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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Az idén próbáltunk újításokat belevinni a rendezvénybe.
A helyszín a rendezvénysátor volt, amiben elfértünk, jó volt az akusz-

tikája és még a hômérséklet is kibírható volt.
Balatonfüred Város Fúvószenekara vezette a menetet, és csalta ki az 

embereket otthonaikból.
Minden megállóban egy kis mûsorral és az elmúlt év eseményeinek 

kidobolásával hívtuk a lakosokat a mulatságra. Nagyon sok finom po-
gácsát kaptunk, amivel meg tudtuk kínálni a jelenlévôket.

Visszaérve megkóstolhattuk az Iskola Szülôi Munkaközösségének 
fôztjét. E finom vacsorát teával és forralt borral öblíthettük le. Sokak 

örömére Hauck Jánosné Álich Vera néni elkészítette nekünk a tojásos 
bort. Nagy siker és érdeklôdés fogadta a mûsorszámok közötti árve-
rést. A színpadi produkciók önmagukért beszéltek. A mûsor végén Sáti 
megtáncoltatta a jelenlevôk apraját-nagyját.

Nem tudjuk elégszer megköszönni azt a rengeteg segítséget, amelyet 
kaptunk e jó hangulatú rendezvény sikeres lebonyolításához. Minden-
kinek nagyon szépen köszönjük!

Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Október közepén, gyönyörû napsütéses idôben töltöttünk együtt egy 
napot, felfedezve dióhéjban Sopron és környékének látnivalóit. Elôze-
tesen lehetett választani több lehetôség közül, hogy hova látogassunk 
el, a többség akarata érvényesült, így mehettünk Sopronba, egy röpke 
városnézésre, majd sétáltunk egyet a Károly magaslati kilátóhoz, aztán 
következett egy délutáni hajókázás a Fertô-tavon, végül bôséges es-
tebéddel zártuk a napot. 

Egy napba mûvészet volt ennyi mindent belezsúfolni, mégis megérte, 
mert kedvcsinálónak tökéletes volt – akinek megtetszett a környék, pár 
napot érdemes rászánni, hisz bôven van még mit felfedezni a „Hûség 
városában” és tájékán. 

Mivel az elsô szervezett buszos kirándulás volt, a tapasztalatokkal 
gazdagodva reméljük egyre élvezetesebb kikapcsolódást tudunk nyújta-
ni a tótvázsonyi közösségnek. Legközelebb tavaszra tervezünk hasonló 
kiruccanást, májusban lesz lehetôség – megint közösen megválasztva az 
úticélt –, hogy újra útra kelhessen a falu apraja-nagyja. 

Magyar Judit
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

1948. február 10-én indult el a vonat Drezda felé 
a Tótvázsonyból kitelepítésre ítélt sváb lakosok-
kal. 2018 februárjában megemlékezést szervez a 
helyi nemzetiségi közösség, melyhez egyesületünk 
egy filmet szeretne készíteni a témában.

Várjuk azok jelentkezését, akik tudnának a té-
mában információval szolgálni, érintett volt a 
családjuk, vagy rokonságuk, barátaik. Van esetleg 
régi levelezésük, fényképük, személyes történe-
tük a témában, vagy tudnak kitelepített családok 
leszármazottaihoz elérhetôséget. Természetesen 
lehetséges a történetek, információk diszkrét ke-
zelése is, nem csak azok jelentkezését várjuk, akik 
a filmben kívánnak megjelenni, háttér informáci-
óknak is örülünk.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

06 20 621 0631

Szüreti felvonulás és mulatság

FALUKIRÁNDULÁS

Erzsi néni, Tótvázsonyból elszár-
mazott lakos, Geretsriedben az 
idôsotthonban

Németek kitelepítése Tótvázsonyból
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A tavalyi évben megren-
dezett Mikulásváró lovas 
délután nagy sikert aratott 
mind a gyermekek, mind a 
felnôttek körében. A gyer-
mekek mellett anyukák, 
nagymamák is felmerész-
kedtek egy-egy kör erejéig 
a lóhátra.

A sikerre való tekintettel 
ez évben is szeretnénk meg-
szervezni december 3-án, 
vasárnap délután ezt a fan-
tasztikus programot.

Lovas udvarunkba ismét 
ellátogat a Mikulás, és itt 
lesznek rénszarvas-lovacs-
kái is.

Programok: sétalovaglás 
a Mikulás rénszarvas 
lovain, kutyás bemutatók, 
terápiás játékok kutyák 
segítségével

Belépô: most is, mint tavaly, a Mikulásnak el kell énekelni egy dalocs-
kát, vagy verset mondani. Szívesen fogadja a Mikulás a rajzokat, egyéb 
alkotásokat is!

A rénszarvas lovacskák pedig, szívesen várják a répa, alma csemegéket.
Program helyszíne: Csárda Major Lovas udvar, Tótvázsony
Idôpont: 2017. december 3. vasárnap, 14 órától sötétedésig 
www.gyogytornalovon.hu,
Tel.: 06 70 345 3375

Vajky Andrea 

Mikulásváró lovas délután

SAVANYÓ JÓSKA  
ÉS BÁLINT GAZDA

Emlékhely lehetne a Hidegkút és Tótvázsony határában fekvô Sóspuszta romja. 
110 éve, 1907 április 7.-én itt halt meg Savanyó Jóska, az utolsó bakonyi betyárok 
egyike.

