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Mi Újság? – megszűnt
Korábbi önkormányzati újságunk 

utolsó száma 2020-ban jelent meg, 
így jelentős elmaradásunk van a la-
kosság tájékoztatásában. Az elmúlt 
években többször nekirugasz-
kodtunk, de nem sikerült az újság 
újraindítása, de most új külsővel, 
új névvel elindul egy helyi önkor-
mányzati újság. Ha bárkinek ötlete, 
javaslata van a tartalommal, formá-
val kapcsolatban, írjon a muvelo-
des@totvazsony.hu címre. Az Ifjú-
sági Egyesület munkatársai fogják 
az újság összeállítását végezni.

Képviselőtestületi változások
Peresztegi Gábor 2022. májusá-

ban lemondott képviselői tisztsé-
géről. Az érvényben lévő jogsza-
bályok szerint a választáson utána 
következő Mayer András lett meg-

keresve, aki elfogadta a felkérést, 
így 2022. júniusától ő lett a képvi-
selőtestület 7. tagja.

Csapadékvíz elvezetés
A régóta húzódó csapadékvíz 

elvezetési munkálatok 2022. év 
végén megvalósultak. Az elkészült 
rendszer apró javításai, kiigazításai, 
még az idei évre áthúzódtak, de re-
ményeink szerint tavaszra sikerül a 
munkaterületeket teljesen helyre-
állítani, rendbe tenni.

Járdaépítések
A tavalyi év folyamán a Kereszt 

utcában építettünk járdát. Fontos 
cél, hogy a legforgalmasabb útsza-
kaszok mentén megoldott legyen a 
biztonságos gyalogos közlekedés. 
Minden évben próbálunk a korábbi 
ígéretekhez híven járdákat felújíta-
ni, illetve új szakaszokat építeni.

Útépítés
Pályázati pénzből (20 millió Ft) és 

ugyanennyi önrész hozzáadásával, 
összesen 40 millió forintból újult 
meg a tavalyi évben a Virág utca 
alsó része a Rózsa utcáig, illetve a 
Malom utcai kereszteződés. A mun-
ka során több ívóvíz bekötést is 
cserélnünk kellett. Ez az útszakasz 
jelentős forgalmat bonyolít, ezért 
is tartottuk fontosnak a felújítását. 
A Malom utcai kereszteződés még 

felfestésre fog kerülni, hogy ezzel 
is segítsük a biztonságos közle-
kedést. A tereprendezési munkák 
még itt is hátra vannak, az időjárás 
függvényében tudjuk megcsinálni.

Szolgálati lakás felújítása
Pályázati pénzből, közel 40 millió 

forintból megújul az iskola alatti 3 
lakásos szolgálati épület. A tető-
csere, a nyílászárócserék, fűtéskor-
szerűsítések, elektromos rendszer 
korszerűsítése és a belső burkolat-
cserék egyéb felújítások a tavalyi 
évben megtörténtek a külső szige-
telés idén tavasszal lesz.

Óvoda kisbusz beszerzés
Az óvoda bővítés pályázat kerete-

in belül sikerült egy kisbuszt besze-
reznünk az óvodának. Célunk, hogy 
ezzel tovább növeljük az óvodai 
szolgáltatások minőségét. 

Új tanyagondnoki busz
Pályázati pénzből sikerült új fa-

lugondnoki buszt beszereznünk. 
Egyelőre a régit sem tervezzük 
eladni, azt, mint „munkás” autót 
fogjuk ezentúl használni, hiszen 
sok olyan beszerzésünk van, ami 
jelentős kosszal jár, és nem szeret-
nénk az új kisbuszt ilyen munkára 
használni.

Sipos Ferenc polgármester

Önkormányzati hírek 2022

Adóváltozások 2023.
2023. január 1-től az alábbi adóválto-
zások lesznek Tótvázsonyban:
•  kommunális adó: évi 10 000 Ft-ról  

12 000 Ft-ra emelkedik,  
nem helyi lakosoknak 33 800 Ft lesz

•  idegenforgalmi adó: 300 Ft/ 
vendégéjszakáról 500 Ft-ra emelkedik

•  iparűzési adó: 1,8 %-ról 2 %-ra emelkedik
•  telekadó kerül bevezetésre: beépítetlen 

telek után kell fizetni, lakóövezetben  
20 Ft/m2, gazdasági övezetekben 10 Ft/m2

