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A Tótvázsonyi
Önkormányzat lapja

Kérjük, ajánlja fel
adója 1%-át a helyi
civil szervezeteknek!

Felelôs állattartás
Ettôl az évtôl az Önkormányzat
fokozottan odafigyel az állattartással kapcsolatos teendôkre és a
felelôs állattartással kapcsolatos
elôírások betartására. Az év folyamán több cikk és program is
lesz, amelynek célja, hogy a házi
kedvencek tartási körülményei
megfelelôek legyenek.
Fontos, hogy csak az tartson
hobbi és haszonállatot is, aki biztosítani akarja és tudja a megfelelô körülményeket, mind az állat
mind a közösség szempontjából.
Hideg idôben a háziállatok is
nagyobb odafigyelést igényelnek
A nagy hidegben kint tartott
kedvenceink számára feltétlenül
biztosítsunk energiában dús eleséget és szélvédett kuckót. Ha
minden további nélkül alszik teljes kényelemben a betonon, akkor
valószínûleg semmi baja, de ha
remeg, bebújik a legkisebb sarokba, és láthatóan nincs rajta téli
szôr, akkor gondoskodjunk róla
felelôsen!
Ha kint lakik, akkor járjon neki
egy hôszigetelt ház, lehetôleg
hungarocellel töltött szendvicspanel, akkora, hogy a kutya belefér,
tehát fel tudja fûteni a testhôjével.
Alomanyagból a legjobb a szalma! A rongyok átnedvesednek,
forgács szóródik, a papírforgács
összenyomódik, a szivacsokból
pedig csak a vízhatlan huzatú
használható kint. A szalmába
(nem széna!) bele tud vackolni, el
tud bújni.
Napközben többször ellenôrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott
vizet ilyenkor langyosra kell cserélni. Ne feledjük el azt sem, hogy
a hideg idô hatására nem csökken
le kedvenceink mozgásigénye.
Mindennap szánjunk idôt a velük
való sétára, játékra. A szabadban

kint teleltetett házi kedvenceinket semmiképpen se fürdessük,
hiszen ilyenkor a természetes zsíros védôréteget lemosnánk, ezzel
rontva az állat prémjének természetes szigetelô rétegét.
Benti kutyánál tartsuk szem
elôtt, hogy a fûtés miatt bizony
ledobhatja a téli szôrét, vagy épp
ki sem növeszti, ezért az egyébként udvaron is vígan eléldegélô
állat képes lehet mégis fázni. A
legnagyobb kiszúrás vele az, ha
kinti-benti ingázó, ezért, ha egyszer eldöntöttük, hogy bent lesz,
akkor maradjon is ott a szezon
végéig, de legalábbis a komoly mínuszok alatt.
A lovaknál nem kell azon igyekezni, hogy az istállóban télen
kellemes meleg legyen, nem gond
a hideg, de a lovat tartsuk lehetôleg boxban, hogy valamennyit
tudjon mozogni, hol az egyik,
hol a másik oldalát fordíthassa a
hidegebb felé. Sokkal több bajt
okozunk azzal, ha meleg, rossz
levegôjû, szellôzetlen istállóban
tartjuk a lovat, és onnan idônként
kivisszük a szabadba - akár 30
Celsius fok különbséggel, ugyanabban a szôrzetben! Télen is nyugodtan kint lehet tartani a lovat
a karámban. Ha van olyan hely,
ahová különösen zord idôben be
tud húzódni.
Fontos, hogy megfelelô mennyiségû és minôségû takarmányról
gondoskodunk. Télen nyugodtan lehet a szokásosnál nagyobb
mennyiségû kukoricát szerepeltetni az abrakban a zab és árpa
mellett, valamint répafélékkel is
ellátni.

