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Nagyvázsony Község 
hírlevele

„Aki hallgat a szavamra, sziklára építi a házát” – szól a ta-
nítás, az evangélium igéje. Ez is elhangzott az augusztus 19-
i érseki misén, ahogy az is: Jézus tanítása élettel ajándékoz
meg. Ha aszerint döntünk, akkor a jót szeretnénk életünk
minden területén, az iskolában, a munkában, a közösségi
életben is. A jó döntéshez sziklára kell építeni, nem homok-
ra. A kérdés pedig az, mi a szikla, a bizonyosság, a stabili-
tás. A hívők közössége ennek megtalálása érdekében
Szent István példájára tekinthet, aki Krisztus mellett dön-
tött. Megtérésére, személyes Krisztus-ismeretére. Népének
vezetését földi keretek közötti szolgálatnak tekintette. Ün-
nepén ezer évre visszatekinthetünk, ünnepének tanítása egyér-
telmű magatartást kíván a mindennapokban, üzenete, hogy
Jézus Krisztus igéit minél jobban érdemes megismernünk.
A szentmisén szó volt arról is, hogy fontos a keresztény kul-
túra közösségépítése, fontos, hogy legyünk érzékenyek a jóra,
és készek a küzdelemre, mert a jó nem magától jön létre.
Teremtői legyünk.

A kenyéráldás utáni köszöntőjében Fábry Szabolcs
nagyvázsonyi polgármester felidézte, hogy éjjeli vonattal
utazott korábban feleségével Rómába. Így volt ideje lel-
küknek is megérkezni. Ilyesmit érez mindannyiszor, ami-
kor hazatér. A magyar nemzet pedig szavai szerint haza-
érkezett a Kárpát-medencébe azzal, hogy István király fel-
vette a keresztséget és a Szűzanya oltalmába ajánlotta az
országot. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédé-
ben leszögezte: Szent István segít felismerni, hogy csalá-
dunkat, közösségünket, nemzetünket milyen módon kell
szolgálni. Fábryné dr. Takács Tímea és Fenyvesi Zoltán or-
szággyűlési képviselő adta át a Nagyvázsony Jó Hírneve
díjakat és az elismerő okleveleket azoknak a helyieknek
(névsor képaláírásban – a szerk.), akik a járványhelyzet-
ben helyt álltak, önkéntes munkát végeztek.

Nagyvázsony Jó Hírnevéért-díjat vehetett át dr. Sebes-
tyén Gyula háziorvos, volt képviselő, helyi sportszerveze-
tek aktív tagja; Magasi József fémipari vállalkozó és a ka-
tolikus közösség világi vezetésének tagja, volt képviselő
és Maróti Béla hivatásos vadász, solymász, vadászkutya-
kiképző és bíráló. A Német Nemzetiségi Önkormányzat örö-
kös tb. elnöke, Csebi Pogány Péter és Kandikó Rita (NNÖ-
elnök) Hock Zsófia (felvételünkön templomból kijövet – a
szerk.) lovas versenyzőt jutalmazta meg a közösség által
alapított Nagyvázsony Sportjáért-vándorserleggel. 

Török Csaba, Szokoli Ádám, Prell Gergely,
Bertalan Cintia, Horváth Krisztián, Szeifert
Attila nevében édesanyja, Ani néni valamint
Bíró Ingrid

dr. Udvardy György a 24. óra utolsó perceiben
megmentett barokk oltárfaragások előtt celeb-
rált szentmisét községünkben. Fotók: Mester-
házy József és Veol.hu 

Érseki Szentmise a felújított Szent István-templomban

A Nagyvázsony Jó Hírneve-
díjait idén Soltész Miklós
államtitkártól és Fábryné dr.
Takács Tímeától dr. Sebes-
tyén Gyula, Magasi József és
Maróti Béla vehették át
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Várfejlesztés-fórum
Glázer Tamás, a Nemzeti Örökségfejlesztési Non-profit kft, a Miniszterelnök-
ség háttérintézmények igazgatója volt a szeptemberi közéleti kávéház vendé-
ge szeptember 30-án. A rendezvényen elhangzott: az elvárt ütemezéseknek meg-
felelően halad a vártorony felújítása és a palotaszárny-építés programja, ahol
a kialakult terek mindegyike fűthető (hűthető) lesz, a hagyományos kiállítási és
berendezési tárgyak mellett egészen egyedi, interaktív és hologramos terek fo-
gadják nyár első felétől (2021) a látogatókat. Január-március hónapokban ki-
választásra kerülnek a dolgozói csapat tagjai, március végétől megkezdődnek
a betanítások is, hogy az országos és európai turisztikai kampánnyal párhuza-
mosan minden készen álljon a 2021-es nyitásra a Kinizsi várban. 

Idén is volt VIRTUS

A litéri Völgyesi Balázs és a balatonfüredi Koch László nyerte meg a vá-
zsonyi akadályhajtás egy-egy kategóriájában az idei VIRTUS-programok
keretében rendezett Jobbágyi József Fogathajtó Emlékversenyt, amit a he-
lyi lovasegyesület szakmai vezetésével bonyolítottak le. Az önkormányzat
is támogatta az eseményt és több helyi fiatal önkéntesként, pályagondnok-
ként segített. Jobbágyi József özvegyét, Erzsébetet ezúttal is díszvendégként
fogadhatták a rendezvényen. A nagyvázsonyi lovasiskola egykori vezetője
országosan is ismert, kiváló hajtóként, remek sportemberként. A Balaton-
felvidéken ezért őrzik szívesen ma is az emlékét. Az akadályhajtó versenyen
az Igásló Látogatóközpontban, a Szent Jakab réten huszonnégy fogattal vet-
tek részt a versenyzők. Ahogy a szervezők elmondták, idén a szokásosnál
kevesebben neveztek be a programra, mert a vírusveszély miatt hosszú ide-
ig bizonytalan volt, megtarthatják-e az eseményt.