•  építményadó kerül bevezetésre:  
gazdasági övezetekben 100 Ft/m2

Sipos Ferenc polgármester

Tótvázsony 
újság

Hirdetési lehetőségek
Tótvázsonyban
SZÍNES kivitelben, 
akár képekkel: 
(szerkesztése ingyenes)

1/8-ad méret (9*6 cm) 
 7.500 Ft +áfa =9525 Ft
¼-ed méret (9*12,5 cm)  
 15.000 Ft+áfa= 19.050 Ft
½ -ed méret (12,5*18 cm)  
 30.000 Ft+áfa = 38.100 Ft

APRÓHIRDETÉS  
csak szöveg kép nélkül (max 15 szóig)  

2000 Ft+áfa =2540 Ft
Negyedévente jelenik meg 

színesben, 
hirdetési szándékát jelezze:

Veressné Szabó Adrienn Diána 
06-20/453-1575
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Pipacs utca
A Napsugár utca alatt kimérésre 

került egy új utca, a Pipacs utca. 45 
db telek lett kialakítva. 2022.-ben 
az összes telek értékesítésre került, 
a közmű építések az idei év elején 
indultak, illetve jó néhány ház épí-
tése is már megkezdődött.

Hajnal utca parkoló
Régóta probléma az óvoda és az 

orvosi rendelő előtti, Hajnal utcai 
parkolás. A tavalyi évben elkezdtük 
kétoldali parkoló és gyalogátkelő 
terveztetését az idei évben szeret-
nénk ezt a parkolót megépíteni. 
Saját forrást különítettünk el rá, a 
költsége nagyságrendileg 25 millió 
Ft lesz.

Kövesgyűrpuszta járdaépítés
2023.-ban Kövesgyűrpusztán 

szeretnénk folytatni a járdaépítést. 
A bekötőútra terveztünk járdát, 
mivel ez nem önkormányzati terü-
let így építési engedély köteles a 
beruházás. Az engedélyeztetési el-
járás folyamatban van, reményeink 
szerint a tavasz végére megkapjuk 
az építési engedélyt. A kivitelezés 
összegét elkülönítettük a költség-
vetésben.

Kövesgyűrpuszta (Virág utca) 
Nagymező utca vízvezeték csere

A Bakonykarszttal közösen ad-
tunk be pályázatot tótvázsonyi és 
kövesgyűrpusztai vízvezetékek 
cseréjére. Az idei év elején jött a hír, 

hogy a pályázat támogatásra került, 
ezáltal a Nagymező utca felső ré-
szében, a Virág utca felső részében 
és Kövesgyűrpusztán tudunk vízve-
zeték szakaszokat kicserélni. A rész-
letekről hamarosan tájékoztatjuk az 
érintetteket.

Köztéri padok felújítása
Településünkön nagyos sok park, 

zöldterület van, és ezeken a terüle-
teken sok kültéri pad és asztal talál-
ható. Ezek sajnos az utóbbi időben 
nagyon rossz állapotba kerültek, az 
év elején beszedtük ezeket a pado-
kat és a tavaszra az összes felújítás-
ra kerül.

Sipos Ferenc polgármester

Önkormányzati tervek 2023

Adóvégrehajtás
Az elmúlt években többször volt 

probléma a helyi adók késedelmes 
fizetése. Ez egyrészt komoly hiá-
nyokat okozhat az önkormányzat 
költségvetésében, másrészt plusz 
munkát ad a Hivatal részére. Ko-
rábban is felmerült már, hogy eze-
ket a kintlévőségeket végrehajtón 
keresztül szedjük be, minthogy ez 
szinte minden településen így mű-
ködik, de az idei évtől be is vezetjük 
ezt az eljárást. Akinek több, mint 1 
év adóhátraléka van, az számíthat 
rá, hogy ilyen módon lesz elindítva 
a behajtás.

Önkormányzat Tótvázsony

LOMTALANÍTÁS!
Lerakási időpontok:  
március 17. péntek,  
13.00 – 18.00 óra között  
és március 18.  
szombat 9.00 – 18.00 óra között
Lerakási pont:  
az Önkormányzati Hivatal udvará-
ban (Magyar utca 101.)
A részletekről szórólapot  
küldünk mindenkinek.

