
Veszprém megye egyik legjelen-
tősebb faluház-fejlesztési prog-
ramja valósulhat meg községünk-
ben. Magyarország Kormánya
szűk két esztendővel ezelőtt indí-
totta el a Magyar Falu Programot
(MFP), ahol településünk több
“kisebb” (aszfaltozás, orvosi
műszerek beszerzése stb.) pályá-
zata mellett két nagy célt is meg-
határozott. Az egyik cél az Egész-
ségház fejlesztése, a másik a
Reményi Antal Rendezvényház,
hétköznapi nevén “Kisiskola”
épületének további korszerűsíté-
se. Ez utóbbi célhoz lépett önkor-
mányzatunk egy nagyot ebben az
esztendőben. De ne szaladjunk
ennyire előre. A rendezvényhá-
zunk - amely rendezvényeink,
programjaink mellett a kondisok-
tól a dalárdig kilenc (!) civil szer-
veződésnek, közösségnek ad hét-
ről hétre otthont - a 2015/2016-os
külső megújulását követően
idén is tovább korszerűsö-
dött. A Német Nemzetiségi
Önkormányzattal történt együtt-
működésnek köszönhetően az
épület villanyvilágítása újult meg,
az önkormányzatunk TOP-pályá-

zatával pedig új kazán- és fűtés-
rendszert valamint napelem-rend-
szert kapott 2020-ban.
És itt érkezhetünk el 2020
Adventjéig. Majd’ egy esztendeje
dolgoztuk ki a teljes épület tető-
felújításának pályázatát (beleért-
ve az ereszcsatornákat is) és
bizony sokat kellett egyeztetni,
küzdeni azért, hogy ez a többi
települési igényhez képest magas
költségvetés-igényű forrás célba
érhessen. Advent első vasárnap-

ján vált hivatalossá: a Magyar
Kormány az MFP-program tarta-
lékkeretéből 27,495 millió forin-
tot biztosít erre a már-már
halaszthatatlan fejlesztésre. Az
alapvető (palarepedések mentén
történő) beázások elhárítását sze-
rencsére sikerült önerőből illetve
a biztosítótársaság segítségével
megoldanunk. Ennek a vissza
nem térítendő, 100%-ban finan-
szírozott, révbe ért állami pályá-
zatunknak köszönhetően azonban

nem csak a 113 éves épület tető-
zete, hanem az új tetőburkolattal
hangulata, látványa faluközpon-
tunk is megújul. Elmaradt idén
annyi minden, amely már hagyo-
mánnyá vált. És Adventben is
lemondtunk a vasárnapi gyertya-
gyújtás Istent-dícsérő, egymásból
pedig jókedvet merítő, a kará-
csony valódi értelmére világító
100-200 fős alkalmai. Nem
tudunk találkozni egymással dec-
ember 23-án, a Kinizsi Vár előtt a
100 szereplős betlehemi játékkal.
Vérzik a szívem ezekért a semmi-
hez sem hasonlítható találkozáso-
kért. Hiszem és meggyőződésem,
hogy a járványhelyzet után ez a
tovább csinosodó épület újra
megtelik majd gyermekzsivallyal,
felnőttek örömével, hamisitatlan
falusi közösségi élettel. Köszön-
hetően Önöknek, nagyvázsonyi
polgároknak, civil szervezetek-
nek, hagyományőrzőknek!
Jó ebben a reménységben kíván-
ni minden családban áldott
adventi időszakot, karácsonyt,
és boldog új esztendőt!

Fábry Szabolcs polgármester
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Idei adventi örömünk: tovább újul a Reményi-közösségi ház
- ünnepi gondolatok -



Megkezdődtek 
az adócsökkentések

Nagyvázsony Község Önkormányzata a 2019-ben
hozott képviselőtestüelti döntés értelmében csökkenti
a helyi adókat több lépésben. 2021-től  nem kell kom-
munális adót fizetnie a 70 évesnél idòsebb, háztartá-
sában egyedül élő nagyvázsonyi polgároknak. Ez több,
mint 50 otthont érint és évi 9.000 ft elengedését háztar-
tásonként. A tervek szerint ezt az adócsökkentést
további adócsökkentések követik évről évre: vala-
mennyi háztartás kommunikális adóját 2024-ig 50%-
os csökkentését tervezi a község vezetése.

Folytatódnak 
az aszfaltozások

Elkészült október derekára három utca 3 szakasza, leg-
rosszabb állapotban, a 80-as évek óta nem fejlesztett
utcaszakaszok: Sport utca, Akácfa u. Petőfi út Fazekas-
köz közti szakasza, Csokonai utca Millennium-parkkal
szembeni szakasza. Ezzel folytatódtak a korábbi (Ker-
talja utca illetve a Csokonai utca nyugati szakaszai,
Rákóczi út, faluközpont) belterületi útmegújítások
falunkban. A forrást Magyar Falu Programon elért
sikeres pályázat biztosította. A Magyar Faluprogra-
mon nyert 27 és fél millió forintos faluház-támogatás-
ról címoldalunkon számolunk be részletesebben.