Völgyesi Balázs a versenyen. Fotó: Napló

Foci- és pásztorünnep, szüret, humor

A kétszer 30 perces mérkőzésen a Bánki József vezette, Fischer Pált, Zo-
ran Kunticsot és Szenes Sándort is a soraiban tudó zöld-fehér turnécsapat
4:3-ra győzte le a mieinket. A programhoz kapcsolódóan két napig a tele-
pülésen vendégeskedett a Fradi kamion is. A mérkőzés szünetében a kör-
nyékbeli polgármesterek és a Dumaszínház tagjainak részvételével 11-es rúgó
„mérkőzést” is rendeztek, amelyet Litkai Gergely konferált. A humoristák
soraiban büntetőt rúgott Tóth Szabolcs a Szomszédnéni Produkciós Iroda
képviseletében, valamint Mogács Dániel, Litkai Gergely és Németh Balázs

a Dumaszínház művészeti vezetője is. A gálameccs után Veszprém Megyei
Pásztortalálkozóra került sor, amelynek keretében volt pásztorkiállítás, be-
mutatták a pásztorok viseleteit, tartottak birka-és szamárkörmölés, szólt a
pásztorzene, karikásostorral asszonyt is neveltek, és a nyirádi Bartalos Já-
nos birka-és kecskepörköltet főzött. A Pásztorünnepen a Bakony-Balaton Örö-
kös Pásztora címet vehette át Molnár József Nagyesztergárról és Németh An-
tal Olaszfaluból. A faragó munkásságáért pedig díjat kapott Buti József Gan-
náról. A programkavalkádot főzőverseny is színesítette, amelyen a nagyvá-
zsonyi civil szervezetek, egyesületek, és baráti társaságok csapatai ragad-
tak fakanalat. Tartottak szüreti felvonulást is. A látványos menethez az ál-
talános iskolások által feldíszített fogatok mellé, a helyi lovasok, egy trak-
tor vontatta csónak, és a település leendő tűzoltóautója is csatlakozott. A fel-
vonulók kilátogattak a nemesleányfalui rétre, ahol megnézték a csorda be-
hajtását. A programok szünetében Horváth Richárd és zenekara gondosko-
dott a jó hangulatról.

A helyi öregfiúk és most aktív focisták, a Fradi-öregfiúk és a pász-
torok „csapata” a rendezvényen. Fotó: veol.hu

Folytatódó fejlesztések: 
tornacsarnok, templomok, 
csapadékvíz-elvezetés

Folytatódnak községünkben a fejlesztések, hiszen a Magyar Kormány támo-
gatásának köszönhetően A-típusú tornacsarnok épül falunkban. Az iskolaud-
varon jövőre kezdődő beruházás az udvar keleti végében, az Iskola utca felő-
li oldalon, az utcára merőlegesen fog impozáns és minőségi körülményeket te-
remteni az iskolai testnevelés órák mellett a helyi sport- és egyéb közösségek-
nek, programoknak is. Az egy esztendővel ezelőtti önkormányzati választáso-
kat követően Fábry Szabolcs polgármester levélben fordult a miniszterelnök-
séghez hivatkozva az élénk sport- és kulturális életre, az elmúlt esztendők po-
zitív demográfiájára, a Nagyvázsonyba költöző vagy/és hazatérő kisgyerme-
kes családokra, fiatalokra és kérte a kabinet segítségét a csarnok megépítésé-
ben. A Magyar Kormány beemelte településünket a programba, azon belül is
azon kevés községek közé, ahol a tornaszobánál nagyobb méretű csarnok épül
majd meg öltözőkkel, szociális helyiségekkel, szertárral, orvosi és nevelői szo-
bákkal. 

Ugyancsak meghallgattatásra talált a kormányhoz intézett önkormányzati ké-
rés, miszerint Nagyvázsony folytatni szeretné a település templomainak meg-
újítását. Első körben Soltész Miklós államtitkár úr kérésének megfelelően a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül a Szent Ilona-templom külső meg-
újítása kezdődhet meg, amit még 2021-ben a faluközponti templom mellett a
Szent István-templom külső megújításával folytatódhat. 

Az ősz folyamán megkezdődik a Sport-, Akácfa – és a Csokonai utcák fel-
újítása. Előbbi teljes szakaszában, utóbbiak egy-egy kritikus (befejezetlen) sza-
kasza kap új burkolatot. Lapzártunkkor zajlik a csapadékvíz-elvezetés nyer-
tes pályázatának közbeszereztetése, hogy annak sikeres lebonyolítása után meg-
kezdődhessen több belterületi utca ároképítése, árokfelújítása, hogy községünk
több pontján több évtizedes problémát oldhassunk meg ezzel. A felújítás illet-
ve új árkok részletes listája, térképnézete önkormányzatunk honlapján ismer-
hető meg.

Kishírek Nagyvázsonyból
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Selérkezett a temetésnek rendelt

nap, melyre sorra érkeztek  az ország
rendjei, főurak, főpapok, kiket asszo-
nyaikkal együtt meghívott Kinizsiné
Magyar Benigna özvegyasszony. A pa-
lotában, a ravatalnál már lerótta kegye-
letét Nagyvázsony mezőváros lakos-
sága, a környező falvak és városok kül-
döttsége, Kinizsi Pál birtokában lévő
települések elöljáróival együtt. Időköz-
ben a vendégek ellátásával és elhelye-
zésével megbízott gazdák és gazdasz-
szonyok is elkészültek. A palota terme-
iben a szabad szobákra, - akinek a fa-
luban jutott csak hely, ott a szállás aj-
tajára, - cédulát ragasztottak, hogy „ki
– ki az maga szállását megtudja”.
Majd megkondult a harang. Az első ha-
rangszó a halottnak szólt, a második a
papnak és a kántornak, a harmadik pe-
dig a népnek. Az utolsó harangszót ál-
talában „gyűlő”-nek nevezték, hiszen
ez jelezte a temetési menet indulásá-
nak idejét. Ezután a koporsót a dísz-
es ravatalról leemelték, lábbal az ajtó-
fele kivitték. A küszöbön háromszor
megkoppintották a koporsót, hogy az
elhunyt vissza ne találjon. A koporsót
hat, feketében öltözött ifjú, kezükben
szövétnekkel - fáklyával, - kísérte a fe-
kete posztóval bevont szekérhez, majd
ráhelyezték. Így indult el a gyászme-
net a Pálos kolostor – Kinizsi végső
nyughelye felé. A menet élén a Szent