Önkormányzat Tótvázsony

Húsvéti  
kézmûves  
és vásár

2023. március 31-én, pénteken 
15 órától rendezzük meg a Húsvéti 
kézműves délutánt és vásárt Tót-
vázsonyban, a kultúrházban és a 
mögötti téren. Húsvéti ünneppel 
kapcsolatban lehet díszeket készí-
teni kicsiknek és nagyoknak. A vá-
sárban kapható lesz sütemény, sajt, 
lekvárok, befőttek, ajándéktárgyak, 
használati dolgok.

Büfével is készülünk, melynek be-
vétele a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesü-
letet támogatja.

Mindenkit várunk szeretettel.

2023. március 24. péntek 17.30 Tótvázsony,  
Református templomkert

Ünnepi megemlékezés, beszédet mond: 
Sipos Ferenc polgármester, Ünnepi műsort 
követően koszorúzással tisztelgünk az 
áldozatok emlékművénél.  A program végével 
átsétálunk a kultúrházba, ahol egyedi kiállítást 
és filmet tekinthetünk meg 

Helyszín: Tótvázsony Református templom 
kert, majd a kultúrház

Szervező: Tótvázsony Község Önkormányza-
ta, Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Megemlékezés
a 2. világháború 
áldozatairól
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Az Alkotó Kulturális Kör Tótvá-
zsony Egyesületen belül működő, 
Tótvázsonyi Hímző Műhely 2017. év-
ben hozta létre Örökség díját.

A díj azon intézményeknek, civil 
szervezeteknek, és egyéneknek 
adható, akik nagyon sokat tesznek 
hagyományainkért, a kultúráért, a 
településünkért, munkájuk magas 
színvonalú, és példamutató min-
denki számára. 

A díjazott jelöltre bárki tehet ja-
vaslatot. A döntést a Tótvázsonyi 
Hímző Műhely hozza meg. A díj ok-
levél, valamint egy hímzés.

A 2023-as évben  
az Örökség díj elismerésben 

Mayer Károly részesült. 

Két ciklusban tanácstagként, 
1990-2020 képviselőként dolgozott 
a falu fejlődéséért.

1990-től egyéni vállalkozó. 1996-
ban Mayer Művek Kft, valamint 
2003-ban  a Vázsonyi Építő Kft épü-
letgépészeti tevékenységet ellátó 
cég  alapítója.

Részt vett a Tótvázsony- Dobel 
testvértelepülés kapcsolat kialakí-
tásában.

15  éven keresztül irányításával 
működött a futball-sport. Ez idő 
alatt épült meg a jelenlegi sportpá-
lya.

1997-ben kezdeményezésére  
megalakult  a Tótvázsonyi Önkéntes 

Örökség díj 2023

Tűzoltó Egyesület. 2004-ben a Tót-
vázsony és környéke csatorna- épí-
tési munkáinak irányítására megala-
kult Vizi- közmű Társalulat elnöke, 
10 éven át.

Vadásztársaság elnöke. 40 évig 
tagja volt a Német Nemzetiségi 
Dalkörnek, a Német Nemzetiségi 
Egyesületnek, 10 évig az Egyházi 
Kórusnak.

A helyi hagyományőrzés részt-
vevőjeként, indulásától, éveken 
keresztül volt a helyi Pirgercsapat 
kapitánya.

Támogatója és patronálója az Ifjú-
sági Egyesületnek, az ifjúsági kezde-
ményezéseknek és a helyi fiatalok 
ötleteinek.

Élete során Tótvázsony település 
nevének öregbítésén, fejlődésén 
fáradozott. 

Az Örökség díj elismeréshez gra-
tulálunk! 

Nagy Gellértné elnök
Alkotó Kulturális Kör  

Tótvázsony Egyesület 
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„Ungar bin ich, als Schwabe geboren.
Schwabenlied sang mir die Mutter, 
schwäbisch lernte sie mich beten, 
und dich gern haben, mein liebes, 
ungarisches Vaterland!”

„Magyar vagyok, svábnak születtem,
Sváb nótát dalolt dajkám felettem. 
anyám Svábul tanított imádkozni, 
És szeretni téged  
édes magyar hazám.”