Sikeresek a közösségi
pályázatok is

Ugyancsak a Magyar Faluprogram biztosított keretet
ahhoz, hogy a település Polgárőrsége valamint a
Nagyvázsony-Nemesleányfalui Lovas Egyesület 1-1
gépjárművet szerezhet be a közösség
munkájához. Gyopáros Alpár kormánybiztos a telepü-
lésen tartott Közéleti Kávéház keretében is megismer-
kedett a helyi civil közösségek aktív életével, munká-
jával, így a fórumon, 2019 őszén is szóba kerültek az
önkormányzati fejlesztések mellett a civil szervezetek
pályázati lehetőségei.

Megújult a buszöböl,
folyamatban a csapadék-
víz-elvezetés megújítása

A Magyar Közút az önkormányzat megkeresésére kija-
vította a Szent István-templom melletti autóbusz-meg-
álló megsüllyedt burkolatát és több helyen a csapadék-
víz-árkokat. A település csapadékvíz-elvezetés kiépí-
tésével, megújításával érintett közterületei: Csoko-
nai utca teljes hosszában (beleértve a zsákutca-közt is),
Kertalja utca a Malomkő utca-Petőfi út közötti szaka-
sza, Iskola utca teljes hossza. A Kertalja, Csokonai
utcák déli oldalán vízelvezető árkok épülnek kapubejá-
rókkal, az Iskola utcában csészeszegélyes vízelvezető
épül, a Malomkő utcában megújulnak a meglévő árkok
és átereszek. A Tüzér- és Jókai utca torkolatánál széle-
sebb átereszt lesz a jelenlegi keskeny csapadékvíz-
áteresz helyett. A munkálatok előtt az érintett ingatlan-
tulajdonsok tájékoztatást kapnak. A munkálatokhoz a
település 2019-ben elnyert TOP-pályázati forrása
biztosít vissza nem térítendő forrást. Ezen kívül az
önkormányzat dolgozik azon, hogy a pályázatban nem
érintett, de ugyancsak halaszthatatlan munkák is elvég-
zésre kerülhessenek önerőből: a Kastély észak-nyugati
sarkán megoldódjon a csapadékárok visszaállítása
illetve a Kertalja utca keleti végében a szikkasztó-árok
bekötésre kerüljön a közút melletti közúti árokba,
továbbá az Óvoda-Petőfi utca kereszteződés összefo-
lyója valamint a Csokonai utca feletti (déli) védőárok
szintén kitisztításra kerüljön. A tervezések elkészültek,
a bejárások megtörténtek, aminek alapján lebonyolódó
közbeszerezetetési eljárást követően indulhatnak el a
kivitelezési munkálatok.
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Nagyvázsony község hivatalos honlap
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Fábry Szabolcs Tel.: 264-011
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Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati
Hivatal, Szinesi Erna jegyző
Tel.: 264-011
Ügyfélfogadás: hétfő: 08:00-16:00

