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részt Veszprémben, melyen ott voltak
Pusztaszabolcsról is jó néhányan. Egyesületünk
bemutatkozása annyira felkeltette a szabolcsiak
figyelmét, hogy egy ifjúsági szervezet alapításán
törik a fejüket. Több kérdés felmerült nekik ezzel
kapcsolatban, pl. miként mûködik immáron 10
éve a Fekete Sereg egy ilyen kicsi faluban, mint
Nagyvázsony vagy mit keres és csinál itt két
külföldi önkéntes. A válaszért személyesen jöttek
április negyedikén a Teleházba. A három órás itt
létük alatt, a kérdések megválaszolása után a falut
is megnézték. Nagyon tetszett nekik
Nagyvázsony, az egyesület, aminek köszönhetõen
hamarosan visszatérnek hozzánk. Májusban a
vetélkedõn ismét találkozunk.
Lepold Antal

Erdélyi civileket
fogadtunk
A kisbéri Agóra Egyesületnél vendégeskedett
13 erdélyi civil szervezet képviselõje. Az erdélyi
civil szervezetek képviselõi a magyarországi civil
szervezetk munkáját jött tanulmányozni és újabb
kapcsolat építését is célul tûzték ki. A Veszprém
megyei körút során a Fekete Sereg mûködésére is
kíváncsiak voltak, így április 17-én néhány órára
szervezetünk
vendégei
voltak.
Sokat
beszélgettünk, majd megegyeztünk, hogy a
jövõben, ha Erdélyben járunk ellátogatunk
Marosvásárhelyre, Szászrégenben és többi
csodálatos helyre, ahonnan vendégeink érkeztek.
A civil szervezetek között kultúrához, egyházhoz,
fogyatékkal élõkhöz és ifjúsághoz kötõdõ
szervezetek is voltak. Sok jó példáról hallhattunk
tõlük. A tanulmányút résztvevõi közül néhány
szakemberrel
május
18-20.
között
Gyergyóditróban (Erdély) egy ifjúsági képzésen
fogunk találkozni.

pályázati lehetõségrõl, esélyekrõl tartottunk egy
hasznos megbeszélést. A nap során
megismerkedhettünk Hoffner Tibor elõadása
alapján, hogy hol is tart jelenleg az akciócsoport.
Szabados Zsuzsanna az ország egyik
legsikeresebb sümegi Leader Akciócsoport
vezetõje bemutatta az Akciócsoport munkáját. A
közös együtt gondolkodás már elkezdõdött,
reméljük, hogy Leader Akciócsoportunk is
hosszútávon és sikeresen mûködik majd
térségünk civil szervezetei, helyi vállalkozói és
önkormányzataival.
Kandikó Rita
*
Május utolsó vasárnapja Hõsök vasárnapja.
Ez alkalomból szeretnénk kedveskedni
olvasóinknak az alábbi verssel. A vers az
általános iskola versíró versenyének gyõztes
verse lett.

Hõsök
Õk, azok kik a hazáért haltak,
Õk, kik hazám érted haltak,
Õk, kik a csatában hõsök voltak,
Õk, kik a hideg télben haltak.
Sok ezren lépkedtek a sorban,
Talán húsz évesek korban,
Sokaknak nem találjuk a sírját,
Soknak édesanyja sírt már.
Ó, miért pont õk?
Gyerekek és nõk,
Betegek, s öregek,
S, óriási tömegek.
Sokat vitt el az orosz tél,
De volt aki már ott sem élt,
Sokakat elért a halál,
Aztán egy ország gyászban állt.
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Teszel is a
természetvédelemért, vagy
csak beszélsz róla?
Immár második alkalommal egy nappal a húsvéti locsolás
után április 10-én, Nagyvázsonynál eredõ vázsonyi Séd,
Pulától már Eger pataknak nevezett patak mentén a
szabadnappal nem törõdve, önkéntes munkával segédkezett
hét faluból összejött 60 fiatal. A patak partján élõ ifjúság
önként szánt rá (!) - nem önkormányzati és nem iskolai
keretek között - egy szünidei napot és "hajlandó volt"
gyönyörû környezetben, jó társaságban, jó hangulatban, fontos
és hasznos természetvédelmi munkát végezni, amely ráadásul
gyors és látványos siker jutalmazott. A program célja
felszámolni a tél és a viharok okozta károk egy részét a
Vázsonyi Séd-patak mentén (elsõsorban szemétszedés)
Nagyvázsonytól a Hegyesdi tó területéig. A nap folyamán 50
zsák szemetet szedtek össze a résztvevõk. A pulai fiatalok a
település határában két illegális hulladéklerakót számolták fel.
A patakmeder tisztítási programban a nagyvázsonyi
"Fekete Sereg" Ifjúsági Egyesület, a pulai Ifjúsági Klub, a
vigántpetendi foci imádók, a Kapolcsi Ifjúsági Egyesület, a
taliándörögdi
Dörögdért Ifjúsági
Egyesület
és
a
monostorapáti
Extázis
Ifjúsági
Szervezet
tagjai
szorgoskodtak.
A
munka végeztével, a
földrajzilag félúton -