Alkotó Kulturális Kör Egyesület: 18282735-1-19
A helyi kézmûvesség, hímzéskultúra fennmaradásáért
és fejlesztéséért.
A Te Jövôdért Alapítvány: 18207972-1-19
Az általános iskola alapítványa a helyi oktatás,
gyermekfejlesztés támogatására.
Kutya-Go-Ló Egyesület: 18906602-1-19
A tudatos állattartásért és az állatterápiás
fejlesztô gyógyításért.
Linde Tótvázsony - Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítvány:
19382546-1-19
A helyi óvoda alapítványa a kisgyermekek
boldog gyerekkoráért.
Nefelejcs Alapítvány a Szociális Partnerségért:
19381703-1-19
Szociális célokért, idôsekért, elesettekért, rászorulókért.
”Ôszidô” Nyugdíjasklub Egyesület 18275430-1-19
Idôsek klubját mûködteti
a tartalmas idôskorért, rászorulókért.
Tótvázsonyért Alapítvány: 19263645-1-19
Településünk szépítéséért,
közösségi programok szervezéséért.
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: 18933039-1-19
Egyesületünk 2018-tól az adózók által felajánlott 1%-os
bevételét a Janka Tanya fejlesztésére, mûködésére ajánlja fel.
Tótvázsonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület: 18926150-1-19
A helyi biztonságért, térségünk védelméért,
a kármentesítésért.
Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület: 19381813-1-19
Fokozott odafigyeléssel a közbiztonságért,
rendezvénybiztosításért.

2019-ben az alábbi összegek gyûltek össze:
A Te Jövôdért Alapítvány
53 727 Ft
17 fô által,
Linde Alapítvány
213 152 Ft
38 fô által,
Nefelejcs Alapítvány
32 462 Ft
5 fô által,
Ôszidô Nyugdíjasklub Egyesület
25 467 Ft
5 fô által,
Tótvázsonyért Alapítvány
105 228 Ft
19 fô által,
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
240 587 Ft
46 fô által,
Tótv. Önkéntes Tûzoltó Egyesület
223 017 Ft
34 fô által,
Tótvázsonyi Polgárôr Egyesület
21 217 Ft
5 fô által.
Érdemes
az
1%-okról
rendelkezni,
hiszen
sok
kicsi
sokra
megy!
Önkormányzat Tótvázsony,
Auer-Tóth Rita
Szendrei Szilárd, Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Ein Jahr in
Totvázsony
Mein Name ist Janosch Wollprett.
Mittlerweile bin ich 24 Jahre alt. Die
vergangenen elf Monate haben ich
größtenteils hier in Tótvázsony verbracht. Und was habe ich nicht alles
erlebt.
Anfangs war ich natürlich etwas
unsicher. Ein fremdes Land, eine
fremde Sprache und Kultur, wo ich
niemanden kenne. Diese Unsicherheit ist allerdings sehr schnell durch
die Offenheit der Bewohner von Tótvázsony verflogen.
Durch viele kleine Feste und durch
den ein oder anderen Pálinka, fühlte
ich mich in Tótvázsony, jeden Tag
ein bisschen heimischer. Außerdem
ist die Nähe zum Balaton natürlich
klasse. Freunde aus Deutschland sowie andere Freiwillge, haben mich
hier besucht, was mich ebenfalls
sehr gefreut hat.
Neben Pálinka trinken und im
Balaton zu schwimmen, musste
ich auch das ein oder andere Mal
arbeiten. Gearbeitet habe ich im
Jugendverein und in Janka Tanya.
Auch wenn die Aufgaben nicht
immer ganz leicht und zugegeben
auch manchmal nicht ganz so spaßig
waren, bin ich doch mit jeder Aufgabe gewachsen und habe mich weiterentwickelt. Besonders Spaß hat
mir das Fotografieren und Filmen,
das Schneiden von Videos und das
Schreiben von Artikeln gemacht.
In Janka Tanya war eigentlich jeder Tag interessant und hat Spaß,
auch wenn es oft ziemlich anstrengend war und es Tage gab, an denen
ich halb tot ins Bett gefallen bin.
Trotzdem war der Umgang mit den
Kolleginnen und Kollegen, ihre
Fröhlichkeit über kleine Dinge zu
sehen, jedes Mal aufs Neue einfach
toll. Ich glaube, wenn man nach der
Arbeit mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen kann, ist das
mehr Wert als alles Geld der Welt.
Besondere Highlights waren für

