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SEREG Hajtó
VI. évfolyam 5. szám

A nagyvázsonyi önkormányzat és intézményei, a helyi civil szervezetek,
vállalkozók segítségével kerül megrendezésre a szüreti mulatság.
Ruhakölcsönzés: szeptember 9-én (pénteken) 17-19 óra között a Mûvelõdési Házban
Ruha visszavitel: szeptember 12-én (hétfõn) 15-16 óra között a Mûvelõdési Házban
Szeptember 11-én 15.00 órakor kezdõdik a mûsor Nemesleányfaluban, majd onnan 15.30kor indul a menet a Völgy Parkba.

Fõként Ifjúsági Lap

A tartalomból:
2. Elõször a Mûvészeti
Napokon
2. Két hónap, két képzés
3. VIVA ESPANA
5. Mi bort termelünk, ti
pedig sört
6. Köszönet!
6. Völgy sakk,
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a kisbíró köszöntõje
Magyar Balázs Történelmi Hagyományokat Ápoló
Lovas Klub bemutatója
Óvodások mûsora
a nagyvázsonyi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
Népdalcsokor a nemesvámosi és az Õszirózsa Nyugdíjas
klub elõadásában
Szelek szárnyán, várak ormán a Maszk Bábszínház mûsora
Bátorkõ, bakonyi vár vidám története Mátyás királyról és a
Csalafinta udvari bolondról
Horváth Richárd és népizenakara
Balaton-felvidéki Borvirág Kamara Tánccsoport mûsora

A VÖLGY PARKAN arcfestés gyermekeknek!
Minden nagyvázsonyi lakost szeretettel várunk a szüreti felvonulásra. A jó hangulatról
gondoskodunk, résztvevõnek vagy nézõnek. Kérjük, jöjjenek el, nézzük együtt gyerekeinket,
unokáinkat, szüleinket, nagyszüleinket.

ESÕ esetén a felvonulás elmarad a kulturális programokat a Mûvelõdési házban,
megtartjuk

nagyvázsonyi
sikerekkel!
6. Sikeresen pályázó
vázsonyi civilek
7. Gitársuli
8. Meghívó

SEREGHajtó
A “Fekete Sereg”
Ifjúsági Egyesület kiadványa
F.k.: Kandikó Rita

Nyomás: Viza Kft. Veszprém

Újra éledõ hagyomány
Végre újra mondhatjuk, megint van Nagyvázsonyi
Lovas Játékok. Valljuk be, sokan találkoztunk már azzal a
jelenséggel, hogy ha valahol azt mondjuk Nagyvázsony,
akkor szinte mindenkinek a Kinizsi vár vagy a Lovas
Játékok jut eszébe. Mai napig megkérdezik, hogy van-e
még augusztus elején ilyen rendezvény, mert egyszer voltak
itt és nagyon jó volt.
Szeretnék gratulálni a szervezõknek, hogy
megpróbálták feléleszteni a Nagyvázsonyi Lovas Játékokat.
Igaz az idei csak kísérleti jelleggel került megrendezésre, de
azért elsõ próbának jó volt. A fõmûsort egy leánykéréssel
egybekötött lovagi bajvívás adta kopjatöréssel, gyalogos
bajvívással, gonosz fekete lovaggal, ahogy azt kell. De nem
csak ebbõl állt a mûsor, mert reggeltõl estig színes
elõadások és gyerekprogramok is zajlottak a kicsik
legnagyobb örömére. Saját tapasztalatom is van, egyik
kicsi, alig három éves unokaöcsém szájtátva ülte végig a
mûsorokat és utána egybõl kíváncsi volt a várra is.
Esténként is tartogattak izgalmas dolgokat a
bámészkódoknak, például
fakír
bemutatót,
hastáncot, tûz show-t.
Utolsó
este,
pedig
búcsúest zárta az egészet,
ahol szûk, de baráti
körben ünnepeltek a
résztvevõk meg egy-két
lelkes vázsonyi kb. 10-en.
Pedig egész jó buli volt,
aki ott volt az tudja, aki
nem, az magára vessen. Itt

