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A Tótvázsonyi 
Önkormányzat lapja

Tanévkezdési információink augusztus utolsó hetében az iskola hon lapján és a le-
velezô csoportokban lesznek olvashatóak. Addig is Mindenkinek jó pihenést és jó 
egészséget kívánunk!

az iskola dolgozói

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.”

Horváth Marianna va-
gyok, családommal múlt 
hónapban költöztünk Nyír-
egyházáról Tótvázsonyba. 
Két gyermek boldog anyu-
kája vagyok, akik a helyi 
Hajnal Óvoda és Bölcsôdé-
be járnak. Férjem Balaton-
füreden dolgozik.

2007-ben diplomáztam a 
Debreceni Egyetemen, az-
óta dolgozom védônôként. 
Az élethosszig tartó tanu-
lás jelen van az életünkben, 
ehhez igazodva folyamato-
san képzem magam annak 
érdekében, hogy a hozzám 
forduló gyermekeknek mi-
nél összetettebb formában 
tudjak segíteni. Ennek kap-
csán több mozgásfejlesztô 
képzést is elvégeztem. A 
célom, hogy Tótvázsony 
község várandósainak, 

gyermekeinek minél szélesebb körben átadjam az ismereteimet, hogy 
a szakmai követelményeknek megfelelô ellátást tudjak számukra biz-
tosítani.

„Adj idôt, lehetôséget, teret és szeretetet  
a gyermekeknek és Ôk meghálálják.”

Megváltoztak a tanácsadás idôpontjai.
Az új idôpontok: 
Várandós tanácsadás csütörtök 8-10 óra
Csecsemô és kisgyermek tanácsadás kedd 8-10 óra
Telefonos bejelentkezés szükséges.

Elérhetôségeim:
Horváth Marianna
8246 Tótvázsony, Hajnal u 9
Tel:70/866-5445
E-mail: vedono@totvazsony.hu
Facebook: Tótvázsony Védônô

Védônôi búcsú
2020. július 31.-ével letettem a védônôi szolgálatot a faluban. 

Köszönöm, hogy hosszú éveken keresztül részese lehettem az 
életeteknek!

Sokat tanultam tôletek az összefogásról, önzetlen segítésérôl, barát-
ságról. Örülök, hogy ilyen gyönyörû faluban élhettem a hétköznapjai-
mat, tehettem a szolgálatomat.

Kérem, vigyázzatok továbbra is a falu küllemére és szellemiségére, 
mert ez a jelenség, amit Tótvázsony képvisel, olyan gyöngyszem, ami 
ritkaság.

Viszem a híreteket a Zalába. Zalabérbe, egy kis csendes faluba köl-
tözöm. 

Ölellek Mindannyiótokat, sok-sok szeretettel:
Kertész Eleonóra

Védônôi 
bemutatkozó
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A Covid vírus miatt kiala-
kult helyzetben az óvodában is 
rendhagyó módon fejeztük be a 
2019/2020-as nevelési évet. A köz-
ponti utasításokhoz igazodva a 
zárva tartás ideje alatt online dol-
goztak a nevelôk, maszkot varrtak 
a dajkák, vagy egyéb segítô mun-
kában vettek részt. A fôzôkony-
hánk nem állt le, zökkenômen-
tesen tudtuk ellátni a felmerült 
igényeket. Szerencsére az építke-
zésünk is rugalmasan zajlott, a 
munkások folyamatosan tudtak 
haladni a belsô átalakítással.

Sosem gondoltam volna, hogy 
egyszer az óvodás gyermekeinkkel 
a számítógépes kapcsolattartás-
ra kerül sor.  Az óvodai nevelés 
során nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy a mindennapokban 
a szabad és az irányított játék a 
személyes kapcsolattartás hassa 
át a munkánkat és erre ösztönöz-
zük a szülôket és a gyermeket is. 
Most mégis azt kell mondanom 
megbirkóztunk a feladattal, aktív 
résztvevôi lettünk az újfajta okta-
tásnak. Bár nagyon hiányoztak a 
gyerekek, igyekeztünk olyan fel-
adatokat kitalálni, amit a terveink 
szerint együtt csináltunk volna, de 
családi körben is megvalósíthatók. 
Reméljük, hogy az online oktatás-
sal segítségükre voltunk szülôk-
nek abban, hogy tartalmasabban 
telhessenek a mindennapok.  
Kiemelt figyelmet fordítottunk 
a nagycsoportosainkra. Igyekez-
tünk olyan tevékenységeket aján-
lani számukra melyekkel az isko-
lára való felkészüléshez kívántunk 
sok- sok segítséget nyújtani.

