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Roma Klub
Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy márciusban megrendezésre került az első
nagyvázsonyi Roma Klub. Ez alkalommal
mutatkozott be Rupa Éva, aki most már, mint
személyi segítő van jelen a falu életében. Hogy mi
is a személyi segítő dolga? Erről az előző
lapszámunkban olvashattak már, de személyesen
is meghallgathattuk a tevékeységéről szóló
beszámolót a Klubban.
A rendezvényen jelen volt Kozák János, a MCIFÉSZ (Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi
Szövetsége) elnöke, aki mellesleg a OCÖ (Országos Cigány Önkormányzat) általános elnökhelyettese is.
Továbbá jelen volt Holdasiné Bánhegyi Ildikó a MCIFÉSZ elnökhelyettese és egyben a személyi segítők
munkájának koordinátora is. Ugyanakkor jelen voltak a helyi kisebbség vezetői: Horváth Géza CKÖ
(Cigány Kisebbségi Önkormányzat) elnöke és helyettese „Sanyi bácsi” is.
A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák azt a programsorozatot, amely a helyi roma közösségre
vár ebben az évben, közben alkalmuk nyílt, hogy megvitathassák napjaink problémáit is. Például az
integrálódás fontosságát.
Az eseményre nemcsak helyiek érkeztek. Tiszteletüket tették a devecseriek, apátiak, diszeliek,
hajmáskériek és pápaiak.
Kása Árpád

Eurocartoon 2009
E hónap elején megszületett annak az Európai
Képregény Versenynek az eredménye, amelyet az Úton
Kulturális és Ifjúsági Egyesület hirdetett meg.
A beküldött munkák elbírálásából kivette a részét a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület is, Kandikó Rita személyében.
A rendezvényre 2009. április 03-án került sor a
budapesti Európa Házban. A nyertesek névsora a
következő: Kondor Tamás (I.helyezés), Orosz László
(II.helyezés), Gutema Dávid Gamatchis (III.helyezés).
Gratulálunk Nekik és további sok sikert kívánunk az
elkövetkezendő munkáikhoz!
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Görögországban jártunk
Tóth Kata, a Fekete Sereg
egyik helyi önkéntese és
jómagam
március
22-én
összepakoltunk,
hogy
kirepüljünk
Görögországba,
Athén mellé, Rafinába. Olyan
céllal,
hogy
tapasztalatot
szerezzünk 6 másik ország,
másik nemzet önkénteseitől,
hogy
megóvhassuk
környezetünket.
Az eseményen jelen voltak a
máltai, a litván, az olasz, a portugál, a török és természetesen a görög kollégák, akikkel sikerült egy
jó baráti kapcsolatot kialakítanunk, így a jövőre nézve partnerséget köthetünk Velük különböző
nemzetközi környezetvédelmi projektekben.
Persze az ott töltött hét nemcsak a munkáról szólt. Részt vettünk a nemzeti ünnepükön,
megtekintettük Athén nevezetességeit és közben találkozhattunk egykori munkatársunkkal, Tóth
Lászlóval is, aki jelenleg Európai Önkéntes Szolgálatot teljesít Görögországban.
Kása Árpád

A völgy étterme…
Mint tőlem azt megszokhatták, most sem feledkezem meg arról, hogy bemutassam Önöknek
Nagyvázsony egyik vendéglátó egységét. Név szerint is megemlítem a Vázsonyvölgy Panziót és
Éttermet, amelynek jelenlegi tulajdonosai 2007. októbere óta birtokolják a placcot a völgyben.
Persze pályafutásukat nem ekkor kezdték, hisz a csapat, amelyet Kőmíves Imre (tulajdonos) és
Fermos Mónika (üzletvezető) irányít, lassan 10 éve dolgozik együtt a vendéglátó iparban.
Eddig csak éttermet birtokoltak Tapolcán, meg Kapolcson és a Káli-medencében… de most egy
kicsit újabb vizeken eveznek, hisz maga, az épület három részből áll: panzió, étterem és söröző.