Véleményeiket, ötleteiket, észrevételeiket
a következõ címre várjuk :
TELEHÁZ és Ifjúsági Központ
Nagyvázsony, Petõfi u. 2.
Tel:/Fax: 88/264-464
ny.sz.:2.2/7462/2/2000
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nagyon sok ötlet elhangzott a jövõre nézve, de
ehhez kell a helyiek támogatása, persze nem
anyagilag, hanem ötletekkel, részvétellel.
Például Sümegen a helyi iskola történelem és
magyar tanára vezeti a török támadást korhû
jelmezben, majdnem nagyobb lelkesedéssel,
mint a gyerekek. Szerintem nálunk is meg
lehetne oldani, hogy a gyerekek beöltözzenek.
Jövõre persze itt is lehet bõvíteni az
egészet, több résztvevõvel, koncertekkel,
színházi elõadásokkal, aztán egy pár év múlva
már a falu apraja nagyja Mátyás-korabeli
ruhában sétál a lelkes közönség elõtt. Mint
régen a Kastélyparkban.
De arról se feledkezzünk meg a várban
minden hétvégén a Magyar Balázs Haditorna
Klub tart lovagi tornát, ami szintén kísérleti
jelleggel fut, de szerintem fõmûsorként is
megállná a helyét. Úgyhogy hajrá és akit
érdekel csatlakozzon.
Hubai Kata

Elõször a Mûvészeti
Napokon
Augusztus
1-én,
Taliándrögdön
bemutatkozott a Fekete Sereg, a Mûvészetek
Völgyében is. A pontos helyszín a katolikus
plébánia udvara volt, ahova Szõke András
színész hívta meg egyesületünket. Bár én kicsit
késve érkeztem, mégis könnyen megtaláltam a
társaságot, a jó hangulat és a Jistecsu együttes
messzirõl hallatszó zenéje miatt. Kicsit a
program is csúszva kezdõdött ezért,
szerencsémre semmi érdekesrõl nem maradtam
le. A kertben, a Völgyhöz illõ, szabadság és
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vidámság hangulata áradt, amit a jó idõ, a
borkóstoló és a finom pogácsa csak erõsitett. A
lázadó rock 'n' roll számok után, Rita
beszélgetni hívta a Sereget és a közönséget a
szinpad elé. Eközben a színpadon már
debreceni barátaink, a Sunday Moped együttes
készülõdött. Elsõ számként az én versemre írt
dalt adták elõ, ami nagy örömömre, és nem
kissebb meglepetésemre, mindenkinek nagyon
tetszett. Ezután eddig elkészült saját számaik
következtek, végül pedig a közönség nem
csillapodó unszolására, "kénytelenek" voltak
még egy "vissza számot" is játszani:-).
Összességében, szerintem nagyon jól
sikerült ez a délután! Ez volt az elsõ alkalom,
hogy egyesületünk bemutatkozhatott a
Mûvészeti napokon, de remélem nem az utolsó.
Világos Gerda

Két hónap, két képzés
Június és július a képzések körül forgott.
Az Európai Unió Ifjúság 2000-2005 programja
segítségével elõbb Törökországban, majd
Spanyolországban vehettem részt egy-egy
képzésen.
Törökországban, közelebbrõl a kis-ázsiai
üdülõparadicsomban,
Antalyában
a
hagyományos népi játékok és a rajzfilmek
kerültek napirendre, pontosabban az, hogy e két
területet hogyan lehet a mai ifjúsági munkában
népszerûsíteni. A tréning 5 munkanapja
folyamán egyrészt izolált környezetben
ismertük meg azt, ami az ifjúsági munkában
elengedhetetlen és jól használható elméleti
információ, másrészt "terepgyakorlatokon"

Szerkesztették:
Csebi Pogány Péter, Csurgó Kriszti, Hubai Kata, Kandikó Rita, Lepold Antal, Mátis Viktor, Mersics Szilárd,
Nyuzó Attila, Schall Nándor, Tóth László, Világos Gerda, Világos Gábor