Május 4-tôl ügyeleti rendszer-
ben, május 25-tôl teljes nyitva 
tartással mûködtünk, betartva az 
egészségügyi elôírásokat. Az in-
tézmény dolgozói örömmel várták 
a gyerekeket, jó érzés volt, hogy 
újra gyermekzsivajtól lett hangos 
az óvoda.  Az érkezô gyermekek 
rugalmasan fogadták a megválto-
zott helyzetet, nagyon fegyelme-
zettek voltak, és boldogok, hogy 
újra járhatnak óvodába. A szülôk 
is odafigyeltek kéréseinkre, sza-
bályainkra. Örömmel tapasztal-
tuk, hogy az otthon töltött idôben 
sok olyan élménnyel gazdagodtak 
gyermekeink melyet a családi ott-
hon, a hosszabb együttlét biztosí-
tott a számunkra.

Az óvoda életében mindig fontos 
esemény volt az iskolába készülô 
gyermekektôl való búcsúzás. Je-

len helyzetben úgy gondoltuk, egy 
rendhagyó pizsamapartival bú-
csúzunk el a gyerekektôl. Bízunk 
abban, hogy egy olyan élményt 
nyújtunk számukra, mely magá-
ban foglalja az óvodás élet apró 
örömeit. Ebben az évben 20 gyer-
mek kezdi meg szeptemberben az 
elsô osztályt. Minden jót kívánunk 
számukra az elôttük álló idôszak-
ra. 

A rendkívüli szünet alatt fo-
lyamatosan zajló építkezés ered-
ményeként mostanra elmond-
hatjuk, hogy a belsô munkálatok 
befejezôdtek. Jelenleg az új cso-
portszobák engedélyeztetése, 
berendezése, szépítése zajlik. A 
tornaterem építési munkálatai to-
vábbra is folyamatos látnivalókat, 
érdekességeket kínálnak a gyer-
mekeinknek.

Az épületünk egy részében a 
leállás alatt sikerült elvégezni az 
éves kötelezô karbantartási felada-
tokat, a fennmaradó helységekben 
augusztus 10-tôl 19-ig a nyári le-
állás idején végezzük el mindazt, 
mely ahhoz szükséges, hogy szép 
környezetben kezdhessük el az új 
nevelési évet.

 Nyitás augusztus 24-én, a nyári 
napirend szerint. 

Az újonnan érkezô családok szá-
mára megtartottuk az elsô szülôi 
értekezleteket az óvodában és a 

bölcsôdében is.  Mivel az idei év-
ben a beiratkozások is online zaj-
lottak, fontosnak tartottuk, hogy 
megismerjük a szülôket, illetve, 
hogy bemutassuk az intézményün-
ket. Köszönjük a bizalmukat, hogy 
gyermekeik számára a mi intézmé-
nyünket választották. A gyerme-
keket szeptember 1-tôl folyamato-
san szoktatjuk be a csoportokba. 

Remélhetôleg a 2020/21 neve-
lési évet a megszokott rendben 
kezdhetjük el. Változások esetén, 
az elôírásokhoz alkalmazkodva 
igyekszünk mindent megteremte-
ni a zökkenômentes mûködéshez.

Köszönjük a szülôk együttmûkö-
dését, támogatását. 

Magasi Jánosné
intézményvezetô

célú támogatás összege 1.040.000 
Ft volt, melybôl az alábbi kiadása-
ink voltak:

Számlavezetés, telefon és in-
ternet kiadás, emléktáblához ko-
szorúvásárlás, Microsoft Office 
program vásárlása, tagdíj, útikölt-
ség, német elôadásra jegyvásárlás, 
jutalomkönyvet vásároltunk az 
iskola egyik alsó tagozatos diákja 
részére, a harmonika tábor részt-
vevôinek védôitalt biztosítottunk, 
elôfizettük a Neue Zeitung újsá-
got 3 példányban, (óvoda, iskola, 
nemzetiségi önkormányzat) és 
Deutscher Kalender naptárakat 
vásároltunk, a Nagymezô utcai, és 
a szántóföldön található kôkeresz-
tek felújítását végeztettük el.