Az épület múltjáról már tudunk egy kicsit, mert arról már beszámoltam, miként működött
azokban az időkben, amikor „Zsuzsa néni és Tibi bácsi” birtokolta és kiépítette a helyet. Közben
megtudtam, hogy az utánuk következő tulajdonos idején nem üzemelt a lenti söröző és a fenti
helyiségben pedig néha diszkót szerveztek.
A jelenlegi tulajdonosok az átvétel után
átalakították a kerthelyiséget, lebontották a
külső pultot, megnövelték a befogadó
képességet és egy mini játszótérrel látták el.
Az előteret pedig virágosították és a belső
berendezéseket lecserélték. Kint pedig nem
volt szükség további átalakításra, a
parkolással sincsenek gondjaik, mert
rendelkezésükre áll az önkormányzati
parkoló, amely elég nagy befogadó képességű
ahhoz, hogy buszok is leparkolhassanak oda.
A panzió: 9 szobával rendelkezik és 24 főt
képes befogadni. (4 db. 4, 4 db. 3, 1 db. 1
ágyas szoba)
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Az
étterem:
belső
befogadó
KISEGÍTŐ MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
képessége nagyjából 80 fő, a külső pedig
Áprilistól
augusztus végéig Nagyvázsonyi nyári
megközelítőleg 100 főnek tud helyet
táborba
konyhai
munkára és takarításra kisegítőt
biztosítani, így ideális üzleti, családi
felveszünk!
ÉRDEKLŐDNI:
06-70/531-60-35
rendezvények, vagy akár esküvők
megszervezésére is.
A menüt az előző helyekről hozták, csak kiegészítették a pizza és ételkiszállítással. Az étlapon
többnyire magyaros ételekkel találkozhatunk. A legkülönlegesebb a falusi sertésborda tócsiban
tálalva, de emellett számos előétel, leves és készétel választható. (a szárnyastól a marháig) Ezen
kívül nem feledkeztek meg a vegetáriánusokról sem. Számukra is készítenek speciális ételeket.
Desszertekből is van bőven választék, de a legkedveltebb a mákos palacsinta szilva-lekváros
csoki öntettel.
Fontos megjegyezni, hogy minden házi készítésű és származású alapanyagból készül, semmihez
sem használnak fel mirelit termékeket.
A pizzákból is bőven választhatunk, sőt, egyénileg is összeállíthatjuk, ha éppen arra van
igényünk. Itt is megtalálható a nagy kedvenc, a pizza-golyó.
Az italválaszték bőséges, a rövid italoktól az üdítőn át a helyi borokig számos féle-fajta
választékból mazsolázhatunk.
A söröző: ahol csak ital kiszolgálás van, belül és kívül egyaránt 20-20 személyt tud befogadni.
Itt található egy csocsó asztal, nyerő automata, zenegép és egy olyan számítógép, amelybe csak
néhány pénzérmét kell bedobnunk és már internetezhetünk is. Ugyanakkor a vezeték nélküli
kapcsolatot is használhatjuk az épületben.
Különlegességnek számít az, hogy a panzió együttműködik a leányfalusi Lovas klubbal és a helyi
tenisz klubbal is, így mind a két lehetőség adott a vendégek számára.
Az egység minden nap üzemel, reggel 10-től este 10-ig.
Kása Árpád

Számítógépes Tanfolyam
Idén Februárban indult immáron
harmadik
alkalommal
számítógépes
tanfolyamunk a Teleházban. A tíz alkalom
lefolyása során, a tanfolyamon résztvevők
megtanulhatták, alapfokon használni a
számítógépet. Az internet rejtelmeibe is
betekinthetek az órákon, amiket a Fekete
Sereg főállású alkalmazottai tartottak, a 9
főből álló tanulni vágyó idősebb és
fiatalabb korosztály számára. Idén szintén
2 csoport indult, akik a 10 alkalmat
követően közösen kitöltött feladatsorral
tesztelhették, hogy milyen számítógépes
ismeretekkel találkoztak, és miket
sajátítottak el. A 9 fő és a 2 csoport
vizsgafeladatainak
átlaga
igen
kiemelkedően sikerült. Az eddig tartott
tanfolyamok során talán a legeredményesebb tanoncokkal találkozhattunk. Folytatás ősszel!
