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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Csapadékvíz elvezetés
Tótvázsony a TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00035 

azonosító számú pályázaton 120 millió Forin-
tot nyert a csapadékvíz elvezetési problémák 
megoldására. Az elmúlt évek esôzései, saj-
nos jelentôs károkat okoztak a településen, 
ezért is volt kiemelten fontos ez a pályázat. 
Az elôkészületek hamarosan megkezdôdnek, 
lakossági fórumokon mérjük fel, hogy melyik 
területeken vannak problémák, utána a terve-
zés és az engedélyeztetés fázisa következik, és 
közbeszerzésen kell kiválasztani a kivitelezôt. 
Számításaink szerint leghamarabb jövô ta-
vasszal kezdôdhetnek meg a munkálatok, de 
remélhetôleg utána már nem fog a korábbihoz 

hasonló gondokat okozni a csapadékvíz. Hoz-
zátéve, hogy 100 %-os hatékonysággal nem 
tudjuk ezt a problémát megoldani, utána is 
kiemelten fontos lesz, hogy mindenki a saját 
eszközeivel is védje az ingatlanát, ingóságait, 
illetve, hogy az elkészült árkokat csatorná-
kat mind az önkormányzat, mind a lakosság 
folyamatosan rendben tartsa, hiszen ez mind-
annyiunk érdeke.

Tornaterem felújítás
2015-ben 17 millió Forintot nyertünk a Tor-

naterem felújítására. A tavalyi évben elkészült 
a parketta felújítása és a tetô szigetelése, mivel 
sajnos régóta beázott. Az idei évben a vizesb-
lokkok felújításával fejezôdik be a beruházás.

Közvilágítás bôvítés
Régi probléma, hogy vannak „sötét foltok” 

a településen, sok helyen csak minden má-
sodik oszlopon van lámpa felszerelve. Több 
éve tervezzük, hogy új lámpákat szereltetünk 
fel, az idei év második felében ez is megvaló-
sul. Összesen 40-45 lámpa felszerelésére lesz 
szükség.

Útfelújítások, 
járdafelújítás

A tavalyi év folyamán közel 20 millió Forin-
tot nyert az Önkormányzat az önkormányzati 
utak felújítására, valamint a csapadékvizes 
pályázat is tartalmaz ilyen irányú költségeket. 
Az utak felújítását a tervezett ároktisztítások, 
és árokkialakítások miatt a jövô évre tervez-
zük, hogy ne fordulhasson elô, hogy az idén 
felújított útszakaszok a csapadékvíz beruhá-
zás miatt szinte azonnal megrongálódnak. 
Éppen emiatt az idei évre járdaépítést sem 
tervezünk.

Hidak rendbetétele
A tavalyi nagy esôzés a Kotz-közben lévô 

hidat erôsen megrongálta, és a Virág utca 
Nagymezô utca közötti hidat teljesen elmos-
ta. A helyreállításukra Vis maior pályázatot 
nyújtottunk be, ami sikeresnek bizonyult, így 
a nyár folyamán a hidak felújításra kerülnek.

Buszvárók
A település több buszvárója is rossz állapot-

ban van, illetve felmerült, hogy új buszvárók 
felállítására is igény lenne. Kövesgyûrpusztán 
a tavalyi évben elkezdtük a buszváró felújí-
tását, ami az idei évben befejezôdik. A Tót-
vázsonyi elágazónál a Veszprém felé menô 
buszmegállóba új buszváró letelepítése fog 
megvalósulni a nyár folyamán, illetve a tótvá-
zsonyi buszmegállók felújítását is elkezdjük az 
idei évben.

Sipos Ferenc

2017. évi fejlesztések
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Természetes 
vízfolyások, árkok 
tisztán tartása

Az elmúlt évek esôzései jelentôs 
károkat okoztak a kertekben, 
utakban, aminek az egyik oka, 
hogy a kertek végi vízfolyásokban, 
illetve az árkokban gyakran gáta-
kat építenek, hogy az öntözéshez a 
vizet jobban fel lehessen használ-
ni. Ezek a gátak egy jelentôsebb 
csapadék folyamán elszabadulnak 
és eltömítik az átereszeket, va-
lamint elakad bennük a víz által 
hozott törmelék, így még nagyobb 
kárt okoz a leömlô víz. Megkér-
jük a lakosságot, hogy ne építse-

nek gátakat, és ne vezessék be a 
patakot a saját területükre úgy, 
hogy annak a természetes egyenes 
vonala megváltozzon, mert ez je-
lentôsen növeli a víz okozta károk 
lehetôségét, akár a saját, vagy a 
szomszédok területein. A beruhá-
zás során végignézzük a patakok 
nyomvonalát, és elbontatjuk a ki-
épített gátakat, amiket a beruhá-
zás után sem szabad visszaépíteni, 
mert akkor a probléma ugyan úgy 
elô fog jönni.

Tûzgyújtási 
tilalom

Tótvázsony rendelkezik helyi 
tûzgyújtási rendelettel, ennek 
hiányában nem is lehetne tüzet 

gyújtani a település belterületein, 
a külterületeken pedig csak a ka-
tasztrófavédelem engedélyével le-
het tüzet gyújtani. A rendeletünk 
meglehetôsen tág idôintervallu-
mot biztosít mindenkinek, hogy a 
keletkezett ághulladékot elégesse, 
mégis azt tapasztaljuk, hogy több 
esteben ezen idôintervallumokom 
kívül is tüzelnek a helyi lakosok. 
További probléma, hogy több este-
ben vizes hulladékot égetnek, ami 
nem ég csak füstöl, illetve olyan 
egyéb anyag is a tûzbe kerül, ami 
bûzösen, kellemetlen szag kísé-
retében ég el. Az Önkormányzat 
kész átbeszélni a helyi rendeletet, 
és alkalmazkodni a lakossági igé-
nyekhez, de fontos, hogy addig 
is mindenki betartsa a leírtakat. 
Nem az Önkormányzatnak prob-
léma a rendelet be nem tartása, 
rendszeresen kapunk visszajelzést 
a lakosság részérôl a nem megfe-
lelô tûzgyújtások miatt.