szerda: 08:00-17:00
péntek: 08:00-12:00

Falugazdász: Szili Zsófia T.: 30/990-1526
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Kandikó Rita elnök: +36-30/423-9737
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Orsós Tibor elnök: +36-30/548-7580
Egészségügy-Szolgálatok-Háziorvos:
Dr. Sebestyén Gyula, Tel.: 264-205
Rendelés: Malomkő u. 5.
Hétfő: 07.30-11.00
Kedd: 12.30-15.30
Szerda: 07.30-11.00
Csütörtök: 07.30-11.00
üzemorvosi: 11.00-12.00
Péntek: 07.30-11.00
Ügyelet: Veszprémi Csolnoky Ferenc
Megyei Kórház,
Veszprém, Kórház u. 1. Tel.:104
Fogorvos: Dr. Müller Gábor 264-684
Rendelés: Malomkő u. 5.
Kedd:14.00-19.00; Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 14.00-19.00, Péntek: 8.00-12.00
Helyettesítés Monostorapátiban –
Dr. Kurkó György
Helyettesítés ideje: 8.00-10.00
Tel.: 87/435-064
Hatósági Állatorvos: Dr. Tóth-Almási
Péter Tel.: 30/475-8508; 20/537-8668
Hidegkút, Patak u. 5.
Állatorvos: Dr. Nagy Jenő –
Tel.: 30/993-0415
Nagyvázsony, Iskola u. 64.
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgá-
lat, családgondozó:
Ivánné Kántor Natália Tel.: 264-293,
20/285-4722, 20/259-2043
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-12, N.vázsony, IKSZT épülete
Kedd: 12-16, N.vázsony, IKSZT épülete
Csüt.: 8-12, N.vázsony, IKSZT épülete
Védőnői Szolgálat
Védőnő: Pichner Dóra –
Tel.: 264-686, 20/285-4772
Ügyfélfogadása: Malomkő u. 5. –
Egészségház minden hétfőn
az alábbiak szerint:
8.00-10.00 várandós tanácsadás,
10.00-12.00 csecsemő tanácsadás,
11.30-12.30 orvosi tanácsadás,
12.30-14.30 iskola és ifjúság egészség-
ügyi tanácsadás – más napokon telefo-
nos egyeztetés alapján.
Gyógyszertár: Kinizsi u. 80.
Dr. Mester Balázs – Tel.: 656-768
H, Sz, Cs: 8.00-11.30, 13.00-17.00
K, P: 8.00-10.30, 13.00-17.00
Szombat, vasárnap: ZÁRVA
Polgárőrség:
Szegedi Tamás: 30/742-2571
Intézmények:
Mesevár Óvoda, Petőfi S. u.13-15.
Tel.: 264-051
Kinizsi Pál Általános Iskola, Iskola u. 1.
Tel.: 264-041, 505-140
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér,
Petőfi S. u. 2., Tel.: 264-683
Kinizsi vár tel.: 264-786;
várnagy tel.: 20/378-3126
Németh Ferenc település-építész
30/400-1584
Szentmisék, istentiszteletek:
Római katolikus: 10.30, vasárnap
Evangélikus: 14 óra
Református: hetente változó időpont-
ban, változó helyszínen (részletek a
templomi hirdetőn)
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„Megőrizve meghaladni” 
Furcsa módon kezdődött a tanév. Furcsa
módon is folytatódott. Napi, eseten-
ként napi többszöri tevékenységgé vált
a „covid-jelentés”. A gyerekek és a fel-
nőttek hiányzásait mindig figyelemmel
kell kísérnünk, de a mostani távollétek
a teljes nevelő-oktató munkára gyako-
rolnak befolyást. Az elmúlt három hó-
nap alatt az iskolában dolgozók 38,5 %-
a esett át igazoltan a koronavírus beteg-
ségen, ők több napra, többen 3-4 hétre
estek ki az iskolába járásból. Két ízben
az egész nevelőtestület volt karanténban.
A hiányzó pedagógusok, ahogy tudták,
otthonról próbálták segíteni, hogy a
gyerekek tanulás támogatása a saját te-
rületükön folyamatos legyen. Munkatár-
saink közül szinte mindenki hat covid
tesztelésen esett már át augusztus vége
óta. Talán ennek köszönhető, hogy a gye-
rekek körében – bár naponta hiányzik
egy osztálynyi tanuló – december elejé-
ig csak 2 igazolt megfertőződés történt. 

Az iskolának és a szülőnek is át kell
gondolnia, hogy mindez milyen hatás-
sal lehet a gyerekek tanulási teljesítmé-
nyére. A tantervi követelmények optimá-
lis elsajátítása sokaknak az iskolában sem
könnyű, iskolába járás nélkül pedig
még nehezebb. A digitális eszközök
használatának elvárása a tantermen kí-
vüli oktatás esetén (vagy ha sokat hiány-
zik a gyerek) egyelőre inkább teherként
jelenik meg. A tanulási eredmény az ér-
demjegyek, félévi és év végi osztályza-
tok mellett mást is jelent, bár erről ke-
vesebbet szoktunk beszélni. Vajon ho-
gyan tudnak most kialakulni, fejlődni,
megerősödni azok a készségek és kom-
petenciák, amelyek nem tankönyvből ta-
nulhatók, viszont alapjait jelentik a ta-
nulás eredményességének? A járvány-
helyzet hatására a családok hatványozot-
tan tapasztalhatják meg, hogy mennyi-
re fontos a gyerekek életében a rendsze-
resség, a napirend, a szabályok betartá-
sa, a gyakorlás rendszeressége és a tanu-
lási motiváció. Ezekhez a gyerekek ré-
széről kitartásra, állóképességre, akarat-
ra van szükség. Meg kell tanulniuk ta-
nulni, azaz kialakítani saját – egyéni –
tanulásmódszertanukat. Ehhez a fel-
nőttek segítségére van szükség. Az isko-

la és a család együttműködése akkor si-
keres, ha kialakul a kisgyerekben, hogy
a tanulásáért (és az eredményeiért) ő
maga a felelős. 

Sokat tehetünk a sikerekért, ha tanu-
lóként vagy szülőként – bármilyen tanu-
lási helyzetben – nem csak azt kérdez-
zük meg a pedagógusoktól, hogy mit kell
megtanulni, hiányzás esetén azt, hogy
mit kell bepótolni, hanem azt is, hogy ho-
gyan kell a kijelölt ismereteket elsajátí-
tani, illetve a megadott feladatot megol-
dani. A tantárgyakat különböző módo-
kon lehet tanulni, és az emberek külön-
böző, rájuk jellemző tanulási módszerek-
kel tudnak tanulni. Érdemes időt áldoz-
ni arra, hogy tudatosítsuk ezeket a mód-
szereket, mert hatékonyabbak lehetünk,
azaz rövidebb idő alatt érhetünk el jobb
tanulási eredményeket. 