tonszemes, Siófok, Fonyód, Tihany,
Szecszény, Viségrad, Budapest und
Pécs. Ungarn hat sehr viel zu bieten
und ist so ein schönes Land.
Abschließend bleibt mir nur Danke zu sagen. Danke für die Möglichkeit und Danke an alle die ich dieses
Jahr hier in Tótvázsony und in ganz
Ungarn kennenlernen durfte. In
diesem Jahr habe ich mich enorm
weiterentwickelt. Ich werde auf jeden Fall so bald wie möglich, wieder
zurück kommen.

Egy évem
Tótvázsonyban
mich dieses Jahr:
Das Konzert in Balatonfüred, wo
ich als Kameramann arbeiten konnte. Das hat mir unglaublich viel Spaß
gemacht.
Die Tage in Dobel bzw. Als die
Dobler nach Tótvázsony kamen. Davon weiß ich allerdings nicht mehr
viel, da doch der ein oder andere
Pálinka getrunken wurde. Jedoch
war es echt bewunderswert zu sehen wie eine internationale Partnerschaft wirklich gelebt wird. Die
Partnerschaft zwischen Dobel und
Tótvázsony ist ein Vorbild und ich
hoffe, es wird in ganz Europa immer
mehr dieser Art geben.
Der Janka Tanya Geburtstag, der
richtig viel Spaß gemacht hat.
Das Traubenfest, wo ich die Kultur
viel besser kennenlernen durfte und
vor allem den unfassbar leckeren
Glühwein.
Ein kleines Konzert im Kulturhaus an einem Sonntag. Dort wurde
tolle Songs gespielt.
Allerdings war eigentlich das ganze Jahr ein Highlight.
Außerdem war ich natürlich auch
ein bisschen auf Reisen. Neben
Wien, Bratislava, Athen und Thessaloniki, bin ich aber auch innerhalb Ungarns gereist. Orte, die ich
besucht habe, waren zum Beispiel:
Veszprém, Balatonfüred, Bala-

Janosch Wollprettnek hívnak, 24
éves vagyok. Az elmúlt 11 hónapban nagyrészt Tótvázsonyban tartózkodtam, és mi minden történt
velem! Kezdetben természetesen kicsit bizonytalan voltam. Egy idegen
ország, idegen nyelv és kultúra, itt
senkit sem ismertem. Ez a bizonytalanság azonban gyorsan eltûnt a tótvázsonyi lakosok nyitottsága miatt.
A sok kis program, és a néhány
pálinka hatására napról napra otthonosabban éreztem magam itt Tótvázsonyban. Ezen felül nagyszerû a
Balatonhoz való közelség. Meglátogattak németországi barátaim, valamint más magyarországi önkéntesek
is, ami nagyon jól esett.
A pálinkázás és a balatoni fürdôzés mellett néhány egyéb munkám is adódott. Dolgoztam az Ifjúsági Egyesületnél és Janka Tanyán
is. Még ha a feladatok nem is voltak mindig egyszerûek, s bevallom
nem mindig élveztem ôket, minden
feladattal több lettem és fejlôdtem.
Kedvencem a fotózás, a filmezés, a
videóvágás, valamit a cikkek írása
volt. Janka Tanyán nagyon érdekes
és szórakoztató feladatokat kaptam,
még annak ellenére is élveztem ôket,
hogy gyakran igencsak elfáradtam,
s este félholtan dôltem be az ágyamba. Nagyon jól kijöttem a kollégákkal, s öröm volt látni milyen apró
dolgok teszik ôket boldoggá. Úgy