Következö szám megjelenése októberben.
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ellentmondások alakultak ki, hogy mások hogy
látnak minket és, mi hogyan látjuk magunkat.
A képzés végére a közös projektek terve is
elkészült. Reméljük meg is valósulnak
Egy este feledhetetlen meglepetést
tartogattak számunkra. Ez egy igazi capoeira
bemutató volt. Hát igen… , ilyen itthon nincs. A
négy napos szeminárium gyorsan eltelt. Igaz egy
nap kirándultunk. Salamancát látogattuk meg,
ami Spanyolország egyik legszebb városa.
Egyszerûen
gyönyörû.
Beleszerettünk
elsõlátásra. Ez nem is csoda, hiszen itt mûködik
az egyik legnagyobb és legrégebbi spanyol
egyetem, így még nyáron is rengeteg a mi
korunkbeli a városban. Salamancát más néven a
békák városának nevezik, ezért a békák szinte
mindenhol ott vannak, de szerencsére nem élõk.
Sõt még babonák is kapcsolódnak ehhez az
állathoz, például, ha turistaként nem találod meg
a kicsi békát az egyetem faragott homlokzatán,
akkor többet nem térsz vissza. Nekünk mindenki
elhiheti nem könnyû feladat, de kis segítséggel
azért sikerült. Ez a homlokzat azért is fontos,
mert elõször ide faragott egyet egy mûvész és
innen indult az egész õrület. Azért eszünkbe
jutott, hogy ki kéne próbálni a békakirályról
szóló legendát, de aztán a spanyol fiúkat látva
rájöttünk felesleges.
Sajna mire összebarátkoztunk a többi
résztvevõvel már vége is lett az egésznek és a
többiek elindultak haza. De mi úgy gondoltuk,
ha már itt vagyunk, akkor eltöltünk néhány
napot a spanyol fõvárosban.
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Metróval szinte bárhova el lehet jutni,
mert 12 metróvonal van. Ezt a
közlekedési eszközt használtuk mi is,
tehát mondhatjuk, hogy nagyon jól
ismerjük. Ja és persze egy nagyon fontos
mondatot tanultunk meg itt " Proxima
estacion es Nuevos Ministerios,
correspondencia con linea 6, 7 , 3 " ez
annyit jelent, hogy a következõ állomás
Nuevos ministerios és itt átszállás a
következõ vonalakra 6, 7, 3. Ezt nagyon
hamar megragadt, mivel volt, hogy 1,5
órát utaztunk a szerelvényen.
A Madridban eltöltött 4 napban szinte
az összes látványosságot megnéztünk. Ott
létünk alatt folyamatosan próbáltuk
megpillantani Beckhamet, Owent, Rault, de
sajna ez nem jött össze, pedig folyamatosan
készenlétben volt a fényképezõgép, sõt még a
Bernabeu stadionnál is voltunk, meg azokon a
szórakozóhelyen, ahova a focisták járnak, de
hát nem jöttek. Egy este a Sangria készítés
rejtelmeibe vezettek be minket a helyiek, és
persze az elfogyasztásban is aktívan részt
vettünk. Ezután kocsival indultunk az
éjszakába, a sofõrünk persze eltévedt de azt
mondta semmi gond, hiszen minden út
Madridba vezet. Ezen az estén egy érdekes
élményben volt részünk. Ez volt az elsõ
szombat, hogy a melegek hivatalosan
házasodhattak
Spanyolországban,
így
mindenhol felvonulások, buli, koncertek
voltak. Mi is egy ilyenbe keveredtünk, hát nem
gondoltuk volna, hogy ennyien lesznek.
Fogalmazzunk úgy, hogy kb. annyian voltak
egy helyen, mint a Mûvészetek Völgyében a
legnagyobb koncerten. Egy idõ után
megelégeltük a látványt és ismét a Real Madrid
keresésére indultunk.
Sajna reggel már csomagolnunk kellett,
mert este indult a gépünk. Az út persze megint
izgi volt. Ezt majd inkább egyszer leírjuk egy a
repülésrõl szóló cikkünkben. De ízelítõnek
annyit, hogy a velünk utazó nyugdíjas csoport
nem örült nekünk. De azért sikeresen
hazaértünk.
Csurgó Kriszti, Hubai Kata
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A következõ cikk jelent meg
"Heimatblatt" nevü német újságban:
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"Mi bort termelünk, ti
pedig sört ."
Falkenberg testvérkapcsolatot kötött a
magyarországi Nagyvázsonnyal.
"Ez
egy
nagy
megtiszteltetés
Nagyvázsonynak,
hogy
Falkenberggel
testvérkapcsolatot tudott kötni." Mondta
Szombati József polgármester, aki láthatóan
büszkén írta alá Herbert Bauer kollégájával és
Csebi Pogány Péterrel a Nagyvázsonyi Német
Kisebbségi Önkormányzat elnökével az
okiratot.
Számos falkenbergi polgár, díszpolgár,
politikus és a magyar küldöttség részvételével
megtörtént a hivatalos megpecsételése egy
remélhetõen hosszú barátságnak.
"Amikor mi négy évvel ezelõtt
megismerkedtünk, inkább borúlátók voltunk
abban, hogy sikerül-e egy igazi barátságot
kialakítani. Miután
jobban megismertük
egymást, már tudtuk, hogy ebbõl ki fog fejlõdni
egy testvérkapcsolat. Nem beszélve arról, hogy
a történelem folyamán rengeteg közös
emlékünk is volt a magyar néppel.