Sipos Ferenc
Önkormányzat Tótvázsony

10 évvel ezelôtt, 2007-ben azzal 
az ötlettel állt elô néhány szülô, 
hogy a pályaválasztás elôtt álló 
gyerekek nem ismerik a szakmá-
kat. Tegyünk valamit azért, hogy 
megismerjék, ki próbálják magu-
kat egy – egy szakterületen. Az 
ötlet nagyon tetszett és elindultak 
a gondolatok, telefonok, a szervezô 
munka. Ôsszel pedig otthont ad-
tunk a szakmabemutatónak, ahol 
23 szakma képviselôi jelentek meg. 
Fôleg tótvázsonyi, hidegkúti és 
környékbeli szakemberek. Ez ak-
kor a környéken egyedülálló volt, 
fôleg egy kisiskola részérôl. 

A program nagyon jól sikerült, 
mindenki jól érezte magát. A kiál-
lítók szabadidejüket nem kímélve 
jöttek, megmutatták a gyerekek-
nek a szakmájukat, engedték, hogy 
néhány szerszámot ôk is kipróbál-
hassanak. Az is kiderült, hogy sok 
mester él a településen, egyfajta 
szakmai találkozó volt ez számukra 
is. A nagyszerû programot tovább-
gondoltuk és a következô évben 
már iskolákat is hívtunk, mutassák 
be szakmai képzésüket. Így lett 
több évre vendégünk a herendi 
porcelánfestô képzés, a zánkai kö-
zépiskola vendéglátói, a füredi ker-
tészeti vagy a Medgyasszai iskola 
tetôfedô képzése.

Azóta minden évben megszer-
veztük a programot. Nagyszerû 
példa ez a szülôk és az iskola 
együttmûködésére is. A gyerekek 
élvezték, hiszen belekóstolhattak 
a szakmákba. A lányok beülhettek 
a fodrász székbe, a manikûröshöz, 
készíthettek cukrász figurákat. 
Volt, amikor különleges szakem-
berek is jöttek, például a gyékény-
fonó, aki anyagismereti bemutatót 
is tartott és a gyerekekkel együtt 
készített babákat gyékénybôl. Járt 
nálunk bôrmíves, aki megmutat-
ta a karkötô készítést és hamaro-
san sokunk kezén saját készítésû 
karkötô díszlett.  A kôfaragónál a 
kemény kô alakításán dolgoztak a 
gyerekek. Közben kóstolhattuk a 
zánkaiak által készített koktélokat, 
palacsintákat.

Idén a 10. alkalomra készültünk 
és valami újat is szerettük volna 
nyújtani. Az Iparkamara segítségé-
vel a május 4-én tartott bemutatót a 
környékbeli iskolások is láthatták. 
A kamara szervezésében óránként 
hozták buszok a gyerekeket. Nyol-
cadikos lányok segítettek a ven-
déglátásban, kávéval, szendviccsel 

Lakossági felhívások

kedveskedtek a kiállítóknak. Itt 
szeretném megköszönni a szülôk-
nek a sok szendvicset, amivel a ren-
dezvényt támogatták. Mivel mun-
kanap volt, minden diákunk látta a 
rendezvényt, sok kiállítótól kaptak 
kis ajándékokat. Nagyon jó érzés, 

Mesterségem címere 10.

hogy kis létszámunk ellenére ilyen 
sok embert meg tudtunk mozgatni, 
bevonni és színvonalas programot 
tudtunk szervezni. Köszönöm 
az Iparkamara munkatársának 
Stampf Eszternek is a segítségét, 
akinek nagyon tetszett az iskolánk 

és a közös munkának akár folyta-
tása is lehet.  A legnagyobb ered-
mény az, ha valóban megtetszik a 
gyerekeknek egy-egy szakma és a 
pályaválasztásukat segítjük a prog-
rammal. Az évek alatt több diák 
is a szakmabemutatón szerzett él-
mények hatására választott iskolát, 
szakmát.

Kapitány Veronika
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A fantasztikus összefogás és 
csapat munka erejét szeretnénk 
bemutatni pár szóban, mégpedig 
a Janka Tanya istállójának kivi-
telezését. Az istálló a konyhakert 
mellé, fából, beton alapra lesz fel-
építve. A beton alapot  magyar ön-
kéntesekkel közösen készítettük 
el. Az istálló helyét Haász Lôrinc 
mérte ki önkéntes munkában és 
Hauck János ásta ki az alapot. A 
Szirbek család támogatta anyagi-
lag az alap ásást.

A betonozáshoz szükséges 
sódert, cementet a holland Hon-
garije comité adományozta. A  
betonozáshoz szépen folyama-
tosan készítettük össze a szük-
séges anyagokat, eszközöket. 
A betonozáshoz szükséges zsa-
lukövet, cementet Veres Tibor 
díjmentesen elhozta a tüzéprôl. 
A sódert, követ, Reiter úr szál-
lította. A Dobszay családtól és az 
önkormányzattól kaptunk követ, 
amit Tótvázsony önkormányzata 
segített elszállítani. Az önkor-
mányzat betonhálót is adományo-

zott Janka Tanyának és segítettek 
elszállítani a betonkeverôket. Jú-
nius 3-án szombaton a foglalkoz-
tatott munkatársaink szüleibôl és 
helyi lakosokból álló önkéntes csa-
pat gyors tempóban, de nagyon jó 
hangulatban a külsô betonalapot 
elkészítették és a belsô teret tele 
rakták földdel. Még arra is jutott 
idô, hogy kimérjék a kerítés oszlo-
painak helyét. Az oszlopokra rög-
zít rudak lesznek hegesztve, hogy 

stabilan megálljon a betonban. Ez 
a munka a Pittner család segítsé-
gével készült el.

A holland Baaldeborg alapítvány 
tervezte az istállót Janka Tanya 
kérése alapján. Az istállót a Ba-
alderborg alapítvány önkéntesei 
Hollandiában készítik és elemekre 
bontva szállítják ide, ahol a hol-
land önkéntes csapat fogja össze-
állítani.