Janka Tanya hírei
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A téli idôszakban sem áll le az
élet nálunk. Hetente 3-szor járunk
be a veszprémi INTERSPAR-ba
dolgozni, szorgalmasan hordjuk a
szórólapokat heti rendszerességgel
a faluban. E mellett a tavaszi kézmûves termékeinket is elkezdtük
készíteni. Munkatársaink lelkesen
dolgoznak és egyre önállóbbak a
feladatok elvégzésében.
Fa termékeink nagy részét raklapokból készítjük. Ha bárkinek van
felesleges raklapja, vagy építkezésbôl maradék deszka, léc, azt szíve-

sen fogadjuk adományba. A téli
idôszak, a rövid nappalok, hosszú
hideg esték, téli idôjárás, mint
minden embert, így a munkatársainkra is hatással van. A fagyos,
szeles napokon nehezebb aktiválni
a csoportot. A télies útvisszonyok
elbizonytalanítják munkatársainkat. Ilyenkor motiválás, plusz
dicséret nagyon jól jön minden
irányból. Ebben az idôszakban
nagyon jó a feladatokra öszpontosítani és valami pozitív programot, célt kitûzni magunk elé,

gondolom, ha valaki munka után
mosolyogva megy haza, az többet
ér, mint a világ összes pénze.
Felsorolnám az elmúlt idôszak
számomra meghatározó eseményeit:
A balatonfüredi koncert, ahol én
videóztam, hatalmas élményben
volt részem.
Napjaink Dobelben, valamint a
napok mikor a dobeliek látogattak
hozzánk Tótvázsonyba. Már nem
sok mindenre emlékszem, mert egy
vagy több pálinka is lecsúszott. Csodálatos volt látni, hogy itt valóban él
a nemzetközi partnerkapcsolat Dobel és Tótvázsony között, sokan példát vehetnének Európa szerte.
Janka Tanya születésnapja, nagyon szórakoztató volt.
A szüreti mulatság, ahol még jobban megismerhettem a helyi kúltúrát, különös tekintettel a hihetetlenül finom forraltborra.
Egy vasárnapi kis koncert a kultúrházban, itt nagyon szép dalokat
hallhattunk.
Valójában az egész év egy kiemelkedô esemény volt. Természetesen
közben egy kicsit utazgattam is, eljutottam Bécsbe, Pozsonyba, Athénba, Magyarországon is sokat kirándultam. Meglátogattam a következô
városokat: Veszprém, Balatonfüred,
Balatonszemes, Siófok, Fonyód, Tihany, Szécsény, Visegrád, Budapest
és Pécs. Magyarországon rengeteg
látnivaló van, gyönyörû ország.
Végezetül szeretnék köszönetet
mondani. Köszönöm a lehetôséget,
és köszönök mindent azoknak az
embereknek, akikkel az elmúlt egy
évben megismerkedtem itt Tótvázsonyban, és Magyarországon. Ebben az évben óriási fejlôdésen mentem keresztül. Vissza fogok térni,
amilyen hamar csak megtehetem.

Adventi vásár Dobelben

Janosch Wollprett
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
Fordította: Hamar Zsóka
Köszönöm szepen és viszontlátásra
ami örömmel tölti el a szívünket
és energiát ad. Ezért is örültünk
nagyon Sipos Ferenc polgármester ötletének, hogy mutassuk be a
Janka Tanyáról készült filmet Tótvázsonyban is.

Életképek Dobelbôl

2020. február 7-én 17.00 órai
kezdettel bemutatjuk a „Hosszú
út” címû filmet a tótvázsonyi kultúrházban. A film Janka Tanya
mindennapi életét mutatja be. A
filmvetítés után kötetlen beszélgetésre, süteményezésre invitáljuk a
vendégeket. Minden tótvázsonyi
lakost és máshonnan érkezô érdeklôdôt sok szeretettel várunk.