Kandikó Rita

Hajszálgyökerek
A budapesti Független Ökológiai Központ
"Hajszálgyökerek" címû programjára hívta meg
egyesületünket Vigántpetendre május 5-én. A
program célja a közelgõ Leader Program

Egy ország állt a ravatalnál,
Gyászolta hõs katonáját,
Sok közülük tömegsírban,
Az ország jár fel, s alá sírva.
Nagy Ignác (1898-1918) emlékére
Kandikó Csanád
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szárítjuk az elkészült mûveket. Miután
megszáradt a mû utána a fantáziára van bízva,
hogy-hogyan is színezzük, díszítjük az elkészült
szobrokat.
Köszönöm a Fekete Seregnek a lehetõséget,
hogy bemutathattam ezt a technikát a helyi
gyermekeknek és fiataloknak.
Hamdi alias Dezsõ (franciáról fordította:
Kandikó Rita)

Monostorapáti-Nagyvázsony
közöttVigántpetenden, a Tókertben találkoztak a
fiatalok. A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület tagjai
szabadtéren babgulyást fõztek és vendégelték
meg az ifjú természetvédõket, majd akinek
maradt energiája a petendi foci imádókkal
kergethették a labdát.
A munkálatokhoz a zsákokat -Vigánpetenden
még a védõkesztyût is- az önkormányzatok
biztosították, megtelt zsákokat össze is szedték,
amit ezúton is köszönünk.
Ez a munka is jópéldája lehet az
összefogásnak. A hét település fiataljai már 9 éve
Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért
(KÖSZI) néven egyesületet alapítottak,
dolgoznak együtt rendszeresen. A szövetség
tagszervezetei
szívesen
vállalták
a
környezetvédelmi munkát a víz és föld napja
közötti idõszakban, egy közös, több települést
megmozgató értékes programban. Hisz róluk
elmondhatjuk, õk nemcsak beszélnek, hanem
tesznek is valamit a Természetvédelemért
fiatalosan és vidáman.
Kandikó Rita

Majdnem befejezett
patakmeder tisztítás
Április 10-én több településen átfolyó Eger
patakot tisztítottuk meg a szeméttõl. Az akció
keretében mintegy hatvan fiatal indult ki-ki a saját
településen útnak a patak mentén. Minden fiatal
kapott szemeteszsákokat, kesztyûket és csak
gyûjtöttük a szemetet. A talált szemét között
üvegeket, mûanyag dobozokat, sörös dobozokat,
vasdarabokat, autó és traktor gumikat is találtunk.