Mihály kolostor perjele halad a kolos-
tori barátok kísértében, kezében a ke-
reszttel. Mögöttük Veszprém városa-
inak küldöttei, a vármegyei nemesek,
várkapitányok, majd az országos fő-
méltóságok, zászlós urak. Öltözetük a
gyászt tükrözte. A gyászköntös alatt a
férfiak vagy szederjes (sötét kékes szí-
nű) vagy violaszínű (vörösbe hajló lila
színű) posztóból készült ruhát viseltek.
Majd egy fekete bakacsinnal letakart
lovat vezetett egy vitéz kantárszáron,
melyet a szertartást vezető papoknak
juttatták „lékekváltság” címén, a teme-
tés után. Következtek a „férfikeserve-
sek” a család férfitagjai. Öltözetük a
legdurvább posztóból készült, menté-
jük bélése fekete báránybőr, nyestes sü-
vegük anyaga is durva posztó.  Őket
követi a koporsót vivő gyászszekér, két
oldalán Kinizsi Pál feketébe öltözött
páncélos vitézei, utánuk a könnyűlo-
vas bandérium, Somi Józsa, Kinizsi al-
vezére, majd később utóda, vezetésé-
vel. Ezután következtek a „női keser-
vesek”a család nő tagjai. Ők a fent le-
írt ruházaton kívül, a fejükre megfeke-
tített kendervászonból burkot készítet-
tek, mely majdnem a földig ért. Majd
következtek a többi „úri és főasszo-
nyok”, aztán az asszonyi vendégek. Az
asszonyok hasonlóan a férfiakhoz
„cifra köntös nélkül voltanak”, arcu-
kat hosszú fekete fátyol fedte, nyakuk-
ban bársonypalást, apró fekete gyön-
gyökkel, a szoknyájuk szintén szeder-

jes vagy violaszín posztóból készült,
egyetlen díszük fekete selyemcsipke
vagy galand (szövött pántlika) a dere-
kukon fekete kalárisos (ékköves) öv-
vel.  A gyászmenet megérkezett a
Szent Mihály kolostorhoz. A templom
falai az oltártól a prédikálószékig fe-
kete posztóval voltak bevonva.  A ko-
porsót az itt álló, fekete selyemmel be-
vont „castrum doloris”-ra (a kegyelem
vára) helyezték, majd elkezdődött
gyászmise, melyet a búcsú beszédek
követtek. Ezután a koporsót elhelyez-
ték az özvegye, Magyar Benigna által,
márványból faragtatott tumbába (szar-
kofág). Kinizsi végakaratának megfe-

lelően, a koporsóra helyezték sodro-
nyingét és a híres kétkezes kardját,
mellyel ő egy kézzel forgatva a kardot
aprította az ellenséget. Végül helyére
illesztették a vörösmárvány fedőlapot,
s ezzel véget ért a gyászszertartás, s
visszatérve a várba kezdetét vette a ha-
lotti tor. A perjel, még keresztet vetett
a szarkofágra és elmormolta, hogy:
„Rest In Peace” azaz nyugodjék
békében. …No, ez az, ami nem ada-
tott meg Kinizsi Pálnak. De ez már egy
másik történet.

Szegedi László

„Emlékezzünk régiekről” 

525 éve halt meg Kinizsi Pál – A temetés

Napos idő, de nagy szél várta azokat
vasárnap délután Devecseren, akik
a vörösiszap-katasztrófa tizedik év-
fordulóján a városba érkeztek. Mint-
ha az élők minden nehéz percét, fáj-
dalmát el akarná fújni a Teremtő.

Bár a korábbi utcák helyén az em-
lékparkban már békés látvány fogad,
a helyiek ma sem tudták még feldol-
gozni a vörös áradás következmé-
nyeit. A Katolikus Karitász az elsők kö-
zött, a katasztrófa másnapjának regge-
lén már a helyszínen volt.

A szentmisét Dr. Udvardy György,
veszprémi érsek celebrálta, Nagy Nán-
dor Ferenc helyi plébános atyával, Écsy
Gábor atyával, a Karitász országos
igazgatójával, Szijártó László atyával,
a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász
igazgatójával és Lőrincz Pál OSB

Pannonhalmi Egyházmegyei Karitász
igazgatójával együtt. A templomot
betöltötték a helyiek mellett a Veszp-
rémi Főegyházmegyei karitász ön-
kéntesek. Érsek atya homíliájában
arra hívta fel a figyelmet, hogy a de-
vecseri katasztrófa során nagy szükség
volt a segítségre.

A szentmisét követően került sor a
Katolikus Karitász által odaítélt Cari-
tas Hungarica Díjak átadására. A
Veszprémi Főegyházmegyei Karitász
ezzel is szerette volna hangsúlyozni,
hogy az önkéntesek munkája a deve-
cseri mentés során és napjainkban is ki-
emelt jelentőségű. A Caritas Hungari-
ca Díjat a Veszprémi Főegyházmegyé-
ben Körmendi Hedvig, Lehel József-
né és Marczona Péter vehették át
2020-ban. Az elismeréseket Dr. Ud-

vardy György veszprémi érsek, Écsy
Gábor atya, a Katolikus Karitász orszá-
gos igazgatója és Szijártó László, a
Veszprémi Főegyházmegyei Karitász
igazgatója adta át.

Körmendi Hedvig a díjátadón

Minden nagyvázsonyi nevében szív-
ből gratulálok! – Fábry Szabolcs - pol-
gármester

„ISTEN MINDIG JÖVŐT ÉPÍT” –
EMLÉKEZÉS ÉS DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG DEVECSEREN

(forrás: www.karitasz.hu - részletek)
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2020-ban a tanév olyan szokatlan módon
indult Nagyvázsonyban, amelyre évtize-
dek óta nem volt példa. Hogy őszinték
legyünk, a koronavírus járvány miatt az
előző tanév hivatalos bezárása is elma-
radt. Pótolni szerettük volna ünnepélyes
keretek között a 2019-2020. tanév legfon-
tosabb eredményeinek bemutatását, és
szerettünk volna az iskolaközösség előtt
elköszönni a búcsúzó kollégáktól.

A járványügyi készültség eljárásrend-
je azonban meghiúsította, hogy szeptem-
ber 1-jén megtartsuk a tanévnyitót, és
hogy megkezdhessük a tanítást. Mindjárt
a tanév első napján tanítás nélküli mun-
kanapot tartottunk, majd az Oktatási
Hivatal 4 további napra rendkívüli szü-
netet rendelt el. Az érintett 5 nap alatt ta-
nítás helyett felügyeletet biztosítottunk
azoknak a gyerekeknek, akik ezt kérték. 

Március közepe óta látható, hogy az is-
koláknak felkészültnek kell lenniük arra,
hogy rugalmasan tudjanak alkalmaz-
kodni váratlan helyzetekhez. Minden
intézményben helyben dolgozzanak ki
olyan eljárásokat, amelyekre korábban
nem volt szükség, és adott pillanatban úgy
alkalmazzák ezeket, mintha már lenne
gyakorlatuk bennük. Két területen történt
hatalmas változás, mindkettő alapjaiban
állítja át az iskola működését – és ezzel
együtt a pedagógiai lehetőségeket. Az
egyik terület a covid pandémia miatt be-
tartandó – járványügyi készültségként is-
mert – magatartás- és viselkedés szabá-
lyok, a másik pedig az úgy nevezett „di-
gitális munkarend”. Az utóbbi valójában
digitális eszközökkel támogatott oktatás,
amelynek a kényszerből létrejött válto-
zata az, amikor egy adott közösség nem
vehet részt bent az iskolában az osztály-
termi képzésben. Helyette egy digitális
felületen kapják meg a tanulók a tanulás-
hoz szükséges útmutatásokat és a felada-
tokat, és ők is digitális alkalmazások se-
gítségével adnak számot a tananyag el-
végzéséről, illetve a megszerzett tudás-
ukról.