Ez a projekt egy szép példája 

annak, hogy Janka Tanya közös 
összefogás eredménye. Mint egy 
kirakó. A kirakóban is rengeteg 
darabka van. Minden darabka szá-
mít, mert ha csak egy is hiányzik, 
akkor nem kapunk egész képet. 
Janka Tanya ugyanígy mûködik. 
Sokan sokféleképpen támogatják 

Janka Tanyát. Van aki tárgyi dol-
gokban, van aki tanáccsal, ötlettel, 
fizikai segítséggel, vagy adomány-
nyal stb. Minden támogtatás, hoz-
zájárulás Janka Tanya célját  és 
foglalkoztatott munkatársainak 
mindenapi életét segíti. Az össze-
fogás és csapatmunka nagyon sok 
pozitív energiát ad annak is, aki 
részt vesz benne és annak is akiért 
történik. Köszönjük szépen ezt a 
rengeteg sok támogatást!

Janka Tanya hírei
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A községben már több cikluson 
keresztül mûködik Német Nemze-
tiségi Önkormányzat, a tisztség-
viselôk munkájukért tiszteletdíjat 
nem vesznek fel. 

A Tótvázsony Német Nemze-
tiségi Önkormányzat célja, hogy 
képviselje Tótvázsony területén 
élô német nemzetiségi lakosság ér-
dekeit, biztosítsa jogait, segítse elô 
az itt élô német közösség nemzeti 
identitásának megôrzését, járuljon 
hozzá az anyanyelv használatának 
és fejlesztésének javításához, se-
gítse elô a kulturális autonómia 
megvalósulását a német közösség 
körében, közvetítse a többségi 
társadalomnak a német kulturális 
értékeket, támogassa az intézmé-
nyekben folyó német nyelvi neve-
lést, oktatást.

A Nemzetiségi Önkormányzat 
együttmûködik a helyi önkor-
mányzattal, a környezô falvak-
ban mûködô Német Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal, a Veszprém 
Megyei Német Önkormányzattal, 
a Veszprém Megyei Német Ön-
kormányzatok Közösségével, vala-
mint a településen mûködô nem-
zetiségi hagyományôrzést végzô 
civil szervezetekkel. Az Önkor-
mányzat megyei, ill. országos ren-
dezvényeken is képviselteti magát. 

2016-ban 5 ülést és 1 közmeg-
hallgatást tartottunk. Rezsi ki-
adások nem merülnek fel, mivel 
mûködésünkhöz a települési ön-
kormányzat térítésmentesen biz-
tosít helyet. Saját bevétellel nem 
rendelkezünk. A költségvetésünk 
két részbôl tevôdik össze: az Em-
beri Erôforrások Minisztériumá-
tól mûködési célú költségvetési 
támogatást, és feladatalapú költ-
ségvetési támogatást kapunk.

2016-ban 781.686 Ft mûködési 
támogatásban részesültünk, ki-
adásaink számlavezetéssel, kikül-
detéssel kapcsolatosak voltak és 
az alábbiak megvásárlására is le-
hetôség adódott:

- Informatikai eszközök, lap-
top és program, multifunkciós 
lézernyomtató, telefon, kerti pad 

(katolikus temetôben került elhe-
lyezésre)

- A Német Nemzetiségi Egyesü-
let részére fellépô ruhák, csizmák 
tárolására 1 db tároló szekrényt 
készíttettünk.

- Az Egyesület által Tótvázsony-
ban és környékén már korábban 
összegyûjtött és kiadott énekeket 
kottázott formában közösen je-
lentettük meg a Veszprém Megyei 
Német Önkormányzattal.

- Deutscher Kalender naptára-
kat vásároltunk, és 3 példányban a 
Neue Zeitung újságot fizettük elô: 
az óvodának, az iskolának, a saját 
példányunk pedig a Schönwald 
Mária Községi Könyvtárban ke-
rült elhelyezésre, így a hetente 
megjelenô kiadvány mindenki szá-
mára elérhetô.

- Karácsonykor az iskolások 
elôadták a Christkind’l spielt, a 
templom díszítésére 2 db fenyôfát 
vásároltunk.

A feladatalapú költségvetési tá-
mogatás a költségvetési évet meg-
elôzô évben megtartott legalább 
négy képviselô-testületi ülésrôl 
és a közmeghallgatásról készült 
jegyzôkönyvek határozatai alap-
ján, elbírálási szempontrendszer 
alapján történik. A 3 szempont-
sorra összesen 100 pontot lehet 
elérni, és az abból elért pontoknak 
megfelelô összeget biztosítják szá-
munkra. 

2016-ban a feladatalapú támoga-
tás összege: 695.466 Ft volt. Ebbôl 
a keretbôl nyújtottunk támoga-
tást: 

Tótvázsony és Hidegkút Önkor-
mányzatok Óvodájának és Bölcsô-
déjének 143.200 Ft-ot biztosítot-
tunk, melybôl az intézmény

- A Márkón megrendezett Né-
met Nemzetiségi Óvodák Tánc-
találkozójára az utazási költséget 
biztosította.

- Mozgáskotta óvodai fejlesztô 
játékot vásárolt. 

A Tótvázsonyi Német Nemzeti-
ségi Egyesület részére 150.000 Ft-
ot juttattunk, melyet rendezvény 
kiadásaira fordították: 

- Nemzetiségi Találkozó zene-
szolgáltatása 

- A szereplô csoport buszköltsé-
ge, egyéb kiadás 

A Te Jövôdért Alapítvány támo-

gatása 100.000 Ft volt, melybôl
- A Városlôdön megrendezett 

német nemzetiségi iskolák verse-
nyére történô utazás költségét biz-
tosították. 

- Iskolai német órákhoz kapcso-
lódó, fejlesztôeszközöket, játéko-
kat szereztek be.

A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesü-
letet 150.000 Ft-tal támogattuk, 
az összeget a következôkre fordí-
tották:

- Tótvázsonyban német hagyo-
mányok dokumentálása, temati-
kus film készítése, a felvett szöve-
gek legépelése. 

- Szüreti mulatság szervezése 
- A virágvasárnapi passióének 

felvétele, DVD készítése. 
Az Ôszidô Nyugdíjasklub kirán-

dulási útiköltségéhez 30.000 Ft-tal 
járultunk hozzá. 

Az Úrnapi sátrak, és a templom 
feldíszítésére 20.000 Ft-tal a virág-
vásárlást támogattuk. 

Harmonika táborban résztvevô 
gyermek részvételi díját (30.000 
Ft) vállaltuk át. 