A több órás meder tisztítás után a csoportok
Vigántpetenden találkoztak, ahol mindannyiunkat
ebéddel vártak. Ami a nagyvázsonyiakat illeti
közel 20 fiatal vett részt a munkában. Sajnos a
végére nem maradt zsákunk, így nem tudtuk a
patakot egészen Puláig kitisztítani. Pula elõtt
utolsó kilométerre már nem jutott zsák9. Az
összegyûjtött szemeteszsákokat a forgalmasabb
utak mellé tettük ki.
A patakmeder tisztítás után néhány nappal az
önkormányzat egyik munkatársával traktorral
összegyûjtöttük a zsákokat. Miután begyûjtöttük
a szemetet, a traktor pótkocsija meg is telt a
szeméttel.a következõ kérdés hangzott el, "Hova
tegyük le a szemetet?" egy telefonhívás
következett a helyi önkormányzathoz. A válasz
hamarosan megérkezett "Az anyaggödörbe" (ami
illegális hulladék lerakó).
Mikor megláttuk, hogy hova kerül az
összegyûjtött szemetünk csak néztünk nem volt
semmi reakció. A traktor leborította a szemetet.
Végül is a többi szeméthez képest a mi általunk
gyûjtött szemét elenyészõ volt az illegálisan
elhelyezett szabad ég alatti többi szeméthez
képest.
Ezek után elgondolkoztam, és feltettem a
kérdést, hogy vajon volt értelme a mi
kezdeményezésünknek? Ezt az illegális
hulladéklerakót vajon már mennyi ideje is
használhatják?
Julien Grayo (franciáról fordította:
Kandikó Rita)
*
Julien alapvégzettsége környezetmérnök,
talán ezért is osztotta meg véleményét az
olvasókkal.

Bretagne és Magyar
Táncház
Nagyvázsonyban
Habár április elsején, de nem áprilisi tréfaként
tartott bretagne és magyar táncházat a
nagyvázsonyi Mûvelõdési Házban a Fekete
Sereg. A rendezvényre sokan ellátogattak
külföldiek, környékbeliek és a helyiek egyaránt.
A program keretében a nagyvázsonyi Fekete
Sereg Ifjúsági Egyesületnél önkéntes szolgálatot
teljesítõ Julien Grayo bretagne táncokat tanított a
nála vendégeskedõ családja segítségével.
Az elsõ körülbelül egy-másfél óra bretagne
táncok tanulásával telt, melyet egy bemutató
követett, ahol a résztvevõk megtudhatták merre
található Bretagne. Bretagne Franciaországnak
azon régiója, mely az ország észak-nyugati
részén, az Atlanti-óceán mellett található.
A magyar táncház a könnyed, játékos magyar
táncok tanulása tette ki, melyet Hajdu Péter
vezényletével folyt le a Kõris népi zenekar
segítségével. A résztvevõk szatmári, mezõségi,
moldvai táncokkal ismerkedhettek a szintén egymásfélórás táncház alkalmával.
A nap zárásaként kis frissítõvel készültek a
szervezõk, hogy a tánctól megfáradt résztvevõk
pótolni tudják az elveszõ energiájukat.

A nyár folyamán 7 különbözõ országból
érkeznek önkéntesek, akik érdeklõdõket akár
török, spanyol vagy zsidó táncokkal
ismerkedhetnek.
A táncházban játszó a zenekart az
önkormányzat támogatásával tudtuk meghívni,
amit ezúton is köszönünk.
Piltman Balázs

Seregszemlén a
Pusztaszabolcsiak
Mi köze lehet Nagyvázsonynak és
Pusztaszabolcsnak egymáshoz?
A választ egyszerûen leírhatnám: a Fekete
Sereg.
De részletesebben nagyjából ennyi:
Egyesületünk két tagja Tóth Kata és Petra
márciusban egy emberi jogi képzésen vehettek

Szerkesztették:
Kandikó Rita, Lepold Antal, Nyuzó Attila,
Piltman Balázs, Somogyi Katalin, Tóth Kata, Világos Gerda, Világos Gábor

Következö szám megjelenése júniusban.
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A jövõben ki védi meg a temetõnk még
meglévõ árnyas nagy fáit? Reméljük, az
Önkormányzat nem hagyja következmények
nélkül a példátlan esetet, és a büntetés a vétkesek
okulására szolgál. Tanulva a történtekbõl az
elkövetkezõkben csak szakemberek dönthessenek
közterületünk fáinak sorsáról, és kivágásukat se
bízzák akárkire.
Ragaszkodjunk környezetünk értékeihez!
Megint szegényebbek lettünk, és ezeket az
áldozatul esett gyönyörû fákat csak évtizedek
pótolhatják.
Ismerve a képviselõ testület március 22-i fenti
ügyben hozott határozatát csalódott vagyok. A
felelõs elöljárók részérõl
Henn János
megérdemelt volna egy kis ejnye-béjnyét, persze
az érdemei elismerése mellett. Ezek után bárki,
aki megszorul a tüzelõjével vagy épp az épülõ
ravatalozónak szán egy kis burkolófát,
következmény nélkül egy-két csemete ellenében
kivághatja a temetõ még meglévõ terebélyes
díszeit.
Budakeszi, 2007. március 25.
Schall Nándor