Nézzük meg területenként, hogy mi-
lyen hatást gyakorolnak a változások az
iskolai életre! 

A járványügyi előírások alapján a Há-
zirendet is felülíró intézkedési tervet
készítettünk. Az eddig megszokott „nyi-
tott iskolát” (amely a partnerek felé nyi-
tást és nagyfokú együttműködést jelent)
bezártuk. Beléptető rendszerrel kizárólag
az egészséges alkalmazottak és tanulók

jöhetnek be az épületbe. Megszűnt a szak-
tantermi oktatás, az osztályok a saját ter-
mükben töltik a napot. A testnevelés, az
informatika és a csoportbontások képez-
nek kivételt ez alól. Még az udvart is fel-
osztottuk az osztályok számára. Az osz-
tálytermeket úgy rendeztük be, hogy a
legnagyobb távolságot tarthassuk a gye-
rekek között, és nem lehet eltérni az ülés-
rendtől sem. A sorakozóknál és a szüne-
tekben megerősítettük az ügyeletet.
Ilyenkor a maszkhasználat kötelező. A
mindennapos testnevelés heti 5 óráját alsó
és felső tagozatban is órarendbe illesztet-
tük. A szabályok betartása azt eredménye-
zi, hogy az iskolai tevékenységeket – be-
leértve a projektnapokat, tanórán kívüli
foglalkozásokat – osztályszinten valósít-
juk meg. Azokat a tanulási és tanítási
módszereket, amelyek az utóbbi években
egyre inkább középpontba kerültek a 21.
századi pedagógia és a munkaerőpiac el-
várásai alapján, most csak nagyon nagy
kreativitással és nehézségek között tud-
ják alkalmazni a pedagógusok. Ezek közé
tartozik például a kooperatív munka, ami-
kor csoportokban együtt munkálkod-
nak a gyerekek; a tevékenységalapú
módszerek, amelyekhez több eszközre és
helyre lenne szükség. (A tanulók által
használt eszközöket is rendszeresen fer-
tőtlenítenünk kell.) Jelenleg az a legfon-
tosabb elvárás, hogy óvjuk saját és tár-
saink egészségét, és ezért betartsuk a vi-
selkedési szabályokat. Alkalmazkodni
kell minden tekintetben: kevesebb lesz
a verseny és a megmérettetés, mert a sze-
mélyes jelenlétet igénylő rendezvények
elmaradnak. Arra viszont nagyon kell fi-

gyelni, hogy a kimeneti követelmények
(pl. a középiskolás felvételi) nem változ-
nak meg. 

A másik óriási változás a digitális át-
állás. Ennek helyi kialakításában sokkal
nagyobb önállósága van az iskoláknak,
mint a járványügyi intézkedések tekin-
tetében. Az önállóság annyit tesz, hogy
a helyben meglévő – tanulók és pedagó-
gusok számára rendelkezésre álló – esz-
közparkra, a pedagógusok digitális mód-
szertani tudására és a korábban már
megtapasztalt digitális eszközökkel támo-
gatott tanulásra-tanításra építhették az in-
tézmények saját digitális munkarendjü-
ket, illetve jelen tanévben az úgy neve-
zett digitális oktatási protokollt. Arra,
hogy rendszeresen használjuk az iskolai
élet mindennapjaiban a digitális eszkö-
zöket, sokkal nagyobb szükség van,
mint azt elsőre gondolnánk. Egyrészt meg
kell tanítanunk a gyerekeknek, hogy
technikailag hogyan tudják otthon önál-
lóan tanulásra használni az eszközeiket
és azokat az alkalmazásokat, amelyek se-
gítségével a feladatokat kapják. Másrészt
meg kell tanítanunk azt a tanulási mód-
szert, ami a digitális eszközzel támoga-
tott (és a hagyományos taneszközöket is
igénylő) önálló tanulást lehetővé teszi.
Amiről kevésbé szokás említést tenni, az
az, amitől mindez működik: formál-
nunk kell többek között a gyerekek hoz-
záállását, a tantárgyak tanulásához való
motivációját, kitartását, felelősségtuda-
tát. 

Az idén nagyon hamar megtapasztal-
tuk, hogy milyen az, ha nem lehetünk je-
len az iskolában. Egy ideje azt is látjuk,
hogy a gyerekek 10-12 %-a hiányzik egy-

egy tanítási napon. Ilyen körülmények kö-
zött már most úgy kell dolgoznunk,
hogy rászoktassuk a digitális eszközök
használatára a gyerekeket, illetve folya-
matosan biztosítsuk a tananyagokhoz, el-
végzendő tevékenységekhez és házi fel-
adatokhoz való online hozzáférést. Eh-
hez a gyerekeknek otthoni eszközökre és
internetre van szükségük. Az iskolánk ál-
tal elkészített digitális protokoll tartalmaz-
za a használatos eszközök és alkalmazá-
sok listáját. Várható, hogy a szülők szá-
mára is szervezünk olyan alkalmakat,
amelyeken segítünk beállítani az eszkö-
zökön a tanulói fiókokat, és megmutat-
juk, hogyan tudnak segíteni a gyerekek-
nek a digitális eszközökkel támogatott ok-
tatásban.

Hisszük, hogy a szülőkkel való együtt-
működésben érhetjük el a legtöbb sikert,
és találhatjuk meg a megoldásokat a fel-
merülő problémákra. A gyerekek várha-
tóan többet fognak hiányozni, ezért fon-
tos, hogy – ha egészségi állapotuk meg-
engedi – végezzék el a kiírt feladatokat,
hogy ne maradjanak le a tanulásban. 

A 2020-2021. tanév szokatlanul indult.
Szokatlanul is folytatódik. Továbbra is le-
hetnek a mindennapokra ható jogszabály-
változások, fenntartói döntések, rendkí-
vüli helyzetek. Az egész iskolaközössé-
get érintő döntésekről, változásokról
azonban akkor tudunk hírt adni, ha hiva-
talos formában rendelkezésre állnak. A
fontos változásokról igyekszünk azonnal
hírt adni, ezért érdemes figyelemmel kí-
sérni hírportáljainkat. Hivatalos tájé-
koztatást a szülőknek a Krétán és az is-
kola facebook oldalán keresztül kül-
dünk. Az iskola dokumentumait, a híre-
ket bővebben pedig az iskola honlapján
érhetik el.