Az első és az ötödik osztályunk a
2020-ban módosított Nemzeti alaptan-
tervre épülő új kerettantervek szerint
kezdte meg a tanévet. Az elsősök 2022-
től, az ötödikesek pedig már most az ed-
digi informatika tantárgy helyett digitá-
lis kultúrát tanulnak. A felmenő rendszer
miatt a digitális kultúra oktatás a jelen-
legi 6., 7., és 8. osztályok kivételével
mindenkit érint. Főként ez a tantárgy se-
gíti, hogy kialakuljanak azok a digitális
kompetenciák, amelyeket – egy keret-
rendszer szempontjainak segítségével –
már mérni is tudunk. Digitális kultúrát
a gyerekek a 3. osztálytól fognak tanul-
ni. Az érdekesség kedvéért megosztjuk
az olvasókkal, hogy milyen témakörök-
kel foglalkoznak majd az alsó tagozat-
ban: A digitális világ körülöttünk; A di-
gitális eszközök használata; Alkotás di-
gitális eszközökkel; Információszerzés
az e-Világban; Védekezés a digitális vi-
lág veszélyei ellen; A robotika és a kó-
dolás alapjai. Látható, hogy ilyen tanterv
mellett nem szabad, hogy problémát
okozzon az, hogy a gyerekek digitális
eszközökkel támogatott oktatásban vesz-
nek részt. Sőt, ha szükséges, sokan kö-
zülük egyedül meg tudják oldani a tan-
termen kívüli oktatásban való részvéte-
lüket is már kisiskolás koruktól. A 2020
tavaszán bevezetett digitális munka-
rend azonban egy csapásra igényelte a

gyerekektől azt, amire korábban nem
kaptak felkészítést. A feladatunk most az,
hogy kialakítsuk azokat a tanulási lehe-
tőségeket, amelyek a digitális környezet-
re és az abban történő élethosszig tanu-
lásra készítik fel a gyerekeket.  

Most biztosan sokan azt gondolják,
hogy eszközök nélkül nem is lehet digi-
tális oktatást megvalósítani. Ez valóban
így van. Az is igaz, hogy a tanulók egye-
lőre papíralapú taneszközöket kapnak té-
rítésmentesen, és csak igen kevés isko-
la van abban a helyzetben, hogy minden
tanulójának gépet tudjon a kezébe adni.
Az egész világon (a munkahelyeken és
iskolákban is) terjed ezért a BYOD
(Bring Your Own Device – Hozd a sa-
ját eszközöd) modell. Ez a szemlélet le-
hetővé teszi a gyerekeknek, hogy az is-
kolában a saját okostelefonjukat vagy
tabletjüket használják a tanórák, vagy
egyéb foglalkozások alatt, amikor erre
a pedagógustól utasítást kapnak. Látva
azt, hogy a digitális átállás nem vissza-
fordítható, hogy a 21. századi tanuláshoz
elengedhetetlen a digitalizáció, el tudjuk
fogadni azt, hogy gyerekeinknek szük-
ségük van okos eszközökre. Akár szép
és hasznos karácsonyi ajándék is lehet
egy életkornak megfelelő digitális esz-
köz. Az alsó tagozatnak évekig megfe-
lelő a tablet, a felsősöknek inkább lap-
topot ajánlunk. Ők a tanuláshoz a mo-
bilokat is könnyebben használják, mint
a kisebb gyerekek.

Sokat beszélgettünk az iskolában és a
szülőkkel is arról, hogy milyen digitális
felületeket használjunk. Ha egy felüle-
tünk van, azt könnyen megtanuljuk ke-
zelni, és rövid időn belül koncentrálha-
tunk a rajta megjelenő tartalmakra. Van
viszont egy másik nézőpont is: nem baj,
ha több felülethez kell alkalmazkodni,
hiszen a mindennapokban mindannyian
ezt tesszük: más felületen vásárolunk, in-
tézzük a banki ügyeinket, olvasunk hí-
reket, gyűjtünk képeket, osztunk meg in-
formációkat, és még sorolhatnánk. A több
felület használata ügyesebbé tesz ben-
nünket az azonosságok felismerésében,
és így is gyorsan át tudunk térni a tartal-
mi munkára. A Krétát a tanulói jogvi-
szonnyal kapcsolatos ügyek nyilvántar-

tására (haladás, értékelés, hiányzás iga-
zolás, értesítések nyomon követése) és
a hivatalos levelezésre használjuk. A házi
feladatokat itt jelöljük ki. Tanulási keret-
rendszernek azonban a Teams-et alkal-
mazzuk azokban az osztályokban, ame-
lyek az új tanterv alapján haladnak. A
többi osztályban egyelőre a Google
Tanterem a leggyakoribb. Online szülői
értekezleteket és fogadóórákat is szerve-
zünk, amelyről a Krétában is küldünk ér-
tesítést.

Az iskola facebook oldalán pedig be-
számolunk az aktuális hírekről. Nagy
öröm, hogy a legfontosabb hagyományos
programjainkat az idén ősszel is meg tud-
tuk tartani. Emlékezetes volt a Márton
napi szokások felelevenítése, az ökois-
kolai programok keretében szervezett fa-
ültetések, a magyar nyelv napi műsor és
a német nyelvi versmondó verseny. Az
advent idejére gyönyörű díszbe öltöztet-
tük az iskolát, nem marad el a Mikulás
várás és az osztályok karácsonya sem.