2019. utolsó negyedévében is színes programkínálattal várták testvértelepülésünk lakóit a szervezôk. Októberben a Fúvószenei Egyesület
szervezésében megvalósuló tradicionális német népünnepélyen, az Oktoberfest-en fogadták sörrel, sült kolbásszal, fúvószenével az érdeklôdôket.
Novemberben Dobel polgármestere invitálta a közösség tagjait a november 17-ei Nemzeti gyásznap keretében egy közös megemlékezésre, a háború, az erôszak és a terrorizmus áldozatairól. Ez a nap Németországban
az elsô világháború óta nemzeti ünnep. Advent elsô hétvégéjén a Fôtér és
a Kultúrház adott helyszínt a hagyományos Adventi vásárnak, ahol több
mint 40 termelô kínálta portékáit, köztük tótvázsonyi termelôk is.
2020. Januárjában, a kultúrházban tartanak újévi fogadást. Ebbôl az
alkalomból Dobel polgármestere mond újévi beszédet, köszönti az új
lakosokat és kitüntetéseket ad át. Az egyházak képviselôi, pedig áldást
kérnek az újesztendôre.
Mindezekrôl és további érdekes hírekrôl értesülhetnek Dobel hivatalos
hetilapjából, a tótvázsonyi Schônwald Mária Községi Könyvtárban.

A filmbemutatón termékeink is
megvásárolhatók lesznek.

Szendreiné Pongor Mária
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

2019. elsô adventi hétvégéjén immár harmadik alkalommal vett részt
a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület delegációja németországi testvértelepülésünk adventi vásárán. Ezúttal központi helyen, a fôtér színpada
mellett kaptunk egy standot, ahol mintegy 16 tótvázsonyi termelô, klub,
egyesület termékeit árusítottuk. A kellemest a hasznossal összekötve, a
színpadon figyelemmel kísérhettük a fúvószenekar, az óvodások és az
iskolások mûsorát is. Rekord mennyiségû látogatója és vásárlója volt a
standunknak. Sokan régi ismerôsként, barátként üdvözöltek bennünket,
és hosszan elbeszélgettek velünk, tótvázsonyi emlékeikrôl, ismerôseikrôl. Egyesületünk 2009-es EVS önkéntese Carina Rappold is meglátogatott minket Stuttgartból, és egy egész napon át segítette munkánkat.
A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület szervezésében, a testvértelepülések lakossága és diákjai között karácsonyi jó kívánságokat tartalmazó levelek
is gazdát cseréltek, mindegyik fél nagy örömére. Delegációnk tagja volt
három 8. osztályos Tótvázsonyi diák is, akikkel látogatást tettünk a Dobeli Általános Iskolában, ahol nagy szeretettel és érdeklôdéssel fogadtak
bennünket. Reméljük, hogy ez a látogatás jó kezdete lehet a testvértelepülések iskolái közötti kapcsolatépítésnek.
Szendreiné Pongor Mária
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület.
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Adventi kézmûves és vásár

