támogatjuk ôket ebben, hogy a
mindennapokban részt tudjanak venni és dolgozni tudjanak. Március óta
Szendreiné Pongor Mária is a pedagógiai foglalkzotató csapat munkatársa,
így hárman támogatjuk foglalkoztatott
munkatársainkat feladataik végzésében.
A nehézségek ellenére, foglalkoztatott
munkatársaink mégis mindennap jönnek, jelen vannak Janka Tanyán, nyitottak a foglalkoztatásra és a fejlôdésre! Jönnek és részt vesznek! Nagyon
büszkék vagyunk rájuk!!...és milyen
csodálatos, hogy szüleik, szeretteik
minden nap elküldik, elhozzák ôket
Janka Tanyára, bíznak bennünk és
saját gyermekükben, hogy elengedik
ôket, hogy fejlôdhessenek. Mert nagyon nehéz hinni a fejlôdési lehetôségben, ha éveken keresztül rengeteg
helyen elutasításban volt részük. A
szülôk is egy folyamaton mennek keresztül, ami tiszteletre méltó. Köszönjük szépen a szülôknek, családtagoknak, hogy az elmúlt évben is bíztatok
munkánkban, de ami a legfontosabb,
bíztatok saját gyermekeitekben!
Foglalkoztatott munkatársaink füvet
nyírnak, gazolnak, fáradhatatlanul
gereblyézik a leveleket, segítenek a
házimunka jellegû feladatokban, részt
vesznek a kézmûves feladatokban és a
barkácsmunkáktól sem riadnak vissza,
a mi munkatársaink ezermesterek!

Ennek köszönhetôen, idén csúcsteljesítményt végeztünk a bérmunkákban
és termékek elôállításában. A sok
magyar és holland használt ruha adománynak köszönhetôen rendszeresen
tarthattunk ruhavásárt is.
Számos önkéntes hozott adományt
Hollandiából. Foglalkoztatott munkatársaink hatalmas vendégszeretettel
fogadták a vendégeket és a nyelvi akadály sem volt probléma.
Itt szeretnénk megköszöni mindenkinek, aki bármely formában Janka Tanyát támogatta ebben az évben. Minden fajta támogatás fontos számunkra!
Mert ezek által a támogatások által
tud Janka Tanya mȕködni és foglalkoztatott munkatársaink dolgozhatnak és
fontosnak érezhetik magukat.
Nagyon sok támogatást kap Janka Tanya! Nem csak tárgyi adományokat,
vagy pénzbeni adományt kap, de van
aki például térítésmentesen lép fel
énekelni Janka Tanya születésnapi ünnepségén, vagy mint gyógypedagógus,
térítésmentesen tanácsot ad és továbbképzést tart Janka Tanya pedagógusainak, vagy a Skype-on, Watsapp-on
keresztül mentális támogatást nyújt a
pedagógusoknak munkájukban, vagy
segít a munkafeladatainkban. Rengeteg módja van a támogatásnak, olyan
sok kedves ember van, aki támogatónk…és közösen hordozzuk Janka
Tanyát! Köszönjük szépen!
2017-ben a következô terveink vannak:
A holland Baalderborg alapítvány támogatása által egy istálót építünk a
kertben. A terv már kész. Nagyon örülünk neki!
Keressük a pénzügyi lehetôséget egy 9
személyes kisbusz beszerzésére, mert
ha lenne saját kisbuszunk, akkor Tótvázsonyon kívül is tudnánk bérmunkákat vállalni és ami a legfontosabb,
hogy munkatársaink napi utaztatásában, hatalmas segítség lenne egy saját
kisbusz.
A 2017-es év az éves költségvetés stabilizálásáról, bebiztosításáról is szól,
hogy foglalkoztatott munkatársaink
fizetése és a havi fenntarthatósági
költségek garantáltak legyenek egész
évben. Bizonyatalanságot látunk az
állami támogatás lehetôségeit illetôen
és ez arra késztet minket, hogy lehetôségeket keressünk új bérmunka feladatokban, más cégekkel való együttmȕködésben, programokat szervezzünk,
melyek anyagi bevételt szereznek Janka Tanyának.