Magyarországnak épp olyan gazdag a
kultúrája, mint Bajorországnak. Az emberek itt
és ott is törõdnek a hagyományaikkal, és
ápolják azokat.
A magyar nép 1989. augusztusában áttörte
az európai határokat és megteremtette annak a
lehetõségét, hogy mi, ma szabadon
mozoghatunk a világban. 2004. május 1-tõl
Magyarország is tagja az Európai Uniónak. Mi
mindnyájan elköteleztük magunkat, hogy ezt az
Európát építsük és békében egymással éljünk.
Ez a nagyvázsonyi kapcsolat is hozzájárul
ennek a célnak az eléréséhez." Mondta Bauer
Herbert polgármester az ünnepi beszédében.
A két község az iskola, egyház, sport és
kultúra terén személyes kapcsolatokkal,
élményekkel
akarja
gazdagítani
az
együttmûködést. Szombati József polgármester
megköszönte mindazok munkáját, akik
elõsegítették e kapcsolat kiépítését. Herbert
Hahn, tartományi politikus gratulált a két
községnek és beszédében hangsúlyozta, hogy
ezen a környéken Nagyvázsony az elsõ magyar
község, akivel szerzõdést kötöttek.
Csebi Pogány Péter a Nagyvázsonyi Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke beszédében
pedig arra emlékezett, hogy egy szerencsés
véletlen során Manfred Heider volt
polgármester egy kétnyelvû újságban olvasta,
hogy Nagyvázsony társközséget keres.
Manfred Heider levél útján megkereste Csebi
Pogány Pétert, és kezdeményezte a
kapcsolatfelvételét.
Nagyvázsony nincs messze a
Balatontól, és számos mûemlékkel
és látványossággal (Kinizsi Vár,
Pálos-kolostor, kastély, múzeumok, templomok stb.) rendelkezik.
"Mi bort termelünk, ti pedig
sört, ami jól kiegészíti egymást "
állapította meg beszéde végén
Csebi Pogány Péter.
Az ünnepség végén a
falkenbergi fúvószenekar elõször a
magyar, azután a bajor és végül a
német Himnuszt játszotta el.
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Köszönet
Köszönet Tarsoly Lászlónak, aki tavaszra
elkészítette a rácsot a Szent János szoborhoz,
Bocskay Istvánnak, aki a mûemléki felügyelõ
kívánsága szerint azt átalakította és lefestette.
Köszönjük Henn Józsefné, Márika néninek a
fáradozását, aki virággal díszíti a fülkét. Nagy
szomorúságunkra a virágot cserepestül augusztus
elején valaki a rács ellenére ellopta.
A pálos kolostor mellé akácfából egy
ismertetõ táblát készítettem. Köszönet Éri
Istvánnak, aki a szövegét megszerkesztette,
Horváth Györgynek, aki az asztalos munkát
végezte és Stáhl János /Stocinak, aki a vasalás
elkészítésében volt segítségemre.
Köszönet
azoknak
a
segítõkész
vázsonyiaknak, akik a Mûvészeti Napok alatt az
alsó templomban felügyeletet vállaltak és
fogadták a látogatókat. Sokan jöttek be a mi öreg,
gótikus templomunkba, melynek nincs párja
messze környékünkön. Az útszéli, a templomot
hirdetõtáblát az Önkormányzat készíttette. A
templomi öltöztetõ Máriához a ruhákat a Rohrer
családtól, a Wesztergom néniét, és Czaun
Ferencné, Boriska nénitõl kaptuk, amiket Stáhl
Józsefné, Marika igazított a szobor méretére.
2005. szeptember 17. és 18.-án, szombatvasárnap, csatlakozva a Kulturális Örökség
Napjaihoz a Vár minden látogató számára
ingyenes és nyitva lesz az alsó templom és a
zsidó temetõ is. Mindenütt vezetéssel és
információs anyaggal várjuk az érdeklõdõket.
Megjelent Éri István Történetek Vázsonyról
és környékérõl címû sorozatának elsõ füzete,
Séta Kinizsi várában, mely a Vár pénztárában
megvásárolható.
Schall Nándor