ÓVODAI HÍREK

A hulladék elégetése
bûncselekmény is lehet
2019. december 6-án rendeztük meg az év egyik legnépszerûbb eseményét, az Adventi kézmûves délutánt és vásárt. Ezen az alkalmon minden együtt van. A gyerekek (szüleikkel) kézmûveskedhetnek, a helyi
termelôk árulhatják portékáikat, valamelyik civil szervezet mûködteti a
büfét, aminek a bevételét saját mûködésre fordítja, az Ifjúsági Egyesület
süti a kolbászt, virslit és közben élvezhetjük a fellépôk sikerét. Schmidt
Zoltán harmónikán játszott nekünk. Zselinszky Cecília vezetésével,
Paulovics Ágnes segítségével az iskolai énekkar is fergetegesen szerepelt.
A kézmûves asztalokat Törökné Inhof Ágota, Sipos Ferencné, Csécsi
Tünde és Kövesgyûrrôl Novákné Krémer Judit vezette. Köszönjük
szépen mindenki segítségét. Örömmel konstatáltuk, hogy voltak új
árusok. Varga Pista bácsi, Kövesgyûrrôl Németh Niki és az Ôszidô
Nyugdíjasklub is árulta finomságait. Azt gondolom, hogy egy igazán
szép délutánt tölthettünk együtt az advent idôszakában, hangolódva az
ünnepekre, lehetôséget adva, hogy az ünnepekre minél több helyi termék
kerüljön az asztalra, vagy akár a fa alá. Remélem, még sokáig megmarad
az emberek érdeklôdése, aktivitása és ezáltal még sok ilyen rendezvényen
vehetünk részt.
Veressné Szabó Adrienn Diána
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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A klímaváltozás, a hulladék csökkentése vagy a városi szmogriadók
mind-mind olyan téma, ami az utóbbi években elôtérbe került. Attól függetlenül, hogy ki mit gondol ezekrôl, szerintem abban minden egyetértünk, hogy a vizek és a levegô tisztasága kiemelten fontos, hiszen a mind
a levegô, mind a talajvíz közvetve vagy közvetlenül napi szinten bekerül
a szervezetünkbe.
A hideg idô beálltával a kémények füstölni kezdtek, és ki-ki a fûtési eszköze vagy a pénztárcája függvényében gázzal, fával vagy szénnel, sôt ma
már akár tízféle különbözô módon csinál meleget az otthonában.
Beleszippantva a tiszta falusi levegôbe, bizony gyakran az az ember
érzése, hogy nem csak a megszokott tüzelôanyagok, hanem más, akár
hulladék is a kazánokba, kályhákba kerül. Sokan azt gondolhatják, hogy
a hulladék csökkentésének ez egy jó módja, mert nem terheljük a talajt a
belé kerülô mûanyagokkal, de annál inkább terheljük a levegôt és ezzel
károsítjuk az egészségünket.
Íme néhány sor a témával kapcsolatban egy jogász tollából:
„A hulladékok égetése kapcsán egymás után jelennek meg azok a közlemények, tájékoztatók, amelyek igazolják, hogy kevés olyan tevékenység
van, amely a szemétégetésnél jobban károsítaná az egészségünket. Sajnos nagyon sokan lebecsülik a hulladék elégetésének negatív következményeit, ezért az ország jelentôs részén zavartalanul folyik a háztartási
szemét, faipari hulladék, bontott nyílászárók eltüzelése. Fontos tudni,
hogy a bútorlap, mûanyag palackok, ruhák égetése bûncselekménynek is
minôsülhet, sôt, akár börtönbüntetés is lehet a következménye. Dr. Jámbor Attila”
Figyeljünk oda mi kerül a tûzbe, mert ezzel a magunk és a családunk
egészségét is veszélybe sodorhatjuk.

2020. január 5.-én Tótvázsony
adott otthont az immáron ötödik
alkalommal megrendezendô Morzsa Party futóversenynek. A futóverseny nevezési díjaiból származó
bevételt minden évben jótékony
célra ajánlják fel a szervezôk.
Az idei évben az óvoda és a
bölcsôde lett a szerencsés, aki
megkapta a támogatást, hogy az
összegyûlt összegbôl a hamarosan
bôvítésre kerülô intézmény udvari
játékait bôvíthesse és újíthassa fel.
A január ötödikei jótékonysági
futást 4, – 8, – 13 és 23 kilométeres távokon indították el: Tótvázsonyból rajtolva, Barnag, Pécsely
és Balatonszôlôs érintésével, majd
tótvázsonyi célba érkezéssel.
Sipos Ferenc
A hagyományos, január eleji
polgármester verseny iránt nagy volt az érdeklôdés, a szeles idô ellenére is 135en neveztek. Érkeztek Tapolcáról,
Ajkáról, Balatonfüredrôl Várpalotáról és Székesfehérvárról is. A
kultúrház elôl induló versenyre
2020 forint nevezési díjat kértek a
szervezôk. Ebbôl a nevezési díjból,
valamint a résztvevôk által felajánlott egyéb összegekbôl gyûlt össze
a 446.000 Ft-os adomány az óvoda
részére.
Az évindító futást a Balatoni
Helyi Értékek Egyesület, a Gyermekmosoly Alapítvány és Bala-