Szokatlan, kihívásokkal teli év áll
mögöttünk. Évtizedek óta nem volt rá pél-
da, hogy a tanköteles gyerekek ne mehes-
senek iskolába, és arra sem, hogy egyik
napról a másikra alapjaiban változtassunk
a tanítás módszerén. A 2020-as évet így
aztán sokáig fogjuk még emlegetni. 

Nemzetiségi iskolaként nemes köte-
lességünk a múltra való emlékezés, a ha-
gyományok és értékek továbbadása, a ta-
nulás elődeink életéből. A digitális átál-
lást is a „Megőrizve meghaladni” mot-
tó jegyében tervezzük. Karácsonyi kö-
szöntőként ezért választottuk Ladislav
Fuks gondolatát, amellyel szeretnénk is-
kolaközösségünk tagjainak és vala-
mennyi partnerünknek – megköszönve
idei együttműködésüket – kellemes ün-
nepeket és egy hagyományosabb új
évet kívánni. „Érdekes, hogy milyen va-
rázsa van a karácsonynak. Egyetlen
ünnepnek sincs olyan varázsa, és meny-
nyire tartja magát. Az embert ugyanúgy
elbűvöli, mint, mondjuk, nyolcszáz év-
vel ezelőtt.” 

Bandiné Dr. Liszt Amália
intézményvezető

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

1.-2. osztály: 1. Isó Wiktória, 2.

Resperger Márk, 3. Szebedy-

Pongrácz Bercel

3.-4. osztály: 1. Podányi Helka, 2.

Kenyeres Tamás, 3. Gyevnár

Bendegúz

5.-6. osztály: 1. Podányi Panna,

2. Kötél Hanna, 3. Takács Gréta

Faültetés az iskolaudvaron

Német nyelvi versmondó verseny eredményhirdetése
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Az idén Hock Zsófia vehette át a megújult Szent István
templomban a Német Nemzeti Önkormányzat által ala-
pított  Nagyvázsony Sportjáért-vándorserleget. Mióta
nagyvázsonyi újság létezik a községünkben, a jutalma-
zottakról mindig közöltünk a Német- Sarokban egy rö-
vid beszámolót az ünnepeltről.

Zsófi eredményeiről az alábbi   sorokban olvashatunk:
Íme: Kedves Péter Bácsi! Küldöm a beszámolóm a ver-
senyek eredményeimről. 7 évesen kezdtem a versenyzést.
7-11 éves korig nyertem  “2 megye, 6 régió fordulót” díj-
lovaglásban a gyermek kategóriában. 9 évesen legfiata-
labb versenyzőként vettem részt a Tanintézeti Bajnok-
ságon.12 évesen nagy lovakra váltva, többször is minő-
sültem az Ifjúsági Bajnokságra.

13 évesen a dijlovaglás mellett megkezdték az ugró sza-

kágban való versenyzést. Díjugratásban 14 éve-
sen Veszprém megye kezdő Lovas bajnoka let-
tem. 16 évesen kezdtem meg a military szakág-
ban a versenyzést, Gidrán Mózes nevű lóval mi-
nősültem az ifjúsági EB-re. Idén Valencia
nevű lovammal én lettem az U25 Championá-
tus bajnoka CCN**-os versenyszámban. Ed-
zőim Hargitai János és Hockné Tillier Julia. Na-
gyon hálás vagyok az edzőimnek és végül, de
nem utolsó sorban Édesapámnak, akinek lova-
mat Valenciát is köszönhetem, hogy nap mint
nap támogatnak ezen a hosszú úton.

Tisztelettel, tisztelettel és szívből gratulálok
én is!                             Hock Zsófia Heléna

Csebi Pogány Péter
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Helló!

A nevem Eva, önkéntes vagyok,
Észtországból érkeztem. Augusztus
óta vagyok Nagyvázsonyban, és
október óta a helyi óvodában önkén-
teskedem. Eddig minden napom
imádtam az oviban! Azt vettem
észre, a magyar óvodák különböz-
nek az észtekhez képest. Nem rossz
értelemben! Eleinte furcsának tartot-
tam, hogy a legtöbb tevékenység
magában foglalja az éneklést vagy a
táncot, mert Észtországban a gyere-
keknek külön órákat tartanak az
éneklésre. De napról-napra egyre

jobban élvezem, és az az érzésem,
hogy a gyerekeknek is tetszik. Néha,
amikor a játszótéren vagyunk, vagy
kirakózunk, elkezdik énekelni az
óvoda dalait, és más gyerekek is
csatlakoznak hozzájuk. Próbálom a
dalok egyes részeit is elénekelni, de
elég nehéz megjegyezni az összes
magyar mondókát, mert sok van
belőlük! Mire haza kell mennem,
legalább ötöt szeretnék megtanulni
teljesen, hogy hazámban is elénekel-
hessem őket! Mindezek mellett a
gyerekek nagyon jól neveltek, oko-
sak és vidámak. Volt, hogy megpró-
báltam néhány szót magyarul mon-

dani, és a gyerekek segítettek benne.
Ez hihetetlenül aranyos és váratlan
volt! És nem tudom, hogy lehetnék
elég hálás az óvónőknek, hogy segí-
tettek megtanulni a nyelvet, és köze-
lebb kerülni a gyerekekhez. Ha min-
den szép történetet el szeretnék
mesélni az óvodáról és a gyerekről,
akkor egy teljes új újság se lenne
elég hozzá. Nagyon örülök, hogy ezt
az önkéntes projektet választottam,
és nagyon szerencsés vagyok, hogy
itt a Nagyvázsonyi Mesevár Óvodá-
ban kötöttem ki! Nagyon hálás
vagyok!