Ringató foglalkozás
A "Fekete Sereg" Ifjúsági Egyesület és a
Védõnõi Szolgálat május 12-én 10 órakor az
Ifjúsági Majális keretében a Védõnõi Szolgálatnál
egy bemutató foglalkozásra hívja a kismamákat,
babáikat és program iránt érdeklõdõ anyukákat,
babáikat, apukákat, fiatalokat. A Ringató
foglalkoztatást
a
Fekete
Sereg
partnerszervezetének a debreceni Más Mozaik
Szociokulturális Egyesületnek tagja Vincze Judit
vezeti.
A foglalkozásokon a kodályi koncepció az
óvodát megelõzõ korosztályra vonatkozó zenei
nevelési elvei valósulnak meg.
Mikor is kezdõdjék a kisgyermek zenei
nevelése? Kodály erre így válaszolt: "...kilenc
hónappal a születése elõtt…tovább mennék: nem
is a gyermek, az anya születése elõtt kilenc
hónappal kezdõdik a gyermek zenei nevelése."
Természetesen Kodály akkor még nem a mai
modern kutatásokra gondolt, az anya-magzat
kapcsolatanalízisre, hanem arra, hogy minden
édesanyának hinnie kell abban, hogy a gyermeke

egészséges fejlõdése szempontjából fontos már az
újszülött gyermeke számára is énekelnie,
mondókáznia, fontos az édesanya zenei
mûveltsége.
Ehhez jó ha ismer olyan gyerekdalokat, ölbeli
játékokat, magyar népdalokat és egyéb
énekelhetõ zenei anyagot, ami ízléses, nem
"selejt", ennek a korosztálynak való, amivel
elkezdõdhet a zenei nevelés a családban.
Mennyi idõs kisgyerekkel lehet jönni?
Az eddigiekbõl adódik, hogy alsó korhatár
tulajdonképpen nincs, várandós mamák is
jöhetnek, hiszen a felnõtteknek szól a tanítás, nem
a piciknek. A gyerekeket csak körülvesszük zenei
ingerekkel, feladatuk nincs, produkálniuk sem
kell semmit, csak "hallani", azt pedig már a
néhány hónapos magzat is tud... Vannak olyan
mozgásos ölbeli játékok, amit, ha a gyerekeknek
kedvük van, a mamák játszanak velük a
foglalkozáson. Ezeket inkább az ülni, állni, járni
tudó babákkal lehet megtenni.
Kandikó Rita

Papírszobrászat
Nagyhéten
húsvét
elõtt
papírszobrászkodhattak a gyermekek. A
kézmûves foglalkozás célja az volt, hogy a
nagyvázsonyi
gyermekeket
bátorítsa,
kreativitását segítse, valamint a jövõben
használhassák ezt a kézmûves technikát
szabadidejükben.
A papírszobrászkodás technikája nagyon
egyszerû: egy adag újságpapírt két hétig áztatunk
vízben. Ezután a megázott újságot apró pici
darabokra tépünk szét. Majd hozzáadunk egy
adag tapétaragasztót. Ezután készítünk különbözõ
formákat, ami nekünk tettszik. Majd egy hétig
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Rutinmûtét Tapolcán
Tévedsz, ha azt gondolod, hogy itt egy orvosi
beavatkozásról van szó…
Rutinmûtét a zenekar neve, amely már három
éve mûködik Nagyvázsonyban.
Tulajdonképpen azért írok róluk, mert
szerintem több figyelmet érdemelnének a
környéken tevékenykedõ amatõr zenekarok. Nem
csak a rádióslágerek lehetnek élvezetesek és
szórakoztatóak. A kis zenekarok olykor sokkal
lelkesebben és lendületesebben tudják elõadni
számaikat, mint a mai "sztárcsapatok". Egyre
több fiatal áll össze, hogy megmutassák zenei
tehetségüket és kreativitásukat…
A Rutinmûtét zenekar jelenleg héttagú, a
megszokott rock-zenekari felállás mellett
kiegészül három fúvós hangszerrel. A különleges
hangzást fokozza, hogy szívesen alkalmaznak
olyan hangszereket, mint például a tramburin
vagy a derbuka (közel-keleti ütõshangszer).
Megfordultak
már
Veszprémben,
Nagyvázsonyban, Monostorapátin, és most
Tapolcán is sor kerül bemutatkozó koncertjükre.
A zenekar sajátossága, hogy nincs állandó és
megszokott stílusa, mindig új mûfajban teszik
próbára magukat. Repertoárjuk kizárólag saját
dalokból áll, ezek magyar és angol nyelvûek.
Remélem ezzel a pár sorral sikerült felkelteni
az érdeklõdésed. Legközelebb május 12-én
Nagyvázsonyban az Ifjúsági Majálison lesznek
hallhatók 12-én szombaton éjfélkor a
Várcsárdában. Biztos vagyok benne, hogy
érdemes õket meghallgatni, valamint ezúton
szeretnék további sikeres munkát kívánni nekik!
Somogyi Katalin