Szeretnénk havonta ruhavásárt szervezni, amihez a jó állapotban lévô
használt ruhaadományokat szívesen
fogadjuk. Az elsô negyedévben szeretnénk Hollandiában is egy jótékonysági
estet szervezni, Janka Tanya javára.
Nagyon örülünk minden adománynak!
2017-ben a pénzadományok fô célja:
egy stabil fenntarthatóság garantálása egész évre, hogy foglalkoztatott
munkatársaink bérét tudjuk garantálni és Janka Tanya pénzügyi helyzete
egészséges maradjon hosszútávon is.
Amennyiben szeretné támogatni Janka Tanya munkáját azt a következô
számlán megteheti:
Kinizsi Bank73200024-16021211
Kellemes Karácsonyi ünnepeket
és lehetôségekben gazdag boldog új évet
kívánunk mindenkinek!

Vámosi Dóri
Vámosi Dóri vagyok. Tótvázsonyban
élek és 2015 májusa óta Janka Tanyán
dolgozom. Kedvenc idôtöltésem a rajzolás, festés, számítógépezés, és mint általában sok más hölgy is, nagyon szeretek
vásárolgatni, plázázni. De nagyon szeretek aszfaltkrétával rajzolni, görkorizni
is és naponta eljárok a helyi kisboltba
vásárolni, cappuccinót venni.
A számítógépet önállóan tudom használni, játékokat játszom rajta és zenét
hallgatok. Nagyon szeretek táncolni is.
A tánc megnyugtat, jókedvre derít.
Nagyon szeretem a Disney meséket,
mesedalokat, ezek majdnem mindegyikének szövegét fejbôl tudom.
Autista értelmi fogyatékkal élô személy vagyok. Ahogy a világot látom
és érdeklôdési köröm is, megegyezik
egy kiscsoportos óvodás gyermekével.
Ezért is nagyon szeretek gyerekek közt
játszani, mivel ugyanaz az érdeklôdési
körünk.
Autizmusomból kifolyólag, segítség
nélkül, nem tudok barátkozni más emberekkel. Érzelmeimet nehezen tudom
kifejezni. A rajzaimon és leveleimen keresztül próbálom kifejezni magam a külvilág felé. Azonban ezeket a rajzokat és leveleket nem mindenki tudja értelmezni.
Ha nem értek valamit, ami velem vagy körülöttem történik, ha nem érzem jól
magam, vagy nem érti meg környezetem, amit szeretnék mondani, ha fáradt vagyok, akkor nyugtalanná, idegessé válok. Van, amikor kiabálok emiatt. Pontosan
úgy, mint a kisgyerekek, akik még nem mindig tudják kifejezni érzéseiket.
Az autizmusomból adódóan nem tudom egyszerûen kifejezni magam, megmondani mi bánt, úgy, mint más egészséges ember. Ehhez külsô segítségre van
szükségem. A családtagjaim és gondozóim, akik jól ismernek, megfigyelik, hogy
érzem magam, milyen programjaim vannak és ôk segítenek nekem megértetni
önmagammal és környezetemmel is, hogy mi történik velem. Ezt úgy teszik, hogy
szó szerint megnevezik például: „Dóri látom, hogy fáradt vagy, ma délután pihenhetsz”, vagy „Hallom, hogy mondod, hogy szeretnél boltba menni, tízórai után
mehetsz vásárolni.” Mások felé pedig segítenek tolmácsolni, hogy miért beszélek
mások számára talán furcsán, vagy miért osztok rajzokat a postaládákba.
A komminukációban kérdésekre nehezen vagy nem tudok válaszolni. De kijelentô mondtaban ügyesen tudok beszélgetni, legjobb az egyes szám harmadik
személyben megfogalmazott mondat.
Apropó postaládák. Mint már azt mondtam, nagyon szeretek írogatni, rajzolni.
Fôként Disniey rajzokat rajzolok. De nagyon szeretek térképeket is rajzolni. A rajzokon keresztül sokszor egy egy szóban, mondatban az érzéseimet próbálom kifejezni, vagy egy-egy megtörtént eseményt dolgozok fel azáltal, hogy lerajzolom,
vagy leírok róla egy szót, mondatot.