Eva Poll

A díj átadása

Idén is többször előfordult, hogy egy gya-
nús autó, vagy árus jelenlétét a FACEBO-
OK-on jelezték egymásnak, és mi ezt csak
véletlenül tudtuk meg és tudtunk reagálni
az esetre! Nem is beszélve azt követő felesle-
ges bejegyzéshullámról, mely pánikkeltésre
és rosszindulatú olykor valótlan bejegyzések-
re ad lehetőséget. 

NYOMATÉKOSAN KÉRÜNK MINDEN-
KIT, hogy, ha gyanús gépjárművet, eseményt
lát, ELŐSZŐR MINKET HÍVJON TELE-
FONON, mert így biztosan lesz olyan polgárőr
a faluban, aki tud érdemben intézkedni. 

Az önkormányzat épületében hétköznapo-
kon 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig készen-
létben állunk, így akár személyesen, vagy az
önkormányzat 88/264-011 telefonszámán is
megtalálnak bennünket. Hivatali időn kívül,
illetve hétvégén a  20/2468837 vagy a
30/7422571 számon állandó ügyeletet bizto-
sítunk. Kritikus esetekben továbbra is a 107
rendőrségi hívószámot javasoljuk!

Továbbra is KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT,
HOGY ZÁRJÁK AUTÓJUKAT, INGAT-
LANUKAT! A maguknál hordott, vagy az ott-

hon tartott készpénzt tegyék biztonságosan zár-
ható helyre! Ne beszéljenek arról, mikor és
főleg meddig nincsenek otthon, mikor tesznek
húst a füstre, vagy mikor mennyi pénz van
Önöknél, és főleg ne engedjenek be senkit!!! 

Polgárőreink 2020-ban is éjjel-nappal közel
7000 óra szolgálatot adtak ingyen, a szabadide-
jük terhére, az Önök biztonságáért, de ennek
ellenére a figyelmetlenségből, könnyelmű-
ségből adódó, 4-5 perc alatt elkövethető bűn-
cselekményekkel sem mi, sem a rendőrség
nem tud mit kezdeni!

Településünk, az alacsony bűnügyi statisz-
tikájával, országos viszonylatban is kiváló
helyen szerepel, sokat tettünk ezért, kérjük,
hogy ezt az eredményt ne rontsuk el figyel-
metlenségünkkel!!!”

A Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület, pályá-
zatok segítségével, folyamatosan fejleszti tech-
nikai eszközeit. Idén beszereztünk vadkamerát,
menetrögzítő kamerát, egyéb forgalomirány-
táshoz és műszaki mentéshez szükséges eszkö-
zöket. Tekintettel az egyre gyakoribb extrém
időjárásra bővíteni kívánjuk tevékenysé-
günket, a katasztrófavédelem, illetve kárel-
hárítás érdekében. A fentieknek megfelelve, a
továbbiakban az Önkéntes tűzoltó tevékenysé-
get is felvettük tevékenységeink közé. A fel-
adatellátás sikere érdekében, a tag-toborzáson
túl, egy összkerékhajtásos, extrém helyzetek-
ben jól bevethető tűzoltóautó beszerzése is
folyamatban van, mely várhatóan december
folyamán érkezik meg Nagyvázsonyba. Kérjük
amennyiben szeretne hozzájárulni Nagyvá-
zsony biztonságához várjuk támogatását a
73200017-11252407 bankszámlaszámra. 

Tegyünk közösen a biztonságért!
Szegedi Tamás Elnök

Felhívás!  Kérjük, olvassa el!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Fekete Sereg - Eva bemutatkozik



A Solar Rendszerépítő Kft. javasla-
ta: még idén tegye meg az első
lépést!

Még idén tegye meg az első lépést
annak érdekében, hogy jövőre 50
százalékkal olcsóbban valósíthassa
meg napelemes rendszerét! Ebben
segít önnek a Solar-Rendszerépítő
Kft.

2021. január 1-jén indul a kormány
által korábban bejelentett otthon-
felújítási támogatás, melynek
igénybe vételével féláron vásárolhatja meg napelemes rendsze-
rét, aminek következtében a megtérülési idő akár öt év alá csök-
kenhet!

Miért érdemes még idén megtenni az első lépést?

A napelemes rendszer felé vezető út a szolgáltatói engedélyezés-
sel kezdődik, mely egy kivitelezést megelőző, időigényes, nem
túl egyszerű adminisztrációs folyamat. Éppen ezért felsorolunk
néhány szempontot, amelyeket érdemes átgondolnia:

Ha most elindítja az engedélyeztetés folyamatát, mi vál-1
laljuk, hogy a kapott ajánlat szerint 2021-ben idei áron
telepítjük napelemes rendszerét!