Pályáztunk kisbuszra, és tá-
mogattuk az Ifjúsági Egyesület 
pályázatának benyújtását a ma-
gyarországi német ifjúsági talál-
kozóhelyek berendezésére, sajnos 
a pályázatok nem részesültek ked-
vezô elbírálásban.

A tavalyi évben a „IV” Kulturális 
Közfoglalkoztatási Program”-ban 
vettünk részt, 1 fô áprilistól az 
Ifjúsági Egyesület alkalmazásába 
került, és segítette a mi munkán-
kat is. A MI újsággal foglalkozott, 
táblázatba rögzítette az eddig 
megjelent cikkeket. A dobeli hon-
lapról cikket fordított, fényképe-
zésben segített, plakátokat, belépô 
jegyeket készített a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat báljára, és a 
Nemzetiségi Találkozóra.

Német nyelvû könyveket vásárol-
tunk, melyekkel a Schönwald Má-
ria Községi Könyvtár állományát 
bôvítettük:

- Gerhard Seewann: A magyar-
országi németek története c. könyv 
magyar nyelven, (két kötetes) és 
német nyelven, (Die Geschichte 
der Deutschen in Ungarn) mely 
szintén két kötetes 

- „Városlôdi sváb lakodalmas - 
Eine alte Waschludter Hochzeit” 

címû könyv és DVD. 
Az általános iskola könyvtárába 

került elhelyezésre a két kötetes 
Gerhard Seewann: „A magyar-
országi németek története” címû 
magyar nyelvû kiadvány. 

Az év során kötelezô képzésen 
vettünk részt, több rendezvényen 
is képviseltük a Nemzetiségi Ön-
kormányzatot: 

- A Barnag Jövôjéért Alapítvány 
2016. június 11.-én tartott prog-
ramján, és 2016. augusztus 6.-án 
a Vöröstói Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által szervezett fa-
lunapon.

- 2016. július 30.-án Veszprém-
ben a Landesrat (Magyarországi 
Német Ének-, Zene- és Tánckarok 
Országos Tanácsa) alapításának 
XX. évfordulóján. 

- A Landesrat 2016.szeptember 
10. én Veszprémben tartott XX 
Magyarországi Német Egyházze-
nei Ünnepén. 

- 2016. október 15.-én Veszp-
rémben, a 26. Német Nemzetiségi 
Fesztivál és megyei svábbálon.

2017-ben magasabb pontszámo-
kat értünk el, így a tavalyinál lé-
nyegesen nagyobb összegbôl gaz-
dálkodhatunk: 

- Mûködési célú támogatásunk 
781.686 Ft (a tavalyi évhez hason-
lóan, mivel a 2011.évi népszám-
lálás alkalmával több, mint 50 fô 
vallotta magát német nemzetisé-
ginek)

-A feladatalapú támogatásunk 
pedig 1.472.680 Ft.

Továbbra is igyekszünk megva-
lósítani a kitûzött nemzetiségi cé-
lokat, és jól végezni munkánkat,. 
Fontosnak tartjuk, hogy elôdeink 
örökségét, értékeit, hagyományait 
megôrizzük, megéljük és tovább-
adjuk a felnövekvô generációnak.

A Képviselô-testület nevében 
szeretném megköszönni a Hivatal, 
az Önkormányzat dolgozóinak, 
hogy a tavalyi évben is maximáli-
san segítették munkánkat, és kö-
szönetet mondunk mindazoknak, 
akik céljaink elérésében támogat-
tak bennünket!

Hauck Jánosné
Tótvázsony Német  

Nemzetiségi Önkormányzat

Tótvázsony Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
beszámolója a 2016-os évrôl
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Német  
Nemzetiségi Találkozó

2017. június 11.-én Tótvázsonyban a Német Nemzetiségi Egyesület 
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 21. alkalommal szervezte 
meg a Nemzetiségi Találkozót. A program a Millennium parktól a 
népviseletbe öltözött csoportok - élen Balatonfüred Város Koncert 
Fúvószenekarával - zenés felvonulásával vette kezdetét. Idén a helyi 
civil szervezetek majális programján a kultúrház mellett májusfa ál-
lítására került sor. A fa kidöntése a Tûzoltó Egyesület irányításával 
e rendezvény keretében valósult meg, a kultúrcsoportok ének és tánc 
mûsorszámait követôen.

Az iskola tornatermében a magyar és a sváb himnuszok elhang-
zása és a vendégek köszöntése után Scheer József, a Tótvázsonyi 
Német Nemzetiségi Egyesület jelenlegi elnöke köszöntötte a részt-
vevôket. Ismertette az egyesület megalakulásától (1994) végzett te-
vékenységet, és megköszönte Bakonyi Józsefnek, az elnökségi ideje 
alatt végzett munkát. A kulturális program Wágenhoffer Kornélia, 
a Veszprémi Regionális Iroda vezetôjének köszöntô szavai után vet-
te kezdetét. Elsôként Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarát 
hallhattuk Hégely Ákos vezényletével. Nagy élményt nyújtott az óvo-
da nagycsoportosainak lelkes tánca, Hauck Ildikó irányításával. Szí-
vet melengetô német népdalcsokrot adott elô az iskola énekkarának 
4 tagja, és felkészítô tanáruk, Zsilinszky Cecília. A program folytatá-
saként az alábbi csoportok nyújtottak nagy élményt a rendezvényen 
megjelenteknek: herendi Vergissmeinnicht Tánccsoport, vezetôje 
Hauck Veronika, a Városlôdi Heimatklang Dalkör, vezetôje Pfei-
ferné Takács Hajnalka, a Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Dalkör, 
vezetôje Hauck Jánosné. A Harmonika zenekar 6 fiatalból (Tósoki 
Dániel, Heilig Zoltán, Borsos Dominika, Molnár Mariann, Kovács 
Bálint, Jana Norbert) erre az alkalomra állt össze, és járult hozzá 
az ünnephez harmonika játékával: keringô és polka egyveleget ad-
tak elô nagy sikert aratva a közönség körében. Zárásként a városlôdi 
Pergô–Rozmaring Táncegyüttes elôadásában gyönyörködhettünk, 
vezetôi Petres Ákos és Petresné Reiter Andrea. Köszönetképpen a 
fellépô csoportok emléklapot és ajándéktárgyat kaptak, a mûsor vé-
gén pedig vendégül láttuk ôket. A finom vacsoráért köszönetet mon-
dunk a konyha dolgozóinak.