2019-ben a feladatalapú költség-
vetési támogatásra 1.740.282 Ft-ot 
kaptunk. Az összeget az alábbiak-
ra fordítottuk:

Támogattuk a szüreti mulatsá-
got, a nyári napközit, dokumen-
tumfilm elkészítését, a könyvtár 
német nyelvû könyvállományá-
nak bôvítését. Támogatást nyúj-
tottunk, a Nemzetiségi Napon 

fellépô csoportok utazási költsé-
geire, és a Mindenki karácsonya 
rendezvényre. Támogattuk az 
Ôszidô Nyugdíjas Klub karácsonyi 
rendezvényét, a Christkindl’-Spiel 
bemutatását. Egy tehetséges helyi 
fiatal harmonikás Landesrat által 
szervezett külföldi fellépését, és a 
Harmonikatáborban való részvé-
telét segítettük. A Hímzômûhely 
támogatásunkból készítette el 
Tótvázsony és Dobel települések 
címereit, és nemzetiségi asszony-
viseletet varrattak. Az iskolai né-
mettábor költségeire és a német 
nemzetiségi verseny útiköltségére, 
az Óvodát segítettük, a Tánctalál-
kozó utazási költségét, a nemze-
tiségi óvodapedagógus képzés I. 
félévi költségét és német tovább-
képzés útiköltségét biztosítottuk. 
A Városlôdön megrendezett né-
met táborban részt vett tótvázso-
nyi diák részvételi díját vállaltuk 
át. A Dobel - Tótvázsony kapcso-
lat 25 éves évfordulója alkalmából 
szervezett ünnepség megrendezé-
séhez járultunk hozzá. A Német 
Egyházzene Ünnepen a Mária 

Tisztelô Hívek Kórusa vett részt, 
az utazás költségét biztosítottuk, 
az Úrnapi sátrak díszítéséhez virá-
got vásároltunk. A Magyarországi 
Németek Pécs-Baranyai Nemzeti-
ségi Körének támogatást adtunk 
Gálakoncert költségeire. 

2020-ban a mûködési célú tá-
mogatásra 1.040.000 Ft-ot, a fel-
adatalapú támogatásra 1.698.912 
Ft-ot kaptunk.

Fontosnak tartjuk, hogy elôde-
ink örökségét, értékeit, hagyomá-
nyait megôrizzük, és továbbadjuk 
a felnövekvô generációnak. To-
vábbra is igyekszünk jól végezni 
munkánkat és gyûjteni a pontokat, 
hogy megvalósíthassuk a nemzeti-
ségi célokat, támogathassuk a civil 
szervezeteket és lehetôségeinkhez 
mérten segíthessük Tótvázsony 
fejlôdését, szépítését. 

Mûködésünkhöz szeretnénk 
megköszönni a Hivatal, az Önkor-
mányzat dolgozóinak, a falu lakos-
ságának a segítségét, támogatását. 

Hauck Jánosné  
elnök

A községben 1994 óta mûködik 
német nemzetiségi önkormány-
zat. Mûködésünkhöz a települési 
önkormányzat térítésmentesen 
biztosítja a helyet, és rezsi költség 
sem terhel bennünket. Az októbe-
ri választásokat követôen a kép-
viselô-testület továbbra is együtt 
folytathatja munkáját, a képvi-
selôk a tisztségviselôi munkáért 
tiszteletdíjat nem vesznek fel.

A Tótvázsony Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat célja többek 
között, hogy képviselje Tótvázsony 
területén élô német nemzetiségû 
lakosság érdekeit, közvetítse a 
német kulturális értékeket, és tá-
mogassa az intézményekben folyó 

német nyelvi nevelést, oktatást. 
Együttmûködünk a Veszprém 
Megyei Német Önkormányzattal, 
a Veszprém Megyei Német Ön-
kormányzatok Közösségével, a 
környezô falvak Nemzetiségi Ön-
kormányzataival, a helyi Önkor-
mányzattal, a nemzetiségi intéz-
ményekkel, óvodával és iskolával, 
és a helyi civil szervezetekkel.