A tanév programját a szokásoknak
megfelelően, a hagyományos programe-
lemekkel állítottuk össze. Mindent meg-
teszünk, hogy a tevékenységeket meg is
tudjuk valósítani – a táborokkal, projek-
tekkel együtt. A tervezésnél gondoltunk
arra is, hogy hogyan alakítjuk át az
előttünk álló feladatokat, ha az iskolába
járást fel kell váltanunk digitális oktatás-
sal. A szeptemberre tervezett Kinizsi-he-
tet sikerült emlékezetessé tenni vala-
mennyi osztályunk számára. Bízunk
abban, hogy a szokatlan évkezdetre rá tu-
dunk cáfolni a siker pszichológiájának
megközelítési módjával: „Minden kez-
det nehéz, de együtt semmi sem lehetet-
len”.             Bandiné Dr. Liszt Amália

intézményvezető

Vesztegzár az iskolában?

Évnyitó iskolagyűlés 2020

Vers Kinizsiről

Kinizsi-vitéz fogadalom 2020

Vonulás az Apród- és vitéz ava-
tóra 2020
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Laura Spanyolországól érkezett
Nagyvázsonyba 59 napra önkéntes-
nek. Laura sárga országból jött,
ezért az Ő önkéntes szolgálata kü-
lönös kalanddal kezdődött. Ajánljuk
szeretettel Laura írását. 

Azzal kezdeném, hogy felfedez-
tem, hogy először is karanténban
kell lennem a budapesti repülőtéren,
ahol fenn akadtam az útlevél-ellen-
őrzésnél, mert nem tudtam, hogy
hol töltöm a karantén napjaimat. Ez
a rész volt a legstresszesebb, legza-
varóbb időszak  Nagyvázsonyba ér-
kezésemig, leginkább a kommuni-
káció hiány miatt. Én ugyanis egy
szót sem tudok még magyarul, és a
helyszínen senki nem beszélt ango-
lul. Az út második része nem volt
annyira zavaró, kivéve azt a tényt,
hogy rossz megállóban szálltam
ki a buszból, és beszélnem kellett
a sofőrrel, meg kellett próbálnom
megbizonyosodni arról, hogy meg-
értette-e, hova kell mennem. Ezután
volt pár perc nyugalmam, mígnem
érkezésemkor bevonultam a ka-
ranténba, elszeparált szobámba. 

Az nagyon nehéz volt, bár nem
igazán tudom, miért. Bűnösnek
éreztem magam, mert az én hibám,
hogy csak egy tesztet csináltattam
Spanyolországban. Félreértés volt
ugyan, mégis hibásnak éreztem
magam. Kitakarítottam a szobá-
mat, kipakoltam a csomagjaimat és
megágyaztam. Vacsorám az a két
szendvics volt, ami megmaradt az
útról.

Volt néhány dolgom, amivel el
tudtam magam foglalni, kifestők,
gyöngyfűzés, de ezekkel sem tud-

tam igazán lekötni magam,
nem voltam abban a hangulat-
ban. 

Másnap kellett a magyar or-
vosnál megszereznem a máso-
dik tesztet. Ritával, az egyesü-
let elnökével utaztam, aki min-
den fontos információt azonnal
lefordított nekem. Semmi új-
donságot nem tudok mondani
a PCR tesztről, elég undorító,
ahogy megerőszakolják az or-
rodat. A teszt után visszavonul-
tam még két napra a szeparált
szobámba. Elég élelmiszerrel ké-
szültem, ez volt a szerencsém, hi-
szen  nem mehettem a karantén ide-
je alatt vásárolni. Nagyon rossz
volt. Időm javát videóklippek nézé-
sével töltöttem, rettentő honvá-
gyam volt, ki akartam jutni, és
olyan magányos voltam! Zavart
voltam abban a tekintetben is, ho-
gyan kell viselkednem a többi ön-
kéntes lánnyal, mondjak nekik
egyáltalán valamit?  Itt maradok,
mintha nem volnék itt. Ha el kell
mennem a fürdőszobába, (ami a fo-
lyosóról nyílik) szóljak nekik? 

Amikor megjött a negatív teszt
eredmény, nagyon örültem, hogy el-
hagyhatom a szobát és csatlakozha-
tok a lányokhoz végre! 

Folyamatosan arra gondoltam,
hogy távozom az otthoni helyzet mi-
att , a nehéz kezdet miatt és nem
tudtam, mi vár még rám. De másnap
volt egy találkozónk, ahol a csapat
teljes létszámmal jelen volt és sokat
beszélgettünk az önkéntességről,
akkor végre újra motiváltá váltam.
Még magyarul is fogunk tanulni,
hogy ne legyen olyan nehéz az em-
berekkel kommunikálni. Remélem,
nem csak elméletben. Kisfilmet fo-
gok készíteni a faluról, és Kinizsi
Tornaegyletről, akik a településen
élő fiatal focistákat fogja össze. 

Pozitív hanggal szeretném zárni a
beszámolómat, a kezdet kemény
volt, de sok izgalmas dolog vár itt,
Nagyvázsonyban!

Laura Espagnol Flores

Az én nevem Lisa, 21 éves vagyok és Németország-
ból érkeztem. Egy évet fogok eltölteni itt, Nagyvá-
zsonyban, hogy önkéntesként dolgozzak. Egyfelől a
napjaim egy részét az iskolában fogom tölteni, hogy
a diákoknak segítsek gyakorolni a németet, másfelől
pedig a Fekete Sereg Teleházában dolgozok majd.

A szeptember elsejei megérkezésem óta már si-
került berendezkednem az új környezetemben.
Mivel én egy városban nőttem fel, meg kellett is-
mernem, milyen a városi közegen kívül élni. Most
nagyon élvezem, hogy Nagyvázsonyban lakhatok.

Tetszik, hogy minden közel van, szeretem, hogy
van egy biciklim, amivel könnyen eljutok minden
helyre a faluban. Tetszik, hogy az emberek barát-
ságosak és a bolt pénztárában már is-
mernek minket, önkénteseket és min-
dig nagyon kedvesek velünk. Meg-
ismertem a Teleház fiataljait, akiket
nagyon megkedveltem és bár nem be-
széljük ugyanazt a nyelvet, de még-
is megtaláljuk a módját, hogy kijöj-
jünk egymással. Sokat játszunk, pél-
dául csocsózunk vagy UNO-zunk,
együtt nevetünk és élvezzük a közö-
sen eltöltött időt.

Feri, Kira, Dávid és Rita a Fekete Se-

regtől, mind-mind nagyon viccesek és kedvesek, se-
gítenek nekünk, ha bármi probléma adódik vagy ha ma-
gyarul kell tanulni. Velük már dolgoztunk is néhány pro-
jekten, megjavítottuk a pálos kolostornál található pa-
dokat és elkezdtük lefesteni a focipálya korlátait.