ÖRÜLNÉK,
ha, Polgármester úr meghívná Éri Istvánt a
legközelebbi képviselõtestületi ülésre, ahol õ
elmondhatná Vármúzeummal kapcsolatos
elképzeléseit. Az elõzõ faluvezetés még erre sem
adott alkalmat 2005 novemberében díszpolgári
címmel kitüntetett neves muzeológusnak, és nem
csoda, hogy ezek után annak a testületnek a
kitüntetését vissza is küldte. Október elseje óta
várakozással tekint egy újabb meghívás elé. Az
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elsõ lépést a községnek kell megtennie, nekünk
nagyobb szükségünk van a javaslataira. Ettõl
független tovább dolgozik Vázsonyért. A
www.virtualismuzeum.com oldalon az 50 éves
Vármúzeumról olvashatunk tõle.
Januárban a Megyei Közgyûlés Elnökénél,
aki egyben az országgyûlés Idegenforgalmi
Bizottságának elnöke, kezdeményezte a község
nemzeti emlékhellyé nyilvánítását.
ha, olvashatnék Vázsonyi Futár újságban a
Kinizsi Vár kht. múlt évi eredményérõl fõ
számokban, idei tervekrõl. Ne kelljen megvárni a
nyarat, míg a májusi mérlegkészítési határidõ után
hivatalosan közzé teszik azt. Mi történt a várban
az elmúlt évben?
ha a felsõ katolikus templom csak éjfélig
lenne megvilágítva. Ha a hat darab egyenként 500
wattos lámpa naponta öt órával kevesebbet égne,
a mostani 28,8 Ft/kWó árral számolva évente
százhúszezret tudna a súlyos deficittel küzdõ
község megtakarítani. A lámpák a közvilágításra
vannak rákötve, az idõkapcsolók ára és szerelési
költsége hamarosan megtérülne. Minden fillér
számít!
2007. március 16.
Schall Nándor

KIVÁGTÁK A
TEMETÕ FÁIT!
Januárban Henn János képviselõ és Henn
Zsolt falugondnok, miután bejárták a temetõt, két
fa kivágásáról döntöttek, melyre engedélyt kértek
és kaptak Henn Ferencné körjegyzõtõl. Ezek után
Treier Jánosék 2007. február 24-én hét darab fát
vágtak ki, az alsó temetõárok tetején és oldalában
négyet, a temetõ felsõ részén, a sírok és a
bokorsor közti réten hármat, 35 és 100 cm közötti
átmérõjû törzsekkel.
Mind a hét fa egészséges volt, és közülük
csak egy, a legnagyobb állt síremlék közelében.
Mi indokolta a többi hat kidöntését? Miért nem
kérték ki egy erdész véleményét? Kellett a fa
tüzelõnek?
Henn János úgy tájékoztatott, hogy helyükre
hársfacsemeték kerülnek. A fák kivágásával
várhattak volna, míg a kis hársfák megnõnek.
Most ott a pusztaság!