2019-ben 8 ülést és 1 közme-
ghallgatást tartottunk. Mûkö-
désünket az állam mûködési, és 
feladatalapú költségvetési támo-
gatással biztosítja. Mivel a német 
nemzetiséghez tartozónak vallók 
száma a településen meghaladja 
az ötven fôt, 2019-ben a mûködési 

Beszámoló a Tótvázsony 
Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2019. évi 
tevékenységérôl

Rendhagyó év az óvodában
Idén a vírushelyzet miatt kicsit 

lassan indult el a Pusztán 1 Nap 
szervezése, sôt egy rövid ideig úgy 
gondoltuk, hogy augusztus végére 
áthelyezzük a napját. Szerencsére 
mégis maradt a helyén, mert szép 
idôben, jó hangulatban telt az idei 
programunk is.

Sokan segítettek idén is a prog-
ramok megvalósításában, így in-
dulhatott reggel a tûzgyújtással a 
sertés és birkapörkölt megfôzése. 
A birkát Dávid László ajánlotta fel, 
a sertést a tótvázsonyi kisbolt, Balu 
adta kedvezménnyel támogatás-
ként. A gyerekeket légvár, Judittal 
kézmûves foglalkozás, Mimi óvó-
nénivel arcfestés, Rudinál körhin-
ta várta. A Tótvázsonyi Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület vizes játékok-
kal, Rekl Ervin lovasfogattal szóra-
koztatta a kicsiket és nagyokat. Az 
ebédre 13:00-tól sokan megérkez-
tek, a finom pörkölt utánra sok csa-
lád hozott süteményeket felaján-
lásként. Délután Schmidt Zoltán, 
Keller Ádám harmónikázott, majd 
az úrkúti Orfeum Operett Társulat 
nyújtott felejthetetlen hangulatot. 
Ôket Dudar Feri nótamûsora kö-
vette, majd Mészáros Gyula „húz-
ta” hajnalig a bálon a talpalávalót.  
A Pusztán 1 Nap immár 13 éve 
a Kövesgyûrpusztán élôk legna-
gyobb „falunapja”, gyereknapja. 
Jelentôs helyi közösségi összefogás 

által valósul meg, hiszen több, mint 
10–en segítik a fôzés, szervezés, 
pakolás, megvalósítás feladatait, 
és sok család kapcsolódik be a sü-
temények, vagy más felajánlások 
által. Sok 400-500 fôs kistelepülés 
megirigyelhetné ezt a rendezvényt, 
ha még hozzátesszük az év további 
kisrendezvényeit, a fánksütést, a 
kolbásztöltést, a kézmûves napo-
kat, akkor kijelenthetjük, hogy az 
elmúlt években szép fejlôdésnek 
indult a közösségi élet. Ennek 
legfôbb bázisa az ott élô, a közös-
ségért tenni akaró és aktívan tevô 
családok. Mindenkit csak bátoríta-
ni tudok, hogy legyen aktív résztve-
vôje vagy akár segítôje az ilyen kö-
zösségi alkalmaknak, hiszen akkor 
élô egy közösség, ha abban megvan 
a találkozások, ünnepek, élmények 
lehetôsége.

Szendrei Szilárd
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Pusztán 1 Nap
A közösség összetartó ereje
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Ezt a jubileumi évet több ese-
ménnyel terveztük megünnepel-
ni idén. De közbe szólt a korona 
vírus. 2020. március 14-tôl Janka 
Tanyán látogatási tilalom lépett 
életbe, a foglalkoztatást át kellett 
formálnunk otthoni munkába, 
otthoni ellátásba. Mint minden 
szociális intézményben, úgy Jan-
ka Tanyán is, a minisztérium által 
kiadott veszélyhelyzetre vonatkozó 
útmutató szerint kellett végezni 
munkánkat.  Janneke és Kati he-
tente vitte házhoz a feladatokat és 
fejlesztô eszközöket a foglalkozta-
tott munkatársak számára. Majd 
májustól szépen fokozatosan át-
álltunk terepmunkára. Mindenki 
otthonról érkezett, munkaruhában 
és a Hotel Bakony parkjában, a ját-
szótereken, a templomkertekben 
és Janka Tanya udvarán végeztünk 
feladatokat a 2m betartásával. 
Majd júniustól már Janka Tanya 
épületében is foglalkoztathatunk, 
maximum 5 fô foglalkoztatott lehet 
egyszerre jelen, nálunk még mindig 
szigorúan kötelezô a kézfertôtlení-
tés, az épület rendszeres fertôtlení-
tése és a 2m távolság betartása. Így 
kreatívan beosztottuk, hogy van-
nak, akik délelôtt és vannak, akik 
délután részesülnek foglalkoz-
tatásban. Már majdnem minden 
feladatot végezhetünk, kivéve az 
INTERSPAR-os munkát. Ott csak 
a korlátozások teljes feloldása után 