Piltman Balázs
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Patakmeder tisztítás
Idén IV. alkalommal rendezték meg a patakmeder tisztítást az Eger-patak mentén TapolcaDiszeltől Nagyvázsonyig. Ahogy az lenni szokott reggel 9 –kor találkoztunk a Völgy parkban, ahol egy
kis játszótéri móka után el is indultunk, hogy környezetünket immár hagyományosan megtisztítsuk és
óvjuk. Egy ideig kis csapatunk tagjaiként tudhattuk a Veszprém megyei Napló tudósítói. Nem átallottak
összekoszolni ruhájukat, csakhogy a tudósítás hiteles legyen. Meg kell dicsérnem kis pajtásainkat akik
vízben mászva, száraz ruhájukat és cipőiket nem kímélve húzták ki a szemetet a patakból, persze
biztosan erőt merítettek a kirándulás és a vízpart okozta kalandvágyból. Egy idő után ismét
csatlakozott hozzánk a média a Séd tv képviseletében. Élveztük, hogy forog a kamera, talán még

motivált is minket, hogy több energiát adjunk a szemétszedésre, és persze az sem az utolsó, hogy a
média közvetíteni tudja ezeket a fontos érdekeket. Az azonban elszomorító volt számomra, hogy
miután elegendő anyagot gyűjtöttek és elszívták cigarettájukat lelkiismeret-furdalás nélkül dobták el
a csikket, pláne arra a részre, amit már megtisztítottunk. Hiába közvetít a média néha-néha
értékeket, ha bort isznak és vizet prédikálnak. No de tovább folytattuk utunkat és küldetésünket,
aminek méltó jutalma volt a Vigántpetenden még friss és gőzölgő babgulyás. Minden tiszteletem a
szakácsoké és szakácsnőké, nagyon finom ebédet főztek nekünk, a kellemesen elfáradt társaságnak.
Az ebéd emésztéséhez igazán kellemes programot kaptunk, a Természetvédelem képviselői tartottak
nekünk előadást, és igazán jó volt hallani, hogy milyen fontos dolgot tettünk a természetünk megóvása
érdekében. Az előadás igazán interaktív volt és nagyon élveztük. Sok dolgot tudtunk meg, hogy a
patakmeder tisztításon kívül még mivel óvhatjuk, szépíthetjük környezetünket.
Horváth Barbara

„Szökik a papunk!” (1. rész)
avagy, hogyan hagyta el méltatlan híveit a nagyvázsonyi evangélikus eklézsia tudós lelkésze.
A dunántúli evangélikus egyház életében – a 18. század első felében – két lelkész, apa és fia vitt
jelentős szerepet, név szerint Bárány György és Bárány János. János eljutott az egyházkerület
legmagasabb rangjára, a szuperintendens = püspöki titulusig György esperes volt. Az apa, szeniczei
Bárány György, elszegényedett felvidéki nemes család sarjaként 1682-ben Beleden (Győr-Moson-Sopron
megye, akkoriban Sopron megye) született, tisztes korban, 75 évesen Sárszentlőrincen (Tolna megye)
hunyt el 1757 július 1-én. Fia, Bárány János 1716 február 27-én született! Hosszú időn át volt Felpécen
(akkori Sopron megye) lelkész, püspökként is (megválasztva 1756 áprilisában) ott működött. Édesapját

SeregHajtó

5

még elsiratta, eltemette, azonban
A Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület június 1-ei
fiatalon, 42 éves korában, 1758 január 15- munkakezdéssel nemzetközi kapcsolattartót keres.
én követte őt a sírba.