Élettörténetét többen is feldolgozták, levéltárakban kutatva, bírósági vádiratokat 
lapozva, helybeli öregek történeteit feljegyezve. Bandája Sobri Jóska és Milfajt 
Ferkó csapatához hasonlóan kisebb kihágások, lopások miatt törvényen kívülivé 
vált szegénylegényekbôl állt. Egymás mellett végsôkig kitartottak, egymás, illetve 
segítôik ellen soha nem vallottak. Így pártfogóik, orgazdahálózatuk soha nem 
került csendôrkézre. Ugyanakkor a gazdagabb nemesi rétegbôl jópáran védelmi 
pénz, mások pedig „jótett”-búvóhely, koszt, kvártély biztosítása- ellenében tud-
hatták magukat, életüket és vagyonukat biztonságban.

Ahogyan az Alföldön, úgy itt, a Bakonyban is, a betyárok elsôsorban könnyen 
értékesíthetô készpénzt, ékszert raboltak. Egyúttal az uzsorakamatra kiadott 
váltókat eltüntetvén, sokszor okafogyottá váltak a már amúgy is eladósodott, 
ellehetlenülô szegényemberekkel szembeni követelések. Ezért is bírták a nép 
támogatását. No meg azért is mert sokszor szerelem is szövôdött a csárdákban, 
búcsúi bálokban a bátor legények és a szemrevalóan csinos menyecskék között.

Párját ritkító az alábbi anekdota a fentiekkel kapcsolatban.

SAVANYÓ JÓSKA ÉS BÁLINT GAZDA

Figyelemmel kísérte Savanyó Jóska bandája, az aktuális, nagy forgalmat lebo-
nyolító piacokat, vásárokat is. Így történhetett meg, hogy a szentgáli borhordó 
úton lesben állva, sötétedéskor egy jómódú dolgos hidegkúti parasztember akadt 
horgukra. Útját csôre töltött fegyvereikkel, lövésre kész puskáikkal állták el.

Pénzt vagy életet! -hangzott el az ellentmondást nem tûrô felszólítás. Ilyenkor 
bizony általában ez a két választási lehetôség marad. Illetve, ha jobban belegon-
dolunk, csak egyetlenegy.

Éppen aznap bizony három ökrén túladva, bankókkal teli erszénnyel igyekezett 
hazafelé Bálint gazda, és szorult helyzetbe kerülvén megegyezett Savanyó Jós-
kával.  Elengedték, úgy, hogy haja szála sem görbült, és a pénze is megmaradt!

Csak egy kulcsot és egy hordó bort kért cserébe a betyárvezér. A kérés apróság-
nak tûnik, semmiségnek, de neki a szó szoros értelemben véve mindent jelentett! 
A kulcs a balatonszôlôsi Sós-kút felett épült híres-nevezetes sárga pincét nyitotta. 
Itt, ha szorult a hurok körülöttük, meg tudták húzni magukat a betyárok. Vagy 
éppen innen kiindulva tudtak rajtaütni valamelyik környékbeli hatalmasságon.

A közvetlenül az erdô szélén épült présházat feltûnés nélkül közelíthették meg 
és hagyhatták is el, ha a szükség úgy hozta, akár fényes nappal! Ugyanakkor jól 
védhetô rácsos ablakaiból kémlelve a Nagy-Gella felé a szôlôhegyet, észrevét-
lenül senki meg nem közelíthette búvóhelyüket. Két szobájában, szénapadlásán 
kényelmesen elfértek, a szabadkéményes konyhájában vagy kint bográcsban 
bármikor fôzhettek egy ízletes vadpörköltet. A több mint 11 méter hosszú ter-
méskôbôl készült boltíves pincében két hosszú sorban álltak csántérfákon a bo-
roshordók, annak rendje-módja szerint csapra is verhettek egyet-egyet, ha nagyon 
megszomjaztak.

Koccintottak sokszor a gazdával egymás egészségére, ha éppen itt idôztek. Éj-
szakába nyúló beszélgetéseik során kalandos életútjukról is beszámoltak, de soha 
szó sem esett terveikrôl. Vendégként idôztek itt és megköszönve a szíves vendég-
látást búcsúztak  el minden esetben.

Annyi bizonyos, hogy 1876. után történhetett meg a fent említett eset, mivel a 
ház oromzatdíszén a három fürt szôlô mellett ezen évszám szerepel. Bálint gazda 
irigyei szerint a betyárok adtak nem kevés pénzt az építkezéshez. A valóságban 
a rengeteg munka, az okos, ügyes gazdálkodás hozta meg gyümölcsét, és lehetett 
így a szôlôhegy méltán legnagyobb egyedülálló présházát megépíteni. A még most 
is látható hatalmas prés, a hosszú pince pedig a dúsan termô szôlôtôkékrôl ad 
tanúbizonyosságot! Köröskörül gyümölcsfák sorakoztak, alma, körte, berkenye 
és mindbôl kiváló pálinka vagy lekvár készülhetett.

Az épület mögött, mint oly sok más helyen is, bicskabányát nyitottak, építôanya-
got innen lehetett beszerezni. Ugyanakkor nem kevés kô és még több szakértelem 
kellett a másfél méter vastag falak, a boltívek, és ma már csak térképen szereplô 
gazdasági épület, egy istálló felhúzásához.