Mindent összevetve örülök, hogy Nagyvázsony-
ban vagyok és megismerhetem Magyarországot a
különleges nyelvével, a kultúrájával és a gyönyö-
rű tájakkal együtt.

És ha megláttok minket az utcán, a boltban
vagy bárhol máshol a faluban, mi nagy örömmel ta-
lálkoznánk és ismerkednénk meg az itteniekkel, úgy-
hogy nyugodtan köszönjetek ránk 😊

Lisa Kutowinski

Lisa a német önkéntesünk

Az én nevem Eva. Önkéntes vagyok Észt-
országból és úgy tervezem, hogy egy évet
maradok itt Nagyvázsonyban. Már majdem
egy hónapja élek ebben a csodálatos falu-
ban és nagyon kényelmesnek, illetve
különlegesnek találom. A falubeliek mind
kedvesek.

Jelenleg a Teleházban dolgozom, de
októbertől már elkezdek az óvodában segí-
teni. Ez idáig a többi önkéntessel közösen
lefestettük a pálos kolostornál lévő padokat
és a focipálya melletti korlátot is, jelenleg
pedig a focimeccshez készítünk egy moli-
nót (Isten hozta Nagyvázsonyban a Fradit
felirattal 😊).

Nagyon izgatott vagyok az itt-tartózko-
dásom kapcsán és alig várom, hogy talál-
kozhassak mindenkivel Nagyvázsonyban.
Szeretnék minél többet látni ebből a gyö-
nyörű országból.

Ha bármikor megláttok a faluban, ne
legyetek szégyenlősök, gyertek és beszélje-
tek velünk.                                Eva Poll

Akivel az óvodában
is lehet találkozni

A Fekete-Sereg hírei

Laura karanténos emlékei
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Nagyvázsony Község Önkormányzata
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Tel.: 264-011
Ügyfélfogadás: hétfő: 08:00-16:00
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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
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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)

Elmúlt egy időszak, mely intézmé-
nyünkben is váratlan helyzeteket te-
remtett.

A rendkívüli vészhelyzet kihirde-
tése után sem állt meg az élet óvo-
dánkban.

A folyamatos gyermekfelügyelet
mellet fertőtlenítettük, felújítottuk
udvarunkat, online tartottuk a kapcso-
latot a szülőkkel. Húsvétkor a „Nyú-
lanyó” ajándékkihordó körutat tett a
gyermekeknél és otthonuknál kis
meglepetést rejtett el. Csatlakoztunk
a „Fogadj örökbe egy kaptárt” prog-
ramhoz. Vers Zsófia méhésztől kap-
tunk egy kaptárt, melyet a gyerekek-
kel díszítettünk volna ki, de sajnos ez
nem valósulhatott meg a vírus hely-
zet miatt, ezért az óvoda dolgozói fes-
tették ki. Ezután a kaptárt kihelyez-
ték a megfelelő helyre, méhek költöz-
tek bele és az ott termett mézet óvo-
dásaink fogyaszthatják el. 

A Magyar Faluprogram pályázatán
elnyert tíz milliós beruházásból óvo-
dánk fűtés és villanyhálózatának fel-
újítása befejeződött. A munkálatok
után dolgozóink kifestették óvodán-
kat és minden csoport a maga kedve
szerint színes falfestményeket készí-
tett, mellyel színesebbé, vidámabbá
tették csoportjainkat és a karantén

után visszatérő gyermekeknek nagy
örömet szereztek.

Miután májusban a rendkívüli szü-
net végét követően fokozatosan újra
nyithattuk csoportjainkat a higiéniás
előírások betartásával gyermekhetet
tartottunk színes közösségi progra-
mokkal az udvaron.

Idén a csoportonkénti évzárók el-
maradtak, de a nagycsoportosok bal-
lagását az udvaron szűk keretek kö-
zözött megtarthattuk, mely így is
megható és szép volt. Sajnos idén bal-
lagóink nem tudtak ellátogatni a Ba-
laton-felvidéki Erdészeti Erdei Isko-

lába. E helyett júniusban tartottak egy
„oviban alvós napot”. Napközben ki-
rándultak a Tálodi Romhoz és az
Igásló Központba. Fagyizás, esti
mozizás, lámpás pizsi-parti színesí-
tette a programot. Emlékezetes él-
mény volt mindenki számára.

Megérkezett az ősz és elkezdtünk
egy új nevelési évet. Igyekszünk a jár-
ványügyi előírásoknak megfelelve
minél zökkenőmentesebben fogadni
a gyermekeket.

Búcsúzó nagycsoportosainkat, -
akik most kezdték az iskolát - sajnos
a járványhelyzet miatt idén nem tud-
tuk ünnepélyesen átkísérni az iskolá-
ba, de az ő helyükre folyamatosan ér-
keztek az új kiscsoportosok.

„Színes Őszi Napok a Mesevárban”
elnevezésű programsorozattal kedves-
kedtünk szeptember 28-október 2-a
között a gyerekeknek az egészség,
fenntarthatóság és a hagyomány-
ápolás jegyében. A hét során volt Ovi
Muzsika előadás, zöldség-gyümölcs
nap, szőlőpréselés, mesemondó nap,
sportversenyek, akadálypályák az
udvaron, illetve a védő néni játékos
előadása csoportonként „A tiszta-
ság fél egészség” címmel!

Mesevár Óvoda és Bölcsőde

„Elmúlt a nyár itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz!”
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Szeptember végi hétvégén sokan talál-
kozhattak egy tűzoltóautóval. Ennek
oka, hogy a Nagyvázsonyi Polgárőr
Egyesület megalakítja az önkéntes
tűzoltóságot. Ezen az autón most még
Balatonfüred felirat látható, de remé-
nyeink szerint hamarosan Nagyvá-
zsony lesz olvasható!

Hosszútávú célunk, egy ütőképes,
bevethető csapat felépítése, de ezt
természetesen sok "apró" lépés előzi
meg. Első lépcsőben az autó beszer-
zése, majd kellő mértékű felszerelés
jelent anyagi megterhelést. Gondolom
előny, ha egy úttorlaszhoz, kidőlt fá-

hoz, beázott pincéhez nem kell a kö-
zeli városokból segítséget várni. Re-
ménykedem, hogy tűzesetről nem
kell beszélnünk. A fő feladatok között,
úgy mint a polgárőr tevékenységünk-
nél is, fontos szerepet kap a megelő-
zés. Itt jegyezném meg, hogy a polgár-
őrség beszerezte a gépjárművezető jo-
gosítvány szerzéshez tartozó vizsga-
programot, ami akár egyéni, akár cso-
portos foglakozás keretében ingyen el-
érhető. 

