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XVI. évfolyam 1. szám

XXI. Savanyó Jóska Napok
2021. augusztus 12. - 13. - 14.  
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Sok hasznos érdekesség
Európa Kulturális Fővárosa leszünk

Veszprém város 2018. decemberében a régióval 
közösen nyerte el a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa 
(továbbiakban: EKF) címet, ezért nem véletlen, hogy a 
program alapköve, hogy a Veszprém-Balaton-Bakony régió 
közös erővel mutassa meg a világnak értékeit, kulturális 
sokszínűségét.
Tótvázsony, mint település is csatlakozott a programhoz, 
így falunk is részt vesz a térségi összefogásban. Ez nem azt jelenti, hogy 
mostantól, vagy 2023-ban kezelhetetlen mértékű turistaáradat fogja falunkat a 
rendezvényeken ellepni, vagy a nyári hónapokban lépni nem lehet majd a sok 
érdeklődőtől. A településünk kulturális és turisztikai értékeit fogjuk profibban 
bemutatni az ittlakók és az ide látogatók számára, rendezvényeink még inkább 
látogatóbarátabbá, környezetbarátabbá válnak és a kulturális, közművelődési 
szakmai munkánkat fogjuk a térségben még inkább együttműködésekkel 
gazdagítani. 

Keresse Savanyó Jóska Napok szombati napján az EKF standját, és tudjon meg 
többet erről a programról, mondja el ötleteit, gondolatait.
Savanyó Jóska Napok is fejlődik
Az Európa Kulturális Fővárosa program támogatja az idei rendezvényünket 
azzal a céllal, hogy kezdjük el fejleszteni, még inkább láthatóvá tenni. Nem cél, 
hogy több vendégünk legyen, bár előfordulhat hogy kicsit többen találják meg 
hétvégi programként más településekről. 
Milyen változásokkal találkozhat, aki idén is kilátogat hozzánk? 
- sokkal látványosabb lesz a rendezvény arculata, sok zászló, színes tablók teszik 
szebbé a terepet
- táblákkal segítjük a tájékozódást
-akadálymentesítjük a rendezvényt
- célunk, hogy kevesebb autó legyen a rendezvényen, aki teheti jöjjön gyalog, 
kerékpárral, autóját a kijelölt parkolóban hagyja
- gyerek és bababarátabb környezettel találkozhatunk, szombaton külön pavilon 
áll a kisgyermekesek rendelkezésére (etetés, pelenkázás, altatás)
- szelektíven gyűjtjük a fém dobozokat és az üdítős flakonokat, amennyire lehet 
áttérünk papír alapú tányérok, poharak használatára
- testvértelepülésünk számára bemutatjuk rendezvényünket, későbbiekben 
igyekszünk delegációt fogadni tőlük erre az eseményre
- a betyár hagyományőrzők munkáját segítve, a közöttük való együttműködést 
igyekszünk fejleszteni
-gyűjtjük ötleteiket, véleményüket, hogy még inkább az Önök igényei alapján 
valósuljanak meg programjaink
-folyamatosan toborozzuk a rendezvényeken segítőket, ha Ön is szívesen részt 
venne valamilyen közösségi munkában, keresse egyesületünket



Programok
a teljesség igényével

2021. augusztus 12. csütörtök 18:00 - Tótvázsony Katolikus Templom 
Kiss-Domonkos Judit gordonka,  Asztalos Rita zongora

Fodor István támogatásával

2021. augusztus 13. péntek 18:00 - Tótvázsony Tó park
18:30 Well Brass  az EKF és Papp Miklós támogatásával

19:30 Orfeum Operett - az EKF és Cseri Kastély támogatásával
20:15 Tűzzsonglőrök  - Vitamin Kuckó támogatásával

 A Te Jövődért  Alapítvány büfével készül. 

2021. augusztus 14. szombat 10:00 - Tótvázsony Millennium Park 
Gyerekprogramok (kézműves programok, játékok)

Betyár 5 próba- játékos feladatokkal, nyereményekkel
Önkéntes tűzoltók standja  kicsiknek és nagyoknak

Helyi betyárok sátra fafaragásokkal- nézzen körül benne
10:00 Ringató foglalkozás Csillával 

a fák alatt a fűben kisgyerekes családoknak- plédet érdemes hozni
11:00 Rudi Bohóc műsora gyerekeknek - az EKF támogatásával

13:00 Ebéd - sertés- és birkapörkölt, betyár tokány
  krumplival és tarhonyával

A birkát Dávid László ajánlotta fel, az ebéd mindenkinek 
ingyenes Tótvázsony Önkormányzatának támogatásával 

Főzőverseny eredményhírdetés - mindenkit megajándékozunk
14:00 Betyár hagyományőrzés a térségben-

 beszélgetés a színpadon
16:00 Kulturális programok a nagysátorban

-  Polgármesteri köszöntő
-Őszidő Nyugdíjasklub Dalköre Tótvázsony

- Hidegkúti fiatalok műsora
17:00 Dallamvilág  műsora - A Kiskakas Vendéglő támogatásával

18:30 Szulák Andrea - az EKF támogatásával
19:00 Vikidál Gyula - AZ EKF  támogatásával

21:00-03:00 Sa-Si Duó utcabál - Az MC Bauchemie támogatásával
22.30 Jolly  - Az EKF  támogatásával

A rendezvényen kép -és hangfelvétel készül 
A rendezvényen büfé üzemel. 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 
EKF= Európa Kulturális Fővárosa program



A programot szervezi, az újságot összeállította,
szerkesztette, sokszorosította és kiadta: Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület

Társszervező és támogató:
Tótvázsony Község Önkormányzata

Támogatók:
MC Bauchemie Kft. - Kövesgyűrpuszta, 
Papp Miklós és családja, Cseri Kastély Hotel Tótvázsony, Fodor István, 
Kiskakas Vendéglő és Kisbolt, Vitamin Kuckó Tótvázsony, Dávid László őstermelő

További segítők: -a sok sok főző, pakoló, szórólapozó, segítőn kívül az alábbiak:
Te Jövődért  Alapítvány, Falugondnoki szolgálat, Tótvázsonyi betyár hagyományőrzők, 
Tótvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  Tótvázsonyi Református Egyházközség, 
Tótvázsonyi Katolikus Egyházközség, Tótvázsonyi Polgárőr Egyesület, Németbányai 
Betyár Hagyományőrzők, Törökné Inhof Ágota családsegítő, Szabó Andrásné, Sipos Fer-
encné, Rekl Ervin,  dr. Tósoki Csilla, Szabó Miklós, Szabó Péter,  ifj. Varga István 

A program a Veszprém-Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre

Szabadtűzi ételfőző verseny
Várjuk családok, baráti társaságok jelentkezését
idei főzőversenyünkre! Bármilyen ételt lehet
főzni, NEM CSAK PÖRKÖLTET, a lényeg,
hogy a nyers alapanyagokból, mindent 
szabad tűzön kell a falunap helyszínén 
elkészíteni 13:00 óráig.

A résztvevőknek kell hozni minden alapa-
nyagot, és minden kiegészítőt 
pl. tányért, kanalat, sátrat, tüzifát!  
Sörpadot adunk, és igyekszünk mindenben segíteni :)

A tálalást külön értékeljük!- ha akar, hozzon hozzá kiegészítőket!
Legfinomabb étel: Savanyó Jóska Főszakácsa díj 
Legszebb tálalás: Pázmándi Attila emlékdíj

További info, jelentkezés: Veressné Szabó Adrienn Diána 0620 4531575