tonfüredi Atlétikai Club szervezte,
akikhez csatlakozott a Tótvázsonyi
Ifjúsági Egyesület, a Linde Alapítvány és a helyi önkormányzat is.
A gyerekek részére külön meghirdetésre került egy 1000 méteres
táv, hogy ôk is belekóstolhassanak a futóversenyek világába. A
verseny elôtt arra is kaptak lehetôséget, hogy saját maguk által
megrajzolt rajtszámokat viselve
vághassanak neki a versenynek.
Fantasztikus volt látni, hogy milyen élvezettel és kitartással csinálták végig a gyerekek a távot, még
a legapróbbak is hôsiesen kitartottak a célig.
Örülünk, hogy részesei lehettünk a rendezvénynek, köszönjük
szépen a szervezôknek, hogy a mi
intézményünket támogatták!
A gyermekek nevében köszönjük szépen Baranyai Máté szülô
szervezô munkáját, valamint az
önkéntes résztvevôk segítségét,
akik mindannyian hozzájárultak a
rendezvény sikerességéhez!
Magasi Jánosné
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Mindenki
karácsonya
2019. december 15.-én a Mindenki karácsonya programot a Német
Nemzetiségi Egyesület szervezte
meg. Az ünnepre hangolódó alkalomra a katolikus templomba hívtuk az érdeklôdôket. A mûsorban
helyi csoportok léptek fel: az Általános iskola 4. osztályos tanulói
lelkesen egy betlehemes jelenetet
adtak elô, a Református Énekkar
több szólamban elôadott dalcsokrában gyönyörködhettünk, a Katolikus Egyházi Kórus elôadásában
magyar és német nyelven adventi
és karácsonyi dallamok csendültek fel. Az ünnephez kapcsolódó
gondolatokat dr. Tamás Gábor
református lelkész mondta el. A
program zárásaként a résztvevôk
együtt énekelték el az „Erdô mellett estvéledtem” dalt.
A meghitt mûsort követôen a
résztvevôket
szeretetvendégség
várta. A megjelentek jót beszélgettek egymással, miközben pogácsát,
süteményeket kóstoltak, forralt
bort és teát kortyolgattak. Köszönjük a finom süteményeket, a fenyôfa
felajánlást idôs Hauck Jánosnénak,
és köszönjük, hogy a rendezvény
megvalósításában az Óvoda konyhája, a Tûzoltó Egyesület, az Ifjúsági Egyesület, az Önkormányzat
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat is a segítségünkre volt.
Örömünkre szolgált, hogy a közös
ünneplésre sokan eljöttek!

Félév az iskolában

Év végi élmények
Kövesgyûrpusztán
2019 decemberében az Adventi kézmûves délutánra vártunk kicsiket és
nagyokat. A szombati délután során lehetett kézmûveskedni és mézeskalácsot sütni. A program részeként megérkezett a mikulás és az ott lévô
gyerekeket megajándékozta. A hangulatos és süteményillatos délutánon
sok család képviseltette magát. December egyik utolsó napján kolbásztöltésre került sor, melybôl rögtön frissen sütve lehetett kóstolni is. A finom illatok mellett levetítettük a nyáron felvett Pusztán 1 Nap felvételét,
melyet valamikor idén év elején megismétlünk, hogy többen is láthassák.
Köszönöm a helyi szervezôk, segítôk munkáját, nagyon tartalmas évet
sikerült a helyi közösségért megvalósítani.
Szendrei Szilárd
a Kövesgyûri Baráti Kör segítôje