Köszönjük a közönségnek, hogy jelenlétükkel - a nagy meleg el-
lenére - megtiszteltek bennünket. Örülünk annak, hogy a fellépô 
nemzetiségi csoportok szép számú közönségnek mutatkozhattak be. 
Köszönetünket fejezzük ki a résztvevôknek, a Szülôknek, a segítô 
önkénteseknek és civil szervezeteknek, hogy a programunk megva-
lósításában, lebonyolításában segítségünkre voltak!

Hauck Jánosné
Német Nemzetiségi Önkormányzat és Egyesület

A Schönwald Mária Községi 
Könyvtár Tótvázsonyban új köny-
vek beszerzésével bôvíti állomá-
nyát. Néhány könyvet szeretnénk 
ajánlani a friss kötetek közül.

Vitári Zsolt

Volksbund  
és ifjúság
Dokumentumok 
a magyarországi német ifjúság 
történetébôl 1925-1944
Kronosz Kiadó, 2015

Az 1989 utáni idôszak forrásfel-
tárása, a korábban is ismert forrá-
sok újraértelmezése a magyaror-

KÖNYVAJÁNLÓ
szági németség 1930-as és 1940-es 
évekbeli történelmének végre ob-
jektív megítélését hozta. Ennek ke-
retében került sor a hazai németek 
emblematikus, már-már démoníz-
alt szervezetének, a Volksbundnak 
az átfogó újraértékelésére. Noha az 
új megközelítések révén nemcsak 
a szemlélet változott meg, de tu-
dásunk is bôvült, a mai napig adós 
maradt a kutatás azzal, hogy mi-
ként is alakultak a németség min-
dennapjai a kérdéses idôszakban, 
vajon az országosan kirajzolódó 
képet a helyi viszonyok feltérképe-
zése is alátámasztja-e. Forráskiad-
ványunk e kérdések megválaszolá-
sához akar hozzájárulni, hazai és 
külföldi forrásoknak olyan váloga-
tását kívánja közreadni, amelyben 
megelevenedik a Német Ifjúság 
nevû szervezet mindennapi tevé-
kenysége.

Tatár Rózsa

Túléltük! 
(Überlebt)
Emlékezések a malenkij robotra
Erinnerungen  
an den malenkij robot
Aposztróf Kiadó, 2017

1989-ben, a rendszerváltás évé-
ben két szegedi asszony mesélte 
el emlékeit. Azt, hogy 1945 janu-
árjában hogyan hurcolták el ôket 
a Szovjetunióba, kicsiny munkára 
(oroszul malenkij robot), mond-
ván, hat hétre kell csak menniük 
a Bánátba, hogy a háború miatt 
lábon maradt kukoricát letörjék. 
Hat hétre való ruhanemût és élel-
met csomagoltak, és akik életben 
maradtak négy-négy és fél év ke-
mény bányamunka után, meg-
romlott egészséggel tértek vissza 
fondorlatos módon, kenyéren és 
rántott levesen felhizlalva, hogy 
az ENSZ-ellenôrök ne találjanak 
feltûnôen lesoványodottakat kö-

zöttük. A riportkötet a négy és fél 
év megpróbáltatásairól és a haza-
térés utáni kitaszítottságukról és 
megfélemlítettségükrôl szól. A kö-
tet magyar és német nyelven jelent 
meg.

Fehér István

A magyarországi 
németek 
kitelepítése  
1945-1950
Akadémiai Kiadó, 1988

Vajon szükségszerû volt-e l945 
után a magyarországi németek je-
lentôs részének kitelepítése, s en-
nek során helyes volt-e a kollektív 
felelôsségre vonás alkalmazása?

Hitler bûneiért a németek, Hor-
thy bûneiért a magyarok kollektí-
ven felelôsek?

Ezekre az alapvetô kérdésekre 
ad választ, és a németek kitelepíté-
sének nemzetközi, valamint hazai 
összefüggéseit ismerteti a szerzô 
munkája. A kitelepítések elôké-
szítése, a koalíciós pártok közötti 
ellentétek bemutatása a kitelepíté-
sek megítélésében, a gyûjtôtáborok 
felállítása, a németek összeköltöz-
tetése s a kitelepítés drámai bemu-
tatása hitelt érdemlôen, levéltári 
adatok, történelmi dokumentumok 
alapján elevenedik fel a kötetben. 
A Függelékben 19 korabeli rende-
let, kitelepítési szabályozás szó sze-
rinti szövegét olvashatjuk.
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Mein EVS in Tótvázsony
Vor etwa 10 Monaten gab es einige Verän-

derungen in meinem Leben. Ich beendete 
mein Studium, entschloss mich eine Berufsa-
usbildung zu machen und ich zog aus meiner 
WG aus. Doch was sollte ich mit der Zeit bis 
zum Anfang meiner Ausbildung anfangen? 
Diese Frage beantworte mir ein Facebook-
post von meinem Freund Nico. Er hatte 
sich ein Jahr zuvor entschieden ein Freiwil-
ligenjahr in Ungarn anzutreten und seine 
Organisation, der TIE suchte jemanden der 
Nicò s Platz einnehmen würde. Die Stellen-
beschreibung klang interessant, ich hatte von 
Nico ohnehin bereits viel gutes gehört und 
auch die Tatsache, das es sich bei Tótvázsony 
um ein eher kleines Dorf handelte schreckte 
mich nicht ab, da mein bisheriges Leben viel 
aus Partys und Unternehmungen mit Freun-
den bestand und ich für mich eine Verände-
rung suchte. Also bewarb ich mich und nach zwei Wochen bekam ich von Szilard 
und András die Zusage, einen Monat später könne ich Anfangen. Dann ging alles 
sehr schnell, ich suchte mir eine Entsende-Organisation, die ich in der AWO-
Baden Württemberg fand und am 30. September morgens um halb neun trat ich 
meine Reise mit dem Zug von Jena über Wien nach Györ an. Am Bahnhof wurde 
ich von András abgeholt und wusste gleich, mit ihm würde ich mich großartig 
verstehen. Dass er am Ende zur wahrscheinlich wichtigsten Person für mich hier 
in Ungarn werden würde konnte ich da zwar noch nicht ahnen, aber wir waren von 
vornherein auf einer Wellenlänge.