1948. február 10.-én Tótvázsony-
ból sváb származása miatt 11 csa-
ládból 29 személyt telepítettek ki 
Németországba. Azon a reggelen 
a kitelepítésre kötelezetteket - 50 
kg-os csomagjaikkal - a község-
háza elől először lovasfogatok a 
jutasi vasútállomásra vitték, majd 
onnan a vagon Székesfehérvárra 

szállította őket. A zárt szerelvény 8 
nap után Drezdában állt meg. 3-4 
hetet a wolfeni barakktáborban 
töltöttek, innen különböző falusi és 
városi családokhoz kerültek. Tehet-
ségük, szorgalmuk, munkabírásuk 
révén az idegenben újra gyökeret 
eresztettek. Sokáig reménykedtek, 
- hiába - hogy egyszer ismét vissza-
térhetnek szülőföldjükre. Az itthon 
maradottaknak sok megaláztatást 
kellett elviselniük, de emberfeletti 

akarattal és állhatatossággal meg-
őrizték svábságukat.

 A 75 évvel ezelőtt történtekről 
2023. 02. 10-én emlékező progra-
mot szerveztünk: 

- Délelőtt az iskolában kitelepítés-
sel kapcsolatos rövid tájékoztatást, 
versmondást hallhattak, filmet te-
kinthettek meg a diákok, majd az 
emléktáblánál gyertyát gyújtottak, 
koszorút helyeztek el. 

- Délután a katolikus templom 
udvarán lévő emléktáblánál a be-
szédet követően koszorúzásra, 
gyertyagyújtásra került sor, a hoz-
zátartozók virágot helyeztek el.

- Ezt követően a kultúrházban 
kulturális műsor következett: ver-
sek hangzottak el, a község ének-
karai közösen adták elő a hazáról, 
honvágyról szóló énekeket. Ezután 
Márkusné Vörös Hajnalka témához 
kapcsolódó, sok információt nyújtó 
előadása következett.  A megemlé-
kezés zárásaként a Mi svábok min-
dig jó magyarok voltunk c filmet 
tekintettük meg. Az est folyamán a 
tematikus kiállítás megtekintésére, 
pogácsa melletti beszélgetésre is 

lehetőség adódott. A megemléke-
zés a vasárnapi szentmisével zárult, 
ahol az egyházi népénekek magyar 
és német nyelven hangzottak el.

Köszönjük a programon meg-
jelenteknek, az énekkaroknak, - 
Nemzetiségi Dalkör, Egyházi Kórus, 
Nyugdíjas Népdalkör, Jana Norbert 

harmonikás - az Iskolának, a Német 
Nemzetiségi Egyesületnek és az 
Ifjúsági Egyesületnek, hogy az el-
űzöttek tiszteletére méltó megem-
lékezést tarthattunk! 

Hauck Jánosné 
TNNÖ elnöke  

és képviselő-testülete

Kitelepítési megemlékezés
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Krámli Anita
Aerobik oktató

Táplálkozás- és Hormontanácsadó

-AniAerobik, 
 élő, online, 
 otthoni edzés

-személyre szabott 
 étrendtervezés

Tel: +36 30 487 50 96
anieletmod@gmail.com           http://kramlianita.hu/

Tótvázsonyban horgolóklub 
alakult 9 éve néhány kicsit hor-
golni tudó, de nagyon lelkes 
asszony részvételével. A kez-
detek előttről megemlítést ér-
demel, hogy közülünk többen 
még Schönwald Mária tanító-
nőtől tanultuk az alapokat ál-
talános iskolában. Na aztán ezt 
évtizedekig nem hasznosítot-
tuk, de mégsem felejtettük el.

A téli, kora tavaszi időszakban a 
Tetőtérben heti egy alkalommal 
két órát töltünk együtt, amikor öt-
leteket kapunk, adunk egymásnak. 
Rácsodálkozunk a frissen készült 
munkákra. Többségében apró, né-
hány óra alatt elkészíthető dísztár-
gyakat, gyerekjátékokat alkotunk. 
De készült már takaró, mellény, 
sapka, kendő, kalap, napernyő is.

Munkáinkat már több alkalom-
mal megmutattuk németországi 
testvértelepülésen Dobelben és 
helyben is adventi vásárokon. Hús-
vét előtti időszakban a Tetőtérbe 
vezető lépcső mellett állítjuk ki 
az előző hónapokban készült 
horgolásainkat.

A tótvázsonyi Római Katolikus 
Templom fennállásának 200. évfor-
dulójára készültek hímzett oltárte-
rítők, szobortalapzat díszítő terítők. 

Ezeket csoportunk tagjai csipke-
dísszel horgolták körbe. 

Mire jó a horgolás: orvosok szerint 
a figyelem és a koncentráció állan-
dó társunkká válik.