Gyurgyalagot gyûrûztek, 
de vércsét is fogtak!

Talán sokak számára is-
mert, hogy a Tótvázsony 
határában található agyag-
gödörbe gyurgyalagok 
költöztek. A helyszín, a 
függôleges agyagfal meg-
felelô környezet számukra, 
így nagy számmal birtokba 
vették ezt a területet.

A Magyar Madárta-
ni Egyesület az év elején 
megkeresett, hogy ôk is 
hallottak az itt tanyázó 
madarakról, és szerették volna feltérképezni a helyszínt. Meglepeté-
sükre egy nagyon gazdag élôhelyet találtak, ahol többféle madár is 
otthonra lelt.

A helyi gólyák gyûrûzését is ôk végzik és jelezték, hogy az év folya-
mán a gyurgyalagok gyûrûzését is szeretnék itt elvégezni.

Július 26-án, egy vasárnapi napon meg is valósult a nyilvános 
gyûrûzés, többen Tótvázsonyból is részt vettek az eseményen, de vol-
tak vidéki érdeklôdôk is. Nem csak gyurgyalagot, hanem vércsét is 
fogtak és többféle madár megfigyelésére is lehetôség nyílt. A csatolt 
fotón az eseményen fogott vércse portréja látható, melyet Nagy József 
készített.

Sipos Ferenc

Janka Tanya 5 éves lett
kezdünk el dolgozni. Ez a szabály-
zat július 31-ig lesz érvényben. Pon-
tosan Janka Tanya születésnapjáig. 
Így a számos tervezett program és 
nagy ünnepség helyett, egy más 
fajta szülinapos megemlékezést 
tartunk. Egy héten át Janka Ta-
nya facebook oldalán osztunk meg 
üzeneteket, játékot, képeket. Júli-
us 30-án csütörtökön pedig Janka 
Tanya foglalkoztatott munkatársai 
számára ünnepséget rendeztünk, 
pizzát, fagyit, tortát ettünk. 

Janka Tanya születésnapját Tót-
vázsony lakosaival is szeretnénk 
egy kreatív formában megünnepel-
ni. Játékra invitáljuk a falu lakóit. 
A részt vevôk között egy Janka 
Tanya ajándékcsomagot sorsolunk 
ki. Szeretne részt venni a játékban?

Töltse ki az alábbi nyomtatványt!
Dobja be Janka Tanya postaládá-
jába 2020. szeptember 1-ig!
Szeptember 3-án sorsolunk és tele-
fonon értesítjük a nyertest!

neve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

telefonszáma: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

címe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ön szerint mit jelent Janka Tanya munkája Tótvázsonynak? -----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020. július -31én a Nemzeti 
Mûvelôdési Intézet szervezésében, 
az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma támogatásával 
egész napos buszos kirándulásra 
hívták meg Tótvázsony lakóit 
Lakitelekre. A Népfôiskoláról 
is ismert, Kecskemét melletti 
település szépségeivel, és egy 
színházi darabbal ismerkedhettek 
meg a résztvevôk. 

A csoport reggel 6-kor indult Tót-
vázsonyból és megállók közbeikta-
tásával kellemes 4 órás úttal érkez-
tünk a Lakiteleki Népfôiskolához. 
Nem egy iskolai épületet kell elkép-
zelni, hanem egy nagyon szép épü-
letekbôl, szoborparkból, faragott 
padokból, kápolnából, lovardából 
álló több hektáros ligetet. Nagy 

Felelôs Állattartás!