Die erste Zeit lebte ich mit Dorina und Briggi zusammen, bis Dorina uns nach 
etwa einem Monat überraschend verließ. Briggi war ein eher stilles Mädchen, 
die zwar sehr freundlich war, aber mit der ich aufgrund unserer Sprachbarrie-
ren nicht übermäßig viel Kontakt hatte. Anfang diesen Jahres kammen dann 
Anna-Mária und Gáspárd dazu, mit denen ich mich gut verstand und auch ge-
legentlich Fußball zusammen schaute. Die Arbeit hier war von vornherein sehr 
Abwechslungsreich, ich transkribierte Interviews mit Vertriebenen, machte den 
Video und Ton-Schnitt dafür, plante eine Dienstreise für uns nach Deutschland, 
machte Bilder auf den verschiedenen Veranstaltungen in und um Tótvázsony, half 
bei derem Auf- und Abbau, pflanzte Bäume, machte den Dorfofen winterfest und 
viel mehr. Über einen Mangel an Beschäftigung konnte ich mich nie beklagen.  
In meiner Freizeit beschäftigte ich mich viel mit Dingen, die ich schon in Deut-
schland lange angehen wollte, für die mir aber immer die Zeit und Muse gefehlt 
haben, wie das erlernen einer Programmiersprache, Sport, Kochen, Fotografie 
und das Schreiben von Bewerbungen für meine Zeit nach dem EVS. Zum meinen 
liebsten Erlebnissen zählte es gelegentlich mit András auf seinen Weinberg zu fa-
hren und ihm dort ein bisschen bei seinen Renovierungsplänen zu helfen. Er war 
generell ein wichtiger Punkt in meinem EVS, da er mir bei allem half, eigentlich 
fast 7 Tage die Woche für mich da war, wenn ich ihn brauchte und außerdem ein 
guter Freund wurde.

Bei meinem On-Arrival-Training in Budapest lernte ich noch eine Gruppe 
anderer EVS´ler kennen, mit denen ich mich austauschen konnte und viel Spaß 
hatte, welche Beispielsweise aus ganz Ungarn für meinen Geburtstag nach Tótvá-
zsony kamen um hier das Wochenende mit mir zu verbringen, worüber ich mich 
sehr freute, durch welche sich mir aber auch gleichfalls Reisemöglichkeiten in 
ganz Ungarn eröffneten.

Alles in allem kann ich über meine Zeit hier sagen, dass ich sie sehr genossen 
habe. Ich habe viel über mich selbst gelernt, neue Fähigkeiten erworben, neue 
Freunde gewonnen und mir sind viele Möglichkeiten geboten worden, von denen 
ich nur bereue, dass ich den mir angebotenen Privatunterricht für Ungarisch nicht 
häufiger wahrgenommen habe.

Es war eine sehr prägende und schöne Zeit und ich werde euch alle ziemlich 
vermissen.

Euer Merlin

Az önkéntes évem 
Tótvázsonyban

Körülbelül 10 hónapja volt néhány változás az életemben. Abbahagytam a ta-
nulmányaimat, mely után úgy döntöttem, hogy gyakornokként helyezkedem el 
és kiköltöztem az albérletembôl. De mit is kellenne kezdenem az idôvel, míg el-

kezdôdik?
Ezt a kérdést Nico, barátom, egy fa-

cebook posztja válaszolta meg. Ô egy 
éve döntött úgy, hogy önkéntes lesz 
Magyarországon. Ezek után a fogadó 
szervezete, TIE, utódot keresett a he-

lyére. A felhívás érdekesnek hangzott, Nico-tól sok jót hallottam és tény az is, 
hogy Tótvázsony kisebb méretének ellenére nem ijesztett meg a korábbi sok szó-
rakozás és partik után, mivel változást kerestem. 

Így jelentkeztem és két hét után megkaptam a szervezet, Szilárd beleegyezését, 
hogy egy hónap múlva már kezdhetek is. Ezután minden gyorsan történt. Talál-
tam egy küldô szervezetet Baden –Württembergben és szeptember 30-án reggel 
fél kilenckor a vonaton ültem Gyôr felé. A vasútállomáson András vett fel és 
azonnal tudtam, hogy remekül meg fogjuk érteni egymást. Azt, hogy valószínûleg 
a legfontosabb ember lesz számomra Magyarországon, akkor még nem tudtam 
megmondani, de az elejétôl fogva azonos hullámhosszon voltunk.

Elôször Dorinával és Brigivel laktam, amíg Dorina körülbelül egy hónap múlva 
meglepetésszerûen elment. Brigi egy nyugodt és barátságos lány volt, de a nyel-
vi akadályok miatt nem volt sok kapcsolatunk. Ez év elején jött Anna-Mária és 
Gáspár, akikkel jól megértem magam és alkalomszerûen focit is néztünk együtt.

Az itteni munka nagyon változatos volt. Kitelepítettekkel készített interjúkat 
tettem át írott formába, filmet és hangot vágtam. Fényképeztem a különbözô 
tótvázsonyi rendezvényeken, segítettem a lebonyolításban (építés/bontás), fákat 
ültettem, téliesítettem a falu kemencéjét és még sok mást. Sosem panaszkodhat-
tam, hogy nem nincs mit tenni. A szabadidômben sok olyan dologgal foglalkoz-
tam, melyeknek már Németországban neki akartam állni, melyekhez hiányzott 
az idô és az ihlet. Egy programnyelvet megtanulni, sportolni, fôzni, fényképezni 
és álláspályázatokat írni az EVS utáni idôre. A legkedvesebb élményem az And-
rással eltöltött idô a szôlôhegyen, melynek során némi segítséget is jelentettem a 
rendbehozatalban. Ô, általában véve, fontos pont volt az EVS évem során, mivel 
mindenben segített, majdnem a hét minden napján ott volt számomra, amikor 
szükségem volt rá és ezenkívül jó barátok lettünk.

A megérkezési tréningemen Budapesten találkoztam további EVS önkéntessel, 
akikkel nagyon jól éreztem magam. Néhányan közülük eljöttek a születésnapom-
ra is Tótvázsonyba az ország minden részérôl. Velem töltötték a hétvégét, mely-
nek nagyon örültem. Továbbá számomra is lehetôvé vált utazni.