A horgolás fejleszti a finom mo-
toros készségeket, ezáltal lehető-
ségünk adódik arra, hogy olyan 
összetett háztartási feladatokat 
végezzünk el könnyedén, amelyek 
előtt korábban teljesen remény-
vesztetten álltál.

Fejlődik a kreativitásod fejlődik 
majd, aminek következtében várat-
lan megnyilvánulások fognak örö-
met szerezni.

Fejlődik az önbecsülés, hiszen 
joggal büszkélkedhetsz a gyönyö-
rűen végrehajtott munka után és a 
saját erődbe vetett önbizalommal 
együtt önbecsülésed is sokat fog 
nőni.

Megtanulsz két nagyon fontos 
dolgot: a türelmet és a kitartást. 
Többé semmi sem okozhat zavart 
tested és lelked egyensúlyában.

Tudtátok-e, hogy a horgolás csök-
kenti a magas vérnyomást?

Mivel horgolás és kötés közben 
is egyhelyben kell ülni, fókuszálva 
a mintára, ez már pár perc után is 
nyugodtabb szívverést eredmé-
nyez, így csökkenti a vérnyomást. 
Ez az állapot képes oldani a napköz-
ben felgyülemlett stresszt.

Végezetül: Legutóbb hatan vol-

tunk. De mindig örülünk, hogy 
találkozunk. Számítunk egymásra 
és arra, hogy fontosak vagyunk a 
másiknak. Beszélgetünk, nem tele-
fonon, email-ben, személyesen. En-
nek értékét mindenki tudja mekko-
ra, de csak az érzi aki „velünk van”. 

Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt keddenként 17 órától a Tető-
térben.

Verpulácz Józsefné

Horgoló kör

Március 15.
Települési 

megemlékezés 
és koszorúzás

Ezen a napon az 1848/49-es 
magyar szabadságharc kezdetét 
ünnepeljük.  Március 15 jelképpé 
vált, nemzetünk szabadságszere-
tetét fejezzük ki. Tótvázsonyban 
10.00-kor indul a felvonulás a kul-
túrháztól a nagymező utcai kop-
jafához. Ünnepi műsort követően 
beszédet mond id. Fodor István, 
koszorúzásra a helyi óvoda lett 
felkérve.

Várunk miden kedves lakót, 
megemlékezőt.

Délutánra a helytörténeti séta 
márciusi alkalmát tettük, 14.00 
órakor találkozunk az önkor-
mányzat előtt, kisétálunk a nagy-
mező utcai kopjafához, megtud-
juk annak történetét, majd onnan 
a kövesgyűrpusztai emlékhely-
hez, a zászlórúdhoz megyünk, 
ahol koszorút helyezünk el kb. 
16.00 órakor. Innen hazasétálunk. 

Szilárd és Adrienn
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Sokan biztosan elgondolkodnak 
rajta, mikor olvassák, hogy mi az 
„A Te Jövődért Alapítvány”? Ha azt 
mondom, hogy „ a tótvázsonyi álta-
lános iskola alapítványa”? Így már 
rémlik valami... 

Az alapítványt iskolánk jelenleg 
már nyugdíjas tanítónője, Mohácsi 
Mihályné, Marika néni alapította 
2011-ben. Az ötlet az iskola akkori 
vezetőségétől indult. Az alapít-
vány célja: a nevelési és oktatási 
tevékenység tárgyi feltételeinek 
javítása, a gyermekek értelmi fej-
lődésének elősegítése, a hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatá-
sának támogatása, a pedagógusok 
szakmai fejlesztése tanfolyamokon, 
képzéseken, szakmai napokon való 
részvételük támogatása, szakmai 
könyvek, folyóiratok beszerzése, a 
gyermekek egészségtudatos, kör-
nyezettudatos gondolkodásának 
kialakítása, a környezetvédelem és 
a természetvédelem előmozdítása, 
a fiatalok és a gyermekek erőszak-
mentes közösségének létrehozása 
prevenciós programok szervezésé-

vel, a tehetséges gyermekek felka-
rolása, tehetséggondozás, gyerme-
kek jutalmazásának támogatása, az 
iskolaépület állagának megóvása, 
fejlesztése, felújítása, az iskola esz-
közrendszerének fejlesztése, álla-
gának megóvása. 