Napi 8 órás munkaviszonyban. A munkatárs
Számunkra – amint az Bárány János kiválasztásánál az egyesület előnyben részesíti a
születési helyének kihangsúlyozásából is pályakezdő, regisztrált álláskeresőt, középfokú
kitűnik – a Bárány-család vázsonyi végzettséggel, angol nyelvtudással, számítógépes
tartózkodásának meglehetősen furcsa ismeretekkel és önkéntes tapasztalattal rendelkező
története érdekes. Annyit előjáróban fiatalokat. Az önéletrajzokat várjuk az info@feketeelmondhatunk,
hogy
Nagyvázsony sereg.hu e-mail címre, vagy személyesen a Teleházban,
evangélikus közösségének sem Bárány munkanapokon 13-19 óráig. Jelentkezési határidő:
György itteni szolgálata előtt, sem azt 2009. május 20.
követően ilyen nagy tehetségű lelkésze
nem volt. Kényszerű eltávozása nem vált hívei nagyobb dicsőségére, sem a maga idejében, sem
napjainkból visszatekintve. Minden esetre érdemes az eseményeket felidézni.
Közvetlen forrásunk egyrészt a sérelmeket elszenvedett apa latin nyelven megírt, „A tolnabaranya-somogyi esperesség története 1715-1742” című munkája, másrészt fia e kézirathoz
hozzáfűzött jegyzetei. Mindkettő megjelent nyomtatásban, Payr Sándor egyháztörténész 1910-ben
illetve 1924-ben munkáiban: „Egyháztörténeti emlékek… ”, illetve „A Dunántúli Evangélikus
Egyházkerület története” címűekben.
Bárány György, tanulmányait Pozsonyban és Eperjesen elvégezve – az akkori gyakorlatnak
megfelelően – külföldi egyetemen kívánt tovább tanulni. Ehhez adományokat gyűjtve, támogatókat
felkeresve jutott el báró Petróczynéhoz, ahol egy életre szóló tanulságban volt része. A történetet fia
jegyezte fel. Petróczyné „… férje a Török földén holt meg a Tököli mellett. Kinél (Bárány György)
bejelentvén magát az Asszony ki izen, hogy ugyan szállást, ételt és italt fogna néki adni, de Akadémiára
egy fillérrel sem fogná segíteni, mivel tapasztalná, hogy egy Deák sem tanulna valóságosan Istenért,
hanem csak a könyű életért. Mert a Tökölyés az ő férje minden Magyarországi Superintendenseknek
és Senioroknak instált, hogy nékikrendelnének egy tanítót, ki a Török földén étellel és fizetéssel el
fognának tartani, ne kellene úgy élni, mint a barmok: de csak egy találkozott. Ezen (Bárány György)
megszégyenülvén… fogadást tett, hogy ha szinte Tatár országba esnék hivatala, mégis elmenne… És
ez a fogadás hajtotta őtet Tolnába.”
Éri István
folytatás a következő megjelenő Sereg Hajtóban

A gaucsok földjén jártam
Márciusban „Fiatalok a világban” Európai Uniós támogatásnak köszönhetően Uruguayban és
Argentínában tanulmányozhatta a Fekete Sereg az ifjúsági munkát. A két hét alatt nagyon sok érdekes
előadást hallhattunk, érdekes közösségeket ismerhettünk meg. Az élmények közül néhányat a
nagyvázsonyi olvasókkal szeretnék megosztani. Mikor elkezdtem írni úti beszámolóm folyamatosan
jutottak eszembe az élmények. S azt vettem észre már túl sokat írtam, ezt nem lehet egyben
megjelentetni, így több részben szeretnék beszámolni a Sereghajtóban a dél-amerikai élményekről.
Az első részben az előkészületekről és a nagy utazásról és Uruguayról az országról szeretnék írni.