A mégoly közeli faluból kiszekerezve, a marhákat jászolhoz kötve sokszor kint 
töltött dologidôben egész hetet is a hegyen a jó Bálint gazda. Hidegkútra csak 
vasárnapi misére, ebédre tért haza. Soha nem feledvén azt a bizonyos éjszakát és 
azt a pár évet, mikor a bakonyi betyárokkal összehozta a sors.

Ilyen, és ehhez hasonló történeteket hallhattunk az október 7-én A legendás 
bakonyi betyárok nyomában címmel szervezett könytári esten Tótvázsonyban a 
Folkfiók csapatától. A program a tótvázsonyi Schönwald Mária Községi Könyv-
tár szervezésében Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer - Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár támogatásával valósult meg.

Tisztelettel várok Savanyó Jóskával kapcsolatos észrevételeket, további anek-
dotákat.

Sütô Krisztián 
lelkes történetgyûjtô

Adventi kézmûves és vásár
2017. december 8-án 15 órától nyitja meg láthatatlan kapuit az egyik 
kedvenc rendezvényünk.

„Uralkodik a szeretet,
 Teret hódít a béke,
 Elcsépelt szavakon túl
 Csillagfény gyúl, mindent szebbé tesz.”

A vásárban mindenki megtalálja a neki való vásárfiát. Lesz tea, forralt 
bor, palacsinta, kolbász.
A kultúrházban többféle díszt, karácsonyi meglepetéseket készíthetnek 
az érdeklôdôk.
Várjuk még azok jelentkezését, akik árulni szeretnének, és azokét is, 
akik kézmûves programban segítenének.

Veressné Szabó Adrienn Diána
06 20 453 1575

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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Az óvoda-, bölcsôdekezdés min-
dig nagy élményt és egyben izgal-
mat jelent mindannyiunk számára.  
Kíváncsian várjuk a régi barátok 
találkozását, szervezzük az újon-
nan érkezô gyerekek befogadását. 
Az óvónôk gondosan szépítik, 
alakítják a csoportszobákat, hogy 
a gyerekek minél gyorsabban meg-
szokhassák új helyüket, otthono-
san érezzék magukat, birtokba ve-
gyék a csoportszobát, a játékokat, 
és gyerekzsivajtól legyen hangos 
az udvar.

Néhány hét után megkezdôd-
nek a programok, foglalkozások. 
Kialakul a napirend, szokásrend, 
melynek segítségével a nevelôk 
megteremtik azt a biztonságot, 
stabilitást a gyermekeknek, mely 
nélkül nehezen mûködne a közös-
ség. 

Míg a Süni csoport tagjai ismer-
kednek az óvodai élettel, a Cica és 
Gólya csoport már lelkes munkál-
kodásba kezd.

A meleg nyári napoknak köszön-
hetôen szeptember 27-én szüretet 
játszottak, szôlôt szemeztek, pré-
seltek, mustot kóstoltak, szüreti 
hangulatot teremtettek az óvoda 
udvarán. A bölcsôdések kíváncsi 
tekintettel nézték végig, amint 
a nagyok feldolgozzák a szôlôt, 
miközben vidám szüreti dalokat 
énekeltek. Köszönjük a szôlô fel-
ajánlást az Ifjúsági Egyesületnek.

Szeptember 29-én mindenki 
részt vett a népmese világnapján, 
ahol az óvónôk elôadásában a 
Szállást kérô róka címû mesejáték-
kal, a hozzá kapcsolódó interaktív 
mesei próbatételekkel ünnepeltük 
a népmese napját. Ezt a foglalko-
zást is az udvaron tartottuk, így 
természetes volt, hogy a bölcsô-
dések is végignézték az elôadást. 
A kicsik közül többen az egész 
program alatt áhítattal figyelték az 
eseményeket. 

A dió szüretet is együtt végeztük. 
Az óvoda apraja-nagyja szorgos 
kézzel szedegette a diót, énekelte 
a rigó dalát. A bátrabbak a dió-
veréssel is megpróbálkoztak. A 
dió megtörését, pucolását a cso-
portokban végezték a gyerekek. A 
felnôttek segítségét igénybe véve 
szorgoskodtak, miközben folya-
matosan kóstolgatták milyen is lett 
az idei termés.

 Ezeken a játékos foglalkozáso-
kon alkalmazzuk a tevékenysé-
gekbe ágyazott tanulás módszerét. 

Mivel mindenki egyéni érdeklô-
désének megfelelôen vehet részt 
a tevékenységekben, nem tûnik 
számára nehéznek, kötelezônek 
a foglalkozás, s szinte észrevétlen 
valósítjuk meg az új ismeretek áta-
dását, elsajátíttatását. 

Októbertôl a nagyobbaknak el-
kezdôdtek az óvodai csoportfog-
lalkozások, és beindultak a válasz-
tott tevékenységek is. 

 A Bozsik foci a nagyok kedvelt 
programja, melyet Donát Máté 

edzô immáron harmadik éve tart 
az óvodában. Lelkesen tanítgatja 
a labdakezelést, és a csapatjáték 
szabályait. Van, aki a foci kedvé-
ért, van, aki a labdás játékok miatt 
vesz részt a heti rendszerességû 
foglalkozáson.