Az elmúlt egy-másfél évben sokat 
dolgoztunk a támogatások gyűjté-
sén. Egy alkalommal szerveztünk 
elektronikai hulladékgyűjtést. Két 
alkalommal szerveztünk a Sulizsák 
program keretein belül ruhagyűj-
tési akciót, a több mint 3,5 tonna 
ruhanemű árából minden gyer-
mek osztálykirándulásához hozzá 

tudtunk járulni. Az itt összegyűlt 
farmert sikerült farmer babzsá-
kokra becserélni, amit szívesen 
használnak a diákok lazításra a 
szünetekben az iskolában. Hálá-
sak vagyunk a Tótvázsonyi Ifjúsági 
Egyesületnek, Tótvázsony Község 
Önkormányzatának valamint a 
tótvázsonyi és hidegkúti Német 
Nemzetiségi Önkormányzatoknak 
a támogatásáért, ami által eljut-
hatnak a gyerekek sport és tanul-
mányi versenyekre, nemzetiségi 
táborba és jutalom könyveket 
kaphatnak minden évben. A Ma-
gyar Falu program támogatásával 

decemberben sikerült egy használt 
kisbuszt vennünk, amivel segítjük a 
gyerekek szállítását egy-egy iskolai 
programra, sportversenyre vagy 
akár kirándulásra. A Tesco támoga-
tásával sikerült minden diákunknak 
egy-egy édességcsomagot adni.

Ezután is azon dolgozunk, hogy 
jobbá, szebbé, élhetőbbé tegyük az 
iskolát és környezetét. Tervben van 
egy olyan iskolakert létrehozása, 
amiben minden osztálynak lenne 
egy kiskertje. 

Köszönjük azoknak, akik személyi 
jövedelemadójuk 1%-val támogat-
ták, támogatják az Alapítványun-
kat. 2022-ben kicsivel több, mint 
100.000.-Ft érkezett, amiből a bio-
lógia szertárat sikerült felszerelni 
egy új mikroszkóppal, ezen kívül 
eszközöket vásároltunk a technika 
és kézműves órákra. 

Az alapítvány adószáma: 
18207972-1-19, az 1%-os SZJA fel-
ajánlásokat idén is szeretettel fo-
gadjuk. 

Pápai Henrietta 
kuratóriumi elnök

A Te Jövôdért Alapítvány 
a tótvázsonyi általános iskoláért

Minden évben az év első vasárnapján tartják a Balatonfüredi Atlétikai Klub első 
futóversenyét. Az idei évben újra Tótvázsonyban került megrendezésre, és így 
tótvázsonyi közösséget támogathattak a futók a nevezési díjaikkal. Az 5, 10, 17 
km-es távokon a futók Nemesvámos felé futottak ki a faluból, és a kerékpárúton 
kijelölt fordulópontokon visszafordulva a kultúrháznál futottak be a célba. A 
2023 Ft-os nevezési díjakból és a további felajánlásokból 228.200 Ft adományt 
kapott a szervezésben segítő Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület. A tótvázsonyi futók 
között legszebb eredményt Fogl Balázs érte el, a 10 km-es táv 3. helyezésével. 
Gratulálunk! Köszönjük mindenkinek.

Szendrei Szilárd

Morzsaparty 
Jótékonysági futás  
2023. évindító
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Civil 
majális

Tótvázsony, 2023. május 1. 

Délelőtt a kultúrháztól induló, 
faluban körbesétálva teljesíthető 
vetélkedővel, déltől a kultúrháznál 
kulturális programokkal, finom fa-
latokkal, kiállítással, májusfa állítás-
sal és gyerekprogramokkal várnak 
mindenkit a szervező civil szerve-
zetek! Idén a Tótvázsonyi Ifjúsági 
Egyesület céljainak megvalósítását 
támogathatja vásárlásaival a büfé-
ben, az árverésen vagy a tombola 
vásárlásával.

 Szendrei Szilárd

2023-ban is megszervezzük a Nyá-
ri Napközit Tótvázsonyban június 
19- július 21-ig 5 héten keresztül.

Jelentkezési feltételek:
1-8. osztályos gyermek, aki
- tótvázsonyi iskola diákja
-  tótvázsonyi/ kövesgyűri lakos, de 

nem a tótvázsonyi iskola diákja

-  egyik sem, de egyik szülő Tótvá-
zsonyban dolgozik (hivatalban, 
orvosi rendelőben, helyi kony-
hán, postán, boltban, óvodában, 
iskolában)
A résztvevő gyerekek számára 

tartalmas programokat szerve-
zünk minden nap 8:00-16:00 kö-
zött, emellett reggelit, ebédet, 
uzsonnát kapnak, ezeknek árát a 
részvételi díj tartalmazza. Árakról 
még később tudunk tájékoztatást 
adni.
Érdeklődni nálam lehet.