Minden végén kijelenthetem, hogy nagyon élveztem az itt eltöltött idôt. Sokat 
tanultam magamról, új képességeket szereztem, új barátokat szereztem.  Sok le-
hetôségem volt és sajnálom, hogy nem éltem a magyar nyelv tanulásának lehetô-
ségével.

Egy kiváló és szép idôt töltöttem itt, és mindannyian hiányozni fogtok.

Merlin
fordítás: Turcsányi András

Közös(ségi) kikapcsolódás

Egyesületünk eddigi egyetlen – ám reményeink szerint nem utolsó –  kirándu-
lását április utolsó hétvégéjének szombatján tartottuk. Szép számban gyûltünk 
össze a veszprémi vasútállomáson, felszállva elfoglaltunk egy egész vagont. Jó volt 
látni, hogy sokan családostul, gyermekekkel érkeztek, s a korosabbak sem riadtak 
vissza egy kis gyaloglástól. 

Rövid, alagutakkal, hidakkal tarkított vonatozás után érkeztünk Porva-Csesz-
nekre, ahonnan mindenki a maga tempójában indult neki a közel 5 kilométeres 
túrának, a kanyargós Cuha-patak többször keresztezte utunkat, a gyerekek legna-
gyobb örömére. Gyönyörû természeti környezetben, sokszor köveken, zuhogókon 
átkelve, jókat beszélgetve tettük meg a távot. 

A kiadós gyalogút végére, jólesô fáradtsággal pihentünk meg a vinyei vasúti 
megállótól pár lépésre található fapadokkal, játszótérrel körbevett büfében. Leve-
zetésnek meglátogattuk a Kôpince-barlangot – ami sokak szerint Savanyó Jóska, 
az utolsó bakonyi betyár egyik búvóhelye is volt –, majd hazaindultunk.

Az elsô kirándulás sikerén felbuzdulva, és a nagy érdeklôdésre tekintettel, sze-
retnénk évente egy-két alkalommal (inkább az enyhébb tavaszi-ôszi napokon) szí-
nesíteni e programmal is a helyi közösségi életet. Csatlakozni bárki tud, minden 
lelkes természetjárót és kis hazánk gyönyörû vidékei iránt érdeklôdôt nagy szere-
tettel várunk! A következô egy napos, buszos kirándulás terveink szerint október 
6-án lesz, a helyszín megbeszélés alatt: felmerült a Fertô-tó környéke, az Ôrség, 
vagy egy nagyobb dunántúli város felfedezése. 

Magyar Judit
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Beszámoló a 
nyugdíjasaink életérôl

Május hónapban sem unatkoztunk, és két nagy programunkon vagyunk 
túl, valamint részt vettünk a Tótvázsonyért Alapítvány és a falu civil szer-
vezetei által rendezett, egész falut megmozgató rendezvényen. Egyesü-
letünkbôl két fô, a Közösségi Házban megszervezett akadályversenyen 
vállalt feladatokat, majd a kultúrmûsoron a népdalkör vidám tavaszi da-
lokat énekelt.

Május 20-án, Budapesten jártunk, egy egész napos kiránduláson, Meg-
néztük a Szent István Bazilikát, onnan átmentünk a Parlamentbe, majd 
hajóra szálltunk, végül a Gellérthegyrôl egy rövid pillantást vetettük Bu-
dapest csodálatos panorámájára.  A napot a Gemini vendéglôben egy 
vacsora elköltésével zártuk. 

Pár nap múlva egy maradandó élményt nyújtó látogatást tettünk Ajká-
ra, Az ottani nyugdíjasok meghívására. Káldi Géza és társai, számunkra 
sokáig emlékezetes programokat szerveztek részünkre. A Mûvelôdési 
központban Bábics Valéria, a ház igazgatója tartott, fôleg Ajka kulturá-
lis életérôl elôadást. Ôt követte Heffler László fôépítész beszámolója a 
város kialakulásáról. Mi is produkáltuk énekkarunk és Vargáné Terike 
révén egy rövid elôadást. 

A következô helyszín a Bányász Múzeum volt. Itt Dukán József geoló-
gus ismertette a bánya történetét, valamint rövid elôadást tartott a geo-
lógia tudományáról.  Vegyes érzelmeket váltott ki belôlünk, a hatalmas, 
rozsdás, bányászathoz használt gépek kiállítása, amik mára csak ócska-
vasnak. és a múlt idézésére jók.

Láttuk még Fekete István regényeinek szereplôirôl készült szobrokat 
egy szép, tóparti parkban, és a Városi Múzeum fotó kiállítását is. Még 
Savanyó Jóska ember nagyságú fa szobrát is láttuk.

Egy szomorú esemény, a kolontári ökológiai katasztrófa (10 halott és 
hatalmas anyagi kár) emlékére készült mementót is megnéztük, és Káldi 
Géza, amit a saját véleményeként elmondott a gátszakadás történetérôl, 
még bonyolultabbnak tûnik a katasztrófa oka. 

Mindent összegezve, egy rendkívül élményekben gazdag napot töltöt-
tük el az ajkai nyugdíjasokkal, és törhetjük a fejünket, milyen programo-
kat tudunk szervezni részükre, hogy megközelítôleg viszonozni tudjuk 
szíves vendéglátásukat. 

Pázmándi Attila
Ôszidô Nyugdíjasklub

Tótvázsonyi  
Hímzô Mûhely házatájáról

A Matyó Népmûvészeti Egyesület, a Hagyományok Háza, a Népmûvé-
szeti Egyesületek Szövetsége által meghirdetett VI. Százrózsás Hímzô-
pályázat és Kiállítás anyagába pályázati úton bekerültek a Tótvázsonyi 
Hímzô Mûhely által készített hímzések. Az UNESCO Szellemi Kultu-
rális Örökség listáján szereplô és Hungarikumként elismert matyó hím-
zôkultúrát feldolgozó pályamunkánk tardi lepedôvégen szereplô minta 
feldolgozása volt. Alkalmazott öltéstechnika keresztszemes.

A kiállítás megnyitó 2017. június 23-án 11 órakor a mezôkövesdi Matyó 
Múzeumban került megrendezésre.