Völgy Sakk
nagyvázsonyi sikerrel!
A nagyvázsonyi sakkozók harmadik
alkalommal vettek részt a Mûvészetek Völgye
Programjai közé tartozó Völgy Sakk versenyen.
A Pokol-lik kocsmában hagyományosan a

kapolcsi és a nagyvázsonyi csapat mérkõzött
meg egymással, ezen kívül egyenes kieséses
egyéni bajnokság is volt. A több erõsségét Albert Tibor, Horváth Géza, Kötél András nélkülözõ vázsonyi csapat kiválóan szerepelt.
Hajgató Sándor, Mersics István, dr. Reichert
László összetételû csapatunk az elsõ két forduló
után 6 : 0 arányban vezetett, így a csapatverseny
el is dõlt. Egyéniben rangos mezõny
verbuválódott össze a völgy vendégek közül. A
döntõben egy tapolcai fiatal hölgy, az országos
korosztályos ranglista 5. helyezettje egy fõvárosi
sakkozótól szenvedett vereséget.
A vázsonyi csapat elnyerte a gyõztesnek járó
értékes kerámia tálat, melyet Szurdi Éva
kerámikus mûvész ajánlott fel. Ezentúl a csapat
tagjai fejenként 5 ezer forintos pénzdíjban
részesültek, melyeket Márta István adott át.