Szeretném kérni a lakosságot, cége-
ket, hogy támogassák ügyünket!

Zékány Zsolt alpolgármester

A Nyugdíjasklub tagsága ebben az
évben kevés alkalommal vett részt
foglalkozásokon. Márciusban még
megünnepelhettük a nőnapot, de
ettől fogva 4 hónapig elmaradtak a
találkozások a járvány miatt. 

Nyár elején meghívást kaptunk
Szentantalfára, a sportnapra, hogy
vegyünk részt a főzőversenyben.
Aktív csapatunk örömmel elfogad-
ta a meghívást, amely versenyben
első helyezést értünk el. ezúton is
gratulálok Móró Jánosnak és lelkes
csapatának az első helyezéshez!

Augusztus 12-én kirándultunk.
Ez a kirándulás rövid lélegzetű
volt. Hosszabb utat nem is tervez-
tünk a kialakult járványhelyzet mi-
att.  Keszthelyre és Zalavárra uta-
ztunk el. Keszthelyen megtekin-
tettük a Szendrey Júlia- házat. Lu-
kács Gábor egyetemi docens nagyon
érdekesen mesélt Szendrey Júlia
életéről, az emlékszoba kialakításá-
nak történetéről. Ezt közös ebéd kö-
vette egy keszthelyi étteremben.
Ebéd után sétálhattunk, fagyizhat-
tunk Keszthely város csodálatos
főterén, majd Zalavárra vettük útun-
kat. Ott nagyon sok történelmi ese-
ménnyel és emlékhellyel ismer-
kedtünk meg, dr. Petánovics Kata-
lin néprajz tudós értékes előadása
által, aki szívesen beszélt nagyvá-
zsonyi kutatásairól is. 

A Szendrey ház

Augusztus 31-én felköszöntöttük a
névnapjukat ünneplőket.

Szeptember 7-én a születésnapju-
kat ünneplőket az Igásló Központban
köszönthettük fel Fábry Szabolcs
meghívására. Nagyon hangulatos,
kellemes délutánt tölthettünk itt. 

Polgármester úrral együtt felkö-
szöntöttük az ünnepelteket: Fatér
Józsefnét, Pintér Ernőnét, Farkas
Károlynét, Mersics Jánost, Bohó Jó-
zsefet és Hortobágyi Károlyt.

A hangulatos délutánt finom, ízle-
tes vacsora zárta, amelyet Oláh Ger-
gő készített számunkra. Polgármes-
ter úrnak köszönjük a meghívást,
Oláh Gergőnek a vacsorát!

Sajnos, a Szent Mihály- napi ren-
dezvényen már nem tudtunk közösen
részt venni. A kialakult helyzet miatt
a klubfoglalkozások a tagok kérésé-
re egyenlőre elmaradnak. 

Minden kedves olvasónak, minden-
kinek szép őszi napokat kívánok, a
termények betakarításához kellemes
őszi napfényes időjárást!

Tál Zoltánné klubvezető

Újra Tűzoltóság Nagyvázsonyban

Kedves Nagyvázsonyi 
Lakosok!

2020. 09. 10-én megalakult a KI-
KÖTŐ JÓZANODÓ SZENVE-
DÉLYBETEGEK ÉS HOZZÁ-
TARTOZÓIK ÖNSEGÍTŐ CSO-
PORTJA, a Közösségi Házban (Ne-
mesvámos, Kossuth u. 43. szám). Az
Önsegítő Csoport elindulásához a
Veszprémi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Integrált Intézmény nyújt
szakmai hátteret. 

Az önsegítő csoport várja mindazo-
kat, akik szeretnének alkohol-, drog-
, gyógyszerfüggőségük leküzdésében
segítséget kérni, illetve az érintett
hozzátartozókat is. Az önsegítő cso-
porton való részvétel ingyenes és
anonim. Ami a csoporton elhangzik,
titkos. 

Az önsegítő csoportban nincs szé-
gyenérzet, magányosság érzése, hi-
szen minden csoporttag hasonló
problémával küzd. Talán hosszú idő
után megtapasztalhatja a szenve-
délybeteg az elfogadást, a valahova
tartozást; azt, hogy szükség van a sze-
mélyére, nem csak elvenni, gondot
okozni tud, hanem adni is. 

Az önsegítés alapja a kölcsönös se-

gítségnyújtás. Miközben a csoportta-
gok azt élik meg, hogy rajtuk segíte-
nek, jelenlétükkel ők is segítik a
többi a csoporttagot.

A csoportot irányító tagok maguk
is alkohol-, valamint drogproblémá-
val küzdöttek, egyik segítőnk 8 év, a
másik - szintén tapasztalati - segítőnk
24 év alkoholizmus, valamint  drog-
fogyasztás után hagyott fel függősé-
gével és élik a józanodás örömét
hosszú évek óta.

Hozzátartozókat is várnak a saját
tapasztalatú segítők, akik maguk is
egykor társként, gyermekként élték
át, milyen egy szenvedélybeteg szü-
lő, társ mellett felnőni, élni. 

Miközben a hozzátartozó meg
akarja menteni függő társát, gyermek-
ét, saját maga nagyon sokat szenved
a düh, kétségbeesés, tehetetlenség, ki-
szolgáltatottság érzésétől. Az ilyen
családokban nemcsak a szenvedély-
beteg szigetelődik el, hanem maguk
a családtagok is. Csoportunk tagjai
hosszú évek tapasztalatai alapján
tudják segíteni a hozzátartozókat ab-
ban, hogy hogyan viszonyuljanak
szenvedélybeteg társukhoz, hozzátar-
tozóikhoz, mely kulcsfontosságú le-
het a felépülés első lépéseihez. 

Az önsegítő csoport tagjait megta-

lálják minden pénteken 18 órától a
Nemesvámoson a Közösségi Házban.
Bejelentkezés nem szükséges; azon-
ban, akinek kérdése van, illetve bi-
zonytalan, hívhatja a következő tele-
fonszámokat:

06 70 208 92 28
06 70 943 61 64

Amennyiben a vírushelyzet miatt
a személyes csoportjelenlét nem biz-
tosítható, a csoportülések online for-
mában elérhetőek lesznek. 

Csoportunk megtalálható a Fa-
cebookon Kikötő Önsegítő Csoport
néven

A változás kulcsa saját kezünkben
van! 

A Kikötő Önsegítő Csoport szeret-
ne köszönetet mondani Nemesvámos
Község Önkormányzatának hogy
díjmentesen biztosítja a helyszínt. 

Simon-Varga Katalin 
Veszprémi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Integrált Intézmény

mentálhigiénés szakembere
addiktológiai konzultánsa

Várunk a Kikötőben!