Pályázatok esetén gyakori, hogy a kifizetést szolgáltatói2
átvételhez kötik. Ha most elindítja engedélyeztetését,
akkor biztos lehet benne, hogy a jóváhagyására nem kell
hónapokat várnia.

A támogatásnak köszönhetően minden bizonnyal az3
eddigieknél sokkal többen adnak be napelemes engedé-
lyeztetést az ön településén is, az áramszolgáltató hálóza-
tának befogadó kapacitása ugyanakkor véges. Sajnos
könnyen előfordulhat, hogy aki nem lép időben, nem kap
csatlakozási engedélyt az áramszolgáltatótól.

Januártól nagy valószínűséggel tömegesen adják be a4
napelemes csatlakozási igényeket. Az áramszolgáltatói
ügyintézési idő értelemszerűen a többszörösére fog nőni.
Érdemes a tumultust elkerülni, a hosszú várakozási időt
kihagyni, azaz most lépni.

5

Kik vehetik igénybe a támoga-
tást?

A támogatást a legalább egy gyer-
meket nevelő családok vehetik
igénybe, és akár 3 millió Forint visz-
szatérítést kaphatnak. Akkor élhet
ezzel a lehetőséggel, ha az első gyer-
meket várják, s átlépték a 12. váran-
dóssági hetet, illetve ha gyermeke
még nem érte el a 25 éves életkort. A
jogosultsághoz továbbá legalább

egyéves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony és köztarto-
zásmentesség szükséges.

Nem kötelező a pályázatban meghatározott maximum 6 millió
Forintos beruházást végezni, akár kisebb összegre is pályázhat-
nak az arra jogosultak. A támogatást, egy család csak egy alka-
lommal veheti igénybe. Pályázni nemcsak napelemre, hanem
más felújításra is lehet, akár tetőcserére, szigetelésre, festésre,
mázolásra.

A támogatás os̈szegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj
(munkadíj) 50–50 százalékos arányban szerepelhet. Ha nálunk
vásárol napelemet, támogatási szakértő segít önnek

Amennyiben nálunk vásárol napelemet, a támogatás igénybevé-
telét támogatási szakértő segíti.  A szakértő előminősítést készít,
amelynek keretében megvizsgálja a feltételrendszernek való
megfelelést. A sikeres támogatásigénylés érdekében a program
teljes időszaka alatt tartja a kapcsolatot a kivitelezőkkel és az
ügyfelekkel.

A program utófinanszírozásos, ami azt jelenti, hogy a teljes véte-
lárat ki kell fizetni, ezt követően lehet visszaigényelni a támoga-
tást. Az igénylés átfutási ideje 60 nap. A támogatási szakértő akár
áthidaló hitel igénybevételében is segítséget nyújt.

Solar Rendszerépítő Kft.
8200 Veszprém, Budapest út 75.

info@solar-re.hu • www.napelemveszprem.hu  

+36 30/ 298 5585 +36 70/ 638 2339

Otthonfelújítási támogatás keretében vásárolhatnak
napelemet a gyermekes családok
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Áldott, békés 
karácsonyi ünnepet 
kívánunk minden 

kedves ügyfelünknek 
és leendő 

megrendelőnknek!
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A hat “plusz egy” férfi közös
döntése, hogy közösséget alkot-
nak, mert a vírushelyzet is rávi-
lágít arra, hogy egymásra
vagyunk utalva, ha baj van.
Elhatározták, hogy bekapcso-
lódnak a kárpáti borzderes
megmentési programjába, és
visszahoznak valamit a hagyo-
mányos háztáji jószágtartás,
csordatartás világából. Tesznek
egy lépést az önfenntartó, mi
több, fenntartható gazdálkodás
irányába. Példát mutatnak a
hagyományos legeltetésre, a táj-
fenntartásra, a környezetkímé-
lő gyepgazdálkodásra. Beoszt-
ják a jószágokkal kapcsolatos
tennivalókat, közösen gondos-
kodnak róluk, és felelősséget
vállalnak az ellátásukért. A fér-
fiközösség hosszabb távú tervei
között szerepel a tejhasznosítás,
tejtermékek előállítása és érté-
kesítése a falusi turizmusban, a
vár körüli vendéglátásban.

A kárpáti borzderes az egyik
legősibb fajtának, a tőzegmarhá-
nak a leszármazottja. Ez volt az
első szarvasmarhafajta, amelyet
háziasított az ember, nagyjából
háromezer évvel ezelőtt. A keleti
típusú borzderes egy teljesen
különálló fajta, amit már geneti-
kai vizsgálatokkal is bebizonyí-
tottak. A fajta az Északkeleti-,
illetve a Keleti-Kárpátokban
maradt fenn a legszegényebb nép-
rétegeknél, és onnan hozták visz-
sza a mai Magyarországra. A kár-
páti borzderes a Kárpát-medence
egyik legősibb szarvasmarhafaj-
tája, amely Kinizsi Pál korában az
egyik legelterjedebb típus lehetett
(a szürke a XIII., míg a magyar
tarka a német betelepítéssel a
XVIII. században került hazánk-
ba!). Ez a viszonylag kisebb
méretű, igénytelen, rideg borzde-
res ill. ősei mostanra azért szorul-
tak ki a mindennapokból, mert az
iparszerű termelési rendszerekhez
nem igazodnak, hanem a legki-
sebb, családi-háztáji gazdaságok
szarvasmarhafajtája. Őshonossá-
gának elismerése folyamatban
van, várhatóan jövő évre ér révbe.