A közös gondolkodás már 2007 év végétől kezdődött, amikor a francia partner szervezetünk
értékelő szemináriumon Párizsban zártuk le az egy éves közös európai-dél-amerikai munkát. 2008 év
elején Markus Albrecht osztrák és Horacio Ragni uruguayi kollégámmal közösen együtt írtuk meg a
pályázatot, nyújtottuk be Brüsszelbe. 2008 augusztusában kaptuk a jó hírt, hogy a Fekete Sereg
elnyerte az Uniós támogatást. Kapcsolattartásunk még intenzívebbé vált. Rendszeres emailezések,
skype beszélgetéseknek köszönhetően márciusban 4 európai (Ausztria, Lengyelország, Felvidék-
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Szlovákia, és Magyarország) és 3 délamerikai (Argentína, Barzília, Paraguay)
országból indulhattak útra az ifjúsági
szakemberek Montevideo-ba. A hosszú
utat Nagyvázsonyból-Montevideóig 26
óra alatt tettük meg. Autóval Bécsbe
mentünk onnan repülővel Frankfurtba,
ahol találkoztunk a többi európai
kollégával. Innen együtt repültök át 12
óra alatt az Atlanti Óceánt, az Egyenlítőt
s megérkeztünk Sao Paoloba (Barzília) a
Baktérítő magasságában, ami 10 ezer
kilométerre van Franfurttól. Néhány óra
várakozás után egy rövid 2 órás
repülőúttal érkeztünk meg Montevideoba. A meleg és a párás levegő szele már Sao Paoloban a
repülőtéren megcsapott minket. Uruguay fővárosa, Montevideo külvárosaival együtt 1,8 millió lakosú.
Uruguayban előadásokat hallhattunk pályázatunkban leírt egyik kiemelt témáról Mercosour gazdasági
közösségről. A Mercosur szó egy mozaik szó, spanyolul Mercado Común del Sur jelentése Déli Gazdasági
Közösség. A jelenlegi Parlament 2007 április óta működik. A Mercosur Közösség központja Uruguayban
van. A közösség célkitűzési között szerepel az egyetemes energia politika és az utazások
megkönnyítése, az egységes külső vámtarifa felállítása. Mercosur közösség 3 fórumot működtet a
Parlamentet, 12 szakmai tagozatot, és városok hálózatát. A 12 tagozat egyik kiemelt témája az ifjúság.
Uruguay dél-amerika második legkisebb független országa. Az országot délen-délkeleten a a 300
km hosszú és helyenként 250 km szélességet is elérő Río La Plata –La Plata folyó tölcséltorkolata
határolja. A folyó a az Uruguay és a Parana folyó közös torkolata. A La Plata folyó az atlanti óceánba
ömlik. Uruguay neve guarini nyelven azt jelenti „a festett madarak folyója”. A guarini nyelv uruguayi
őslakosság a charrúa indiánok ősi nyelve volt. Uruguaynak 19 megyéje van 3,5 millióan élnek az
országban ebből a fővárosban a külvárosokkal együtt 1,8 millióan élnek. Mint általában Dél-Amerikában
mindenhol itt is az ország közepe, üres, nagyon gyéren lakott. A mai Uruguay területére az első
európaiak a 16. században érkeztek. Az európaiak az őslakosságot három évszázad alatt szinte teljesen
kiirtották, illetve asszimilálták. Uruguayban a lakosság 88 % európai ősökkel rendelkezik, 8 % mesztic
(európai-indián keverék) és 4 % afro-uruguayi. Az európai bevándorlók közel fele spanyol a másik fele
olasz származású. Számunkra nagy meglepetés volt mikor az étterembe mentünk ebédelni mi
magyarok 4-en hangosan beszélgettünk magyarul egyszer csak egy 40-50-es éveiben járó férfi
megszólított minket magyarul. Az úrról kiderült, hogy nagyszülei a ’30-as években vándoroltak ki
Uruguayban. Az úr gyönyörűen, választékosan beszélt magyarul még soha életében nem járt
Magyarországon! Jövőre tervezi, hogy eljön Magyarországra, persze rögtön meg is hívtuk magunkhoz.
Az úr 6 éves koráig a szüleivel, nagyszüleivel csak magyarul beszélt. Akkor kezdett el spanyolul tanulni
amikor beíratták az iskolába. Tényleg elmondhatjuk, hogy a világ minden pontján találkozhatunk
hazánk fiaival. Azt már tudtuk a kiutazás előtt is, hogy Argentínában van a második legnagyobb magyar
közösség és van egy magyarok háza Buanos Airesben, de arra nem gondoltunk, hogy Montevideo-ban
a kicsi uruguayi országban futunk össze magyarral. Uruguayról azt is megtudtok, hogy a lakosság 66%
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római katolikus, 2 % protestáns, 1% zsidó 31% vallását nem gyakorolja. Uruguayban az írástudók aránya
magas 98%-os, a munkaerő jól képzett. Az 1970-80-as években körülbelül félmillióan vándoroltak ki
Európába. Az ország hivatalos nyelve a spanyol, sokan beszélnek angolul, franciául, olaszul a brazil
határ környékén portugálul és portunol, amely a spanyol és a portugál nyelv sajátos keveredése.