Zita néni népi gyermektánc 
foglalkozásán a népi rigmusokat, 
népi játékokat szeretteti meg az 
érdeklôdô gyermekekkel. Óvodás 
korban a néptánc alapjaival ismer-
kednek a gyerekek, nem tanulnak 

koreográfiákat, nem készülnek 
fellépésekre. A játékos-zenés 
örömszerzés, ennek a mûfajnak a 
megszerettetése a cél. 

Jánoska Anikó gyönyörû, speci-
álisan képzett Golden Retriever 
kutyái mindig nagy izgalomba 
hozzák a gyerekeket. A kutya terá-
pia nemcsak az állatokkal való bá-
násmódra tanítja meg a gyereket, 
hanem a kutyák segítségével olyan 
fejlesztô játékokat végezhetnek, 
mely egyéni fejlôdésükre pozitív 
hatással van. 

Az elsô bábszínházi elôadásunk 
a Kodzsugukila, a boszorkány 
volt, melyet a Kabóca bábszínház 
mûvészei tolmácsoltak a számunk-
ra. Kíváncsian vártuk az elôadást. 
Nagyon szerencsések vagyunk, 
hogy a tornaszobában a mûvészek 
igazi színházi élményhez juttatják 
a gyermekeinket.

Ettôl az évtôl a bábszínháznak 
egy új formájával is megismerked-
hetünk. A kicsik számára a BABA 
SZÍNHÁZ is ellátogat hozzánk, a 
közeljövôben. Ezek az elôadások 
az életkori sajátosságokra épít-
ve a bölcsôdés és a kiscsoportos 
korosztály számára készültek. Az 
elôadásra szívesen várjuk azokat 
a gyermekeket is, akik még nem 
járnak az intézményünkbe. 

November 4-ére Jótékonysági 
Batyus bált szervezett a szülôi 
munkaközösség és a Linde Ala-
pítvány. A bál bevételébôl óvodai 
fejlesztô játékok vásárlásához 
járulnak hozzá a kedves Szülôk, 
miközben lehetôségük nyílik kö-
tetlen beszélgetésre, szórakozásra, 
egymás megismerésére.

November 10-én a gyermekekkel 
és szüleikkel lámpás felvonulás 
keretében Márton napi énekek-
kel, versekkel elevenítjük fel Szent 
Márton történetét. A szülôk és a 
Linde Alapítvány zsíros kenyérrel 
és teával látja vendégül a jelenlé-
vôket. Ha az idôjárás kegyes lesz 
hozzánk, az óvoda parkolójában 
egy kis tûzrakással tesszük hangu-
latossá az eseményt. 

Magasi Jánosné
Hajnal Óvoda és Bölcsôde

ÓVODAI HÍREK

2017 ôszének programjai közül 
a legtartalmasabb, a Zánkán és 
környékén tett egész napos ki-
rándulásunk volt. A csodálatos 
Káli-medence több pontjára is el-
látogattunk.

Elôször a Zánka Gyógynö-
vény-völgy Látogató és Okta-
tóközpontot jártuk be. Takács 
Ferenc kertész mérnök vezetett 
körbe minket a 7000 m2 területû 
parkban, számtalan gyógynövény 
között, részletesen elmondva gyó-
gyító hatásukat is.

Hegyestû következett, ami egy 
337 méter magas bazalthegy, cso-
dálatos kilátással a Balatonra és a 
Káli-medence környékéré. A hegy 
megmászása nem kis túra, nem is 
sikerült mindenkinek. Tisztelet-
re méltó, hogy nyugdíjasaink két 
legidôsebb tagja, Zsár Ferencné 
Erzsike és Vera néni felmentek a 
132 lépcsôn. A két idegenvezetônk 
- Scheer József és a sofôrünk, Va-
sáros László, aki gyermekkorától a 
Káli medencében élt és dolgozott 
- a hegyrôl látható tájról, és a tele-

pülésekrôl beszéltek. Salföld-Ma-
jor, egy 1997-ben létrejött gazda-
ság következett. A Káli-medence 
Balaton felé nyíló kapujában, a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
szívében helyezkedik el, jelentôs 
geológiai, botanikai és népi építé-
szeti emlékekkel. Az ôshonos ma-
gyar háziállatfajtákat: rackajuhot, 

mangalicát, bivalyt, szürke mar-
hát, baromfit, pásztorkutyákat, 
valamint mezôgazdasági gépkiál-
lítást láttunk. 

Útba ejtettük még a Kékkút ha-
tárában fakadó Theodora-forrást, 
melynek vízét már a római korban 
is fogyasztották. A víz a legenda 
szerint Theodora bizánci császár-
nô kedvelt itala volt. 

Pihenésként a szentbékkállai kô-
tengert is bejártuk. Valamikor egy 
vulkáni tevékenységet követôen a 
feltörô kovasavak és hévizek a laza 
homoküledékeket összecemen-
tálták, amit a szél, a csapadék, az 
erózió tovább formázott. A kövek 
nagysága és magassága meglepô. 
Némelyik ház nagyságú, mások 
betöltenek egy egész szobát. Mint-
ha óriás járt volna e tájon, aki rosz-
sz vagy jó kedvében gigászi kôda-
rabokat hajigált. 