A napi ritmus nagyon fontos számomra, de egyedül nem vagyok képes saját
magamnak a napi ritumst kialakítnai és betartani. Például idôben felkelni, vagy
idôben lefeküdni. Szüleim és Janka Tanya segítenek a napi program, napi ritmus
kialakításában, fenntartásában.
Janka Tanyán szeretek festeni, rajzolni és ügyesen segítek mosogatni, takarítani. Nem minden feladat tetszik, vagy nincs mindig kedvem egy-egy feladat elvégzéséhez. Ilyenkor idegessé válok, kiabálni is szoktam. A foglalkoztató pedagógusaim, ilyen helyzetben is támogatnak, próbálnak megnyugtatni.
Külsô szemmel, aki nem ismer azt gondolhatná, hogy egy egészséges felnôtt nô
vagyok, aki mindent ért. Talán jelképesen, úgy tudnám érzékeltetni, hogy élem
meg a mindennapi életem, mintha egy üvegburokban élnék. A külvilágot, a társadalmat, a helyi közösséget látom, de az üveg burok miatt nem halljuk egymást,
nem tudok kapcsolatot teremteni, nem értik, amit mondok és én sem hallom, értem, amit a külvilág velem szeretne megértetni. Csak az képes velem kapcsolatba lépni, aki megtanulja az üvegburkot áttörni, megtanulja, hogy milyen logika
szerint gondolkodom, hogyan kommunikálok. Én is szeretnék a közösséghez
tartozni és fontos lenni a világban, de én erre egyedül nem vagyok képes. Nekem
szükségem van speciális támogatásra.
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Adventi vásár
Tótvázsonyban

Idén is megrendezésre került Tótvázsonyban az adventi vásár, kézmûves foglalkozással egybekötve. 2016.
november 25-én, pénteken 15 órától
várták az érdeklôdôket az árusok,
a kultúrház mögötti területen, akik
nagyon szép számmal voltak jelen.
Kóstolhattunk, vehettünk sajtokat
a Svéba Sajttól, szép kerámia termékek közül válogathattunk Pécsi
Krisztinánál, a Janka Tanya saját
készítésû, ötletes karácsonyi díszei
közt mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelô apró ajándékot. Karisztl Márta virágkötô egyedi koszorúi, asztaldíszei ismét óriási sikert
arattak. Tósoki Zoltánné varrott
táskákat és díszeket árult, Pittner
Attila saját kezûleg szôtt szônyegeit
terítette ki, Legeza József élet ízesítô
termékeit hozta el, a Keller Méznél
finom mézeket vásárolhattunk, Rizné Domján Szilvia kötött termékeket
hozott, Sári Anikó nemesvámosi
gazdaboltja többek közt adventi kiegészítôket, madáreleséget árult,
Kalmár Adrienn karácsonyi díszekkel és levendulazsákokkal pakolta

tele asztalát, Tósoki Zsófia süteményeket, ékszereket árusított. A
vásárban az iskolai Szülôi Munkaközösség finom halászlevet fôzött,
sült kolbásszal a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület, süteményekkel az
Ôszidô Nyugdíjas Klub várta a látogatókat.
Kisebb mûsorokat is megtekinthettek az érdeklôdô vásárlók, felléptek az Ôszidô Nyugdíjas Klub
tagjai, mesét mondott Regdon
Angéla óvónéni, az iskolások pedig
szép karácsonyi dalokat adtak elô
furulyán.
A kultúrházban eközben folyt a
kézmûves program. A nyugdíjasok linzert sütöttek a gyerekekkel,
varrhattunk karácsonyfadíszt, ragaszthattunk a gyerekekkel közösen rénszarvas szalvétatartót
az óvodai Szülôi Munkaközösség
jóvoltából, gyöngybôl fûzhettünk
angyalkát, télapót, csillagot a Nefelejcs Alapítvány asztalánál, és
készíthettünk egyedi asztaldíszt az
erdô gyümölcseibôl.
Nagyon örülünk, hogy évrôl évre
többen mozdulnak, egyre több
árus csatlakozik. Gyermekek és
felnôttek is szeretik ezt a közösségi
programot.
Hamar Zsóka
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja
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