Miért kell(ene) ivartalanítani?
Elôzô cikkemben a házi macska 

szaporulatokról írtam, és arról, 
hogy az ivartalanítás megoldaná 
a cicák túlszaporodását, mivel na-
gyon zavaró jelenség településün-
kön.  Szeretnék hozzátenni elôzô 
cikkemhez néhány gondolatot, mi-
ért hasznos még az ivartalanítás, s 
miért ajánlja minden állatorvos.

A macskák esetében: Egy nôstény fél évesen már ivarérett lehet és éven-
te kétszer hoz utódokat a világra. Megakadályozhatjuk ezt, ha fél éves ko-
rában elvégeztetünk egy egyszerû rutinszerû mûtétet, mely nagyon ritka 
esetben jár komplikációval. Macskánk nyugodtabb lesz, kevésbé csava-
rog, verekszik. Szóval csak elônye van! Vadászösztöne megmarad, ne fél-
jünk! Ugyanúgy meg fogja fogni az egereket, amennyiben jó vadász volt. 
A kandúr macska ugyan nem ajándékoz meg minket utódokkal, mégis 
érdemes ivartalanítani. Nem fog verekedni, csavarogni, nem lesz sovány, 
sebes. Nyugodtabb és kedvesebb társunk lesz. A mûtét nagyon egyszerû 
és másnap már el is felejti.

Nézzük a kutyákat: Azt az ôsrégi hiedelmet, miszerint a szuka kutyá-
nak egyszer legalább szülnie kell, mert különben megbolondul, már ré-
ges-régen elvetették. Régebben az volt az általános nézet, hogy az ivarta-
lanítással meg kell várni legalább egy tüzelést. Ma egyre inkább terjed az 
a felfogás, hogy ennek nincs jelentôsége, és jobb minél hamarabb túlesni 
a mûtéten.

Az ivartalanításnak egyre több pozitív hatására derül fény. Ezek a 
kutyák kevésbé hajlamosak emlôdaganat kialakulására és megszûnik a 
gennyes méhgyulladás veszélye, ami nem ivartalanított, idôsebb szuka 
kutyákban nagyon súlyos következményekkel járhat.  Idôsebb korban is 
bármikor elvégezhetô a mûtét, macskák és kutyák esetében is., amennyi-
ben egészégügyi állapotuk engedi.  Amire figyelni kell, hogy az állatok 
hajlamosabbak az elhízásra, mert többségük nyugodtabb temperamen-
tumú lesz.

Szeretnék mindenkit biztatni! Minden állatom ivartalan, nem betege-
sek, nem csavarognak, a cicák ugyanúgy vadásznak, én úgy látom boldo-
gok! És ami még az ivartalanítás mellett szól: A rengeteg gazdátlan, árva 
kutya és macska a menhelyeken! Aki pedig ragaszkodik egy bizonyos faj-
tához, mondjuk golden retriever (nagy divat), ne szaporítónál vegye meg! 
Érdeklôdjön, vásároljon megbízható tenyésztôtôl. Ha erre nincs anyagi 
kerete, éppen olyan aranyos egy menhelyi keverék kutyus, ha nem ara-
nyosabb! Ha kölyköt vagy öregecskét, kicsit vagy nagyot szeretnénk, ta-
lálni fogunk! Ráadásul egyre több az örökbefogadható fajtatiszta kutya.

Hamar Zsóka
kutyakozmetikus

Lakiteleki kirándulás

élmény volt bejárni és részletesen 
megismerni. Még el nem készült, 
már látható részei is bemutatásra 
kerültek, reméljük, pár év múlva, 
ha arra járunk, teljes pompájában 
nézhetjük meg újra. A Népfôisko-
lával szemben, az út másik felén 
látható a kertészet, ahol üvegházak 
és szabadföldi gazdálkodás folyik, 
mellette a rendszerváltást kutató 
intézet épülete, és a nagyon szép, 
díszes Nemzeti Mûvelôdési Intézet 
(NMI) központi épülete. Az NMI 
épületében körbe is sétálhattunk, 
ahol komatál kiállítás mellett sok 
szép díszes terem és tér fogadott 

bennünket. A teljes séta alatt ide-
genvezetô segített abban, hogy 
jobban megértsük, amiket láttunk. 
Egy finom ebédet követôen Gózon 
Gyula Kamaraszínház által elôa-
dott, Agyigó – Egy nô sorsa a XX. 
században – azaz Szabó Magda: 
Az Ember színdarabját láthattuk, 
Nagyváradi Erzsébet – színmûvész, 
Kutik Rezsô  -  gitármûvész elôa-
dásában. 