Fáradtan, de a környéket jobban 
megismerve érkeztünk haza.

Október 2-án Fodor Istvánné, 
aki háztartási, ökonómia és életvi-
tel tanári képesítéssel rendelkezik, 

az egészséges táplálkozásról, étel-
készítési eljárásokról és bôvebben 
a vitaminok és az ásványi anya-
gok csoportjairól tartott elôadást. 
Papp Attiláné pedig, aki egészség-
ügyi végzettséggel rendelkezik, a 
táplálkozási szokásaink történe-
térôl beszélt. Az elôadások után 
egészségesebbnél egészségesebb 
ételek megkóstolására is volt le-
hetôség. Így például mángoldból 
készült ételeket, sárgarépa tortát, 
üdítôt, nagyon finom céklalevet és 
paradicsom lekvárt is kóstolhat-
tunk.

A népdalkör elsô ízben vett részt 
Balatonfüreden a szüreti felvo-
nuláson. A színvonalas felvonu-
lás alatt a Kisfaludy színpadon 
folyamatosan léptek fel a meghí-
vott népdalkörök, szórakoztatva 
az ott összegyûlt közönséget. A 
borlovagok beiktatása után vidám 
bordalokkal zártuk mûsorunkat, 
melyeket mind az öt meghívott 
népdalkör együtt énekelt.

Énekkarunk fellépett a napok-
ban Nagyvázsony településen egy 
gála mûsor keretében, a szokásos 
színvonalon és sikert aratva.

Terveinkrôl annyit, hogy Szend-
rei Szilárd kifogyhatatlan ötlete 
révén, a kolbásztöltô programon 
készülünk részt venni, valamint 
énekkarunk a karácsonyi ünne-
pekre készül mûsorral.
Tótvázsony, 2017. október 24.

Pázmándi Attila

Beszámoló az Ôszidô Nyugdíjas 
Klub 2017 ôszi tevékenységérôl
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Hallo, ich bin Till, ich bin 18 Jahre alt. Ich lebe nun 
seit fast zwei Monaten in Tótvázsony. Ich mache hier 
einen Freiwilligendienst im Jugendverein und werde 
noch bis Juli im nächsten Jahr hier bleiben. Bis jetzt 
wohnte ich in Oldenburg in Norddeutschland, bin 
dort zur Schule gegangen und habe dort mein Leben 
verbracht seit ich denken kann. Meine Interessen sind 
breit gefächert. Auf der einen Seite bin ich sehr an 
Technik und Medien interessiert und habe zum Bei-
spiel zusammen mit einem Freund an einem Fern-
sehsender in meiner Schule gearbeitet. Auf der 
anderen Seite mag ich soziale Arbeit sehr, ich 
habe bereits mit Kindern und Jugendlichen und 
mit Flüchtlingen gearbeitet. Außerdem liebe 
ich Musik, spiele seit vielen Jahren Gitarre und 
gehe sehr gerne in meiner Freizeit auf Konzerte. 
Nachdem ich dieses Jahr mit der Schule fertig ge-
worden bin, wollte ich etwas ganz anderes, voll-
kommen Neues erleben; ich wollte meinen bishe-
rigen Alltag hinter mir lassen. Für mich war also 
schnell klar, ich möchte ins Ausland. Warum ich 
mich schließlich für dieses Projekt entschied, 
ist einfach: es stach aus der Menge der vielen 
Projekte in Altenheimen, Kindergärten und Be-
hindertenwohnheimen heraus. Als ich dann den 
Erfahrungsbericht von Merlin, meinem Vorgän-
ger gelesen hatte, erkannte ich, dieses Projekt 
passt zu mir. Es kombiniert auf besondere Art 
viele meiner Interessen, ich kann hier sowohl 
im Jugendzentrum als auch beim Fernsehsen-
der arbeiten und auch eigene Ideen umsetzen.  
In der ersten Zeit konnte ich schon viele verschiedene 
Arbeitsbereiche ausprobieren. Zurzeit fotografiere 
ich sehr viel und lerne mit den verschiedenen Kame-
ras umzugehen. Außerdem helfe ich, anlässlich des 
70. Jahrestages der Vertreibung der Ungarndeut-
schen nach dem 2. Weltkrieg, Eindrücke noch leben-
der Zeitzeugen zu sammeln, sodass wir in Tótvázsony 
TV bald eine Dokumentation über das Thema produ-
zieren können.

Natürlich lerne ich nebenbei schon fleißig unga-
risch, was mir sehr gefällt.

Ich freue mich schon sehr auf die Zeit, die hier 
noch vor mir liegt und hoffe, einige neue Erfah-
rungen sammeln zu können und noch viele nette 
Menschen kennenzulernen. 