Őszirózsáink suttogják

A Szent Ilona
templom is
megszépül

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat a Szent Ilona templom külső fel-
újításának első ütemére 5,5 Millió
Forintot kapott a Miniszterelnöksé-
gen keresztül.
Nemzetiségi önkormányzatunk már
megkezdte a Római Katolikus egy-
ház plébánosával a felújítás megter-
vezését, árajánlatok beszerzését.
Terveink szerint 2021-ben kerül
majd kivitelezésre a felújítás.
Igazán hálások vagyunk Soltész
Miklós államtitkár úrnak a támoga-
tásért.            Kandikó Rita elnök
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Milyen pályázati lehetőségek kínálkoznak a
napelem vásárlók részére a lakossági szektor-
ban?

Lakóingatlanok, (családi házak és üdülők) ese-
tében akár 10 millió Ft keretösszeg igényelhető
a Magyar Fejlesztési Banktól nagyon alacsony
törlesztő részletre 20 éves futamidőre kamat-
mentes hitel formájában. Konkrét példa: egy
25000 Ft-os áramszámla kiváltható egy olyan
napelemes rendszerrel, melynek megvásárlása
havi 14000 Ft-os törlesztő részlet és 300-
350000 Ft önerő mellett történik,így a háztar-
tásban marad havonta 11000 Ft megtakarítás.
Ha az áram ára emelkedik a jövőben, a megta-
karítás értéke szintén növekedni fog, mert a tör-
lesztő részlet nem változik, fix. Sem kamat,
sem árfolyamkockázat nincs, mert a hitel Forint
alapú és teljes mértékben kamat -és banki
kezelési költség mentes. 

Milyen jövedelemmel kell rendelkezni a kamatmentes hitel felvé-
teléhez?

A hitel felvehető egy szerényebb minimálbér összegű jövedelem
mellett is tekintettel arra, hogy a beruházás rezsicsökkentéssel
jár, így várható, hogy az alacsony törlesztő részlet nem terheli a
családi költségvetést. Az eladósodottsági mutató kiszámítása
fontos szempont, a meglévő hitelek törlesztő részleteivel számol
a bank. 5 Millió Ft alatt  jelzálog mentesen vehető fel kamatmen-
tes hitel. 

Miért van szükség energetikusra?

Az energetikus kiszámítja a beruházás előtt és utáni állapotra
nézve a ház hőigényét, szén-dioxid kibocsátását. A hőigény
csökkenésével, a megújulók alkalmazásával a szén-dioxid kibo-
csátás csökken, ez a pályázat alapfeltétele, melyet az energeti-
kus igazol. Gyakorlati szempontból is hasznos az energetikus
közreműködése, mert szaktudásával segíti a ház energetikai
korszerűsítésének megtervezését. Lehetőségeket vázol fel
különféle fűtés rendszerekre vonatkozóan, kiszámítja az üzemel-
tetési paramétereket. A projektmenedzser mindezek alapján
gazdaságossági számításokat végez, összeveti a beruházási
költségeket és az üzemeltetési költségeket az egyes fűtési rend-
szerek esetében, így a számok alapján könnyű lesz a választás.

Mit csinál a pályázatíró projektmenedzser?

A mi gyakorlatunkban az első lépés a díjmentes előminősítés.
Partnerünk felveszik telefonon a kapcsolatot az érdeklődőkkel,
és a banki szempontrendszer alapján előminősítést végez. Az
elmúlt két évben 300 körüli pályázatot készítettek el. Az átlagos
átfutási idő 3 hónap, a sikerarány 100%. Felár nélkül kérhető
gyorsított eljárás, ez azt jelenti, hogy az ügymenet egy gyorsító-

sávra kerül és az átfutási idő felére csökken, a
pályázat akár 2 hét alatt elkészül. A pályázatí-
ró a legegyszerűbb megoldásokat alkalmazza
a banki elvárások teljesítése érdekében, min-
dig tudja, hogy miként lehet könnyebben, gyor-
sabban megfelelni mivel a teljes szabályrend-
szert készség szinten ismeri és alkalmazza
napi rutinnal. Sok bosszúságtól, felesleges
adminisztrációtól kíméli meg az ügyfeleket.

Miért jó a gyorsított ügymenet?

Közös érdek a gyors ügymenet, de legfőkép-
pen az ügyfelek nyernek ezzel, hiszen előbb
lesz napelemes rendszerük, mely hamarabb
kezd termelni, ezzel azonnali megtakarításokat
eredményez. 

A pályázatírás szempontjából az elnyújtott
ügymenet nem szerencsés, hiszen a dokumen-
tumok rövid idő alatt lejárnak így növekszik a

munkaigény is. 

A gyorsított ügymenet sikere azon múlik, hogy az ügyfél hajlan-
dó-e mindent megtenni annak érdekében, hogy a pályázatírás
alapdokumentumait a legrövidebb idő alatt rendelkezésre
bocsátja. 

Mire lehet még felhasználni ezt a pályázati forrást?

A napelem telepítés a legfőbb alkalmazása a pályázatnak de
emellett hőszivattyú, és egyéb rezsicsökkentő energetikai beru-
házások is megvalósíthatóak, például ablakcsere, hőszigetelés,
fűtés rendszer korszerűsítés.

Ezek a beruházások a ház hőigényét csökkentik, ami lehetővé
teszi a megújuló energiák hatékonyabb alkalmazását. Ezalatt
arra gondolok, hogy egy jól hőszigetelt ház esetében,megvaló-
sítható a “nullrezsi”,napenergiával táplált elektromos fűtés rend-
szerek segítségével. Ebben az értelmezésben az épület energia-
ellátása a fókusz, így a “nulla rezsi” kifejezés az áram számla és
a fűtésköltség teljes kiváltását jelenti.

Várhatóan meddig áll még rendelkezésre ez a lehetőség? 

A Budapesti régióban a pályázati forrás már elfogyott, így ott már
nem lehet pályázni. A vidéki régióban még rendelkezésre áll sza-
bad keret.

MInden pályázati forrás elfogy egyszer, a rendelkezésre álló
összeg korlátozott, reméljük, hogy még az idei évben kitart, bár
ez nem valószínű. 

Várható-e vissza nem térítendő beruházás napelemes rendsze-
rekkel kapcsolatban a lakossági szférában?

Jelenleg nincs, és nem is várható a szakértők szerint vissza nem
térítendő támogatás.

Solar Rendszerépítő Kft.
8200 Veszprém,Budapest út 75
info@solar-re.hu • www.napelemveszprem.hu
+36 30/ 298 5585 • +36 70/ 638 2339

Zöld Energia – 0%-os Napelem Pályázat 

lakossági fogyasztók részére 