A matyó hímzéshagyomány korszerû alkalmazásával készített nagy-
szerû alkotásáért A Tótvázsonyi Hímzô Mûhely alkotói is oklevélben 
részerültek:  Dobszay Farkas, Hauck Jánosné, Koczor Anita, Nagy Gel-
lértné, Utczás Gáborné. Szuperné Bohus Judit mûvészeti vezetônk külön 
díjban részesült, a legeredményesebb hímzôszakkör vezetôi munkájáért.

Nagy Gellértné, hímzô

CIVIL MAJÁLIS

A Tótvázsonyért Alapítvány elsô al-
kalommal rendezte meg a Civil Majá-
list. Nagy várakozással, lázas szer-
vezkedéssel készültünk a programra. 
Emlékeinkben még éltek a régi majáli-
sok, az izgalmas májusfa állítások és a 
hozzá fûzôdô legendák. Valami hason-
lót képzeltünk el, amikor megkerestük 
a civil szervezeteket azzal a kéréssel, 
hogy segítsenek megvalósítani az el-
képzelésünket. Többszöri egyeztetés, 
közös gondolkodás eredményeként 
összeállt a program. Május elsején az 
idôjárás is kegyes volt hozzánk, talán 
ennek is köszönhetô, hogy az akadály-
pályán 27 csapat indult, s több mint 100 
fô teljesítette a feladatokat. A csapato-
kon kívül a nap folyamán is sok látoga-
tója volt a programunknak. Büszkén 
mondhatom, hogy sok éve szervezünk 
már közösségi programokat, mégis 
az volt az érzésünk, hogy valami olyat 
sikerült felkínálnunk a település lakó-

inak melyre igényük van. Ezért a ren-
dezvény után ismét összeültünk, hogy 
a tapasztalatainkat megosszuk egy-
mással. Mindannyian úgy értékeltük 
a programot, hogy nagyon jól sikerült, 
annak ellenére, hogy elôfordultak hi-
bák is.

Arra az elképzelésre jutottunk, hogy 
a tapasztalatainkat felhasználva sze-
retnénk az elkövetkezendô években is 
hasonló majálisokat szervezni. 

Szeretném megköszönni a civil szer-
vezetek, magánszemélyek munkáját és 
támogatását, bízva abban, hogy jövôre 
ismét együtt, jó hangulatban tölthetjük 
a május elsejét.

Magasi Jánosné
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Várjuk a Nefelejcs Alapítvány tagjai 
közé azokat a helyieket, vagy tótvá-
zsonyi kötôdéssel rendelkezôket, akik 
szívesen vennének részt programjaink 
elôkészületeiben, megvalósításában. 
Alapítványunk kulturális programokat, 
gyermek programokat szervez, szociális 
raktárat üzemeltet Tótvázsonyban, il-
letve saját kezdeményezésként palánta-
osztást szervez az év elején. Szintén mi 
kezdeményeztük a helyi Idôsek Napját, 
amit több éve sikeresen csinálunk. A 
saját programjainkon kívül szívesen 
részt veszünk a helyi szervezetek 
rendezvényein, ahol a segítés mellett 
mi is jó hangulatban veszünk részt a 
programokon. Ha valaki érdeklôdik 
a munkánk felôl, szívesen lenne 
állandó tagunk, vagy akár alkalmi 
segítônk, kérem keressen az alábbi 
telefonszámon!
06 20/401-2544

Király-Piltman Katalin

Idén negyedik alkalommal 
rendeztük meg Szent Iván éji piknik 
nevû programunkat a Tó-parkban. 
Szerencsére az idô is kellemes 
volt, hogy egy jót szórakozzunk. 
Örülünk, hogy sokan kedvet 
kaptak és ellátogattak a helyszínre. 
A rendezvény alatt alapítványunk 
tagjaival frissen sült krumplis 
pogácsát sütöttünk, és szörppel 
készültünk.  Fellépônk, a Csopak 
Demizson Allstars Orchestra 
színvonalas koncertet adott. A 
mûsor után tábortüzet gyújtottunk, 
késôbb a tûzugrást is ki lehetett 
próbálni. Ezúton köszönjük 
mindenkinek, aki segített a 
szervezésben, lebonyolításban. 
Reméljük mindenki jól érezte 
magát! A programot a Tótvázsonyi 
Önkormányzatának Civil keret 
2017 támogatása segítette.

Király-Piltman Katalin
Nefelejcs Alapítvány

Születés Fája
2017 tavaszán is megrendezésre került immár 9. alkalommal a Születés 

Fája program, a Mini Manó Klub és a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
szervezése által. Nagyon szeretjük ezt a szép ünnepséget, amit évek óta 
a Tó-parkban rendezünk meg. Ezen a napon az édesanyákat és az elmúlt 
12 hónap szülötteit köszöntjük. Megajándékozzuk ôket, majd mûsorral 
is kedveskedünk. 

Hauck Szabolcs köszöntô beszéde után felléptek a tótvázsonyi iskola 
2. osztályos tanulói. Megható anyák napi verssel, énekkel és furulya 
elôadással készültek. A gyermekeket Heilig Mária néni készítette fel.

A gyermekekrôl sem feledkezhettünk meg, hisz szép számmal jöttek 
el a programra. Rosta Géza vidám gyermekeknek szóló dalaival 
szórakoztatta a közönséget. Nagyon szép nyárias idônk volt. Az éhes 
szájakat pedig nutellás kenyér, sütemények várták, a Mini Manó Klub 
anyukái jóvoltából. Idén is elhelyeztünk egy táblát a fûzfa alatt, ezúton 
köszöntjük Tótvázsony legifjabb lakosait.

2016. májusától 2017. májusáig született gyermekek:
Dávid István, Király Barnabás, Bertalan Julianna, Borbás Gergely, 

Benczik Botond, Mayer Márton, Majer Kristóf, Visegrádi Kornél, 
Sebestyén Emma Nikolett, Steierlein Dóra, Weinhardt Ádám Dániel, 
Király Bence, Bíró Milán Márton, Rózsa Boglárka, Horváth Róza

Hamar Zsóka, Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Nefelejcs alapítvány - tagtoborzás

SZENT IVÁN  
ÉJI PIKNIK