Till Pfaff
Jugendverein Tótvázsony

Till Pfaff, 
új önkéntesünk

Helló, Tillnek hívnak, és 18 éves vagyok. Las-
san két hónapja élek Tótvázsonyban. Jelenleg 
itt töltöm önkéntes szolgálatomat a Tótvázso-
nyi Ifjúsági Egyesületnél, s következô év júliu-
sáig maradok. Mielôtt Magyarországra jöttem, 
Észak-Németországban, Oldenburgban jártam 
iskolába, s mindig is itt éltem, mióta az eszemet 
tudom. Az érdeklôdésem nagyon szerteágazó. 
Egyrészrôl nagyon érdekel a technika, a média 
világa – egyik diáktársammal televízió állomást 
is mûködtettünk az iskolában - , másrészrôl pe-
dig szociális feladatokra is nyitott vagyok, fog-
lalkoztam korábban gyerekekkel, fiatalokkal és 

menekültekkel is. Ezen kívül nagyon szeretem a 
zenét, sok évig tanultam gitározni, szabadidôm-
ben pedig szívesen járok koncertekre.  Idén, 
miután befejeztem az iskolát, az volt az elkép-
zelésem, hogy valami egészen új dolgot szeret-
nék kipróbálni, valami nem hétköznapi dologra 
vágytam. Teljesen világossá vált, külföldre sze-
retnék utazni. Amiért emellett a projekt mellett 
döntöttem, nagyon egyszerû: ez a munka kitûnt 
a többi állásajánlat közül (Többnyire óvodák-
ban, öregotthonokban és hátrányos helyzetûek-
kel foglalkozó intézetekben keresnek külföldi 
önkéntest.). Miután elolvastam Merlin, az elô-
döm írását, tudtam, hogy ez pont nekem való! Itt 
belekóstolhatok olyan feladatokba, amik igazán 
érdekelnek, foglalkozhatok a fiatalokkal, a gye-
rekekkel, a médiával, saját ötleteimet is belevi-
hetem a munkába. 

Az elmúlt idôszakban több területen is kipró-
bálhattam már magam. Nagyon sokat fotózom, 
ismerkedek a kamerázással. Ezen kívül segítek 
a II. világháború utáni kitelepítések 70. évfor-
dulója kapcsán, a még élô emlékek, visszaemlé-
kezések gyûjtésében, amiket majd a Tótvázsony 
TV-ben is szeretnénk kommunikálni a lakosság 
felé.

Természetesen emellett folyamatosan tanulom 
a magyar nyelvet, ami egyébként teszik nekem.

Örülök, hogy itt lehetek, és várom a következô 
idôszakot is, amit még itt tölthetek. Szeretnék 
nagyon sok tapasztalatot gyûjteni, s remélem 
hogy még sok kedves embert ismerhetek meg.

Till Pfaff
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Ford.: Hamar Zsóka

Till Pfaff, unser neuer FreiwilligeJanka Tanya

Egyik 
munkatársunk 
bemutatkozik

Ábrahám Dávid vagyok. 
Kapolcson lakom, de hétköznap 
Vigántpetenden nagymamámnál 
élek, aki autóval hoz minden 
nap Janka Tanyára. Már 2,5 éve 
dolgozom itt. 20 éves vagyok, de 
szociális érzelmi szintem körülbe-
lül egy 1 éves gyermekéhez hason-
lítható. Nem beszélek. Érzéseimet 
hangokkal, viselkedésemmel feje-
zem ki. Ha jó kedvem van, mosoly-
gok, dúdolok, fütyülök, hangosan 
kacagok. Ha ideges vagyok, akkor 
hangos ideges hangokat adok, és 

saját fejemet csapkodom, ugrálok. 
Janka Tanyán sokat segítek a ker-

ti munkákban. Például: én hordom 
a gazt a komposztra, talicskát to-
lok, az összegereblyézett leveleket 
gyûjtöm vödörbe, zsákba stb.

Megtanultam szórólapozni is. 
Nagyon szeretek sétálni, így ez a 
feladat a kedvenceim közé tarto-
zik. Szabadidômben legszíveseb-
ben kupakokkal játszok, amiket 
szép színes lavórban tartok. Na-
gyon szeretek hintázni is.

Ahhoz, hogy mindennapjaimat 
tudjam élni, napi programomat 
tudjam követni, érzelmeimet kor-
dában tudjam tartani, egész nap 
intenzív pedagógiai irányításra, 
motiválásra van szükségem. Janka 
Tanyán foglalkoztató pedagógu-
saim segítenek abban, hogy a napi 
programomat, megtervezzék ér-
deklôdési köröm alapján, és egész 
nap támogatnak abban, hogy sike-
rüljön minden feladatot elvégezni. 

Janka Tanya

Tótvázsony Értéktár Bizottsága 
Tótvázsony község értékei közé so-
rolta Janka Tanyát. Nagy meglepe-
tés ez számunkra, nagyon örülünk 
ennek a hírnek. Ez egy nagyon szép 
elismerés. A Facebook-on valaki 
nagyon találóan azt reagálta rá, 
hogy „Gratulálok minden érintett-
nek!”. Igen, azt gondoljuk, hogy ez 
az elismerés és a gratuláció min-
denkinek szól, aki Janka Tanyán 
dolgozik, önkéntesként bármilyen 
formában támogatja az itt folyó 
munkát, és nem utolsó sorban a 
községnek szól, aki befogadásával 
támogatja munkánkat.