A szeptemberben, a Reményi
Rendezvényházban szervezett
fajtaismertető nyilvános fórumot
követően a Nagyvázsonyi Férfi

Dalárda néhány tagja indult el az
úton és képezi az alapját a férfi-
összefogásnak, amely jelenleg hét
tagot számlál. Ahogy a kisfilmben
is elhangzott, a közösség nyitott,
lehet csatlakozni a csordaközös-
séghez, de akár a dalárdához is.
Hiszen a Fábry Szabolcs, Csurgó
Béla, Karsai-Bíró András, László
Botond, Reményfy
László és Zékány Zsolt alkotta
hatoshoz csatlakozott jelképesen
még Wagenhoffer Károly is, aki a
vár melletti területét adja a borz-
deresek tartásához. Itt télen és
nyáron 1-1 hónapra tartózkodik a
minicsorda, ezen kívül az Igásló
Központ melletti területeken
tanyáznak, viszont amikor elin-
dulnak a mezők, legelők, kaszá-
lók vegetációi, láthatjuk

majd Csokit, Lenkét, Kókuszt,
Szelídet, Szonját és a tavasszal
érkező hatodik jószágot a falu
közvetlen környezetében lévő
gyepeken, de akár a városi dom-
bon vagy a horgásztó környékén
is.

- Azokat a közösségeket keres-
sük, amelyek a háztájiban szíve-
sen tartanák ezt a fajtát. Abban
reménykedem, hogy ez a kicsit a
feledés homályába merült szar-
vasmarha, illetve az, amit ennek a
fajtának a tartása jelent, az az
elkövetkező időszakban visszake-
rül a köztudatba, és áldozatos
munkánk végül meghozza gyü-
mölcsét. A borzderes tartásával
sokszor az értelmiségi vagy az
állattartást korábban nem gya-
korló falusi erdész, mérnök mutat

példát a vidéki embernek abban,
hogyan találjunk vissza arra az
útra, amit a Jóisten kijelölt szá-
munkra – fogalmazott a borzde-
res-kihelyezési program gazdá-
ja, Miklós Rudolf. 

A borzderesek Nagyvázsonyba
hozatalának ötlete Fábry Sza-
bolcs polgármestertől származik,
aki egy idei nyaralásnak is
köszönhetően augusztusban fel-
kereste a Polyán Egyesület portá-
ját a Zemplénben, ahol nagy
hatást gyakorolt rá az őshonos
fajta. Hallott a kihelyezési prog-
ramról, és hazatérve azonnal
megkereste a hozzá hasonlóan
gondolkodókat, majd tartottak
egy fórumot is, és megszületett az
elhatározás a csordaközösség lét-
rehozásáról, illetve arról, hogy
csatlakoznak a kárpáti borz deres
szarvasmarhára irányuló fajtame-
gőrző programhoz.

– Az az elképzelés, hogy pró-
báljunk meg az önfenntartás irá-
nyába elmenni, még márciusban,
a koronavírus-járvány első hul-
lámának idején fogalmazódott
meg bennem, habár
korábban Zékány Zsolt alpol-
gármesterrel is beszélgettünk a
közösségi jószágtartásról. A jár-
ványhelyzet egyik üzenete az volt
számomra, hogy itt az idő arra,
hogy lépjünk a közösségek erősö-
désének érdekében, és elmozdul-
junk az önfenntartás irányába
valamilyen módon. Sem a tudás-
om, sem a tapasztalatom nem
volt meg ahhoz, hogy egyedül
szarvasmarhákat tartsak, azon-
ban, mivel találtam társakat,
megalakulhatott ez a közösség –
nyilatkozta a Veszprém megyei
Naplónak az ötletgazda. A csor-
daközösségről szóló kisfilmben
Zékány Zsolt a tejtermék-előállí-
tását, a falusi vendégasztalra
kerülő termékek és a közösség
jelentőségét, Reményfy László
pedig a természethez és a falusi
élethez való közellépés jelentő-
ségét hangsúlyozták. A csorda-
közösség adminisztrációs dolgait
Csurgó Béla kezeli, a jószágok
körüli teendőket minden nap a
közösség valamelyik tagja látja
el, egymást váltva, de egymással
egyeztetve, megbeszélve a tenni-
valókat. (aveol.hu nyomán)

Csordaközösség Nagyvázsonyban

A csordaközösség néhány tagja az egyik kárpáti borzderessel, Len-

kével. Fotó: Molnár Sándor

a borzderesek többsége alacsony marmagasságú, Reményfi

László Szelíddel. Fotó: Göntér Eszter