Este 7 után értünk haza élmé-
nyekkel és jó kedvvel.

A Nemzeti Mûvelôdési Intézet 
megyei irodahálózattal segíti az or-
szágos közmûvelôdési feladatellá-
tást, a Veszprém Megyei irodájuk-
kal több éves, kölcsönös szakmai 
kapcsolat alakult ki. Nekik köszön-
hetjük többek között a Hímzô Mû-
hely elindítását, a komatálunkról 
megjelenô országos szakmai új-
ságcikket, illetve a munkatársaink 
szakmai képzését.

Köszönjük a Nemzeti Mûvelô-
dési Intézetnek, hogy közös mun-
kánk folytatásaként Tótvázsony 
is benne lehetett azon szerencsés 
települések között, akik számára 
ezt a lehetôséget ingyenesen 
biztosították. 

Szendrei Szilárd  
Steierlein-Virth Anita 

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület 
NMI Veszprém Megyei Iroda
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Mint minden évben, az idén is 
lehetôsége nyílt a tótvázsonyi 
iskolába járó, illetve a tótvá-
zsonyi lakcímmel rendelkezô 
gyermekek családjainak igény-
be venniük az öt hetes gyer-
mekfelügyeletet biztosító nyári 
napközit a Tótvázsonyi Ifjúsági 
Egyesület szervezésében.

Ebben az évben, a koronavírus 
okozta veszélyhelyzet következté-
ben, a szokásostól eltérôen két hét-
tel késôbb, június 29-tôl július 31-ig 
biztosítottuk a gyermekek napköz-
beni elhelyezését.

Az elôzô évekhez hasonlóan, a 
tábor fôhadiszállása az általános 
iskola kis épületében volt, az idô 
jelentôs részét itt és az iskola elôtti 
játszótéren töltötték a gyerekek.

Azonban az idei évben nem 
„csak” nyári napközi, hanem Er-
zsébet tábor is zajlott, így az Er-
zsébet program támogatása által 
jelentôsen bôvült és színesedett a 
gyermekeknek szervezett progra-
mok száma, valamint minden gyer-
mek kapott logóval ellátott pólót is. 
Az öt hét alatt összesen 53 gyermek 
fordult meg a táborban, egyszerre 
26 és 44 fô közötti létszámban. A 
veszélyhelyzetre való tekintettel 
két csoportban voltak a gyerekek 
az étkeztetések idôszakában, tö-
rekedtünk a megfelelô higiéniás 
szabályok betartatására és betar-
tására.

A gyerekek rengeteg programon 
vehettek részt ezekben a hetekben. 
Lehetôség volt kézmûveskedésre 
(gyöngyfûzés, karkötô-készítés, 
gipszöntés stb.), valamint használ-
ható volt az épületben felállított 
pingpong asztal. Volt bubifoci, 
baleset megelôzési elôadás, ku-
tyás foglalkozás, lovasszekerezés, 
tóparti tudományos megfigyelés, 

Nyári napközi és Erzsébet tábor

tûzoltó bemutató, sok pancsolás, 
kirándulás Pulára, Zircre, Ba-
konybélbe, Hidegkútra és a nagy 
attrakció a kislôdi Sobri Jóska Ka-
landpark.

Az utolsó délutánt a kemencénél 
töltöttük, ahová minden gyermeket 
vártunk szülôkkel, testvérekkel 
együtt, aki részt vett a táborban. 
Búcsúzóul langallót és vattacukrot 
ettünk, jókat beszélgettünk, fele-
levenítettük a legjobb és legvicce-
sebb sztorikat, majd fáradtan, de 
jókedvûen hazatértünk.  

A résztvevô gyermekek sok jó 
ötletet adtak, hogy jövôre milyen 
további élményekkel várjuk majd 
ôket a következô nyáron. 

Máhl Melinda Viktória
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület
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