Janka Tanya olyan, mint egy nagy 
kirakó: A kirakó darabjai munka-
társaink, szüleik, családtagjaik, a 
foglalkoztató pedagógusok, ön-
kéntesek, helyi közösség és min-
denki, aki valamilyen formában 
hozzájárul Janka Tanya mûködésé-
hez. Mindenki hozzátesz valamit, 
és együtt formáljuk Janka Tanya 
célját: Az autista és értelmi fogya-
tékossággal élô felnôtt emberek 
társadalomba való beilleszkedését. 
Hogy ôk is olyan életet élhessenek, 
mint bárki más. Ôk is értelmes 
életet szeretnének élni, amiben 
szerepe van a munkának, szaba-
didôtöltésnek és pihenésnek. Dol-

ÁLLÁSHIRDETÉS
Felnôtt, autista értelmi fogyatékossággal élô lányom mellé keresek talpraesett, határozott kiállású gondozót, 
aki hétköznapokon 15.00-tól 18.00-ig vigyázna rá otthonában, és egyszerû szabadidôs programokat végezne 
vele közösen úgy, mint például séta, biciklizés, teázás, festés, rajzolás, stb.. Pedagógiai végzettség és az autiz-
mus ismerete elôny, de nem feltétel. Esetleg nyugdíjas pedagógus is lehet.
Fizetés: órabérben, megegyezés szerint
Jelentkezés a következô telefonszámon: Hetzel Ingrid 06 30 429 3008

Janka Tanya a helyi értékek közt

gozni szeretnének és munkájukért 
elismerést kapni. Ehhez azonban 
ônekik támogatásra van szüksé-
gük: Pedagógusokra, akik megis-
merik és meglátják a fogyatékos-
ságuk mögött rejtôzô tehetségüket, 
képességüket ahhoz passzoló napi 
programot, munkát nyújtanak. De 

szükségük van egy befogadó kö-
zösségre is, olyanra, mint például 
Tótvázsony, ahol támogatva és biz-
tonságban érezhetik magukat.

Tótvázsony, Janka Tanyát az elsô 
találkozás óta támogatja. A kivi-
telezés és mindennapi munkánk 
során is számtalan formában jele-

nik meg a falu segítsége. Ez fan-
tasztikusan jó érzés és rengeteg 
erôt ad mindennapi munkánkban. 
Köszönjük szépen a bizalmat, kö-
szönjük a támogatást! És igen: 
Gratulálunk minden érintettnek!

Janka Tanya
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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Kedves Tótvázsonyiak! Faragó 
Aranka vagyok, és 2017. október 
9-tôl látom el a családsegítôi fel-
adatokat Tótvázsony, Hidegkút, 
Barnag területén. Engedjék meg, 
hogy néhány szóval bemutassam 
eddigi szakmai munkámat és az 
általam nyújtott szolgáltatásokat. 

2005.-óta dolgozom szociális te-
rületen. A fôiskola elvégzése után 
pályámat szülôvárosomban Szol-
nokon kezdtem a helyi gyermekjó-
léti szolgálatnál. Családgondozói, 
kapcsolattartási ügyelet vezetôi, 
majd módszertani tanácsadói fel-
adatokat láttam el. Ezt követôen 
Csepregen lettem vezetôje a Terü-
leti Gondozási Központnak, ahol 
számos szociális terület mellett, 
bepillantást nyerhettem az addig 
ismeretlennek számító idôsgondo-
zás és hajléktalan ellátás területé-
re is. Szombathelyen gyermekjólé-
ti családgondozóként dolgoztam. 

Majd az élet ide hozott Tótvá-
zsonyba. A fogadtatás nagyon 
kedves volt az elmúlt napokban, 
biztos vagyok abban, hogy hamar 
beilleszkedem a község életébe. 

Igyekszem minél több rendezvény-
be bekapcsolódni, jeles alkalma-
kon részt venni. Hiszem, hogy bi-
zonyos élethelyzetekben könnyebb 
úgy oda menni valakihez, illetve 
segítséget kérni, ha már ismerôs-
ként üdvözölhetjük egymást. Min-
den esetben kortól függetlenül 
legjobb tudásom szerint próbálok 
meg segítô kezet nyújtani a terüle-
ten élô lakosok felé.

 
Miben kérhet segítséget?

információ, tájékoztatás, szemé-
lyes tanácsadás, adománykezelés, 
közvetítés, mentális támogatás, 
szociális ellátásokhoz való hozzá-
jutás, személyes segítôi kapcsolat 
keretében segítségnyújtás a csalá-
doknak gyermekeik tekintetében 
felmerülô problémáik rendezésé-
ben, feldolgozásában. Szülôi sze-
repben történô megerôsítésében, a 
gyermekek egészséges testi-, lelki-, 

szellemi jólétének figyelembe vé-
telével.

Ezen felül igény és szükség sze-
rint a Veszprémi Családsegítô és 
Gyermekjóléti Integrált Intéz-
ményben elérhetô, az alábbi speci-
ális szolgáltatások való hozzájutás 
megszervezésében is felkereshet-
nek ügyfeleink:

pszichológiai tanácsadás, fejlesz-
tô pedagógus, jogsegélyszolgálat, 
addiktológiai konzultáció, mediá-
ciós konfliktuskezelés.

Jómagam az Önök által megszo-
kott helyen és idôben állok rendel-
kezésükre, a Tótvázsony, Magyar 
utca 101. szám alatt lévô Ifjúsági 
Egyesület helyiségében, valamint 
a 20 259 2133-as telefonszámon. 
Kérem, forduljanak bizalommal 
hozzám és kollégáimhoz.