Uruguayban fontos ágazat a turizmus. A turizmus fő célja a gaucho kultúra megismertetése. A gaucho
szó jelentése szarvasmarha pásztor a pampákon. Mivel az ország mezőgazdasága fejlett növényzete
dús, üde zöld szarvasmarha és juh tenyésztésre alkalmas. Mikor autóbusszal utaztunk a fővárból délkeletre Coloniába a La Plata folyó tölcsértorkolatánál fekvő városba az út mellett végig
villanypásztorral bekerített óriási földterületeket láttunk, ahol szarvasmarhák, juhok, lovak voltak.
Uruguayban rengeteg húst esznek óriási szeleteket adnak az étkezésekhez, mint nálunk egy 2 kg-os
parasztkenyér közepét ha szeletre vágjuk körülbelül akkora szelet húsokat hoztak ki egy-egy
étkezéshez, ha kisebb szelet húst kaptunk akkor legalább 1,5 cm vastag volt! Ez persze a fiúknak
nagyon tetszett! Uruguay egyik nemzeti itala a matétea. Erről a fajta teaáról és a tea történetéről
majd a következő számban szeretnék írni, hiszen mi egy 2 órás nagyon érdekes előadást hallhattunk
erről. Azt gondolom ez a fajta tea megérdemel majd egy külön cikket!
Uruguayt a 20. század elején jóléti állammá vált és Dél-Amerika Svájcaként emlegették.
Még magáról a fővárosról, Montevideoró szeretnék néhány gondolatot megosztani az olvasókkal.
A név eredete legalább két magyarázatot hallottunk. Az egyik szerint a portugál nyelvből származik
eszerint a „Monte vide eu”, ami azt jelenti, hogy hegyet látok. Ez a kijelentés egy portugál
tengerésztől származik, aki így kiáltotta el magát mikor megpillantotta a vidéket. A másik magyarázat
szerint egy tengerészeti térkép feliratából maradt a városra. A térkép a helyet a „Monte VI De Este a
Oeste” felirattal jelölte, amely nyugatról a hatodik hegyet jelenti. A város eredeti teljes neve: San
Felipe y Santiago de Montevideo. Dél-Amerikában, azt hogy mi-mitől milyen távolságra van azt nem
méterben fejezik ki, hanem blokkban. 1 blokk körülbelül 100 métert jelent. A blokk szó magas legalább
4-5 emeletes társas házakat jelent. Montevidoóról azt is megtudtuk, hogy a tusrisztikai térkpeken
csak a város első 10 blokkjáig van feltüntetve a térkép. Ez a város 1 km-es turisztikai biztonságos
zónája a folyótól a városba. Ennél feljebb egyedül
turistának nem ajánlott menni. Megtudtok a
kollégáktól, hogy azokra a városrészekre ők sem
nagyon járnak sőt este 10 óra után már a rendőr sem
megy ki oda. Ezekre a városrészekre a 20. század
közepén a katonai diktatúra és a gazdasági pangás
ideje alatt sok vidéki szegény gyűlt össze a városban, a
legnagyobb tömegben a Ciudad Viejában.
Uruguayi kalandunk, nyitó szemináriumunk egy
utazással zárult. A csoport busszal elutazott dél-keleti
irányba, Coloniába a La Plata folyó partján lévő
kikötővárosba. Innen másfél órás hajóúttal érkeztünk
meg Dél-Amerika egyik legnagyobb városába, amely az
1994-es alkotmányban autonóm rangot is kapott
Buanos Airesben. Utazásunk során sok jó példát
hallhattunk a dél-amerikai ifjúsági munkáról, ám a
következő számban majd az argentin élményekről
szeretnék írni. A júniusi számban a gaucsok egy másik
országáról, Argentínáról és a Matéteáról fogok írni.
Kandikó Rita
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