Sikeresen pályázó
vázsonyi civilek
A Nemzeti Civil Alapprogram Középdunántúli
Regionális
Kollégiuma
Nagyvázsonyból az idei évben is hét civil
szervezet
mûködését
támogatta:
a
Polgárõrséget 130 ezer a Nagyvázsonyi
Óvodáért Alapítványt és a Kinizsi Pál Horgász
Egyesületet 140-140 ezer, a Tenisz Clubot 148
ezer, a Kinizsi Torna Egyletet 158 ezer, a
Kengyel Alapítványt 270 ezer és a "Fekete
Sereg" Ifjúsági Egyesületet 1.691.700 forinttal
támogatta.
Gratulálunk a nyerteseknek és további
sikeres pályázatírást kívánunk.
Kandikó Rita
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derítettük fel a nem elméleti tényezõket. A
júniusi képzés egyesületünkre vonatkozó
legfontosabb része és legnagyobb eredménye
azonban mindenképpen az a jövõben
(valószínûleg) megvalósuló két program, ami a
Fekete Sereget Törökországban is ismertté
teheti. Egyrészt egy 12 hónapos Európai
Önkéntes Szolgálat, másrészt egy lehetséges
ifjúsági csere a 2006-os évben az antalyai
régióban.
A másik, Spanyolországban tartott képzés a
júniusi törökországival összehasonlíthatatlan
volt. A spanyol borvidék közepén, Logronoban
tartott program a szervezést tekintve komoly
hiányosságokat mutatott. A téma mindenesetre
kiemelten fontos és érdekes volt, a címe a
"Roma kisebbség és az Európai Önkéntes
Szolgálat" volt. Hogy ez a terület az Ibériaifélszigeten is mennyire hangsúlyos, az abból is
lemérhetõ, hogy a program során rögtönzött
sajtótájékoztatót kellett tartanunk, aminek
következménye az lett, hogy a Fekete Sereg
tevékenységérõl két regionális lapban is
beszámolhattam. A képzésen a roma kisebbség
képviselõi és ifjúsági szakemberek nemzetközi
csapata cserélhette ki tapasztalatait, elvárásait
az adott témakörben. A résztvevõk közötti jó
hangulat akkor hágott a tetõfokára, amikor
kiderült, hogy a szerbiai roma srácnak, Alennek
a képzés ideje alatt született gyermeke. A
képzõk emberileg teljesen a csapat tagjaivá
váltak, szakmailag azonban sajnos nem voltak
felkészültek, továbbá az egyes részprogramok
során is olyan hiányosságokkal kellett
szembesülnünk, amelyek néha a képzés
hangulatára is rányomták bélyegüket.
Mindenesetre ez a nyár valóban megadta az
alkalmat arra, hogy "képzõdhessünk". Az
eredmény nem rossz, de még van mit javítani
rajta. A Fekete Sereg viszont a világ újabb
tájain mutatkozhatott be. A többit meg majd
jövõre.
Mátis Viktor
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Már a megérkezésünk a madridi reptérre
sem volt mindennapi. Egyrészt, azért mert ez
volt életünk eddigi legrosszabb leszállása,
másrészt, pedig az idõjárás miatt, szakadt az
esõ. Ez azért volt fura, mert Magyarországon
hõség tombolt. De aztán egy óra múlva itt is jó
idõ lett. Itt már vártak minket. Kocsival
folytattuk utunkat Valladolidba, ahol a
képzésünk volt. Mivel mi egy nappal hamarabb
odaértünk, ezért csak így hárman elindultunk
felfedezni a várost. Ja és persze a helybeli
emberek szokásait. Egész jól beleillhettünk a
képbe, mert ahogy leültünk egybõl odajöttek
beszélgetni, és csodálkozva vették tudomásul,
hogy nem spanyolok hanem magyarok
vagyunk. Az azért nagyon jól esett, hogy tudták
hol van Magyarország, mert sokszor
tapasztaltuk, hogy fogalmuk sincs róla, sõt már
azt is mondták, hogy valahol Ázsiában van…
Már elsõ este elvegyültünk a helyiek
között. Szeretnénk egy jó tanácsot adni annak,
aki idelátogat, igaz, hogy az emberek nagyon
kedvesek és segítõkészek, de sokan csak az
anyanyelvükön beszélnek ezért érdemes egykét alapszót megtanulni spanyolul. Volt rá
példa hogy mi is activity-t játszottunk egy
étteremben, mert egyikünknek sem jutott
eszébe az a szó, ami pont akkor kellett volna,
de megoldottuk és nem haltunk éhen. Persze a
hét többi részében már megismertek minket a
pincérek és csak mosolyogtak ránk. Másnap
bejártuk az egész várost és, hogy nehogy
kilógjunk a sorból, sziesztáztunk egyet. Estére,
pedig megérkeztek a többiek.
Elég vegyes csapat volt. Holland,
marokkói, olasz, görög, izraeli, spanyol és
persze mi magyarok. A képzés témája a közös
értékeink voltak. Sok új dolgot tudtunk meg
ismét más kultúrákról.
Elsõ nap, szokás szerint bemutatkozással
kezdtünk, ahol mindenki kiélhette kreativitását
ehhez mindenki kapott egy darab lapot és
színes ceruzát. Különbözõ kiscsoportos
foglalkozásokból és elõadásokból állt a
program de azért a szieszta egy nap se
maradhatott ki. Minden nemzetet alaposan
kielemeztünk
és
sokszor
érdekes