Faragó Aranka

Önkéntes állatvédôként sok kó-
borló kutyával találkoztam már, s 
sokukat sikerült biztonságba he-
lyezni, hazajuttatni. Minden eset-
ben próbálok segíteni a bajba jutott 
állaton, lehetôségemhez mérten. A 
szabadidômet sosem sajnálom, szí-
vesen segítségükre futok. 

Halljuk most már egyre több 
helyrôl, hogy állatot tartani felelôs-
ség. Ezzel teljesen egyetértek.  Hisz 
az állat védtelen, tôlünk függ, gaz-
dáktól. De akárhogy is próbálunk 
rá vigyázni, óvni ôt, elôfordul, hogy 
megbetegszik, vagy elcsatangol, el-
bóklászik, kimászik valahogy azon 
a bombabiztos kerítésen. Most pár 
apróságra szeretném felhívni min-
den állattartó figyelmét, ezeket az 
óvintézkedéseket ajánlatos betar-
tani.

Microchip: Minden 4 hónaposnál 
idôsebb kutyát chippel kötelezô 
ellátni. A chippel történô ellátást 
az állatorvos végzi (Aki ezt elmu-
lasztja, akár 45 ezer forintos ál-
latvédelmi bírságra számíthat.). A 
beültetett mikrochip regisztrálása 
sajnos sokszor elmarad, ajánlatos 
ellenôrizni. Melyet a www.petvet-
data.hu oldalon megtehet. Macs-
káknak nem kötelezô chipet beül-
tetni, viszont érdemes.

Találtam egy kutyát. Mit tegyek?
Védôoltások: Sokféle betegséget 

összeszedhet kedvencünk, ha el-
csatangol otthonról. De akár a 
kertben is. Hazánkban a veszettség 
elleni védôoltás évente kötelezô, 
mellyel az állatot, de saját magun-
kat, gyermekeinket is védjük. A 
kombinált védôoltás beadatása is 
erôsen ajánlott, hiszen számos sú-
lyos/ halálos kimenetelû betegség-
tôl óvhatjuk meg kedvenceinket.

Nyakörv, biléta: Ez egy igen ap-
rónak tûnô dolog. Ha kutyánkat, 
cicánkat megjelöljük telefonszám-
mal, lakcímmel, könnyebben ha-
zajut. Sok ember szívesen megtesz 
egy apró figyelmességet, ha talál 
egy kóbor állatot, értesíti a gazdát, 
aki már mehet is a kis csavargóért.

Mit tegyünk, ha állatunk elkóbo-
rolt? Készítsünk fényképes hir-
detést, rakjuk ki a településen, a 
faliújságra, esetleg a környezô te-
lepüléseken is. A közösségi oldala-
kon szintén megoszthatjuk, hiszen 
ott rengetegen olvassák, látják. Ke-
ressük fel a környékbeli állatvédô 
szervezeteket, orvosi rendelôket, a 
gyepmesteri telepet, hátha megta-
lálták állatunkat.

Mit tegyünk, ha egy kóbor állatot 
találtunk? 

Nézzük meg van-e rajta, nyakörv, 
biléta. Ha van telefonszám, értesít-
sük a gazdát. Ha nincs, próbáljunk 
meg benne chipet olvastatni. Tót-
vázsonyban helyben is van lehetô-
ség chip leolvasására, ebben az 
esetben engem lehet keresni (Ha-

mar Zsóka 0670 395-5882). Az ál-
latorvost is ki lehet hívni (Tóth-Al-
mási Péter 0630 475-8508) vagy 
bevinni bármelyik rendelôbe a 
kutyust, ahol megnézik, ki az ál-
lat tulajdonosa, ki is értesítik ôt. 
Ha nincs benne mikrochip, akkor 
készíthetünk egy hirdetést a ku-
tyusról, próbáljuk meg megkeresni 
eredeti gazdáját. Ez idôre magunk-
hoz vehetjük, de csak akkor, ha 
saját állataink megkaptak min-
den szükséges oltást (veszettség 
és kombinált oltást egyaránt). Ha 
nem, akkor elôször próbáljuk meg 
a Vackoló Állatvédô Egyesülettel 
felvenni a kapcsolatot, akik ha van 
rá lehetôségük, fogadják a gazdát-
lan, kóbor állatokat. Más szerve-
zeteket is felkereshetünk (Ajkai 
Vahur Menhely, Veszprémi Ál-
latvédô Egyesület, Balatonfüredi 
Ebmenhely). Végsô megoldásként 
válasszuk a veszprémi gyepmesteri 
telepet, ahol viszont az oltatlan ku-
tyának/macskának nem ajánlatos 
tartózkodnia, a fertôzésveszély mi-
att. Ha az állatot nem tudjuk, vagy 
nem merjük megközelíteni, készít-

sünk róla fényképet, és közösségi 
oldalon hirdessük. Ez az aprónak 
tûnô dolog is könnyedén hazajut-
tathatja valaki szeretett, féltett 
kedvencét. A falugondnokot, Sütô 
Tamást (0670 374-7578) is érdemes 
értesíteni, aki sok esetben ismeri a 
kutyát, tudja, hol lakik, s gazdáját is 
tudja értesíteni. 

Ha segítségre lenne szüksége, 
hasonló helyzetben találja magát, 
kérem, keressen bizalommal a fenti 
elérhetôségen. 

Hamar Zsóka 

Családsegítô Szolgálat