Veressné Szabó Adrienn 
06/20-453-1575

Nyári 
napközi
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Három év várakozás után az ide 
évben újra részt vehettünk a Sport-
freunde Dobel által szervezett 11. 
Hatz-Moninger bleifrei teremtornán. 
A 2020 győzelmünk után címvédő-
ként tértünk vissza Dobelbe, és nem 
titkoltan újra haza szerettük volna 
hozni a vándorserleget.

A csoport meccsek során Dobel 
csapata tudott legyőzni minket, de 
így is elsőként jutottunk tovább. Az 
elődöntőben parázs meccsen sike-
rült VFL Höfen csapatát legyőznünk. 
Három év után újra jöhetett a döntő, 
ahol a hazai közönség támogatását is 
élvezhettük.

A legmagasabban jegyzett csapat 
1. FC 08 Birkenfeld ellen a torna so-
rán a legjobb játékot produkálva 3-1 
arányban sikerült diadalmaskodni, 
és újra haza hozni a kupát, amivel 
elintéztük, hogy 2024-ben is várnak 
minket. A torna gólkirálya Horváth 
Gábor lett.

Bízunk benne, hogy a sikeres sze-
replés jó alap lesz a hazai bajnokság 
tavaszi folytatásához, ahol reménye-
ink szerint jobb eredményeket tudunk elérni. Az év első 
két hónapjában az U9 és az U11 korosztályú csapataink 
is szerepeltek Bozsik futsal tornán Balatonfüreden. Szá-
mukra a Bozsik fesztíválok márciusban kezdődnek.

U14 csapatunk már áprilisban megkezdi a szereplést a 
megyei bajnokságban.

Az első csapat április 1-én Pécsely ellen kezdi a tavaszi 
szezont, márciusban már lesznek felkészülési mérkőzé-
sek.

Soron következő mérkőzéseink időpontját a Tótvázso-
nyi Sportegyesület Facebook oldalán megtalálják a ked-
ves szurkolók.

Mayer Ákos

Tótvázsonyi FOCI HÍREK

Tótvázsonyban 2014. októberé-
ben indítottuk útjára a Komatál 
újszerű hagyományát.  A kezdeti 
ötletet folytatva, azóta is minden 
egyes Tótvázsonyban, vagy Kö-
vesgyűrpusztán született gyermek 
családja komatállal lett köszöntve 
a közösség által. Immár több, mint 
120 alkalommal. 

A településünk új hagyománya 
azóta a helyi értékek tárába is be-
került. Készült róla az M1 tv-re egy 
bemutatkozó anyag, készült belőle 
több újságcikk, a Nemzeti Művelő-
dési Intézet által 2019-ben elindí-
tott Komatál Program megnyitóján 
többször emlegették falunkat, mint 
jó példát. 

Tótvázsonyból több településre 

is továbbvitték ezt a kezdeménye-
zést, akár a saját szájízükre formál-
va. Dudar, Nyirád, Hidegkút és Kis-
csősz is elindította saját Komatál 
programját, melyben a mienkhez 
hasonlóan a közösség állít össze 
egy komatálat az újszülöttnek és 
családjának. 

Évek óta gondoltunk már arra, 
hogy a Tótvázsonyban élő, az itteni 
komatálba gyakran, vagy alkalma-

ként főző asszonyoknak, családok-
nak egy találkozót szervezzünk. 
Idén végre nekiálltunk, és 2023. 
május 27-én, szombaton egy ko-
maasszony találkozót hívunk életre. 
Egyszerre lesz ez találkozó a helyi 
asszonyoknak és a térség komatá-
las közösségeinek is. Szeretnénk, 
ha közös főzés által lehetne tanulni 
egymástól, ha közös ebéddel tud-
nánk a résztvevőket megvendégel-
ni, és ha többet tudnánk egymás 
tapasztalatairól. 

Várunk mindenkit szeretettel 
ezen a hétvégén, további részlete-
ket később írunk meg.

 
Szendrei Szilárd 

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Komaasszony találkozó 