Hauck Jánosné
Német Nemzetiségi Egyesület

Felhívás
keringôre!
A nemzetiségi hagyományok,
kultúra megôrzése, ápolása, továbbörökítése céljából tánccsoport
létrehozását tervezzük. Köszönjük,
hogy a megvalósítást segíti! A csoportba szeretettel várunk minden
táncolni, mozogni szeretô fiatalt
és idôset egyaránt, nemzetiségi
hovatartozástól függetlenül. Aki
szeretne bekapcsolódni a csoport
munkájába, kérjük, kísérje figyelemmel az idôpontok megjelenését
a Tetôtéri Hírekben.
Hauck Jánosné
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
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Könyvtári hírek
Az idei év mozgalmasan indult a tótvázsonyi Schönwald Mária Községi
Könyvtár számára. Könyvbörzét tartottunk, a leselejtezett könyveinket
ingyen elvihették az érdeklôdôk. 2020. január 17-ig bárki kedvére válogathatott a magyar és német nyelvû kiadványokból. Nagy örömünkre sokan éltek a lehetôséggel.
Természetesen új könyvek is érkeztek a Veszprém Megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtár jóvoltából. Ezek többsége mesekönyv (német-magyar is), de található közöttük neveléssegítô szakirodalom, romantikus
regény és szakácskönyv is.
Ha valaki nem találja meg a keresett könyvet helyben, lehetôsége van
könyvtárközi kölcsönzésre is. Ilyenkor megnézzük, hogy melyik partneri
könyvtárban található meg a szóban forgó mû, majd az érintett intézménynél jelezzük az igényt. Ha a könyv kölcsönözhetô, postai úton eljuttatják könyvtárunk részére, és innen viheti el az olvasó. Természetesen,
akárcsak a kölcsönzés vagy a könyvtárhasználat, ez a lehetôség is ingyenes mindenkinek.
Továbbra is szeretettel várjuk azokat is, akik csak olvasni térnek be
hozzánk, számukra több újság is található magyar és német nyelven.
Ezúton szeretnénk mindenkit arra bíztatni, hogy iratkozzon be a
könyvtárba, éljen a kínálkozó lehetôségekkel. Tótvázsonyban, a Magyar
utca 101. alatt, az önkormányzati hivatal feletti Tetôtérben várjuk Önöket minden hétköznap napközben.
Máhl Melinda Viktória
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

A január, a naptári év kezdete,
az iskolai tanév féléve. Ez a hónap
a félévzárás idôszaka. Mérföldkô
minden résztvevô számára. Lehetôség diáknak, tanárnak, hogy
féléves munkáját értékelhesse.
A tanulók megkapják féléves bizonyítványukat, mely visszajelzés
eddigi munkájukról. Vannak, akik
elégedettek, hiszen képességeik
szerint teljesítettek. Nem csak a
kitûnô, jeles bizonyítvány a dicséretes, hanem mindegyik, amelyikért a tanuló megtette mindazt,
ami tôle telhetô. Sajnos sok esetben nincs ez így. Bíztatom azokat
a tanulóinkat, akik most elégedetlenek, hogy legyen több szorgalmuk, kitartásuk a tanulásban,
hiszen az hoz eredményt minden
munkában.
A tanulás mellett sok színes
program szolgálta testi, lelki, szellemi épülésünket az elsô félévben.
Csak felsorolás szerûen a teljesség
igénye nélkül: új sport szakkörök
indultak, sport nap, futóverseny,
német témanap, színházlátogatások, közlekedés biztonsági elôadások, labor gyakorlatok, színvonalas iskolai ünnepélyek, változatos
adventi programok, fellépések,
osztályprogramok, kirándulások,
lelkünket építô közösségi órák…
Igyekezni fogunk ezt a sokszínûséget a következô félévben is biztosítani tanulóink számára.
Jelentôs változás lesz a 2. félévben, hogy új német tanár veszi át
felsô tagozaton a német órákat.
Jelenleg személyét még keressük.
Mire ezek a sorok megjelennek, reményeim szerint megtaláljuk azt a
kollégát, aki biztosítja továbbra is a
német órák szakszerû, színvonalas
ellátását.
Koronczai Éva
tagiskola vezetô
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